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3PRESENTACIÓ

La Memòria de gestió del Fons Català que correspon a l'exercici 1997 és, sens dubte, una
memòria densa. I dic això, no només perquè aquesta memòria conté més pàgines que no pas
anys anteriors, sinó perquè reflecteix àmpliament el desenvolupament de les línies de treball
aprovades per a cada àmbit, la informació econòmica detallada i auditada i la incorporació de
quinze nous ajuntaments.

La memòria recull també el treball dut a terme en el marc de la Confederació de Fons de
Cooperació i Solidaritat, que ha estat concertat amb els altres Fons: basc, valencià, mallorquí,
menorquí i el recentment creat Fons Gallec.

Tot desitjant que la informació que conté sigui del vostre interés, us saludem molt cordialment.

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

Alcalde de Vilafranca del Penedès
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INCORPORACIÓ DE 15 NOUS SOCIS

Durant l’any 1997 s’han incorporat com a nous socis
les institucions següents:

Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Fortià
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Montblanc

NOUS SOCIS

DISTRIBUCIÓ DELS AJUNTAMENTS SOCIS
SEGONS LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI
Dels 192 socis que a finals de 1997 tenia el Fons, 172 (89,5%) són ajuntaments. Aquesta xifra és solament
el 18,2 % del total de municipis catalans, però en total agrupen el 55,5% de tota la població de Catalunya. Si
tenim en compte els municipis catalans en funció de la població, la distribució dels ajuntaments socis del Fons
és la següent:

Nombre d’habitants Total de municipis Municipis socis Proporció

de 0 a 1.000 527 27 3,2 %

de 1.001 a 5.000 260 48 18,5 %

de 5.001 a 10.000 68 35 51,5 %

de 10.001 a 25.000 51 38 74,5 %

de 25.001 a 100.000 29 26 89,7 %

de 100.001 a 500.000 8 8 100,0 %

més de 500.000 1 0 0,0 %

TOTAL 944 172 18,2 %

(*) Dades del Cens Municipal de 1996

Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Ajuntament de Santa Maria de Corcó
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Vidreres
Ajuntament de Vilafant
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Les aportacions que s’indiquen a continuació, realit-
zades pels socis i altres institucions col·laboradores,
corresponen a les quantitats aportades durant el 1997
destinades a projectes de cooperació i sensibilització
i les quantitats aportades per a campanyes específi-
ques com ara la 4a Caravana Catalana per la Pau al
Sàhara Occidental o la Campanya per la Pau als Grans
Llacs.

Ajuntaments socis

Abrera ....................................... 400.000 ptes
Alella ......................................... 500.000 ptes
Alpens ......................................... 63.161 ptes
L’Ametlla del Vallès ................................. 0 ptes
Anglès ....................................... 100.000 ptes
L’Arboç ................................................. 0 ptes
Arbúcies .................................. 2.700.000 ptes
Arenys de Mar ............................ 750.000 ptes
Arenys de Munt ........................... 250.000 ptes
Argentona ............................... 1.500.000 ptes
Badalona ................................ 6.000.000 ptes
Badia del Vallès .......................... 900.000 ptes
Banyeres del Penedès .................. 325.000 ptes
Banyoles(*) ............................ 3.909.000 ptes
Barberà del Vallès ................................... 0 ptes
Begur ........................................ 600.000 ptes
Berga ........................................ 400.000 ptes
Besalú ....................................... 200.000 ptes
La Bisbal d’Empordà .................... 400.000 ptes
Blanes .................................... 3.775.000 ptes
Les Borges Blanques .................... 198.000 ptes
Les Cabanyes .............................. 206.000 ptes
Caldes d’Estrac(*) ....................... 200.000 ptes
Caldes de Malavella ................................ 0 ptes
Caldes de Montbui .................... 1.535.744 ptes
Calella ....................................... 450.000 ptes
Cambrils ................................. 1.148.314 ptes
Campdevànol .............................. 735.000 ptes
Camprodon ................................ 449.993 ptes
Canet de Mar .............................. 100.000 ptes
Canovelles ............................................. 0 ptes
Cardedeu ................................... 950.000 ptes

Castell-Platja d’Aro .................... 1.000.000 ptes
Castellar del Vallès .................... 3.724.000 ptes
Castellbisbal ............................ 2.200.000 ptes
Castelldefels ............................ 9.915.225 ptes
Castellfollit de la Roca .................... 35.000 ptes
La Cellera de Ter ..................................... 0 ptes
Celrà ......................................... 175.000 ptes
Cercs ........................................... 50.000 ptes
Cerdanyola del Vallès ................ 4.000.000 ptes
Deltebre ................................................ 0 ptes
L’Escala ...................................... 100.000 ptes
Esplugues de Llobregat .............. 2.013.625 ptes
Esterri de Cardós ........................... 37.975 ptes
Figueres .................................. 1.000.000 ptes
Flaçà ........................................... 25.000 ptes
Flix ........................................... 500.000 ptes
Fortià ................................................... 0 ptes
Les Franqueses del Vallès .......... 1.260.000 ptes
La Garriga ............................... 2.630.000 ptes
Girona .................................... 5.282.984 ptes
Granollers ................................ 3.970.000 ptes
Guardiola de Berguedà ................... 52.000 ptes
L’Hospitalet de Llobregat ........... 4.715.306 ptes
Igualada ............................................... 0 ptes
Llagostera .................................. 250.000 ptes
Llavorsí ...................................... 524.606 ptes
Lleida ..................................... 5.000.000 ptes
Lliçà d’Amunt ........................... 1.500.000 ptes
Lloret de Mar .............................. 500.000 ptes
Les Llosses ................................... 55.700 ptes
Malgrat de Mar ........................ 2.900.000 ptes
Manlleu .................................. 1.400.000 ptes
Manresa ................................. 1.450.000 ptes
Martorell .................................... 200.000 ptes
Les Masies de Voltregà ............................ 0 ptes
El Masnou ............................................. 0 ptes
La Masó ..................................... 132.398 ptes
Massanes ..................................... 50.000 ptes
Matadepera ............................. 4.100.000 ptes
Mataró ................................. 19.360.800 ptes
Mediona .................................... 655.000 ptes
El Molar ................................................ 0 ptes
Molins de Rei ........................... 1.125.000 ptes

APORTACIONS

APORTACIONS REALITZADES PELS
SOCIS I COL·LABORADORS EL 1997
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Mollet del Vallès ....................... 2.155.000 ptes
Montblanc ............................................. 0 ptes
Montcada i Reixac .................... 5.000.000 ptes
Mont-ras .................................... 110.000 ptes
Montmeló ............................... 1.970.000 ptes
Navarcles ................................... 500.000 ptes
Olot ....................................... 1.800.000 ptes
Palafolls ..................................... 357.500 ptes
Palafrugell ............................................. 0 ptes
Palau de Plegamans ................. 2.397.233 ptes
Pallejà ....................................... 300.000 ptes
Parets del Vallès ....................... 1.800.000 ptes
El Pla de Santa Maria ................... 300.000 ptes
Les Planes d’Hostoles ..................... 25.000 ptes
Polinyà ................................... 2.479.761 ptes
El Prat de Llobregat .................. 2.245.572 ptes
Premià de Dalt ............................ 400.000 ptes
Premià de Mar ......................... 1.235.583 ptes
Les Preses .................................. 155.000 ptes
Reus ....................................... 6.900.000 ptes
Ribes de Freser ........................... 935.900 ptes
Ripoll ......................................... 600.000 ptes
Ripollet ................................... 2.496.000 ptes
Riudarenes ................................. 400.000 ptes
La Roca del Vallès ....................... 600.000 ptes
Roda de Ter ................................ 600.000 ptes
Roquetes .................................... 400.000 ptes
Roses ........................................ 700.000 ptes
Rubí ....................................... 2.250.000 ptes
Sabadell ................................. 7.571.200 ptes
Salt ........................................ 3.000.000 ptes
Sant Adrià de Besòs ..................... 610.000 ptes
Sant Agustí de Lluçanès .................. 28.975 ptes
Sant Andreu de Llavaneres ............ 570.000 ptes
Sant Boi de Llobregat ................ 3.000.000 ptes
Sant Cebrià de Vallalta ................... 34.925 ptes
Sant Celoni ............................. 1.050.000 ptes
Sant Cugat del Vallès .............. 11.432.714 ptes
Sant Esteve de Palautordera ......... 195.000 ptes
Sant Feliu de Guíxols ................ 1.250.000 ptes
Sant Feliu de Llobregat ................ 750.000 ptes
Sant Feliu de Pallerols .................. 300.000 ptes
Sant Gregori ............................... 100.000 ptes
Sant Iscle de Vallalta ............................... 0 ptes
Sant Joan de les Abadesses .......... 400.000 ptes
Sant Joan les Fonts ....................... 55.961 ptes
Sant Just Desvern ..................... 1.000.000 ptes
Sant Llorenç d’Hortons ................. 105.000 ptes
Sant Llorenç Savall ...................... 325.000 ptes

Sant Mateu de Bages .................... 20.000 ptes
Sant Pere de Ribes ................... 1.100.000 ptes
Sant Pol de Mar .......................... 185.284 ptes
Sant Sadurní d’Anoia ................... 375.000 ptes
Sant Vicenç de Castellet ............... 150.000 ptes
Sant Vicenç de Montalt .................. 25.000 ptes
Sant Vicenç dels Horts ............... 1.050.000 ptes
Santa Coloma de Farners ............. 500.000 ptes
Santa Coloma de Gramenet ..... 18.271.280 ptes
Santa Margarida de Montbui ......... 295.000 ptes
Santa Margarida i els Monjos ........ 601.000 ptes
Santa Maria d’Oló ......................... 33.432 ptes
Santa Maria de Corcó ................... 175.000 ptes
Santa Maria de Palautordera ......... 300.000 ptes
Santa Perpètua de Mogoda ........ 4.150.000 ptes
Sarrià de Ter ............................... 125.000 ptes
La Sénia .................................... 100.000 ptes
Sentmenat ................................. 346.160 ptes
La Seu d’Urgell ........................ 1.000.000 ptes
Sitges ..................................... 3.500.000 ptes
Súria ......................................... 200.000 ptes
Tagamanent ................................. 14.025 ptes
Tarragona ................................ 9.500.000 ptes
Terrassa .................................. 4.125.000 ptes
Tordera ...................................... 525.000 ptes
Torelló .................................... 1.075.000 ptes
Torredembarra ....................................... 0 ptes
Torrelles de Llobregat ................... 550.000 ptes
Torres de Segre ............................. 60.000 ptes
Torroella de Montgrí .................. 3.525.808 ptes
Tortosa ................................... 1.197.843 ptes
Tossa de Mar ......................................... 0 ptes
Ulldecona ................................... 304.175 ptes
Vallfogona de Ripollès .................... 24.000 ptes
Vallromanes ............................... 125.000 ptes
Valls ....................................... 1.458.000 ptes
Vandellòs .............................................. 0 ptes
El Vendrell .................................. 400.000 ptes
Vic ......................................... 4.515.000 ptes
Vidreres ................................................ 0 ptes
Viladecans ............................... 1.600.000 ptes
Vilafant ................................................. 0 ptes
Vilafranca del Penedès .............. 7.046.000 ptes
Vilajuïga ...................................... 53.000 ptes
Vilanova del Camí .................................. 0 ptes
Vilanova i la Geltrú ................... 2.250.000 ptes
Vilassar de Mar ........................ 1.300.000 ptes

(*) Aportació acumulada de 1996 i 1997

APORTACIONS
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Altres institucions associades

Consell Comarcal de l’Alt Camp ..... 189.568 ptes
Consell Comarcal del Garraf .......... 300.000 ptes
Consell Comarcal Vallès
Occidental ............................................. 0 ptes
Consell Comarcal Vallès
Oriental ..................................... 100.000 ptes
Diputació de Barcelona ............ 24.500.000 ptes
Diputació de Girona .................. 4.600.000 ptes
Mancomunitat de Municipis
de l’AMB ............................... 10.794.050 ptes

Entitats associades

Associació d’Amics de la
Cultura de Lloret de Mar ................... 5.000 ptes
Cooperativa Abacus ................................ 0 ptes
Federació d’Associacions de
Pares d’Alumnes de Catalunya ....... 155.547 ptes
Fundació Servei Gironí de
Pedagogia Social ........................... 50.000 ptes
Grup Gicapla, S.A. ......................... 40.640 ptes
Justícia i Pau de Girona .................. 14.925 ptes

Altres ajuntaments col·laboradors

Aiguafreda .................................. 288.500 ptes
Alpicat ......................................... 33.000 ptes
Artés ......................................... 100.000 ptes
Artesa de Segre .......................... 330.000 ptes
Barcelona ................................ 5.500.000 ptes
Les Borges del Camp...................... 15.000 ptes
Breda ........................................ 300.000 ptes
Castellar de la Ribera ..................... 10.000 ptes
Castelló d’Empúries ....................... 78.624 ptes
Constantí ..................................... 15.000 ptes
Cunit ........................................... 25.000 ptes
L’Espluga de Francolí .................... 274.939 ptes
Esterri d’Àneu ............................... 10.000 ptes
La Fatarella ................................ 150.000 ptes
Garriguella ................................... 15.000 ptes
Gavet de la Conca ......................... 10.000 ptes
Gironella .................................... 100.000 ptes
La Granada ................................... 85.303 ptes
La Jonquera ................................ 330.230 ptes
Lliçà de Vall .................................. 50.000 ptes

Llimiana ....................................... 13.893 ptes
Montesquiu .................................. 50.000 ptes
Montgat ..................................... 790.000 ptes
Montornès del Vallès .................... 100.000 ptes
Navata ........................................ 50.000 ptes
Olèrdola ..................................... 105.000 ptes
Olvan .......................................... 25.000 ptes
El Pont de Suert ............................ 25.000 ptes
Porqueres ................................... 200.000 ptes
Prats de Lluçanès .......................... 50.000 ptes
La Quar ........................................ 10.000 ptes
Querol ......................................... 25.000 ptes
Sant Jaume d’Enveja ....................... 5.000 ptes
Sant Martí de Llémena ..................... 3.000 ptes
Sant Quirze del Vallès .................. 500.000 ptes
Santa Coloma de Cervelló ............... 50.000 ptes
Santa Eugènia de Berga ................. 40.708 ptes
Santa Eulàlia de Ronçana ............. 750.000 ptes
Santa Oliva .................................... 5.000 ptes
Sils ............................................. 40.000 ptes
Subirats ..................................... 100.000 ptes
Talarn .......................................... 25.000 ptes
Torrelles de Foix ............................ 10.000 ptes
Vila-sacra ..................................... 15.000 ptes
Vilalba dels Arcs ............................ 20.000 ptes
Vilanova del Vallès ........................ 20.000 ptes

Altres institucions
col·laboradores

Generalitat de Catalunya ......... 35.000.000 ptes

Altres entitats
col·laboradores

Amnistia Internacional
Catalunya ................................... 105.000 ptes
Arenys Solidari ............................ 750.000 ptes
Comissió d’Agermanament
Igualada-Nueva Esperanza ......... 1.000.000 ptes
Col·lectiu Sant Feliu de Pallerols ...... 38.370 ptes
Grup Empordanès de Solidaritat ..... 300.000 ptes
Lliçà Solidari ............................... 500.000 ptes
Parròquia Santa Maria de
Poblenou ................................... 100.000 ptes
Aportacions diverses per a
campanyes .............................. 3.458.066 ptes



8 RECURSOS

RESUM DE LES
APORTACIONS MUNICIPALS

A finals de l’any 1997 el Fons Català tenia 192 so-
cis, dels quals 172 eren ajuntaments. D’aquests 172
ajuntaments, 150 van fer aportació per finançar pro-
jectes i per a les campanyes que el Fons ha coordinat
durant l’any.

Un fet important a destacar és que es manté el crei-
xement no solament del nombre d’ajuntaments so-
cis sinó també de l’aportació que aquests fan, tant
en termes absoluts (un 22,3% més que l’any 1996)
com en termes d’aportació per habitant (un 16,7%
més que l’any 1996).

Any 1995 Any 1996 Any 1997

Nombre d’ajuntaments socis que han consignat 102 142 150

Aportació total dels socis que consignen (ptes) 122.447.074 204.327.538 249.972.370

Promig (ptes/habitant) d’aquests ajuntaments 52,1 67,2 78,4

Aportacions d’altres socis (ptes) 22.554.807 53.652.924 40.749.730

Aportacions d’altres instituciones (ptes) 47.095.233 93.139.636 63.003.197

Altres donatius (ptes) 1.639.598 6.392.555 3.496.436

Aportació dels ajuntaments socis Nombre d’ajuntaments
(en ptes/habitant) Any 1995 Any 1996 Any 1997

més de 1.000 ptes 1 1 1

entre 500 i 1.000 ptes 0 4 5

entre 300 i 500 ptes 3 4 6

entre 200 i 300 ptes 10 22 16

entre 100 i 200 ptes 17 24 27

entre 50 i 100 ptes 26 40 46

entre 25 i 50 ptes 26 31 35

entre 10 i 25 ptes 11 13 14

menys de 10 ptes 8 3 0

TOTAL AJUNTAMENTS QUE CONSIGNEN 102 142 150

Tot i que hi ha hagut un increment global d’un 16,7%
en l’aportació econòmica per habitant que han fet
els ajuntments socis, hi ha una gran divergència en-
tre les aportacions dels diversos municipis, com es
pot comprovar a la taula següent:
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INFORMACIÓ
ECONÒMICA

Com l’any anterior, el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament s’ha sotmès voluntàriament
a una auditoria externa per tal de supervisar l’es-
tat de comptes i donar transparència als moviments
econòmics de l’exercici de l’any 1997. L’empresa
encarregada de fer l’auditoria ha estat PICH AUDI-
TORS I CIA, SCR. L’informe dels auditors es va pre-
sentar a l’Assemblea General de socis del 28 de

març de 1998 i està a disposició de tots els socis i
col·laboradors.

Durant l’any 1997 els ingressos obtinguts han estat
de 373.011.826 ptes, i les despeses efectuades
sumen un total de 372.986.443 ptes. Resta un su-
peràvit de 25.383 ptes que passa a compte de ro-
manents.

ORIGEN DELS RECURSOS

Aproximadament el 83% dels recursos gestionats
pel Fons Català durant l’any 1997 provenen de les
aportacions fetes per les administracions locals: ajun-
taments, diputacions, consells comarcals i manco-
munitats.

INGRESSOS
Concepte Import %

Consignacions 364.203.107 97,6

Donatius 3.496.436 1,0

Ingressos per serveis diversos 4.227.535 1,1

Ingressos financers 1.084.748 0,3

TOTAL 373.011.826

DESPESES
Concepte Import

Aplicacions projectes -392.739.709

Variació projectes pendents de consignació 60.672.478

Serveis exteriors -9.820.716

Despeses de personal -26.272.600

Altres despeses de gestió -3.745.151

Dotacions per amortitzacions -1.080.745

TOTAL -372.986.433

AJUNTAMENTS

DIPUTACIONS

ALTRES ADMINISTRACIONS LOCALS

GENERALITAT

ALTRES ENTITATS

ALTRES APORTACIONS PER A CAMPANYES

8,1%

3,1%

9,6%

1%
1,5%

71,9%

ALTRES INGRESSOS PER GESTIÓ
4,8%
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ÀFRICARelació de països

• Àfrica
Angola
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Costa d’Ivori
Gàmbia
Guinea Equatorial
Kenya
Madagascar
Marroc
Mauritània
Ruanda
Sàhara Occidental
São Tomé i Príncipe
Senegal
Zaire

• Àsia
Índia
Filipines
Líban
Palestina

• Carib
Cuba
Haití
República Dominicana

• Centramèrica
Guatemala
Hondures
Nicaragua
El Salvador

• Nord-amèrica
Mèxic

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

• Europa
Bòsnia i Hercegovina
Catalunya (sensibilització)

Mauritània
Burkina Faso

Camerun
Zaire

Ruanda

Burundi
Illes de Sao Tomé

i Príncipe
˜

Senegal

Gàmbia

Sàhara Occidental

Guinea Equatorial Tanzània

Marroc

Costa d’Ivori

AJUNTAMENT DE RIPOLL
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

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 a l’allotja-
ment en règim d’internat per als alum-
nes que no visquin a Blangoua.
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS

MONJOS

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL CATALUNYA

País: SÀHARA OCCIDENTAL
Presenta: ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ
Aportació FONS: 30.933.380 ptes
Construcció de l’HOSPITAL MATERNO-INFANTIL CATALUNYA, per atendre les necessitats
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 confor-
men la població femenina i infantil dels campaments i, de manera general, el conjunt
de més de 100.000 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 MONTGAT
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
AJUNTAMENT DE REUS
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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 Ngovay-
ang amb el reforçament de la formació
del personal local, la delegació progres-
siva de tasques, la retirada de coope-
rants i el suport a algunes despeses fi-
xes de l’hospital per un temps limitat.
El projecte pretén contribuir a les despe-
ses de funcionament de l’hospital, com
a fase final d’aquest procés.
AJUNTAMENT D’ANGLÈS
AJUNTAMENT DE CAMPRODON
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
AJUNTAMENT DE MATADEPERA
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER

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 Pro-
grama Nacional de Control de la Tuber-
culosi per disminuir la morbilitat i la
mortalitat ocasionades per aquesta
malaltia.
AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS
AJUNTAMENT DE LA GRANADA
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE MEDIONA
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DEL VENDRELL

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 desfi-
xació de les dunes. Ara hi ha un retorn
als productes naturals i una revifalla del
comerç de la goma. A Bareina s’ha cre-
at la Cooperativa de Reforestació de
Gomers de Bareina, amb l’objectiu de
reforestar la zona i obtenir-ne un rendi-
ment econòmic.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA
CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

DOTACIÓ DE MATERIAL PER A
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ALS
CAMPS DE REFUGIATS
BURUNDESOS DE TANZÀNIA

País: TANZÀNIA
Presenta: VEÏNS SENSE FRONTERES
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

Dotar d’instruments i materials de su-
port per possibilitar la formació a nivell
secundari a la població dels camps de
refugiats de Mtabira i Muyovozi, estimu-
lant la creació d’oficis i facilitant-los l’ac-
cés a estudis superiors, superant el sen-
timent de desànim que els produeix el
silenci i l’abandonament al qual està sot-
mès el seu poble.
AJUNTAMENT D’ALPICAT
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE NAVATA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE RIPOLL
AJUNTAMENT DE RIUDARENES
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT D’ULLDECONA
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
PLATAFORMA DE VILANOVA I LA GELTRÚ
ALTRES APORTACIONS
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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 sanitàri-
es 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
socioculturals de la comunitat.
AJUNTAMENT DE BERGA
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
AJUTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
LLIÇÀ SOLIDARI

REHABILITACIÓ DE
L’HOSPITAL DE NEMBA

País: RUANDA
Presenta: MEDICUS MUNDI
Aportació FONS: 3.975.864 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 MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE RIPOLL
AJUNTAMENT DE ROSES
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
GRUP EMPORDANÈS DE SOLIDARITAT
PARRÒQUIA SANTA MARIA DE POBLENOU

CONSTRUCCIÓ DE 14 POUS
D’AIGUA A BURKINA FASO

País: BURKINA FASO
Presenta: AIGUA PER AL SAHEL /
AJUNTAMENT MOLINS DE REI
Aportació FONS: 6.450.000 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 CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE VALLS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PROMOCIÓ CULTURAL I
ESCOLAR PER A JOVES I
NENS DE SOKOE I COMARCA
DE NIOMBATÓ

País: SENEGAL
Presenta: CALDES SOLIDÀRIA/
AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI
Aportació FONS: 1.250.000 ptes

A la comarca de Niombató hi viuen unes
100.000 persones, de les quals dues
terceres parts són nens i nenes en edat
escolar. La creació d’escoles permetrà
d’impartir una educació tradicional i, so-
bretot, de formar els alumnes per poder
aprofitar els mitjans naturals que tenen
al seu abast. Es preveu endegar una cam-
panya de sensibilització i de preparació
de la població per organitzar les escoles
anomenades escoles de pares.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
AJUNTAMENT DE LES PRESES
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GUIA SOCIOLABORAL PER
ALS TREBALLADORS DE LA
PROVÍNCIA DE
CHEFCHAOUEN

País: MARROC
Presenta: UGT CATALUNYA/ASS.
D’AJUDA MÚTUA D’IMMIGRANTS A
CATALUNYA/CONFEDERACIÓ
DEMOCRÀTICA DEL TREBALL-CDT.
UNIÓ LOCAL CHEFCHAOUEN
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

Promoció dels drets laborals i sindicals
entre els treballadors/es de la regió de
Chefchaouen mitjançant la difusió d’una
guia sociolaboral adaptada a la realitat,
en col·laboració amb els delegats sindi-
cals de la CDT de Chefchaouen. Es durà
a terme un programa de formació bàsi-
ca dels delegats sobre els continguts
d’aquesta guia, que tindrà un format de
manual en llengua àrab, amb un llen-
guatge clar i didàctic, adaptat al nivell
dels destinataris.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT
D’UN CENTRE D’ACOLLIDA I
TALLERS OCUPACIONALS PER
A EXPRESIDIARIS

País: COSTA D’IVORI
Presenta: ARQUITECTES SENSE
FRONTERES/ FONDATION AKWABA
CÔTE D’IVORE
Aportació FONS: 4.700.000 ptes

Allotjament de forma provisional de 32
expresidiaris sense altra possibilitat
d’acollida, formació professional, possi-
bilitat de treball, assessorament social i
jurídic, ajuda en els tràmits de documen-
tació, etc. Amb aquestes activitats es
pretén evitar la desorientació entre les
persones que surten de la presó i que es
troben sense cap tipus de recursos eco-
nòmics.
AJUNTAMENT DE LLEIDA
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CONSTRUCCIÓ D’UNA
ESCOLA DE SECUNDÀRIA I
REHABILITACIÓ DE 4 AULES
DE PRIMÀRIA

País: ANGOLA
Presenta: INTERMÓN
Aportació FONS: 14.500.000 ptes

La guerra civil que ha sofert Angola ha
provocat que milers de persones hagin
deixat les seves llars a la recerca d’una
major seguretat. A Luanda, la capital del
país s’hi han refugiat 2.500.000 per-
sones quan la ciutat només compta amb
infraestructures per cobrir les necessitats
de 500.000. Així doncs, es preveu pro-
porcionar una educació de primària i se-
cundària a nens i nenes de la zona i
millorar la qualitat de la docència, mit-
jançant cursos de formació als mestres
de l’escola.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS

MONJOS
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE

PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE VIC

BECA PER A LA FORMACIÓ
D’UN SAHRAUÍ EN
INFORMÀTICA

País: CATALUNYA-POBLE SAHRAUÍ
Presenta: AJUNTAMENT DE BADIA
DEL VALLÈS
Aportació FONS: 450.000 ptes

El projecte sorgeix a partir de la necessi-
tat d’informatitzar les tasques adminis-
tratives que diàriament es fan als cam-
paments de refugiats del Poble Sahrauí
a Tindouf (Algèria). Tanmateix, la for-
mació dels sahrauís en aquesta temàti-
ca permetrà ensenyar altres persones en
aquest camp. Es preveu becar una per-
sona sahrauí, la qual realitzarà un curs
d’ofimàtica des de nivell de principiant
fins a assolir un nivell superior.
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
ALTRES DONATIUS

ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT AL MUNICIPI DE QUIÇAMA-
MUXIMA

País: ANGOLA
Presenta: MEDICUS MUNDI
Aportació FONS: 10.000.000 ptes

El municipi de Quiçama té una elevada carència de recursos materials i humans a la
xarxa sanitària per lluitar contra l’elevat índex de tripanosomiasi humana africana (THA),
endèmica en aquesta zona i la segona causa de mortalitat a la meitat orient del munici-
pi. Es pretén optimitzar i consolidar la xarxa de salut actual amb accions de suport a la
gestió, rehabilitació, formació, prevenció i materials, així com el manteniment posterior.
AJUNTAMENT D’ALELLA
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AUNTAMENT DE LA GARRIGA
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SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL SANITARI PER A
LES TRANSFUSIONS DE SANG

País: GUINEA EQUATORIAL
Presenta: RELIGIOSAS DE SAN JOSÉ
DE GERONA/ AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR
Aportació FONS: 2.909.091 ptes

Actualment, a Guinea hi ha un dèficit
de materials per a transfusions de sang
i tampoc no hi ha cap banc de sang.
L’objectiu del projecte és assegurar el
subministrament continuat de materials
sanitaris per a transfusions. L’ajut es
destinarà a adquirir un estoc de materi-
als per al magatzem a preus raonables,
i amb la seva venda als centres generar
un fons rotatori per assegurar la regula-
ritat del subministrament.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AMBULÀNCIA PER A LA
DAIRA DE BOUJDOUR
(DAHLA)

País: SÀHARA
Presenta: AJUNTAMENT DE BADIA
DEL VALLÈS
Aportació FONS: 3.023.622 ptes

Projecte emmarcat dintre del procés
d’agermanament entre la Daira de Bouj-
dour (Dahla) i Badia del Vallès. Adquisi-
ció i enviament d’una ambulància que
ajudi a la repatriació dels refugiats sa-
hrauís, dintre del procés que ha de deri-
var en la celebració d’un referèndum,
en principi previst per finals de l’any
1998.
AJUNTAMENT D’ALELLA
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’AMB

CONSTRUCCIÓ D’UN PONT
DE VIANANTS SOBRE EL RIU
NAIROBI A KAROGOCHO

País: KENYA
Presenta: AJUDA EN ACCIÓ
Aportació FONS: 1.750.000 ptes

Korogocho, amb 60.000 habitants, és
una de les barriades més grans dels afo-
res de Nairobi. Un dels problemes més
greus és la desconnexió entre els dos
sectors de la barriada a causa del riu
que els separa, cosa que dificulta el des-
envolupament econòmic de la zona, ja
que també separa el mercat de Koro-
gocho de la part est de la ciutat de Nai-
robi. Es preveu la construcció d’un pont
de vianants sobre el riu per millorar l’ac-
cés al mercat local.
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE BLANES

CONSTRUCCIÓ D’UN POU
D’AIGUA A JAHALI

País: SENEGAL
Presenta: GRIMM/ AJUNTAMENT DE
SANT CELONI
Aportació FONS: 6.020.000 ptes

La davallada en el règim de pluges ha
fet minvar el cabdal d’aigua del riu
Gàmbia del qual es proveïen les comuni-
tats de la regió de Kolda, al sud-oest del
Senegal. Es preveu la construcció d’un
pou de gran profunditat per poder trobar
aigua dolça necessària per cobrir les ne-
cessitats del consum humà i animal, dels
600 habitants de Jahali i de les comuni-
tats del seu voltant.
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

AJUDA D’EMERGÈNCIA AL
POBLE DE KEREWAN

País: GÀMBIA
Presenta: BANYOLES SOLIDÀRIA/
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

L’any 1996 va ser un any de sequera i
la collita va ser del tot insuficient. Aquest
fet implica perspectives de fam i, fins i
tot, manca de llavors a l’hora de sem-
brar. És en aquest marc que es decideix
d’enviar ajut humanitari com llavors de
moresc, mill i lleguminoses. Aquestes
llavors i alguns adobs s’envien amb l’ob-
jectiu de poder augmentar la productivi-
tat i pal·liar les deficiències produïdes
per la sequera.
AJUNTAMENT DE BANYOLES
GENERALITAT DE CATALUNYA

CENTRE CATALUNYA

País: SENEGAL
Presenta: CALDES
SOLIDÀRIA(MISSIÓ DE SOKONE)/
AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI
Aportació FONS: 8.998.689 ptes

Construcció d’un centre educatiu i social
per als joves de la regió. Amb aquest
centre es pretén contribuir a la sensibi-
lització dels adults sobre la necessitat
de formació dels seus fills, afavorir l’es-
colarització dels nens, introduir l’ense-
nyament professional i el voluntariat
entre els joves, etc. El centre tindrà dues
seccions diferenciades: un centre social
d’animació i organització de joves i ta-
llers de formació manual i professional.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

PROJECTES 1997
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AJUT ALIMENTARI BÀSIC I
ATENCIÓ PEDIÀTRICA A UN
ORFENAT

País: MADAGASCAR
Presenta: AMICS DE
MADAGASCAR/AJUNTAMENT DE
CASTELLAR DEL VALLÈS
Aportació FONS: 509.000 ptes

A l’orfenat Étoile du Matin hi viuen 35
nens i joves amb unes condicions de vida
molt precàries: no disposen d’aigua cor-
rent, només hi ha 2 latrines, es cuina
amb llenya un únic àpat d’arròs i verdu-
res... Cal garantir amb urgència dos as-
pectes: incloure a l’alimentació carn i
com a mínim un got de llet al dia, i la
visita periòdica d’un metge a l’orfenat
per tal de visitar els nens i fer un segui-
ment de la seva salut.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

ÀREA MEDITERRÀNIA

País: CATALUNYA/ PAÏSOS TERCERS
MEDITERRANIS
Presenta: FONS CATALÀ /
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
Aportació Fons: 4.000.000 ptes

Desenvolupar el programa aprovat a l’As-
semblea d’obrir una nova àrea de tre-
ball dintre dels projectes del Fons, inici-
alment a partir de 4 àmbits geogràfics:
Marroc, Algèria, Palestina i Líban. Cal-
dria crear unes mínimes bases per des-
envolupar aquesta actuació; trobar inter-
locutors municipals interessats i fiables
al sud i nord-orient mediterrani; establir
una bona presència i una bona relació
entre els programes MEDA de la Unió
Europea i el Fons.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

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 insu-
ficient per atendre la població de la zona,
el dispensari està mal equipat i no té pa-
velló de maternitat. Projecte per construir
un pavelló de maternitat equipat adequa-
dament per a les parteres, construir una
sala d’espera per a mares lactants, reha-
bilitar la sala d’espera actual per allotjar
l’equip tècnic i muntar un generador per
subministrar electricitat.
AJUNTAMENT DE BLANES
GENERALITAT DE CATALUNYA
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Hondures

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

CENTRAMÈRICA

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 (‘ter-
ra’ 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.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

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 DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT D’OLOT
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE

PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
FUNDACIÓ SERGI
JUSTÍCIA I PAU-GIRONA

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 possibi-
litat de tenir un contacte amb la cultura
a través del llibre i el desenvolupament
d’activitats artístiques complementàries
a la lectura.
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
AJUNTAMENT DE LA MASÓ
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE

PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

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 D’ALPENS
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE GURB
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE MONTESQUIU
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE VIC

PROMOCIÓ DE LA SALUT
MATERNO-INFANTIL
COMUNITÀRIA AL SUD-
OCCIDENT DE GUATEMALA

País: GUATEMALA
Presenta: ADIS/ AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MAR/ARENYS
SOLIDARI
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

Implementació, a 8 comunitats de
Guatemala, d’un programa integral de
salut preventiva a nivell materno-infan-
til, emfasitzant els components de ca-
pacitació i difusió de la informació. Es
proposa un programa de capacitació
sobre salut preventiva, nutrició adequa-
da, atenció primària i un sistema de vi-
gilància de la salut a nivell comunitari.
Es pretén disminuir els efectes severs
que causen les malalties freqüents, com
és el cas de la diarrea.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
ARENYS SOLIDARI
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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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, fo-
mentant nous cultius amb crèdits i as-
sistència tècnica i consolidar la professi-
onalització del programa de finançament
pel desenvolupament local amb l’enfor-
timent dels bancs locals (petites empre-
ses de serveis de crèdit i estalvi, de base
associativa, que donen serveis als pe-
tits productors), amb la capacitació de
socis, directius i administradors.
AJUNTAMENT DE LES CABANYES
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
DIPUTACIÓ DE GIRONA

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 CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE RIPOLLET
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

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: 5.400.000 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 for-
mar tècnics i promoure projectes que
contemplin noves tècniques de cultiu i
desenvolupament agropecuari respec-
tuoses amb el medi ambient.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DESENVOLUPAMENT
DEMOCRÀTIC I
DESCENTRALITZACIÓ LOCAL

País: GUATEMALA
Presenta: FUNDACIÓN INCIDE
Aportació FONS: 12.500.000 ptes

La Fundación Iniciativa Civil para la de-
mocracia (INCIDE) promou, a tot l’àm-
bit nacional, programes de formació,
educació, capacitació i informació, en-
caminats a aconseguir la involucració i
la participació de la població civil no or-
ganitzada en el procès de construcció
de la democracia.
El projecte planteja impulsar un progra-
ma de desenvolupament democràtic,
descentralització local i capacitació mu-
nicipal per desenvolupar a 34 municipis
de Guatemala. L’objectiu és enfortir les
organitzacions socials perquè es consti-
tueixin com a suport a la gestió munici-
pal en benefici de la població.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE VILADECANS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
EUSKAL FONDOA
FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I

COOPERACIÓ
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HABITATGES URBANS A
PALACAGÜINA

País: NICARAGUA
Presenta: COMISIÓN DE
HERMANAMIENTO ARBÚCIES-
PALACAGÜINA/ SOARPAL /
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Aportació FONS: 7.045.455 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.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
COL·LEGI D’APARELLADORS DE BARCELONA

ESCOLA POPULAR MÒBIL PER
AL SISTEMA ECONÒMIC
SOCIAL CORDES

País: EL SALVADOR
Presenta: SOLIDARITAT AMB
CENTRAMÈRICA / SABADELL
SOLIDARI / AJUNTAMENT DE
SABADELL
Aportació FONS: 3.869.342 ptes

L’objectiu de l’Escuela Popular Móvil és,
per mitjà de les activitats formatives
mensuals organitzades a cadascuna 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 eco-
nòmics i socials tant familiars com co-
munitaris.
AJUNTAMENT DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PAVIMENTACIÓ I DRENATGE
A SAN MIGUELITO

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA DE SAN
MIGUELITO / AJUNTAMENT DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 9.468.992 ptes

Arran de l’agermanament entre els mu-
nicipis de San Miguelito i Sant Boi de
Llobregat, una visita de tècnics catalans
detectà mancances importants en el cla-
vegueram i la pavimentació de San
Miguelito. El projecte consisteix en la
pavimentació de 1.754 m2 de carrers i
la construcció de canalitzacions per al
desguàs de l’aigua de la pluja.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

CASA DE LA DONA A QUILALÍ

País: NICARAGUA
Presenta: COMISSIÓ D’AGERMANAMENT SALT-QUILALÍ / AJUNTAMENT DE SALT
Aportació FONS: 8.847.273 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 POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SALT
DIPUTACIÓ DE GIRONA
GENERALITAT DE CATALUNYA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓ
TÈCNICA I ADMINISTRATIVA
DE LA UGAQ

País: NICARAGUA
Presenta: UGAQ/ COMISSIÓ
D’AGERMANAMENT SALT-QUILALÍ/
AJUNTAMENT DE SALT
Aportació FONS: 260.000 ptes

Suport al programa de capacitació de la
UGAQ (Unión de Ganaderos y Agriculto-
res de Quilalí). El pla d’activitats con-
templa realitzar les següents activitats:
planificació de les activitats econòmiques
a nivell de cada cooperativa associada a
l’UGAQ, avaluacions anuals sobre pro-
jectes, tallers de comptabilitat, adminis-
tració, aspectes legals, control de pla-
gues i malaties de cultius, pastura i
alimentació del bestiar, reforestació, etc.
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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

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 vi-
olència que va viure aquesta zona. A les
àrees indígenes molts vells van quedar
abandonats, sense ningú que se’n fes
càrrec. El Hogar Sor Herminia para Anci-
anos té capacitat per atendre 62 perso-
nes. El projecte preveu l’adquisició de mo-
biliari per equipar el centre: estufes,
rentadora, frigorífics, estris de cuina,
plats, coberts i equipament d’oficina.
AJUNTAMENT DE LES CABANYES
AJUNTAMENT DE SILS
AJUNTAMENT DE VIC

BEQUES PER A ESTUDIANTS
DE L’INSTITUT NACIONAL
JULIO CÉSAR CASTILLO DE
CONDEGA

País: NICARAGUA
Presenta: BANYOLES SOLIDÀRIA/
INSTITUT NACIONAL JULIO CÉSAR
CASTILLO UBAU/ AJUNTAMENT
BANYOLES
Aportació FONS: 4.200.000 ptes

L’Institut Nacional Julio César Castillo
Ubau és l’únic centre d’ensenyament
secundari per a una població de 30.000
habitants, dels quals gairebé un 50%
són menors de 15 anys. La majoria dels
estudiants procedeixen de famílies cam-
peroles amb un nivell socioeconòmic
molt humil. Amb aquestes beques es
pretén evitar que molts estudiants ha-
gin d’abandonar els seus estudis per la
carència dels mitjans més elementals per
pagar les despeses mínimes.
AJUNTAMENT DE BANYOLES

CENTRE CULTURAL DE NUEVA
TRINIDAD

País: EL SALVADOR
Presenta: COMISSIÓ
D’AGERMANAMENT SANT FELIU DE
GUÍXOLS-NUEVA TRINIDAD/
DIRECTIVA COMUNAL DE LA
COMUNIDAD DE NUEVA TRINIDAD/
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS
Aportació FONS: 2.400.000 ptes

En el marc de l’agermanament entre
Sant Feliu de Guíxols i Nueva Trinidad,
es pretén aportar la infraestructura ne-
cessària per al funcionament d’aquest
centre cultural, aportar l’assessorament
per a l’organització i el muntatge de la
biblioteca i vetllar per la continuïtat del
seu funcionament.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
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EINES I SITGES PER A LA
PRODUCCIÓ
AGROECOLÒGICA

País: NICARAGUA
Presenta: ESCUELAS RADIOFÓNICAS
DE NICARAGUA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

Capacitació i assistència tècnica agroe-
cològica a camperols de 297 comuni-
tats de Nicaragua. El desenvolupament
del projecte fomenta la producció d’hor-
talisses, grans bàsics i reforestació. Les
tasques agrícoles es complementaran
amb accions agroecològiques com la
construcció d’obres de conservació del
sòl i aigua en terres cultivables, produc-
ció d’insecticida natural per al control
de plagues, establiment de vivers per a
la reforestació, etc.

AJUDA A L’INFANT
EN L’ÀMBIT ESCOLAR
I DE LLEURE

País: GUATEMALA
Presenta: SETEM/ AJUNTAMENT
D’OLOT
Aportació FONS: 800.000 ptes

Finançament d’un camp de treball de
solidaritat a diverses aldees del sud-oest
de Guatemala. L’equip de monitors que
participarà en el camp de treball ha d’es-
tar format per especialistes en l’àmbit
del lleure. Els objectius són conviure en
diversitat de cultures, conèixer i respec-
tar l’entorn, oferir tècniques i mitjans per
desenvolupar la seva educació sanitària
i artística, etc.
AJUNTAMENT D’OLOT

CONSTRUCCIÓ DE CORTS DE
PORC I CRIA A EL MAYRO

País: NICARAGUA
Presenta: ASSOCIACIÓ POPULAR
CARLOS FONSECA AMADOR
Aportació FONS: 3.700.000 ptes

Cria i explotació de tres corts de porcs
per a la millora de l’alimentació i la pro-
ducció dels excedents. Per aconseguir-
ho es preveu la capacitació d’un grup
de 30 persones, la compra de 2 porcs i
15 truges per criar, la compra d’alimen-
tació amb pinsos per a aquests animals,
així com la compra de medecines i va-
cunes per als animals pel primer any.
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES

ABADESSES

CONSTRUCCIÓ DE CARRERS INTERNS I PONTS
A NUEVA ESPERANZA

País: EL SALVADOR
Presenta: COMISSIÓ D’AGERMANAMENT IGUALADA-NUEVA ESPERANZA/
DIRECTIVA COMUNAL DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA/AJUNTAMENT
D’IGUALADA
Aportació FONS: 2.300.000 ptes

Construcció de 20 illes de cases i 2 ponts i rehabilitació d’11 illes més per facilitar el
flux de vianants i el trànsit rodat per a un desenvolupament millor de les activitats
productives i millorar les condicions físiques, socials, econòmiques i humanes de la
població de Nueva Esperanza.
COMISSIÓ D’AGERMANAMENT IGUALADA-NUEVA ESPERANZA

DIPLOMATURA EN TÈCNIC SUPERIOR EN
ARQUEOLOGIA DE LA UNAN

País: NICARAGUA
Presenta: UAB/ UNAN
Aportació FONS: 1.600.000 ptes

El projecte s’emmarca dins un conveni de col·laboració entre la UAB i la UNAN-Mana-
gua, per desenvolupar un intercanvi científic i docent en els camps de l’arqueologia i
l’antropologia. El projecte està orientat a formar professionals de l’arqueologia per tal
d’afavorir la recuperació sistemàtica de les restes arqueològiques que es veuen afecta-
des pel pla urbanístic i de desenvolupament, així com d’establir les bases per a una
correcta interpretació del passat de Nicaragua.
AJUNTAMENT D’OLOT

DESENVOLUPAMENT
DEMOCRÀTIC I
DESCENTRALITZACIÓ LOCAL

País: GUATEMALA
Presenta: FUNDACIÓN INCIDE
Aportació FONS: 12.500.000 ptes

L’objectiu general és contribuir a impul-
sar una estratègia integral de desenvo-
lupament democràtic i descentralització
local i municipal, establint mecanismes
de coordinació i suport interinstitucional
dins de l’àmbit municipalista, sistema-
titzant la informació, potenciant l’exer-
cici del poder local, capacitant tècnics i
funcionaris municipals i líders i represen-
tants de les organitzacions comunitàri-
es, en temes relacionats amb les for-
mes de participació i d’incidència en el
govern local.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE VILADECANS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
EUSKAL FONDOA
FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I

COOPERACIÓ
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CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
DE POSTLLICENCIATURA A
CENTRAMÈRICA

País: NICARAGUA I EL SALVADOR
Presenta: ASSOCIACIÓ CATALANA DE
PROFESSIONALS PER LA COOPERACIÓ
Aportació FONS: 2.500.000 ptes

Consolidació d’un marc científic i tècnic
destinat a la formació i capacitació de for-
madors/es, professionals i tècnics/ques
en aquelles àrees que les necessitats re-
gionals exigeixin, amb el propòsit de con-
tribuir a la democratització del coneixe-
ment i de posar les bases per a un
desenvolupament autosostingut.

PROPICIAR LA PARTICIPACIÓ
POPULAR EN LA GESTIÓ LOCAL

País: EL SALVADOR
Presenta: FUNDASPAD
Aportació FONS: 2.500.000 ptes

Capacitació en temes de caire munici-
palista a 250 líders comunals i 40 go-
vernants municipals de 20 municipis d’El
Salvador, per potenciar la seva capaci-
tat de negociació, la recerca conjunta
de solucions i la generació de nous es-
pais de participació de la comunitat en
la gestió municipal.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

MUNICIPALISME A
CENTRAMÈRICA

País: PAÏSOS CENTRAMERICANS
Presenta: FONS CATALÀ/ RED DE
PODER LOCAL
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

Des del 1993 el Fons ha col·laborat en
diversos projectes de capacitació muni-
cipal a Guatemala, Mèxic, Nicaragua i
El Salvador. Pot ser d’interès per a tots
els qui participen en aquests programes
municipalistes, preparar conjuntament
un encontre regional on poder intercan-
viar propostes, metodologies i idees.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

GRANJA AVÍCOLA

País: NICARAGUA
Presenta: COMITÈ D’OSONA DE
SOLIDARITAT AMB NICARAGUA I
CENTRAMÈRICA/ AJUNTAMENT DE
RODA DE TER
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

Equipament d’una granja avícola, gesti-
onada i operada per sis famílies de San
Juan de Limay, que seran les propietàri-
es de la granja. Amb el projecte es pre-
tén crear llocs de treball, millorar la die-
ta diària i abaratir els costos dels ous i
l’aviram de la zona.
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

BUFET POPULAR BORIS VEGA

País: NICARAGUA
Presenta: COMITÈ ÓSCAR ROMERO/
COMUNIDADES BASE DE MASAYA
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

Molt sovint, la desinformació sobre els
seus drets legals aboca les classes po-
pulars a una indefensió jurídica, que es
veu agreujada en els períodes de canvis
legislatius. El bufet jurídic Boris Vega es
concep com un servei adreçat a la po-
blació més pobra i pretén donar una
ampli servei social de base, gratuït o de
baix cost.
AJUNTAMENT D’ALELLA
AJUNTAMENT DE REUS

ANIMALS DOMÈSTICS I
ARBRES FRUITERS

País: NICARAGUA
Presenta: ADIS/ AJUNTAMENT DE
TERRASSA
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

Atorgament de crèdits en espècies a 100
famílies dels barris de La Sabaneta i José
Martí de Granada (Nicaragua), que vi-
uen en condicions d’extrema pobresa.
A cada família beneficiària se li propor-
cionaran 10 gallines, 1 gall, 1 porc fe-
mella per a reproducció i 12 fruiters, dins
la modalitat de fons rotatori. Amb aquest
projecte es pretén millorar el nivell de
vida dels beneficiaris i garantir-los una
millor alimentació.
AJUNTAMENT DE TERRASSA

FORMACIÓ DE MESTRES A
LEÓN I RIVAS I CREACIÓ DEL
CENTRE DE RECURSOS
PEDAGÒGICS DE RIVAS

País: NICARAGUA
Presenta: CASA DE NICARAGUA
Aportació FONS: 1.550.000 ptes

Formació de mestres de parvularis comu-
nals i oficials i de mestres de primària i
secundària dels departaments de León i
Rivas, per tal d’intercanviar experiències
i treballar conjuntament professionals de
l’educació nicaragüencs i catalans. Tam-
bé es pretén formar professionals per al
Centre de Recursos Pedagògics de Rivas,
donant-los a conèixer la realitat de les
escoles i dels centres de Catalunya.
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RÀDIO EDUCATIVA

País: EL SALVADOR
Presenta: AJUNTAMENT DE MOLINS
DE REI
Aportació FONS: 1.117.431 ptes

Desenvolupament d’una ràdio educati-
va que pugui dur a terme programes
d’educació nutricional i de reforçament
escolar a través de la difusió radiofòni-
ca. El programa de reforçament escolar
Radio Pequeñita és d’emissió diària i va
adreçat a la població infantil de la Co-
munitat i rodalies i, a més d’elements
didàctics de les assignatures que s’im-
parteixen a l’escola, es treballen també
aspectes d’autoestima i sociabilitat. El
programa d’educació nutricional va adre-
çat a tota la població en general per tal
d’incentivar-la a consumir aliments més
rics en nutrients i econòmicament més
assequibles.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

REHABILITACIÓ DE L’ESCOLA
SANTA COLOMA DE JALAPA

País: NICARAGUA
Presenta: MUNICIPALIDAD DE
JALAPA/AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 2.272.727 ptes

En el marc de l’agermanament entre
Jalapa i Santa Coloma de Gramenet es
va finançar la construcció de l’escola
primària “Santa Coloma”. Actualment
l’escola està greument deteriorada, so-
bretot pel que fa al sostre, que reque-
reix un canvi total, la pintura de tot l’edi-
fici escolar i la remodelació de la tarima
principal. L’estat actual de les instal-
lacions impedeix el desenvolupament de
l’educació dels alumnes, provocant una
pèrdua greu de funcionalitat com a edi-
fici escolar.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET

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
millorar la situació, l’Asociación de Cie-
gos de El Salvador vol crear un centre
de recursos per a cecs a San Salvador,
per possibilitar el desenvolupament so-
ciocultural dels invidents del país.
AJUNTAMENT DE CARDEDEU
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

SANEJAMENT DE
L’ABOCADOR MUNICIPAL

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DEL SUR/AJUNTAMENT
DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Aportació FONS: 1.477.350 ptes

Actualment el municipi de San Juan del
Sur té greus problemes relacionats amb
el destí de les escombraries. Aquests pro-
blemes s’agreugen durant l’època de plu-
ges ja que les escombraries s’escampen
per tot arreu amb els conseqüents efec-
tes negatius sobre el medi ambient i la
salut dels habitants del municipi. El pro-
jecte consisteix a rehabilitar l’abocador
municipal. Indirectament el projecte do-
narà feina temporal a obrers en atur i s’uti-
litzaran materials adquirits a la regió.
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
RURALS PER A
DESMOBILITZATS DE GUERRA

País: EL SALVADOR
Presenta: COOPERACCIÓ ALT
PENEDÈS/AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 2.100.000 ptes

El projecte forma part d’un conjunt d’ac-
cions planificades per a la incorporació
dels excombatents beneficiaris del PTT
(Programa de Transferencia de Tierras),
a la vida econòmica, política i social del
país. L’acció específica consisteix en la
construcció de 440 habitatges amb les
seves respectives latrines a 19 comuni-
tats dels departaments de Chalatenan-
go, La Libertad, San Salvador, Cuscat-
lán i La Paz, a través d’una estratègia
de cooperació i ajuda mútua entre els
beneficiaris del projecte. Els beneficiaris
participaran en la promoció, organitza-
ció i com a mà d’obra per a l’execució
del projecte.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

PERFORACIÓ D’UN POU
D’AIGUA POTABLE
A LA COMUNITAT
SAN PABLO EL CERETO

País: EL SALVADOR
Presenta: ASOCIACIÓN
COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA Y SERVICIOS
MÚLTIPLES SAN PABLO EL CERETO/
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
Aportació FONS: 1.090.909 ptes

La majoria de pobladors de la comuni-
tat San Pablo el Cereto són originaris de
la zona, a la qual van poder retornar
durant el procés de pau i tinença legal
de terres. El projecte preveu la construc-
ció d’un pou artesanal revestit de rajol,
amb broquer i dissenyat per al consum
d’aigua potable. En aquests moments
només disposen d’una font per omplir
càntirs, insuficient per proveir d’aigua
tota la comunitat. Previ a l’inici de la
construcció s’ha previst de realitzar un
estudi per tal de localitzar la millor àrea
per perforar.
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
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CASA DE LA DONA “SONIA BELLO”

País: NICARAGUA
Presenta: CASA DE LA MUJER “SONIA BELLO”/AJUNTAMENT DE MALGRAT DE
MAR
Aportació FONS: 909.091 ptes

La Casa de la Mujer “Sonia Bello” és actualment un centre que treballa per a la
formació tant professional com social de la dona i també li dóna suport en els àmbits
de planificació familiar i temes legals. El projecte consisteix a continuar amb les obres
de rehabilitació que necessita el local per millorar les condicions en què es realitzen les
activitats del centre. Concretament està previst construir doble sostre i l’equipament
per diverses àrees de formació.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

RECURSOS INFORMÀTICS
PER A L’INSTITUT
D’EL MEZQUITAL

País: GUATEMALA
Presenta: DIÀLEG ENTRE CULTURES/
PARROQUIA DIOS CON NOSOTROS/
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS
Aportació FONS: 2.311.364 ptes

El Mezquital és una de les zones més
desfavorides de la capital de Guatemala.
Des del principi es va constituir la parrò-
quia Dios con Nosotros, de l’ordre dels
franciscans, que està desenvolupant di-
verses accions socials, com ara l’Institut
on s’imparteixen estudis a 500 alum-
nes. Aquest institut també ofereix estu-
dis de formació professional. Per poder
realitzar correctament la formació de
perit comptable el centre necessita ha-
bilitar una aula amb 15 ordinadors i
material fungible divers, per poder im-
partir informàtica.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

EQUIPAMENT DE L’ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CABEZAS

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO CABEZAS/NICCA/ AJUNTAMENT
DE SANT PERE DE RIBES/AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 3.386.364 ptes

Readaptació, reordenació i equipament de les oficines de treball i de serveis als ciuta-
dans de l’edifici de l’Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas. El projecte vol assolir una
major i millor capacitat organitzativa de l’Alcaldía de Puerto Cabezas i promoure la
recuperació de la situació socioeconòmica de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord. En
aquest sentit es vol dotar d’equipament i mobiliari les oficines de l’Alcaldía, millorar les
condicions de treball i oferir un millor servei i atenció al públic.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CASA DE LA JOVENTUT A
BLUEFIELDS

País: NICARAGUA
Presenta: GIRONA SOLIDÀRIA/
ALCALDÍA DE BLUEFIELDS/
AJUNTAMENT DE GIRONA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

Projecte emmarcat en el procés d’ager-
manament entre les ciutats de Bluefields
i Girona. Construcció d’un centre d’aten-
ció per a joves de Bluefields. Es plante-
ja una etapa prèvia d’estudi i diagnòstic
participatiu sobre terreny de la realitat
del jovent de Bluefields, amb l’objectiu
d’identificar la problemàtica i la propos-
ta de línies d’acció adequades al medi
on es desenvoluparà el projecte.
AJUNTAMENT DE GIRONA



24 PROJECTES 1997

MERCAT I MALECÓN

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA DE SAN CARLOS
/ AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 11.690.909 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 Male-
cón, recuperant-la com a zona d’esbar-
jo i passeig per a la població.
AJUNTAMENT DE BADALONA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

ESCORXADOR SALUDABLE

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL SUR/AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ
Aportació FONS: 4.842.300 ptes

Construcció d’un nou escorxador municipal que reuneixi totes les condicions higiènico-
sanitàries i de seguretat. Actualment es realitzen escorxaments a domicilis particulars
amb tots els problemes sanitaris i higiènics que aquest fet comporta. La manipulació de
la carn es fa en unes condicions higièniques precàries que atempten contra la salut dels
habitants del municipi.
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

CONSTRUCCIÓ DE POUS , CISTERNES I REPRESES PER A LES
COMUNITATS CAMPEROLES DE SAN JUAN DEL MOMBACHO

País: NICARAGUA
Presenta: UCA/ COMITÈ ÓSCAR ROMERO TARRAGONA/ AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Aportació FONS: 568.182 ptes

Construcció de 6 pous, 2 cisternes i 2 represes per dotar a la comunitat d’un equipa-
ment que permeti el proveïment regular d’aigua i que aquesta sigui de millor qualitat,
fet que facilitarà l’erradicació de les malalties intestinals derivades del consum d’aigües
no potables i que també permeti emmagatzemar un mínim d’aigua de reserva per al
regadiu dels camps.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

AJUT A LES POBLACIONS DE
LES MUNTANYES DE
CHINANDEGA

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHINANDEGA / AJUNTAMENT DE
MOLINS DE REI
Aportació FONS: 4.209.091 ptes

Millora del nivell de vida dels camperols
de les zones de muntanya a través de
diverses accions: introducció de cultius
arboris, amb arbres de fusta per a la
construcció, per cremar i fruiters, ater-
rassament en corbes de nivell que evitin
l’erosió, introducció de nous cultius i sis-
temes de conreu per millorar la qualitat
de l’alimentació, millora dels accessos
a la zona i proveïment d’aigua, amb la
construcció d’un pou.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA
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IMPULS DEL
DESENVOLUPAMENT URBÀ:
AUTOCONSTRUCCIÓ
D’HABITATGES A SAN JUAN
DE LIMAY

País: NICARAGUA
Presenta: COMISIÓN DE
HERMANAMIENTO SAN JUAN DE
LIMAY/ L’ESQUIROL/ AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DE CORCÓ
Aportació FONS: 3.300.000 ptes

El municipi de San Juan de Limay té un
dèficit habitacional molt elevat. La situ-
ació d’extrema pobresa exclou la majo-
ria de la població de l’oportunitat d’ac-
cedir als mitjans financers i crediticis per
a l’adquisició o construcció d’un habi-
tatge digne. El projecte global contem-
pla la construcció de 110 cases. Per a
la construcció de les cases, es contrac-
taran dos paletes i un fuster que treba-
llaran juntament amb els beneficiaris que
s’han organitzat en brigades de treball.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ

AIGUA POTABLE PER AL
MUNICIPI DE SOMOTO

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOMOTO/AJUNTAMENT DE VIC
Aportació FONS: 2.272.727 ptes

Un dels problemes més greus que pateix
el municipi de Somoto, a Nicaragua, és
la manca d’aigua, provocada per canvis
en el cabdal dels rius i en el règim pluvi-
al. La no disponibilitat d’aigua potable
ha estat una de les causes més significa-
tives de les darreres epidèmies de còlera
i altres malalties gastrointestinals. El pro-
jecte contempla proveir d’aigua potable
les comunitats de Santa Isabel, Apatule i
San Sebastián amb l’objectiu de solucio-
nar el problema de manca d’aigua als
pobladors d’aquestes comunitats i millo-
rar les seves condicions de vida.
AJUNTAMENT DE VIC

PROGRAMA DE
FORMACIÓ DOCENT A
EDUCADORS EN SERVEI

País: EL SALVADOR
Aportació Fons: 27.820.760 ptes
Realitzat per: COMUNIDAD SEGUNDO MONTES / AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
DE LLOBREGAT

El 16 de desembre de 1997, al Cen-
tre Cultural de l’assentament de San
Luis, a la Comunidad Segundo
Montes d’El Salvador, es va celebrar
l’acte de graduació de 40 mestres
populars que va ser titulats per la
Universitat de Girona. El rector de la
UdG, Josep M. Nadal, i diversos re-
presentants d’institucions catalanes
i de la Comunidad van assistir a
l’emotiva graduació. Aquest acte su-
posa la culminació del projecte “Pro-
grama de formació docent a educa-
dors en servei” que, a través del
Fons Català, han finançat els ajun-
taments d’Esplugues de Llobregat,
Mataró i Castelldefels, així com la
Diputació de Barcelona, la Manco-
munitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional.

La repatriació de la població refugiada a causa de la guerra civil salvadorenca del anys
80 va implicar molts reptes organitzatius, com ara assegurar que la població tingués
serveis educatius als diferents àmbits que ofereix el Sistema Educatiu d’El Salvador. La
Comunidad Segundo Montes (8.000 persones) es va organitzar repartint la seva po-
blació en cinc assentaments i organitzant una Escola Bàsica a cadascun, la qual cosa ha
permès que els mestres populars recobressin el seu paper.

Els professors de les escoles populars, tot i tenir un nivell de formació òptim pel seu
bagatge docent, no tenen la titulació per impartir la docència. Amb aquest projecte s’ha
volgut ampliar la seva formació pedagògica i oferir-los un títol universitari, creat ad hoc
per la Universitat de Girona, amb l’objectiu que aquests 40 mestres no només ampliïn
la seva formació en temes com psicologia infantil, planificació i programació escolar,
orientació escolar, etc., sinó que a més obtinguin un títol que els permeti d’accedir a la
categoria de funcionaris dins els seu país (cosa que fins ara no els era reconeguda).

Els educadors que han participat al programa han dedicat 1.200 hores lectives a la
seva formació i 3.200 hores a la pràctica docent.
AECI
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE MATARÓ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
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Líban

ÀSIA

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’ori-
entació i educació sanitària per informar
i orientar la pagesia i les petites empre-
ses familiars sobre noves tècniques 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 em-
barassades i els nens.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE TAGAMANENT

MILLORA DE LA CONDICIÓ
SOCIOECONÒMICA I LA
REHABILITACIÓ DE LES
PERSONES AMB
DISMINUCIONS

País: ÍNDIA
Presenta: FUNDACIÓ VICENÇ
FERRER/ RURAL DEVELOPMENT
TRUST
Aportació FONS: 8.000.000 ptes

A l’àrea on es desenvoluparà el projec-
te hi ha entre 7.000 i 10.000 perso-
nes amb disminucions. Per la seva in-
capacitat, aquestes persones resten
aïllades de la seva família i de la seva
comunitat. L’objectiu del projecte és
crear 50 minibancs (fons de crèdit) per
a 50 associacions que treballen amb
disminuïts i crear un fons que perme-
trà endegar activitats econòmiques i
contribuirà a desenvolupar la confian-
ça i l’organització.
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
AJUNTAMENT DE MATADEPERA
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE VIC
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

PLANTERS A BEKAA

País. LÍBAN
Presenta: COMITÈ CATALUNYA
LÍBAN/SECOURS POPULAIRE
LIBANAIS
Aportació FONS: 7.000.000

L’organització Secours Populaire Libanais
intenta proveir de planters per tal de
repoblar el Líban i ajudar els pagesos,
especialment en aquelles zones més
desateses pel govern. Es preveu produir
50.000 plantes i arbres l’any, en funció
de les necessitats del moment, amb els
objectius de participar en la reforestació
de les muntanyes i ciutats del Líban i
formar els pagesos en nous mètodes de
conreu, mètodes de rec, etc.

SUPORT A L’AGRICULTURA A
LES ZONES AFECTADES PER
L’ERUPCIÓ DEL PINATUBO

País: FILIPINES
Presenta: CONCERTACION/S/
CENTRAL LUZON CENTER FOR
EMERGENCY AID REHABILITATION/
AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI
Aportació FONS: 2.850.000 ptes

Reforçament de la capacitat organitzati-
va, econòmica i tècnica dels pagesos i
dels obrers agrícoles membres de l’Ali-
ança de Pagesos de Pampamga (AMC),
en una zona afectada per l’erupció del
Pinatubo però on l’agricultura és encara
viable i rendible. S’han previst dos tipus
d’activitats: organització i formació dels
pagesos i promoció d’iniciatives socio-
econòmiques.

CENTRE DE CULTURA PER A
LA JOVENTUT PALESTINA

País: PALESTINA
Presenta: ASS. D’AMICS DE LA
UNESCO DEL PRAT DE LLOBREGAT/
AJUNTAMENT DEL PRAT DE
LLOBREGAT
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

La població palestina de Cisjordània és
molt jove. Els joves necessiten un lloc
per poder reunir-se per compartir opini-
ons, desenvolupar el seu talent i orga-
nitzar activitats. El projecte crearà el cen-
tre de cultura per als joves de Palestina,
que permetrà millorar el coneixement de
la democràcia, dels drets humans i de la
societat civil, intensificar les activitats
culturals, proporcionar cursos de forma-
ció, etc.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE REUS



27

Cuba

Haití

República Dominicana

CARIB

REHABILITACIÓ DE L’INSTITUT
DE LA HABANA VIEJA

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR LA
HABANA / AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 18.759.375 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 sa-
nitaris, la fusteria, els vidres i el mobi-
liari escolar.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE FLIX
AJUNTAMENT DE NAVARCLES
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

PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ
SANITÀRIA A LA COMUNITAT
D’AQUIN

País: HAITÍ
Presenta: CREU ROJA CATALUNYA/
SOCIÉTÉ NATIONAL DE LA CROIX
ROUGE HAITIENNE/AJUNTAMENT
DE CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 1.200.000 ptes

Aquest projecte s’inscriu en la línia pro-
gramàtica d’educació per la salut. Con-
templa la formació de 20 promotors
de salut perquè portin a terme l’edu-
cació sanitària a la comunitat d’Aquin,
població d’uns 65.000 habitants. Els
objectius són, per una banda, que les
persones s’identifiquin i analitzin els
problemes de salut que tenen i, per l’al-
tra, crear una veritable cultura de la
salut.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

CENTRE JUVENIL
PATIO MARÍA

País: CUBA
Presenta: SOBREÀTIC/ CASA DE LA
CULTURA ROBERTO BRAULY
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

El Centre Juvenil Patio María pretén ser
un punt de trobada de la joventut de
l’Havana, des d’on desenvolupar inicia-
tives i on els joves siguin protagonistes
directes de la gestió i materialització del
projecte. Les activitats es desenvolupa-
ran en àrees com la salut, la música, la
literatura, les arts plàstiques i temes de
treball social i comunitari en general.
AJUNTAMENT DE BLANES
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

PROGRAMA D’ATENCIÓ
MATERNO-INFANTIL

País: CUBA
Presenta: FIC/ LABORATORIO
ROBERTO ESCUDERO/ AJUNTAMENT
DE RUBÍ
Aportació FONS: 6.000.000 ptes

El PAMI (Programa de Atención Mater-
no-Infantil) és un programa estatal diri-
git a totes les dones gestants i als lac-
tants de tot el país fins el primer any de
vida. El projecte contempla enviar les
matèries primeres necessàries per a la
fabricació de medicaments al Laborato-
rio Robero Escudero de l’Havana, res-
ponsable de la fabricació de les especia-
litats farmacèutiques necessàries per
poder complir aquest programa.
AJUNTAMENT DE BEGUR
AJUNTAMENT DE BESALÚ
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE RUBÍ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MATALASSOS PER A CUBA

País: CUBA
Presenta: AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 900.000 ptes

L’octubre de 1996 l’huracà Lilí va asso-
lar Cuba i concretament les províncies
més afectades van ser Matanzas, Cien-
fuegos i La Habana. Es preveu l’ajut ur-
gent a Cuba com a resposta als danys
causats per l’huracà tot fent arribar a la
població afectada de les províncies cen-
trals matalassos individuals.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

REPARACIÓ DE
LES TEULADES DEL
CENTRE HISTÒRIC DE BANES

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR /
HÁBITAT / AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DELS HORTS
Aportació FONS: 6.472.727 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 Banes.
L’objectiu és millorar les condicions d’ha-
bitabilitat de 227 habitatges i 99 ser-
veis públics situats en el centre històric,
reconstruint-ne les teulades i altres re-
paracions complementàries.
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA
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MENJADOR SOCIAL
PER A PERSONES
DE LA TERCERA EDAT

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR
HABANA VIEJA/ AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 1.600.000 ptes

Els menjadors socials de Cuba es dedi-
quen a prestar atenció mèdica i alimen-
tària a pacients amb problemàtiques so-
cials diverses en règim de mitja pensió.
El projecte contempla donar suport al
menjador San Ambrosio, del Consejo
Popular Jesús María. Els beneficiaris se-
ran 200 avis, que rebran alimentació i
atenció mèdica regular. Per això cal equi-
par aquest centre amb les condicions
ambientals i estructurals necessàries.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

MOBILIARI URBÀ PER A LA
PLAÇA BADALONA
I ELS CARRERS DE
SAN MIGUEL DE PADRÓN

País: CUBA
Presenta: CASAL D’AMISTAT
CATALUNYA-CUBA/BADALONA
SOLIDÀRIA/PODER POPULAR SAN
MIGUEL DE PADRÓN
Aportació FONS: 1.500.000 ptes

Completar la dotació de mobiliari urbà
de la plaça anomenada Badalona, al mu-
nicipi de San Miguel de Padrón de ciutat
de l’Havana i d’alguns carrers veïns. L’ob-
jectiu és el sanejament i condicionament
d’un espai ciutadà amb funcions de parc
públic. Els materials que es lliuraran són
fanals d’enllumenat públic, bombetes,
cablejat elèctric i complements, bancs
públics metàl·lics, papereres, etc.

RECEPCIÓ I TRANSPORT DE
MATERIAL DE SOLIDARITAT
PER A CUBA

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR LA
HABANA/ AJUNTAMENT DE
MONTCADA I REIXAC
Aportació FONS: 2.600.000 ptes

Des de l’any 1994 es va iniciar un pro-
cés de coordinació per estructurar un
centre de coordinació, que possibilités
la recol·lecció i el transport d’ajut soli-
dari cap a Cuba, des dels ports de
Barcelona i Tarragona. Es pretén dotar
aquest centre dels recursos financers mí-
nims per cobrir les despeses relaciona-
des amb el procés de recepció, envia-
ment, distribució i control de les
donacions solidàries i reforçar els vincles
de cooperació i col·laboració entre
Catalunya i Cuba.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

MILLORA DE LA PROTECCIÓ
DE SERVEIS SOCIALS A LA
POBLACIÓ MARGINAL DE
SANTO DOMINGO

País: REPÚBLICA DOMINICANA
Presenta: MANS UNIDES/
AJUNTAMENT DE TORTOSA
Aportació FONS: 4.500.000 ptes

El dispensari de Santa Mónica, zona
oriental de la ciutat de Santo Domingo,
ha atès, durant 19 anys, la població
marginal de la zona, donant-los els
serveis d’atenció primària i proporcio-
nant-los els medicaments necessaris. La
greu situació de l’edifici fa impossible
continuar la seva activitat. Per això es
pretén renovar les infraestructures mè-
diques existents, ampliar-les amb nous
serveis i crear un servei social nou.
AJUNTAMENT DE BREDA
AJUNTAMENT DE CAMPRODON
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE TORTOSA
AJUNTAMENT DE VALLS

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CONSTRUÏT

País: CUBA
Presenta: COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA/
OFICINA DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRINIDAD
Aportació FONS: 4.500.000 ptes

L’estancament econòmic que ha patit la ciutat de Trinidad de Cuba en els últims anys,
juntament amb la degradació de les ja antigues estructures habitacionals, ha provocat
greus problemes d’habitabilitat dins del seu centre històric. En aquest sentit, es plante-
gen dos tipus d’activitats: consolidació estructural de les cobertes dels habitatges i
millora de les condicions d’habitabilitat.
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MILLORA I AMPLIACIÓ
DE LA XARXA
D’ENLLUMENAT PÚBLIC

País: CUBA
Presenta: AJUNTAMENT DEL PRAT
DE LLOBREGAT/PODER POPULAR
DE GIBARA
Aportació FONS: 3.209.714 ptes

Actualment els ciutadans de Gibara no
disposen de cap tipus d’enllumenat pú-
blic. És per aquest motiu que el projecte
pretén dotar la ciutat d’una xarxa d’en-
llumenat públic bàsic però que arribi a
la major part de la població. Així es pre-
veu il·luminar les cruïlles de carrers de
90 m aproximadament, que permeti el
trànsit durant les hores nocturnes.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

ÀREA ESPORTIVA DE SAN
JOSÉ Y ESCOBAR

País: CUBA
Presenta: AJUNTAMENT DE
MONTCADA I REIXAC
Aportació FONS: 3.329.168 ptes

Construcció de l’àrea esportiva de San
José y Escobar. El projecte sorgeix de la
necessitat de tenir a la comunitat una
àrea esportiva per a l’etapa de transició
cap a l’esport d’alt rendiment, amb una
pista tancada i condicions mínimes per
a la pràctica a un nivell mitjà. Les insti-
tucions d’educació i esport, a través dels
seus programes, donaran suport directe
a l’orientació esportiva i cultural de la
comunitat.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

MANTENIMENT PER A
L’ESCOLA EVELIO RODRÍGUEZ

País: CUBA
Presenta: CONSEJO POPULAR/
AJUNTAMENT DE MONTCADA I
REIXAC
Aportació FONS: 1.170.000 ptes

L’Escola Evelio Rodríguez està ubicada
a San Miguel, al centre de l’Havana.
L’edifici que actualment ocupa l’escola
va ser construït a inicis de segle. Atesa
la llarga vida i l’àmplia explotació de
l’immoble, l’estat actual de l’edificació
és precari i requereix d’una reparació ca-
pital, millorant les condicions per impar-
tir els serveis educacionals.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE REUS

RENOVACIÓ DE PINTURA DE
19 EDIFICIS ESCOLARS

País: CUBA
Presenta: AJUNTAMENT DEL PRAT
DE LLOBREGAT/PODER POPULAR DE
GIBARA
Aportació FONS: 2.198.664 ptes

Renovació total de la pintura dels cen-
tres escolars del municipi de Gibara.
L’Assemblea Municipal de Gibara sub-
ministrarà les infraestructures i el per-
sonal necessari per a l’execució del tre-
ball a realitzar. El pintat dels edificis
ha de tenir en compte els diferents ti-
pus de materials utilitzats en la cons-
trucció (metall, fusta, guix) i l’elevada
agressivitat atmosfèrica característica
d’un zona costanera (alt contingut en
salnitre).
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

REASSENTAMENT RURAL DE
FAMÍLIES CAMPEROLES I
AUGMENT DE LA PRODUCCIÓ
DE LLET DE BOVÍ

País: CUBA
Presenta: VETERMÓN
Aportació FONS: 4.710.200 ptes

Suport a la reconversió de les explota-
cions de boví lleter, consolidant el canvi
de granges estatals a petites finques de
producció, les quals s’agrupen en Uni-
tats Bàsiques de Producció Cooperativa
(UBPC). Aquesta transformació, que in-
tenta reassentar els camperols i fa que
siguin responsables de les respectives
explotacions, permetrà de consolidar el
desenvolupament d’un sistema sosteni-
ble de producció de llet de boví a través
de la pastura rotacional.
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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 l’àmbit municipal i regional.
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES

ABADESSES
GENERALITAT DE CATALUNYA

PROGRAMA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL I RÀDIO
COMUNITÀRIA PER A
ESTUDIANTS DE XICO

País: MÈXIC
Presenta: AI’TA-RÀDIO XEYT
Aportació FONS: 1.100.000 ptes

Programa pilot que proposa treballar
amb estudiants de batxillerat i secundà-
ria per començar a crear consciència de
la magnitud del problema ambiental, del
nostre paper en aquest problema i sa-
ber què fer per resoldre’l. És un progra-
ma dissenyat per donar suport i reforçar
les assignatures d’ecologia. La informa-
ció serà reforçada per una pràctica de
camp. Les experiències dels estudiants
seran compartides amb la comunitat a
través de programes de ràdio que ells
mateixos produiran.
AJUNTAMENT DE RIPOLLET

CONSOLIDACIÓ DEL DIÀLEG
I IMPULS DEL
PROCÉS DE PAU A CHIAPAS

País: MÈXIC
Presenta: CONAI (COMISIÓN
NACIONAL DE INTERMEDIACIÓN)
Aportació FONS: 6.000.000 ptes

Continuació del treball de la Comisión
Nacional de Intermediación (CONAI) per
a la consolidació del diàleg entre l’EZLN
i el Govern Mexicà i l’impuls del Procés
de Pau a Chiapas. La pau és un procés
que ha d’incorporar tots els actors polí-
tics, econòmics i socials de l’entorn. La
CONAI ha generat una concepció de la
pau que l’ha portat a distingir diferents
nivells de treball: allò relacionat pròpia-
ment amb el diàleg entre les parts, l’im-
puls de la participació en iniciatives ci-
vils al procés de pau, la interlocució amb
els actors polítics nacionals, etc.
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
AMNISTIA INTERNACIONAL

ALFABETITZACIÓ: PENSAR,
PARLAR I ESCRIURE SOBRE
ELS NOSTRES DRETS

País: MÈXIC
Presenta: BADALONA SOLIDÀRIA/
ASSOCIACIÓ CATALANA DE
BRIGADISTES A NICARAGUA/ CIAM
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

Capacitació de 20 alfabetitzadores, com
a responsables de l’alfabetització i caste-
llanització (castellà com a segona llen-
gua) a un mínim de 200 dones indíge-
nes de les ètnies chol, tzotzil i tzeltal,
localitzades al nord de l’estat de Chiapas,
a Mèxic. Les dones d’aquesta regió han
sol·licitat que se’ls ajudi a parlar i escriure
el castellà per poder accedir al mercat de
productes i de treball, a la capacitació i a
la informació, és a dir, al desenvolupa-
ment en iguals condicions que els homes.
AJUNTAMENT DE CELRÀ
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
COOPERATIVA ABACUS
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES

D’ALUMNES DE CATALUNYA

INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA
D’AIGUA POTABLE PER A LA
COMUNITAT PIMA DE
NAHOGAME, CHIHUAHUA

País: MÈXIC
Presenta: ASSOCIACIÓ UNESCO DE
MANRESA/ESCUELA NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Aportació FONS: 1.200.000 ptes

Construcció d’una xarxa d’aigua potable
a la comunitat pima de Nahogame, loca-
litzada a l’Estat mexicà de Chihuahua.
L’objectiu és facilitar l’accés de la pobla-
ció al proveïment d’aigua, assegurar la
disponibilitat d’aigua tot l’any i pal·liar el
risc de malalties, augmentant el nivell de
benestar de la població. La comunitat hi
aportarà la mà d’obra i els materials de
la regió com pedra, fusta, sorra, etc.
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

NORD-AMÈRICA

Mèxic
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SUD-AMÈRICA

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 organitza-
tives 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 LA FATARELLA
AJUNTAMENT DE MEDIONA
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
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 dei-
xat en una situació d’inferioritat els
petits productors, majoritàriament uni-
tats familiars on tota la família partici-
pa en l’explotació lletera. El CCU vol
millorar la qualitat de vida dels petits i
mitjans productors lleters amb la mi-
llora de la capacitat competitiva de la
seva empresa 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
comunitats camperoles i col·laborar en
la gestió comercial i administrativa
amb un pla d’assessoria i capacitació
comercial.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
AJUNTAMENT DE CELRÀ
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
AJUNTAMENT DE SUBIRATS

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 desenvolu-
pament de la democràcia a nivell local,
mostrant les possibilitats de construcció
d’una pedagogia del poder i també la
investigació sobre com els processos
democràtics a nivell local poden portar
a l’elaboració d’un model democràtic
amb protagonisme ciutadà.
GENERALITAT DE CATALUNYA

BUGADERIA PER A
ÚS DELS INTERNS

País: BOLÍVIA
Presenta: CIUDAD DEL NIÑO JESÚS/
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Aportació FONS: 700.000 ptes

Construcció d’una bugaderia per a ús
dels interns de la Ciudad del Niño Jesús.
Es construiran murs de protecció i 5 sa-
fareigs totalment equipats, per a bene-
fici directe d’aproximadament 80 joves,
que podran cobrir les necessitats d’higie-
ne que implica la neteja de la roba.
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ESCOLA COMUNITÀRIA DE
CAPACITACIÓ MUNICIPAL

País: COLÒMBIA
Presenta: INSTITUTO POPULAR DE
CAPACITACIÓN
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

Creació d’una escola comunitària a la
comuna 3 de la zona nord-oriental de
Medellín, que funcioni a través de con-
venis de cooperació interinstitucional. El
projecte contempla una dinàmica d’es-
cola comunitària per a la participació, la
convivència i el desenvolupament, que
fomenti processos de formació, capa-
citació, especialització, informació, inte-
gració i concertació, vinculats a les orga-
nitzacions comunitàries de la zona.
AJUNTAMENT DE BLANES

Bolívia

Perú

Colòmbia

Brasil

Paraguai

Uruguai

Argentina

Equador

Xile
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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 LA GRANADA
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
GENERALITAT DE CATALUNYA

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, as-
semblees i reunions, comunicar ràpida-
ment els casos d’emergència sanitària,
com epidèmies, planificar les vacuna-
cions, campanyes informatives, etc.
AJUNTAMENT DE BEGUR
AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
GENERALITAT DE CATALUNYA

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
GENERALITAT DE CATALUNYA

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’au-
todesenvolupament fets des d’una pers-
pectiva occidental. El projecte neix del
treball de diverses organitzacions ma-
putxes 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 CASTELLAR DEL VALLÈS
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 subocupació
(20%), que afecta principalment els jo-
ves i les dones. A Uruguai més del 90%
d’empreses són micro i petites empre-
ses. Per això la Intendencia Municipal
de Montevideo es proposa iniciar acci-
ons 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 respectuós
del medi i les cultures de la regió.
GENERALITAT DE CATALUNYA

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’apre-
nentatge de fusteria, participant en un
projecte anterior a través del qual van
adquirir les eines manuals per fer l’ofi-
ci. Ara sol·liciten ajut per a la compra de
maquinària i d’eines, i es comprometen
a fer treballs de servei a la comunitat i
a capacitar els joves perquè puguin con-
tribuir al desenvolupament de les seves
comunitats.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
GENERALITAT DE CATALUNYA
APORTACIONS DIVERSES

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 inver-
tir la situació actual de marginació i
planteja reconstruir la història oral de
les comunitats indígenes de Cucao,
Huelde i Huentemó per recuperar la
seva identitat cultural i promoure l’auto-
avaluació i el reconeixement dels seus
drets, que els dugui a trobar solucions
per al desenvolupament ètnic.
AJUNTAMENT DE MONT-RAS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE RIPOLLET
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
GENERALITAT DE CATALUNYA

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 camperols de la vall,
on es desenvolupin i experimentin tec-
nologies 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 conveni
signat amb la Secretaria Estatal d’Edu-
cació, també va ocupar-se del primer ci-
cle d’educació primària. L’Estat ha creat
dues escoles públiques al barri i ha sus-
pès el conveni. Malgrat això, el CEDENPA
vol continuar amb el projecte oferint for-
mes d’educació alternativa que desper-
tin la creativitat dels nens i que siguin
útils professionalment als adolescents.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE TORDERA
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: 7.237.000 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’ac-
tivitat de la granja i convertir-la en mo-
del d’explotació agrària-ramadera i cen-
tre experimental. La primera fase
beneficiarà 18.000 habitants de 6 po-
bles de cadascuna de les províncies de
Melgar, Caravaya i Saudia.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA
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SUPORT A L’APICULTURA
A L’ACAMPAMENT DE
CHICO MENDES

País: BRASIL
Presenta: MST / AJUNTAMENT DE
TORELLÓ / AJUNTAMENT DE
MANLLEU
Aportació FONS: 3.124.545 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 Agrà-
ria. 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 SÚRIA
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

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

País: BOLÍVIA
Presenta: CREU ROJA /
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Aportació FONS: 2.000.000 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 POLINYÀ
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DESENVOLUPAMENT
SANITARI A YURIMAGUAS

País: PERÚ
Presenta: LLIGA DELS DRETS DELS
POBLES / SABADELL SOLIDARI /
AJUNTAMENT DE SABADELL
Aportació FONS: 6.018.182 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

CENTRES DE CAPACITACIÓ
PER A DONES I
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI

País: BOLÍVIA
Presenta: CREU ROJA CATALUNYA/
CREU ROJA BOLÍVIA
Aportació FONS: 8.000.000 ptes

Creació de 9 centres de capacitació de
mà d’obra qualificada i de desenvolupa-
ment comunitari, que responguin a les
necessitats d’integrar la dona en els pro-
cessos de desenvolupament mitjançant
la seva capacitació que l’habiliti dintre
del marc laboral, amb igualtats d’opor-
tunitats per afrontar l’atur i el desenvo-
lupament comunitari.
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE RIPOLLET
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE TERRASSA
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CASA CAMPEROLA
HUASI RUAY A QUIMILÍ

País: ARGENTINA
Presenta: ARQUITECTES SENSE
FRONTERES/AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 4.125.000 ptes

Creació d’un espai construït que perme-
ti desenvolupar diferents activitats que
consolidin el procés organitzatiu-gremi-
al de les comissions camperoles i, a la
vegada, que millori la qualitat de vida
de 610 famílies camperoles que viuen
a la província de Santiago del Estero
(Argentina). L’espai s’utilitzarà com a
seu i local de reunions, espai per a la
capacitació de camperols i per a la ven-
da dels productes de les dones campe-
roles organitzades, etc.
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

EDUCACIÓ AMBIENTAL I
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI: UNA RECERCA
DE SISTEMES SOSTENIBLES

País: COLÒMBIA
Presenta: DIÀLEG ENTRE CULTURES/
SUNA- HISCA/ AJUNTAMENT DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS
Aportació FONS: 2.650.000 ptes

Enfortiment de les accions del progra-
ma d’educació ambiental desenvolupat
a Tolima i ampliació a l’àmbit regional
d’una proposta que tingui com a eix l’es-
cola rural i que promogui processos de
desenvolupament comunitari i la recer-
ca conjunta de camins de desenvolupa-
ment sostenible.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
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ORGANITZACIÓ DE NENS I
NENES DEL CARRER-2

País: BRASIL
Presenta: INFÀNCIA VIVA-MENINOS
E MENINAS DA RUA
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

Creació d’estratègies d’organització,
pressió, fiscalització i reivindicació per
superar les condicions de misèria, aban-
donament i violència en què viuen els
infants brasilers. La concepció metodo-
lògica pensada i incorporada per fer efec-
tiva la pràctica pedagògica és la con-
cepció dialòguica, all iberadora i
ciutadana.
AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT D’OLOT
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

CENTRE D’ORIENTACIÓ
PER A ADOLESCENTS

País: XILE
Presenta: COL·LECTIU SANTA
EULÀLIA DE RONÇANA/JUNTA DE
VECINOS DE BALMACEDA
Aportació FONS: 2.800.000 ptes

La Comuna Tierra Amarilla es localitza
al Nord de Xile. Com una resposta a la
problemàtica de l’embaràs prematur en
adolescents en aquesta comuna, els
pobladors sensibilitzats s’han proposat
implementar un programa de prevenció
contra l’embaràs precoç, i un programa
d’orientació i suport per a les possibles
mares adolescents. També s’implentarà
un programa per a les famílies de les
beneficiàries i un programa en relació a
la comunitat.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

PROJECTE COLINA VERDE

País: PERÚ
Presenta: JUSTÍCIA I PAU-
MANRESA/ FE Y ALEGRÍA
Aportació FONS: 2.500.000 ptes

El projecte contempla establir una plan-
tació de 2 hectàrees de bosc, en corbes
de nivell, amb espècies mel·líferes i fi-
xadores de nitrogen i la construcció de
450m lineals de murs de contenció. Amb
la realització d’aquest projecte es pre-
tén contribuir a la disminució del dèficit
d’àrees verdes de la província del Ca-
llao i la creació d’un espai recreatiu i
educatiu per als nens i joves.
AJUNTAMENT DE MANRESA

ESCOLA DE
FORMACIÓ MUNICIPAL

País: PERÚ
Presenta: ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
LA UNESCO DEL PRAT DE
LLOBREGAT/ AJUNTAMENT DE EL
PRAT DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

La població palestina de Cisjordània és
molt jove. Aquests joves necessiten un
lloc on poder reunir-se per compartir
opinions, desenvolupar el seu talent i
organitzar activitats. La creació d’un cen-
tre de cultura per als joves de Palestina
permetrà millorar el coneixement de la
democràcia, dels drets humans i de la
societat civil, intensificar les activitats
culturals, promocionar cursos de forma-
ció, etc.
AJUNTAMENT DE RUBÍ
GENERALITAT DE CATALUNYA

CENTRE OBERT FRONTEIRA

País: BRASIL
Presenta: CAMÍ/ CATALUNYA EM
MISSÃO
Aportació FONS: 2.500.000 ptes

Al barri Fronteira de la ciutat de Macaé
s’ha aixecat una gran fabela construïda
per un centenar de famílies que viuen
en condicions d’extrema pobresa. L’ob-
jectiu del projecte és la construcció d’una
nau senzilla amb una sala gran per men-
jador, una cuina, un rebost i quatre es-
pais per dur a terme activitats educati-
ves, de formació i sanitàries. Els
aliments, els medicaments i la neteja es-
taran a càrrec de diversos col·lectius lo-
cals, empreses i persones voluntàries.
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL

VALLÈS
AJUNTAMENT DE MANRESA

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 (Brigades Inter-
nacionals de Pau) vol aconseguir un cli-
ma on les persones puguin actuar amb
una major normalitat, una dissuasió con-
tra les violacions dels Drets Humans i un
respecte per les persones que participen
en les organitzacions socials de la regió:
sindicats, grups de Drets Humans, repre-
sentants de persones desplaçades, coo-
peratives, etc.
AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
GENERALITAT DE CATALUNYA
AMNISTIA INTERNACIONAL
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DEFENSA DE DRETS I CIUTADANIA

País: BRASIL
Presenta: CENTRO DE DEFESA DOS DEREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PE. MARCOS PASSERINI/PLATAFORMA D’ENTITATS PEL 0,7% DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS/ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Aportació FONS: 7.143.376 ptes

Maranhão és un dels estats més deteriorats del Brasil. La violència contra els infants i
els adolecents és aterridora i es manifesta principalment per mitjà del treball infantil i
l’explotació i l’abús sexual. El Centro de Defensa dos Dereitos da Criança e do Adoles-
cente Pe. Marcos Passerini ha creat una Defesoria Publica per fer l’acompanyament
jurídic i social dels casos de violació dels drets d’infants i adolescents, l’acompanya-
ment de mesures socioeducatives als adolescents implicats en actes infractors dels
drets, la participació en iniciatives de la societat civil per donar a conèixer a la població
i a les institucions l’alteració del tractament donat a la infància i l’adolescència, etc.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

PROMOCIÓ DE LA DONA A
L’ÀMBIT RURAL

País: PERÚ
Presenta: GRUP TERCER MÓN-
MANS UNIDES/ AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 750.000 ptes

Per poder superar la situació de pobre-
sa de la zona rural on es realitza el pro-
jecte (Departament d’Ica, a la costa cen-
tral del Perú) i la situació de doble
marginació que pateix la dona campe-
rola –com a dona i com a camperola–
aquest projecte vol facilitar el cultiu de
40 hectàrees amb noves tecnologies.
Les beneficiàries del projecte són 80
dones. El projecte inclou la capacitació
i l’assessorament per a les dones bene-
ficiades i també es preveu la promoció
entre elles de 20 líders locals.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

PROJECTES 1997

CASA RENASCER

País: BRASIL
Presenta: FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT/CEBRAIOS/ AJUNTAMENT DE MANLLEU
Aportació FONS: 1.079.440 ptes

La Casa Renascer és un centre d’acollida per a nenes i adolescents de 7 a 18 anys
prostituïdes i en situació de risc personal i social. L’objectiu global del centre és afavorir
i possibilitar la reinserció social d’aquestes noies, oferint-los una llar, alimentació, edu-
cació, serveis sanitaris i despertant-los un sentiment d’autoestima i capacitat d’autoor-
ganització. El projecte cobreix el suport a la Casa Renascer finançant part de les despe-
ses d’alimentació de les noies, l’assessoria comptable i altres despeses d’infraestructura.
AJUNTAMENT DE MANLLEU
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REPARACIÓ D’UN MOLÍ DE
FARINA RODADOR

País: XILE
Presenta: LLIGA DELS DRETS DELS
POBLES/ SABADELL SOLIDARI /
AJUNTAMENT DE SABADELL
Aportació FONS: 1.235.000 ptes

El projecte sorgeix arran de les necessi-
tats dels petits agricultors, especialmen-
te maputxes, per obtenir farina del blat
produït per ells mateixos. Per això, es
va construir un molí de farina que es
desplaça per les comunitats rurals. No
obstant, el molí necessita augmentar el
seu rendiment i radi d’acció. El projecte
preveu reparar el molí per tal de millo-
rar-lo i augmentar els seu rendiment i
benefici per a les comunitats usuàries.
AJUNTAMENT DE SABADELL

EUROPA

Bòsnia -

Catalunya

DOTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
D’UN TALLER DE CONFECCIÓ A SARAJEVO

País: BÒSNIA I HERCEGOVINA
Presenta: PONT DE CULTURA/ KULTURNI MOST
Aportació FONS: 3.700.000 ptes

Després de la guerra, el teixit productiu de Sarajevo es troba pràcticament destruït. En
aquest sentit, el projecte contempla la dotació de l’equipament complet i dels mitjans
materials bàsics per posar en funcionament una taller de tall i confecció de roba a
Sarajevo, que doni feina de forma directa a 12 persones. L’activitat operarà en un
règim de cooperativa generant un fons comú que permeti altres activitats productives.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
AJUNTAMENT DE VALLS

DIVERSOS

CENTRE MÈDIC EDUCATIU
VILLA ORURO

País: BOLÍVIA
Presenta: AJUDA SOLIDÀRIA DODI/
AYUNTAMIENTO DE TIQUIPAIA-
JUNTA COMUNIDAD VILLA ORURO/
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA
DEL VALLÈS
Aportació FONS: 1.925.000 ptes

Villa Oruro és un nucli veïnal proper al
municipi de Tiquipaia que està format
per unes 800 persones. El projecte pre-
veu la construcció d’un centre mèdic
polivalent que, a més de la curació i
prevenció de malalties, s’utilitzarà per
a l’educació sanitària i també l’educa-
ció cultural i folklòrica (els habitants
són de cultura aimara i quítxua). El
terreny serà aportat per la comunitat,
que també hi aportarà la mà d’obra
per a la construcció.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

XARXA D’AGERMANAMENTS I SOLIDARITAT AMB COLÒMBIA

País: COLÒMBIA
Presenta: RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

Articular i potenciar iniciatives entre organitzacions socials i ONGs de la comunitat inter-
nacional amb expressions socials i drets humans a Colòmbia, que contempli el tema de
la defensa dels drets humans (civils i polítics) en relació amb l’exercici del conjunt de
drets que permetin als colombians constituir-se com a poble en la construcció d’alterna-
tives de desenvolupament d’àmbit local i regional.

PROGRAMA DE COOPERANTS DEL SETEM 1997

País: DIVERSOS
Continent: AMÈRICA I ÀFRICA
Presenta: SETEM CATALUNYA
Aportació Fons: 6.500.000 ptes

El programa pretén la formació de 29 cooperants com a agents de desenvolupament
internacional i l’expatriació d’aquests com a suport a projectes locals de desenvolupa-
ment en àrees de capacitació i assessorament tècnic. El programa es realitzarà a 9
països d’Amèrica Llatina: Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Equador, El Salvador, Mèxic;
Nicaragua i Perú i 3 països d’Àfrica: Costa d’Ivori, Marroc i Senegal.
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UN XAI PER BÒSNIA

País: BÒSNIA I HERCEGOVINA
Presenta: PLATAFORMA DEL MARESME/ ACCIÓ SOLIDÀRIA DELS POBLES-
CIEMEN
Aportació FONS: 3.409.091 ptes

Projecte emmarcat en el procés d’agermanament entre la regió de Hadzici i el Mares-
me. Reactivació de l’activitat ramadera al municipi de l’Opstina, a la regió central de
Bòsnia i Hercegovina, incidint en un grup fortament castigat com són les vídues i els
invàlids de guerra. Per això preveu l’adequació de minigranges de bestiar que perme-
tin, d’una banda, crear llocs de treball i, de l’altra, proveir l’àrea de recursos alimenta-
ris.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
AJUNTAMENT DE CALELLA
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE MONTGAT
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

REHABILITACIÓ DE L’HOSPITAL GENERAL DE TESANJ

País: BÒSNIA I HERCEGOVINA
Presenta: HOSPITAL GENERAL DE TESANJ/ AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA
Aportació FONS: 12.000.000 ptes

L’Hospital de Tesanj cobreix les necessitats de quatre municipis (Tesanj, Teslic, Maglaj
i Doboj) on viuen més de 22.000 refugiats. Durant la guerra l’hospital va patir molts
danys materials. Es pretén la reconstrucció profunda de l’estructura física de l’Hospital,
així com l’ampliació d’algunes seccions, com ara la construcció d’una nova sala quirúr-
gica.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA
AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE
MOGODA

AJUNTAMENT DE SITGES
AJUNTAMENT D’ULLDECONA

MILLORA DE LA QUALITAT DE
VIDA PER A NENS I NENES
AMB PROBLEMES EN EL
SISTEMA RESPIRATORI

País: BÒSNIA I HERCEGOVINA
Presenta: L’HOSPITALET PER
BÒSNIA/AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 2.883.914 ptes

Els problemes de pol·lució de l’aire a Tuz-
la i les seves rodalies, així com el clima
difícil que té aquesta ciutat, fa que la ne-
cessitat de respirar aire pur sigui especial-
ment important per a un col·lectiu amb
disminucions respiratòries. El projecte pre-
veu portar els nens i nenes a una casa de
colònies en una zona costanera durant
15 dies. Durant aquest període, els nois i
noies rebran tractament i seguiment de
metges, psicòlegs i assistents socials que,
a més, treballaran amb ells per educar-
los sobre la seva malaltia.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE MASSANES
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

PROJECTES 1997

ELIMINACIÓ DE LES BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES DE LA
CIUTAT DE TUZLA

País: BÒSNIA I HERCEGOVINA
Presenta: AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

Després del conflicte bèl·lic que ha patit
Bòsnia en els darrers anys, hi ha un gran
nombre de discapacitats físics. L’objectiu
del projecte és possibilitar la circulació
segura i sense dificultats de les persones
amb minusvalies a l’àrea de la ciutat de
Tuzla. Aquest projecte es desenvoluparà
es dues fases: construcció de rampes per
a minusvàlids a les entrades dels edificis
públics i adaptació de les voreres existents
amb passos de vianants.
AJUNTAMENT DE BERGA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA
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SENSIBILITZACIÓ

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 soci-
als 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.
AJUNTAMENT DE SILS
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
GENERALITAT DE CATALUNYA

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 tra-
vés de tallers-trobades. S’editaran en
forma de llibre els materials de la car-
peta didàctica per facilitar el treball del
professor a l’aula, abans i després del
taller-trobada.
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
GENERALITAT DE CATALUNYA
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
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

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, Cultu-
ra i Diversitat finançat pel Fons Català.
Acabada la primera fase, en què els ma-
terials es van divulgar principalment a
Santa Coloma 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 divulgar-lo per tot Catalunya.
DIPUTACIÓ DE GIRONA

ERADICACIÓ DE LA POBRESA

País: CATALUNYA
Presenta: JUSTÍCIA I PAU
Aportació FONS: 1.500.000 ptes

Exposició itinerant amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre els problemes de la
pobresa al món d’avui. L’exposició consta de 25 plafons amb temàtiques com les
diferències Nord-Sud, migracions i refugiats, infants, dona, medi ambient i desenvolu-
pament, comerç i consum, ajut i deute extern.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

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 ac-
tual dels països de l’Àfrica Negra, per
comprendre millor la forta presència
d’immigrants d’aquests països i per do-
nar a conèixer les dificultats que molts
dictadors oposen a l’ajuda al desenvolu-
pament via ONGD.
AJUNTAMENT D’ABRERA
AJUNTAMENT DE MATARÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA

LUDOTECA INTERCULTURAL
TULUNDANG

País: CATALUNYA
Presenta: GRAMC-TEIÀ
Aportació FONS: 1.500.000 ptes

La ludoteca intercultural Tulundang va
néixer de forma provisional i experimen-
tal a partir de l’experiència d’una guar-
deria per a fills d’immigrants, com a
espai de trobada i de joc entre els nens
per conèixer i viure la diversitat. Amb
l’objectiu de consolidar-la cal fer obres
d’adequació de l’espai on s’ubica i l’ad-
quisició de mobiliari i equipaments di-
versos.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
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XARXA DE RECURSOS PER LA
PAU, EL DESENVOLUPAMENT
I LA INTERCULTURALITAT

País: CATALUNYA
Presenta: SODEPAU
Aportació FONS: 4.100.000 ptes

L’objectiu és crear una xarxa de recur-
sos telemàtics al servei d’entitats, asso-
ciacions i persones del món de l’ense-
nyament que treballen en els camps de
l’educació per la pau, el desenvolupa-
ment i la interculturalitat, connectada a
Internet. La xarxa funcionarà a tot l’àm-
bit estatal i des de Catalunya es farà la
creació, introducció i actualització de les
bases de dades i es moderaran els de-
bats telemàtics i conferències.
AJUNTAMENT DE VIC

ÀREA DE DIFUSIÓ

País: CATALUNYA
Presenta: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
Aportació FONS: 4.725.000 ptes

Creació al Fons d’una àrea específica de
difusió amb tasques com la informació
constant als mitjans de comunicació, pro-
cessar tota la informació sobre els pro-
jectes que s’ha constribuït a finançar per
tal de donar-la a conèixer als ciutadans
dels municipis que en formen part mit-
jançant publicacions, promoure espais en
els mitjans de comunicació, edició de
publicacions periòdiques, etc. L’objectiu
és presentar a tots els nostres socis el
treball i l’enfocament propis.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
GENERALITAT DE CATALUNYA

AULA DE SOLIDARITAT
JOSEP MARIA VALVERDE

País: CATALUNYA
Presenta: MÓN-3
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

Creació d’uns espais per a sales de con-
ferències i sala d’exposicions per progra-
mar de forma estable i continuada du-
rant tot l’any conferències, seminaris,
tallers i exposicions sobre cooperació,
solidaritat i multiculturalitat, dirigits a
diversos públics. La sala s’ubicarà en un
local de la Universitat de Barcelona i tam-
bé s’hi desenvoluparan tallers i activi-
tats adreçades tant a nens i joves com a
educadors.
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

SEM TERRA- UNA EXPOSICIÓ DEL BRASIL

País: CATALUNYA
Presenta: CONCERTACION/S
Aportació FONS: 1.800.000 ptes

En el marc del suport a l’MST (Moviment de Treballadors Rurals Sense Terra) del Brasil
i a les seves accions per aconseguir l’aplicació d’una reforma agrària que faciliti terra
cultivable als camperols, s’ha programat la realització d’una exposició de fotografies
sobre Brasil amb imatges cedides per Sebastião Salgado i altres fotògrafs. També es
realitzarà l’edició de 50 cartells sobre l’MST amb l’objectiu de vendre les col·leccions
per recaptar fons que aniran directament a l’MST.
AJUNTAMENT DE MANLLEU

MIRALLS DE DONES MARROQUINES

País: CATALUNYA
Presenta: GRAM-OSONA
Aportació FONS: 850.000 ptes

Creació d’una exposició de 40 fotografies amb textos explica-
tius per tal de donar a conèixer la realitat de les dones marroqui-
nes, sensibilitzar la població vers persones de cultures diferents
per tal de combatre el racisme, possibilitar un espai de relació a
un col·lectiu de dones que viuen en condicions d’aïllament i
marginació i fomentar la igualtat d’oportunitats. Es comptarà
amb la participació de les pròpies dones marroquines en l’elabo-
ració i posterior presentació de l’exposició.
AJUNTAMENT DE VIC

MOSTRA DE CINEMA INDÍGENA

País: CATALUNYA
Presenta: SODEPAU
Aportació FONS: 1.700.000 ptes

Els pobles indígenes americans estan immersos en profunds can-
vis. És molt important sensibilitzar sobre la importància que té
per a aquestes poblacions la possibilitat d’utilitzar els mitjans i
les tecnologies modernes per donar-se a conèixer. La mostra
tindrà una durada d’una setmana. Es passaran 8 llargometrat-
ges i 4 curtmetratges. Paral·lelament es realitzaran dues taules
rodones amb la participació de productores índies, directors de
cinema i experts en el tema d’imatge i minories ètniques.

PROJECTES 1997
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SENSIBILITZACIÓ-
PARTICIPACIÓ SOBRE LA
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT AL MÓN
LABORAL CATALÀ

País: CATALUNYA
Presenta: FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT
Aportació FONS: 3.500.000 ptes

Incrementar la sensibilització, formació
i participació en temes de cooperació al
desenvolupament, als centres de treball
de Catalunya. La campanya consistirà
en la realització d’activitats de sensibi-
lització i tallers de formació a diversos
centres de treball, actes de sensibilitza-
ció a 11 comarques, un curs de forma-
ció en tècniques d’identificació, formu-
lació, seguiment i avaluació de projectes,
amb quadres sindicals catalans i d’11
organitzacions del Sud.

LITERATURES ENTRE
CONTINENTS

País: CATALUNYA
Presenta: TRÀNSLIT
Aportació FONS: 1.500.000 ptes

Organització de les Jornades Internaci-
onals de Literatura TransLit’97. Autores
i autors d’Àfrica i Àsia a Europa, en
aquesta ocasió afegint-hi escriptors ano-
menats de segona generació, nascuts o
crescuts a Europa, però amb una càrre-
ga cultural familiar important d’antece-
dents llunyans. El nucli de les jornades
el constituiran les lectures per part dels
autors dels textos escollits i el col·loqui
amb el públic. Complementàriament,
s’editarà el llibre-antologia amb els tex-
tos aportats pels autors (en català, cas-
tellà i anglès) i s’elaborarà un catàleg
sobre la producció literària de l’anome-
nat Tercer Món.

SERVEI DE DOCUMENTACIÓ
INTERNACIONAL

País: CATALUNYA
Presenta: LLIGA DELS DRETS DELS
POBLES
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

Aquest servei té per finalitat oferir docu-
mentació i informació plural i contrasta-
da sobre la realitat internacional, Tercer
Món, desenvolupament i pau. L’SDI està
al servei de la ciutadania en general i
de manera especialitzada dels professi-
onals de l’educació, de l’animació socio-
cultural i de la comunicació.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

MOSTRA DE CINEMA AFRICÀ 1997

País: CATALUNYA
Presenta: L’ULL ANÒNIM
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

Organització de la 2a Mostra de Cinema
Africà, amb l’objectiu de donar a conèi-
xer produccions cinematogràfiques de di-
rectors africans que no arriben als nostres
circuits comercials. Les activitats de la
Mostra de Cinema es repartiran entre la
Filmoteca de Catalunya, on es farà l’ex-
hibició de pel·lícules, i l’Institut Français
de Barcelona, on tindran lloc els actes de
presentació, conferències i col·loquis.

CONEGUEM EL MARROC-2

País: CATALUNYA
Presenta: FUNDACIÓ SERGI
Aportació FONS: 850.000 ptes

L’exposició Coneguem el Marroc ha es-
tat itinerant durant un any i mig per di-
verses poblacions de la demarcació de
Girona i comarques properes. L’exposi-
ció s’ha instal·lat principalment en cen-
tres d’ensenyament. Atès l’interès que
ha suscitat l’exposició i les demandes
que hi ha, es vol facilitar suport econò-
mic per continuar aquesta itinerància.
AJUNTAMENT DE GIRONA

VÍDEO EDUCATIU PER A
SENSIBILITZACIÓ

País: CATALUNYA
Presenta: FARMACÈUTICS MUNDI/
SABADELL SOLIDARI
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

Farmacèutics Mundi està realitzant una
tasca de sensibilització amb els escolars
per facilitar la recuperació de medica-
ments no caducats que no s’utilitzen i
que poden ser útils en zones deprimides
del planeta. Per tal de millorar la infra-
estructura pedagògica, el projecte pre-
veu l’elaboració d’un vídeo que s’utilit-
zarà en les presentacions als escolars i
altres col·lectius.

VERTEBRACIÓ DE LA
COOPERACIÓ
DESCENTRALITZADA

País: CATALUNYA
Presenta: FONS CATALÀ/
CONFEDERACIÓ DE FONS
Aportació FONS: 2.776.000 ptes

L’any 1995 es va constituir la Confede-
ració de Fons de Cooperació i Solidaritat
(Fons Català, Basc, Valencià, Mallorquí
i Menorquí) per tal d’agrupar els fons
constituïts i assumir-ne la representació
conjunta i contribuir a impulsar la coo-
peració descentralitzada dins i fora dels
àmbits territorials dels seus membres.
Atès que el Fons Català n’ha assumit la
presidència, cal fer un esforç per difon-
dre la nostra experiència tant en l’àmbit
estatal com a nivell internacional.
DIPUTACIÓ DE GIRONA
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PROJECTE DE
SENSIBILITZACIÓ IVED

País: CATALUNYA
Presenta: INFÀNCIA VIVA-MENINOS
E MENINAS DE RUA
Aportació FONS: 900.000 ptes

Posar en marxa el centre de recursos
audiovisuals IVED (Infància Viva Educa-
ció per al Desenvolupament), amb les
inversions per als equipaments i els fons
videogràfics necessaris per iniciar les
activitats. L’objectiu és posar a l’abast
dels centres d’ensenyament i grups de
joves eines audiovisuals que afavorei-
xin la cultura de la solidaritat.

CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ SOBRE
COMERÇ JUST I SOLIDARI

País: CATALUNYA
Presenta: XARXA DE CONSUM
SOLIDARI
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

En la tasca per promoure el comerç just,
tanta importància té la venda de pro-
ductes com la tasca de sensibilització
que es pugui fer al voltant d’aquesta
venda. Per això, la Xarxa de Consum
Solidari està elaborant diversos materi-
als de sensibilització i preparant unes
jornades sobre consum responsable i
món associatiu. Aquestes jornades es-
tan pensades per poder aprendre de la
important experiència acumulada en
països del nostre entorn que porten
molts anys treballant-hi.

PROJECTES 1997

AJUDA ALS INFANTS DEL CARRER DE BRASIL

País: CATALUNYA
Presenta: MOVIBAIX
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

Campanya de sensibilització per donar difusió de la situació dels infants de carrer i per
recollir fons per a la creació d’un nucli de base al barri Vila Isabel de Rio de Janeiro.
Aquesta campanya anirà dirigida a centres d’esplai, escoles, instituts, associacions, etc.
del Baix Llobregat i oferirà materials editats, una exposició itinerant, realització de
xerrades i conferències, etc.
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CAMPANYES REALITZADES

CAMPANYES

CAMPANYA PER LA PAU ALS GRANS LLACS

En el marc de la Jornada de Solidaritat i Cooperació celebrada a Rubí el 7 de novembre de 1996, la
Federació de Municipis de Catalunya i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament proposaren a tots
els ajuntaments de Catalunya d’aprovar una resolució que plantegés instar totes les administracions a
actuar per evitar una catàstrofe humanitària de grans magnituds. Es van aprovar 69 mocions en ajunta-
ments catalans i en un consell comarcal.
Al febrer de 1997 una delegació del Fons Català es va desplaçar als campaments de refugiats a Tanzània
per avaluar quines eren les possibilitats de cooperació. Després d’analitzar en profunditat diferents propos-
tes d’organitzacions i entitats que eren presents a la zona, l’opció que es va considerar més adequada fou
la plantejada per les organitzacions Veïns Sense Fronteres i Intermón. Per aquest motiu, els recursos apor-
tats pels ajuntaments a la CAMPANYA PER LA PAU ALS GRANS LLACS, que s’eleven a 22.313.991 ptes, han
estat distribuïts en dues vies:

Projecte d’emergència- ENVIAMENT D’AJUT HUMANITARI. Iniciat amb l’ONG Veïns sense
Fronteres, tenint com a contrapart la Fondation Ndadaye Melchior. El material enviat és per al camp de
refugiats burundesos de Kigoma (nord-oest de Tanzània)

Projecte de rehabilitació-HABITATGES PER A LES FAMÍLIES DESPLAÇADES A LA
COMUNA DE GICOMERO. A proposta d’Intermón, construcció d’habitatges per a ruandesos a la
zona de Kigali (Ruanda)

En aquesta campanya, hi han participat molts ajuntaments que, a més d’aprovar la moció, van convocar
mobilitzacions ciutadanes i celebraren actes a moltes poblacions de Catalunya.

Hi van participar:

AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT D’ARTÉS
AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE
AJUNTAMENT DE BADALONA
AJUNTAMENT DE LES CABANYES
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ÀNEU
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA
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 LLAGOSTERA
AJUNTAMENT DE LLIMIANA
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
AJUNTAMENT DE MEDIONA
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE NAVARCLES

AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
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 BOI DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
AJUNTAMENT DE SILS
AJUNTAMENT DE SORT
AJUNTAMENT DE TALARN
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AJUNTAMENT DE TERRASSA
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL
AJUNTAMENT DE TORRELAVIT
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VILADECANS
AJUNTAMENT DE VILAFANT
AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
DIPUTACIÓ DE GIRONA

AA.VV. ARRABAL DE CRISTO
AA.VV. BADIA DEL VALLÈS
COMITÈ D’EMPRESA - AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET
ESCOLA MONTFALGARS DE GIRONA

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
GRUP SOLIDARITAT SANTA COLOMA
GRA DE SORRA - L’ESCALA
INFÀNCIA BRASIL - COOPERACCIÓ
PARRÒQUIA DE MASRIUDOMS
PARRÒQUIA DE SANT ANDREU APÒSTOL DE VANDELLÒS I

MASDEMBOQUERA
SANT JUST SOLIDARI
SOLIDARITAT CAN PUIG DE SANT PERE DE RIBES
TERRASSA SOLIDÀRIA

GRUP MUNICIPAL CiU - PALAFRUGELL
GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA - PALAFRUGELL

KLINET, S.A.
ALTRES APORTACIONS

ENVIAMENT DE MATERIAL AL MUNICIPI DE MALABO (GUINEA)
Arran de l’estada al nostre país de l’alcalde de Malabo, Victorino Bolekia, i a proposta de l’Ajuntament de
Barcelona, es va fer conjuntament des de la Federació de Municipis de Catalunya i el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, una campanya a fi de recollir materials per a l’Ajuntament de Malabo, tant per a les
dependències municipals com de vehicles per al parc mòbil.
El material recollit al llarg de la campanya fou el següent:

• 2 camions d’escombraries
• 20 màquines d’escriure
• 1 fotocopiadora
• 1 fax
• 2 ordinadors
• 2 monitors
• 2 impressores

• mobiliari d’oficina (arxivadors, taules...)
• material d’oficina i informàtic divers (carpetes,
arxivadors, llibretes, folis, cintes màquines d’escriure...)
• senyals de trànsit
• equipament guàrdia urbana (pantalons, botes...)
• material escolar
• material farmacèutic

Aquest material s’envià per vaixell des del port de Barcelona el dia 28 d’abril de 1997 i el conjunt de la càrrega
arribà al port de la capital guineana on l’Ajuntament de Malabo el va poder recollir i traslladar fins a les
dependències municipals. En aquestes dates, dues delegacions de l’Ajuntament de Barcelona i de Sant Joan
Despí eren presents a Malabo i van poder constatar la recepció del material enviat.

Hi van participar:

AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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
AJUNTAMENT DE SÚRIA
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
GENERALITAT DE CATALUNYA
FARMACÈUTICS MUNDI

CAMPANYES
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4a CARAVANA CATALANA PER LA
PAU AL SÀHARA OCCIDENTAL

La 4a CARAVANA CATALANA PER LA PAU AL SÀHARA
OCCIDENTAL va tenir lloc entre els mesos d’abril i
maig de 1997. S’hi van implicar 124 ajuntaments,
519 entitats, 50 empreses i 25 mitjans de comuni-
cació d’arreu de Catalunya. Durant dos mesos de
campanya i més de 200 punts de recollida de mate-
rial, es van aconseguir 205 tones de material d’ajut
humanitari (material d’higiene personal, equipament
sanitari i vehicles). La caravana, formada per 6 ca-
mions tràiler, 1 camió, 4 vehicles tot terreny i un
cotxe funerari carregats amb el material recollit, es
va acomiadar el 14 de juny de 1997 al Moll de la
Fusta del Port de Barcelona, en el marc d’una festa

ALTRES
• Campanya per la Pau i els Drets

Humans a Algèria
Arran de la greu situació que viu el poble algerià, a
Catalunya s’ha constituït la Plataforma per la Pau a
Algèria, on majoritàriament s’agrupen les instituci-
ons, partits i sindicats, i una Campanya per la Pau i
els Drets Humans a Algèria on majoritàriament
s’agrupen les entitats no governamentals. El Fons
és present en ambdues instàncies tot impulsant con-
juntament diverses activitats, com la Concentració
Silenciosa amb Torxes “Per la Pau a Algèria”, orga-
nitzada per la Comunitat de Sant Egidi i Amnistia
Internacional, celebrada de forma simultània a 5 ciu-
tats europees: París, Roma, Brussel·les, Londres i
Barcelona. Des del Fons es va impulsar l’aprovació
municipal d’una moció de denúncia que acordà:
• Expressar la nostra solidaritat amb la societat civil

algeriana que treballa activament per aconseguir
una societat en pau on es respectin els drets hu-
mans.

• Impulsar el diàleg entre les diferents forces políti-
ques per cercar una solució justa i duradora del
conflicte.

• Donar suport a una comissió internacional d’in-
vestigació per averiguar els fets, examinar les de-
núncies de responsabilitat i realitzar recomanaci-
ons en relació a les matances i altres abusos co-
mesos a Algèria. Aquesta investigació sorgeix a
proposta d’organitzacions com Aministia Interna-
cional, la Federación Internacional de Derechos
Humanos, Human Rights Watch i Periodistes sen-
se Fronteres.

• Difondre entre la societat catalana la situació ac-
tual a Algèria i impulsar un acostament amb les
organitzacions algerianes compromeses amb la
defensa dels drets humans.

que va comptar amb diverses actuacions lúdiques i
musicals, i va embarcar amb destí el port d’Oran i el
campaments de refugiats de Tindouf (sud d’Algèria)
el 19 de juny.
El 15 de juliol arribava als campaments sahrauís tot
el material recollit a Catalunya. Tota la càrrega va
arribar en bones condicions i va ser distribuïda entre
els diferents campaments de refugiats sahrauís de la
zona.
La difusió que van fer les diferents entitats i institu-
cions va ser fonamental per aconseguir una campa-
nya molt participativa, on es va demostrar l’especial
sensibilitat de Catalunya envers el poble sahrauí.
Per veure la relació d’institucions i entitats adheri-
des, podeu consultar la Memòria de la 4a Caravana,
editada el mes d’octubre de l’any 1997.
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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 co-
nèixer 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 de 15 plafons amb 30 cartells infor-
matius on es mostra el treball que ha realitzat el
Fons des de la seva creació l’any 1986. El cost d’uti-
lització de l’exposició és de 100.000 ptes. Aquesta
quantitat correspon a les despeses de transport, mun-
tatge i desmuntatge, i edició de cartells que facilita
el Fons per fer la promoció de l’exposició.
Durant el 1997 l’exposició va visitar les poblacións
següents:

Castellbisbal
Badalona
Barcelona
Olot
El Prat de Llobregat
Sant Adrià de Besòs
Sant Feliu de Pallerols
Sant Joan les Fonts
Valls
Vilafranca del Penedès

Poble Sahrauí: Exili al desert
El conflicte del Sàhara Occidental i la causa sahrauí
sempre ha tingut un apartat especial en el si del Fons,
no només amb projectes de cooperació, sinó amb les
Caravanes Catalanes d’Ajut al Poble Sahrauí que han
estat sempre molt participatives. És per això que es
va creure oportú mostrar les fotografies realitzades
per Joan Sotillos i M. Jesús Cuñado en un viatge
d’acompanyament de la Caravana de 1996 als cam-
paments de refugiats sahrauís. Les 30 fotografies de
què consta aquesta exposició mostren retrats dels
sahrauís, de la seva forma de vida i d’algunes infra-
estructures dels campaments de refugiats.
El cost d’aquesta exposició és de 10.000 ptes. El
preu no inclou el transport, que anirà a càrrec de l’ajun-
tament o entitat que sol·liciti aquesta exposició.
Durant tot l’any l’exposició ha estat circulant per
Catalunya, concretament s’ha exposat a les pobla-
cions següents:

Barcelona-Universitat Politècnica
Castellar del Vallès
Centelles
Esplugues de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
Molins de Rei
Polinyà
Sant Joan les Fonts
Sant Vicenç de Castellet

• Comissió Catalana pel 50è Aniversari de la
Declaració Universal dels Drets Humans

A proposta de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, per commemorar el 50è aniversari de la
Declaració Universal de Drets Humans que se celebrarà el 10 de desembre de 1998, el setembre de 1997 es
va crear una Comissió Catalana formada per distintes institucions i entitas, entre les quals hi ha el Fons Català.
Aquesta Comissió té com a objectiu coordinar tota mena d’activitats i actes en relació a la commemoració
d’aquesta efemèride, donant suport i difusió a les accions promogudes pels membres de la Comissió.
Aquesta Comissió està integrada per: Síndic de Greuges de Catalunya, Generalitat de Catalunya (Departament
de Benestar Social), Ajuntament de Barcelona (Regidoria de Drets Civils), Federació de Municipis de Catalunya,
Associació Catalana de Municipis, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, Federació Catalana d’ONG pel
Desenvolupament, Taula Permanent d’ONG de Catalunya, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Centre Unesco de Catalunya, Associació per a les Nacions Unides a
Espanya, Federació Catalana de Voluntariat Social i Federació Catalana d’ONG per la Pau.

ALTRES ACTIVITATS REALITZADES

ACTIVITATS
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FORMACIÓ
Cursos de Formació en Cooperació
al Desenvolupament
Durant l’any 1997 s’ha continuat oferint als ajunta-
ments la possibilitat d’organitzar activitats de forma-
ció, concretament Cursos d’educació pel desenvolu-
pament i la pau dirigits als ciutadans amb interès per
adquirir una formació bàsica i Sessions d’educació
per la pau i el desenvolupament a l’aula dirigides a
les escoles i instituts.

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

CURSOS
• Malgrat de Mar maig (12 hores)

SESSIONS A ESCOLES I
INSTITUTS
• Martorell gener, febrer i març
• Deltebre maig

A més d’aquests cursos, des del Fons Català també
es dóna suport tècnic a les sessions sobre cooperació
al desenvolupament organitzades per la Direcció de
Serveis d’Afers Socials de l’Ajuntament de Barcelona
i els Centres de Recursos Pedagògics en els centres
d’ensenyament secundari de Barcelona.
Durant el curs 1997-1998, s’han coordinat les sessi-
ons al voltant dels temes “Drets Humans i Desenvo-
lupament”, “Comerç d’armament. Conflictes i des-
envolupament” i “Imatges i estereotips del “Primer
Món” i del “Tercer Món”. Hi han particpat un total
de 12 IES.

PRESÈNCIA DEL FONS A DIFERENTS ACTES
Durant el 1997, la presència del Fons ha estat requerida en diferents jornades, actes i activitats, com un
referent prou representatiu en temes de cooperació i municipalisme. Alguns exemples són:

• JORNADES DE COOPERACIÓ
DESCENTRALITZADA A EUSKADI,
a Donostia

14 i 15 de febrer. Organitzades per Euskal Fondoa
i la Coordinadora  Basca d’ONGs.

• JORNADES DE COOPERACIÓ, a
Mollet del Vallès

11 de juny. Organitzades per la Federació de
Municipis de Catalunya.

• JORNADES DE COOPERACIÓ, a
València

19 i 20 de juny. Organitzades per l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional.

• JORNADES DE COOPERACIÓ, a
Leganés

16, 17 i 18 d’octubre. Organitzades per la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

• SEMINARI DE COOPERACIÓ
DESCENTRALITZADA DE
MUNICIPIS EUROPEUS A
LLOMBARDIA, a Milà (Itàlia)

novembre 1997. Organitzades pel Fòrum de les
Ciutats Italianes per a la Cooperació Descentralizada.

• 1r SEMINARI DE COOPERACIÓ
“COOPERACIÓ INTERNACIONAL I
PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT
AGROFORESTAL”, a Solsona

13 de novembre. Organitzat pel Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya.
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• 23a CONFERÈNCIA EUROPEA DE
COORDINACIÓ DEL SUPORT AL
POBLE SAHRAUÍ, a París

14, 15, 16 de novembre.

• SEMINARI DE COOPERACIÓ
DESCENTRALITZADA DE
MUNICIPIS EUROPEUS, a
Barcelona

24 de novembre. Dins del programa Europa
Amèrica Central de la UE.

• ACTE INFORMATIU SOBRE LA
SOLIDARITAT A CENTRAMÈRICA,
a Montmeló

28 de novembre. Organitzat per l’Ajuntament de
Montmeló.

• ACTE DE CELEBRACIÓ DEL 5è
ANIVERSARI DEL FONS
VALENCIÀ, a Xàtiva

29 de novembre. Organitzat pel Fons Valencià,
es va aprofitar l’aniversari per fer un acte de
presentació de la Confederació de Fons.

• NICARAGUA: HACIA UNA
NUEVA COOPERACIÓN, a Burgos

10,11,12 de desembre. Organitzat per la
Fundación Augusto César Sandino.

• TAULA RODONA “LA LLEI DE
COOPERACIÓ INTERNACIONAL A
DEBAT”, a Barcelona

12 de desembre. Organitzada conjuntament per la
Federació Catalana d’ONG i el Fons amb
l’assistència de representats de Grups Parlamentaris.

CONSELLS DE COOPERACIÓ
La participació del Fons en un bon nombre de Consells de Cooperació comporta l’assistència a les diverses
reunions ordinàries que es convoquen durant el curs, a més de col·laboracions en els actes que s’hi organitzen.
D’aquestes actuacions cal destacar  els àmbits següents:

• Consell de Cooperació de la
Generalitat

El 29 d’octubre de 1997 es convocà una reunió sota
la presidència d’un nou director general d’Exteriors,
Joaquim Llimona, que substitueix el fins ara comissi-
onat d’Actuacions Exteriors, Llibert Cuatrecasas, i que
es compromet a convocar el Consell amb major fre-
qüència i a incrementar la seva dinàmica.

• Consell de Cooperació de la
Mancomunitat de Municipis de
l’AMB

Els recursos de què disposa la Mancomunitat de Mu-
nicipis se subdividiren en tres grans blocs: projectes
d’ONG, projectes d’ajuntaments, projectes de la prò-
pia AMB. El Fons Català gestiona els projectes provi-
nents dels ajuntaments metropolitans que en aquest
primer any han estat els següents: Badalona, Badia
del Vallès, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat,
Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat,
Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat i Sant
Vicenç dels Horts.

• Consell de Cooperació de
Badalona

Un dels moments més destacats del curs fou poder
participar activament a la Trobada de Ciutats
Europees Agermanades amb San Carlos de
Río San Juan (Nicaragua) que se celebrà el 29
i 30 de novembre i a la qual assistiren representants
d’altres ciutats europees: Albacete, Bologna, Gronin-
gen, Linz, Nürenberg, Witten,  totes, com Badalona,
agermanades amb San Carlos. Un apartat important
del treball de la trobada fou entorn del projecte con-
junt de contrucció del nou Mercat i Malecón comp-
tant amb la presència de la responsable de la oficina
tècnica del Fons a Managua.

• Consell de Cooperació de
Castelldefels

És potser un dels més dinàmics ja que cada any convo-
quen diverses activitats conjuntes. Cal destacar les Jor-
nades de Solidaritat que, en la seva vuitena edició,
se celebraren del 7 al 21 de novembre de 1997 amb el
títol Per la diversitat, contra el racisme.

ACTIVITATS
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• Consell de Cooperació
d’Esplugues de Llobregat

Es va sol·licitar la participació del Fons en la 1a Jor-
nada de Solidaritat i Cooperació al Desen-
volupament, celebrada el 29 de novembre.

• Consell de Cooperació de Girona
 Des del Fons es col·labora sobretot amb la Comissió
d’Avaluació de Projectes a fi de traslladar el Plenari
del Consell una proposta de finançament de projec-
tes. També cal destacar que, a proposta de la Coordi-
nadora d’ONG de les Comarques Gironines, s’ha cre-
at un Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat
(CeDRe) que gestiona la pròpia Coordinadora d’ONG
en conveni amb l’Ajuntament de Girona.

• Consell de Cooperació de
Granollers

La nostra col·laboració se centra en l’estudi, gestió i
seguiment d’alguns dels projectes.

• Consell de Cooperació de Mataró
A més de la nostra col·laboració en l’estudi i segui-
ment dels projectes que es financen, s’ha participat
en diverses reunions temàtiques per aprofundir en
diversos conceptes de la solidaritat, amb la interac-
ció entre migracions i desenvolupament i el Sàhara.

• Consell de Cooperació de Santa
Coloma de Gramenet

Cal destacar la Convocatòria de les Jornades “Ciu-
tats Amigues”a Santa Coloma de Gramenet que
van tenir lloc del 21 al 26 d’octubre, coincidint amb
el primer aniversari del Consell de Solidaritat i Coo-
peració. Per les jornades vàrem poder gaudir de la
presència dels alcaldes de les 3 ciutats agermanades
Villa El Salvador (Perú), Jalapa (Nicaragua) i la dai-
ra d’Edchera (Sàhara Occidental).

• Consell de Cooperació de
Terrassa

Cal destacar la participació del Fons en una sessió
pràcticament monogràfica de Debat sobre la Llei
de Cooperació celebrada el 22 d’octubre amb l’as-
sistència de representats de totes les ONG, Platafor-
ma 0’7% i de tots els Grups Municipals els quals van
aconseguir acordar un document per consens que fi-
nalment fou ratificat pel Ple Municipal.

• Consell de Cooperació de
Vilafranca del Penedès

La nostra col·laboració se centra a fer un estudi tèc-
nic previ a l’aprovació dels projectes.

COMISSIONS DE
TREBALL
Durant el 1997, per primera vegada, s’han creat en
el si del Fons diverses comissions de treball obertes a
la participació dels socis. Aquests grups de treball han
estat un bon mecanisme per obrir l’espai de partici-
pació més enllà de la pròpia Junta.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA
LLEI DE COOPERACIÓ
Aquesta Comissió es va reunir  per primer cop el 18
de’abril de 1997 i va estar integrada pels ajunta-
ments d’Arenys de Mar, Badia del Vallès, Castellar
del Vallès, Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat,
Olot, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gra-
menet, Terrassa i Viladecans.
Es va prendre l’acord que l’objectiu de la Comissió no
era elaborar una proposta alternativa a l’Avantpro-
jecte de Llei, presentat pel Govern a les Corts, sinó
elaborar un document de posicionament del Fons
respecte a la futura Llei de Cooperació, subratllant
l’especificitat de la cooperació descentralitzada.
Aquest document, assumit també pels altres Fons de
Cooperació, va ser presentat conjuntament als diver-
sos grups parlamentaris del Congrés de Diputats.
(Veure apartat de Confederació de Fons).

COMISSIÓ DEL MEDITERRANI
Constituïda a finals de 1997, està formada, de mo-
ment, pels ajuntaments de Badalona, Castelldefels,
Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Rubí,
Vilafranca del Penedès i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental.

La proposta inicial d’aquesta Comissió era desenvo-
lupar el programa aprovat a l’Assemblea d’obrir una
nova àrea de treball dintre dels projectes del Fons,
inicialment a partir de 4 àmbits geogràfics: Marroc,
Algèria, Palestina i Líban.
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CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ
I SOLIDARITAT

Dintre de les línies de treball de la Confederació per
l’any 1997, es contemplaven els següents punts:
• Consolidació dels Fons com a instrument de ver-

tebració de la cooperació descentralitzada.
• Presentar la realitat dels Fons en altres àmbits

territorials de l’Estat i d’Europa.
• Presentació davant d’organismes internacionals.
• Millora de la gestió dels Fons.
En aquest sentit, les accions realitzades per la Confe-
deració durant 1997 han estat les següents:

• GENERACIÓ DE NOUS FONS:
CREACIÓ DEL FONS GALLEC

L’objectiu de crear un Fons Gallec es va fer patent públi-
cament el mes de novembre de 1996, en una reunió
entre ajuntaments i ONG celebrada a Nigrán
(Pontevedra). L’impulsor d’aquesta trobada va ser l’IGADI
(Instituto Galego de Análise e Documentación Internaci-
onal), que va comptar amb el suport del Concello de
Nigrán, la Federació Gallega de Municipis i Províncies
(FEGAMP), la Federació Espanyola de Municipis i Pro-
víncies (FEMP) i la Xunta de Galícia. La idea era obrir un
diàleg, entre consistoris i ONG, sobre la cooperació des-
centralitzada. La conclusió va ser unànime: la necessitat
d’avançar de cara a la constitució d’un Fons Gallec.
El 27 de juny de 1997, representants de diferents ajun-
taments es van reunir a Santiago de Compostel·la per
aprovar els estatuts que, finalment, van ser presentats
al registre de la Xunta de Galícia el dia 1 de juliol.

• PRESENTACIÓ A EUROPA
Durant el 1997, es va organitzar un grup de treball
en el si de la Confederació per tal d’elaborar una
estratègia d’apropament a la Unió Europea, amb els
objectius d’obtenir i compartir informació sobre els
lineaments de la UE en l’àmbit de cooperació pública
descentralitzada i programes i línies de finançament
que possibilitin el cofinançament europeu de projec-
tes dels Fons i/o els seus membres.

En aquest sentit, es va aprovar un document de tre-
ball “La Cooperació Descentralitzada a l’Estat Espa-
nyol i els Fons de Cooperació Municipals davant la
Unió Europea”, que va ser presentat a Brussel·les,
davant la DG I i DG VIII de la UE.

• PARTICIPACIÓ EN EL DEBAT
SOBRE LA LLEI DE COOPERACIÓ

El Consell de ministres del Govern espanyol va apro-
var el 24 de juliol de 1997 el projecte de Llei de
cooperació al desenvolupament. El Consell de Coo-
peració, organisme que aplega diferents entitats re-
lacionades amb la cooperació, va emetre el seu dic-
tamen sobre aquest avantprojecte de llei del Govern
espanyol, amb les objeccions de diverses organitza-
cions que l’integren.
El setembre de 1997, membres de la Confederació
de Fons es van entrevistar amb representants de tots
els grups parlamentaris de la Cambra Baixa: Grup
Popular, Pablo Izquierdo; Grup Socialista, Francisco
Fuentes; Grup Federal (IU), José Navas; Grup Català
(CIU), Lluís Recoder; Grup Basc (PNB), Mª Jesús
Aguirre; y Grup Mixt (IC), Joan Saura.
En aquestes entrevistes, la Confederació va presentar
un document amb esmenes al projecte de Llei de coo-
peració. Les 5 principals esmenes feien referència a:
• L’objectiu prioritari de la cooperació ha de ser l’era-

dicació de la pobresa i la promoció d’un desenvo-
lupament sostenible. Per tant, aquest objectiu s’ha
de veure reflectit en els principis, objectius i prio-
ritats de la política espanyola de cooperació.

• Concebre la cooperació com a part de l’acció ex-
terior i no de la política exterior de l’Estat, ja que
una lectura restrictiva de la llei, podria retallar
les competències a les corporacions locals i co-
munitats autònomes.

• Incidir en la importància de la cooperació des-
centralitzada com a mitjà de participació dels di-
ferents ens locals (administracions locals, socie-
tat civil…) en la cooperació al desenvolupament.
També es considera necessari que dintre de la
futura Llei de cooperació s’inclogui un reconeixe-
ment explícit a la tasca cooperadora de les cor-
poracions locals i dels governs autonòmics que,
en ser les instàncies més properes al ciutadà, fan

ACTIVITATS
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que la seva solidaritat sigui més participativa i
directa entre els ciutadans d’ambdós móns.

• Crear un únic organisme autònom, encara que
dependent del Ministeri d’Exteriors i Cooperació,
que sigui qui concentri els mecanismes de direc-
ció i gestió de la cooperació internacional oficial
i que els diferents agents, com són el Consell de
Cooperació al Desenvolupament i la Comissió
Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament,
siguin veritables organismes de participació de
les diverses instàncies de la societat civil implica-
des en temes de solidaritat.

• Contemplar la necessitat d’especialització i pro-
fessionalització dels diversos responsables de co-
operació i la creació d’un estatut del cooperant
que garanteixi la cobertura social de les seves
activitats.

Els diferents grups parlamentaris entrevistats van re-
bre de manera positiva aquest document i es va veu-
re reflectit en el debat sobre la llei que va tenir lloc la
tardor de 1997.

• OFICINA CONJUNTA
A MANAGUA

Amb l’objectiu de fer el seguiment dels projectes fi-
nançats a través d’Euskal Fondoa, el Fons Català i el
Fons Mallorquí, l’abril de 1997 aquests tres Fons

van obrir una oficina permanent a Managua, amb
cobertura per a Centramèrica, Mèxic i Carib. L’oficina
està integrada per dues tècniques. L’adreça de l’ofici-
na del Fons a Centramèrica i Carib és:

De Plaza España 3 1/2 c. abajo
Edificio POPOLNA
Managua, Nicaragua
Telefax: (07-505) 2662512
e-mail: confocos@tmx.com.ni

 I. Activitats realitzades
• Equipament de l’oficina
• Sistematització de la informació existent sobre els

projectes finançats a la zona
• Seguiment de projectes sobre terreny: programa-

ció i logística de rutes a l’àmbit de país, regió,
entitat executora, projecte i comunitat

• Síntesi i anàlisi de la informació aconseguida du-
rant el procés de seguiment

• Accions de coordinació amb entitats homòlogues
• Identificació de contraparts locals i projectes de

cooperació
• Informació permanent a les respectives seus cen-

trals dels Fons participants
El programa operatiu de l’any 1997 ha estat inte-
grat per 135 projectes de cooperació:

País Projectes Projectes Projectes TOTAL
Fons Català Euskal Fondoa Fons Mallorquí PROJECTES

Cuba 18 3 5 26

Guatemala 8 2 5 15

Haití 3 - - 3

Hondures - - 3 3

Mèxic 10 - - 10

Nicaragua 35 10 3 48

República Dominicana 3 - - 3

El Salvador 11 9 7 27

TOTAL 88 24 23 135
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Els sectors de cooperació que s’estan atenent amb
aquests programes són: educació, sanitat, infraestruc-
tura, desenvolupament econòmic, comunitari, cultu-
ral i municipalista, així com protecció del medi ambi-
ent i dels drets humans.

II. Valoració
L’experiència del treball col·lectiu dels Fons a través
de l’oficina de Managua ha permès:
• Rendibilitzar els recursos disponibles, tant humans

com materials

• Abaratir els costos de gestió, seguiment i avalua-
ció dels projectes

• Iniciar la construcció d’una metodologia conjunta
de treball

• Incrementar l’eficàcia del mètode de treball. El tre-
ball en equip ha permès:
– Augmentar la participació de les parts implica-

des (Fons, ajuntaments i contraparts)
– Més cobertura geogràfica i més nombre de pro-

jectes
– Millor seguiment dels projectes
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1. ÀMBIT DE PROJECTES

Durant el 1997 es van definir força detalladament
els diferents marcs estratègics prioritaris pel que fa
tant a l’àmbit temàtic com a l’àmbit geogràfic. És a
partir d’aquí que es definien com a projectes d’espe-
cial interès, projectes propis, tendents a consolidar
un seguit d’actuacions que vertebressin mecanismes
de treball específic en cadascun dels àmbits geogrà-
fics i temàtics que forçosament havien de tenir conti-
nuïtat el 1998 per tal consolidar processos:

1.1. Àrea d’Amèrica Llatina
Sistematitzar molt més la tasca de seguiment del
Fons en aquesta àrea amb l’objectiu de definir amb
més detall les nostres línies d’intervenció en aquest
marc geogràfic.

Oficina a Centramèrica i Carib
L’experiència conjunta de l’oficina dels Fons ha supo-
sat una sinèrgia d’esforços amb els altres Fons que
s’ha de valorar molt positivament. Aquest esforç con-
junt ha permès rendibilitzar molt més els recursos
disponibles tant a nivell humà com material i d’infra-
estructura i, alhora, perquè ha contribuït a consolidar
criteris d’actuació conjunts i específicament en la
metodologia de seguiment i d’avaluació.

1.2. Àrea del Mediterrani
En les línies de treball acordades per l’Assemblea
del 1997, desenvolupades posteriorment en la cre-
ada Comissió de la Mediterrània del Fons, es plan-
teja la necessitat de contribuir a recuperar la di-
mensió mediterrània de Catalunya, també en l’as-
pecte identitari.
Amb aquest objectiu, es tractaria de desenvolupar
iniciatives concretes des dels ajuntaments, incloent-
les dins dels programes de les diverses regidories,
especialment en les àrees de solidaritat, cultura, edu-
cació i imatge i comunicació.
Al llarg de 1997 s’ha fet un treball d’aprofundiment
de la problemàtica de la regió Mediterrània per tal
d’identificar inicialment uns països amb els quals co-
mençar aquest acostament a la riba sud mediterrà-
nia i alhora per impulsar a Catalunya una tasca de
difusió de la mediterraneïtat.

1.3 Àrea de l’Àfrica Subshariana
En els darrers anys des d’alguns organismes de coo-
peració, entre els quals el Fons, ens plantegem de
treballar conjuntament amb els immigrants presents
en el nostre país per tal de promoure projectes en els
seus països d’origen.
En aquest sentit, es planteja un projecte de formació
per a grups d’immigrants de Catalunya on es donari-
en les eines per fer possible la seva participació pro-
piciant l’autoorganització de les seves comunitats
d’origen i conjuntament dur a terme propostes realis-
tes de desenvolupament sostenible.

1.4 Àrea d’Europa
Pel que fa a la política de cooperació del Fons, s’ha
establert un petit apartat per respondre a la voluntat
de contribuir solidàriament a la zona dels Balcans,
mitjançant projectes que impulsin tasques de recons-
trucció postbèl·lica.

1.5 Àrea de Sensibilització
Tot i que sovint en la reflexió en veu alta que es fa a
l’Assemblea General s’insisteix en la necessitat de
promoure tasques de sensibilització, el baix suport
de consignacions que reben els projectes en aquest
àmbit ens fa plantejar noves fórmules per divulgar
millor les propostes de sensibilització.

Campanya de sensibilització -1998
Un apartat especial mereix aquesta proposta de cam-
panya que plantegem de dur a terme com a projecte
conjunt i que es faria de comú acord amb les ONG i
altres institucions.
Els objectius d’aquesta campanya serien: donar a
conèixer la injusta distribució de la riquesa al món,
mostrar les diferents formes de cooperació i difondre
el codi ètic de la cooperació.

VALORACIÓ I LÍNIES DE FUTUR PEL 1998
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2. ÀREA DE DIFUSIÓ

Aquesta àrea ha de treballar no només en la relació
amb els mitjans i la difusió de les activitats, projec-
tes, etc., sinó que ha de ser a més una eina a dispo-
sició dels ajuntaments per garantir la bona comunica-
ció entre els socis i el Fons.
En la línia d’aconseguir una millora de la comunica-
ció amb els socis, pel 1998 s’han establert com a
objectius, no només l’edició de publicacions periòdi-
ques, sinó també la difusió dels projectes finançats
pels ajuntaments, la promoció de nous espais periò-
dics en els mitjans i la dinamització de la sensibilitza-
ció, tot apropant el Fons als seus socis.

3. ÀREA DE VERTEBRACIÓ DE LA
COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA

Al llarg de 1997, des del Fons i la Confederació de Fons
s’ha participat en el procés de seguiment de la tramita-
ció de la Llei de cooperació tot aportant-hi propostes de
modificació i fins i tot esmenes concretes que han estat
recollides per diversos Grups Parlamentaris.
En el marc de la nova llei, es contempla una Comis-
sió Interterritorial on l’administració local i autonòmi-
ca hi sigui representada. A l’única reunió preparatò-
ria que s’ha celebrat fins el moment han estat convi-
dats a participar-hi tres dels Fons fins ara constituïts
(basc, valencià i català), fet que valorem molt positi-
vament ja que obre una doble via d’informació i d’in-
terlocució on poder traslladar les nostres opinions,
propostes i recomanacions a la Secretaria d’Estat per
a la Cooperació del Ministeri d’Exteriors.
Tota aquesta dinàmica que afecta la cooperació des-
centralitzada ens reafirma encara més en la línia en-
degada l’any 1995 amb la constitució de la CONFE-
DERACIÓ DE FONS, la presidència de la qual ha cor-
respost al Fons Català. Cal continuar fent un esforç
per difondre la nostra experiència tant a l’àmbit de
l’estat com a l’àmbit internacional amb l’objectiu de
contribuir a la vertebració de la cooperació descentra-
litzada, també fora de Catalunya. Una mostra d’aques-
ta dinàmica creixent es la fundació, el desembre pas-
sat, del Fondo Galego, que en aquests moments ja
aplega un bon nombre de municipis gallecs.
I a Catalunya, cal avançar en l’elaboració d’una Llei
catalana de coooperació que en el marc de la
nova llei estatal dibuixi un model propi de cooperació.

 4. NOVES INICIATIVES
ESPECIALMENT DESTACABLES:

• ÀREA DE MUNICIPALISME
Es proposa crear una Comissió de Municipalis-
me on puguin participar tots els socis que vulguin
implicar-se activament en:

Encontre Regional Municipalista a Centramèrica
En els dos darrers anys s’ha produït en diversos paï-
sos centramericans un procés emergent de renovació
i aprofundiment de la democràcia local. Per contri-
buir a aquest procés, des de 1993 el Fons ha anat
col·laborat en diversos projectes de capacitació muni-
cipal a Guatemala, Mèxic, Nicaragua i El Salvador. És
per això que es creu que pot ser d’interès per tots els
qui participen en aquests programes municipalistes
preparar conjuntament un encontre regional, datat
pel mes de juny de 1998; el desembre de 1997
vàrem dur a terme un taller regional preparatori de
l’Encontre.

Cooperació Tècnica Municipal
L’objectiu d’aquest apartat és el de promoure la coo-
peració tècnica amb recursos humans de municipis
de Catalunya que vulguin participar-hi per col·laborar
en aquells projectes municipalistes que requereixin
un suport tècnic puntual extern. Per començar es pres-
tarà suport als projectes impulsats per les corporaci-
ons locals dels països del Sud o per processos de
formació en gestió municipal.

• CARAVANA CATALANA PEL
REFERÈNDUM -1998

L’any 1997 ha estat un any clau per superar la situ-
ació de bloqueig que ha tingut encallada la causa
sahrauí durant 22 anys. Després de diverses conver-
ses el govern del Marroc i el Front Polisario van arri-
bar a un acord per reprendre el Pla de Pau per al
Sàhara Occidental, que inclou la celebració d’un refe-
rèndum previst incicialment pel 7 de desembre de
1998. Conscients de la importància del moment que
està vivint el poble sahrauí s’ha decidit organitzar la
CARAVANA CATALANA PEL REFERÈNDUM-1998.

VALORACIÓ
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• COMERÇ JUST
Som conscients que només des de la cooperació al
desenvolupament no és possible de superar les des-
igualtats Nord/Sud i que cal que sorgeixin propos-
tes innovadores per replantejar les relacions econò-
miques internacionals per garantir relacions comer-
cials justes.
És per això que pensem que des dels municipis es
pot promoure l’existència de botigues i cafeteries de
comerç just i solidari així com la incorporació en el
mercat convencional, com és ara la campanya ende-
gada per incloure cafè solidari a les màquines de be-
gudes calentes de cada institució, entitat o empresa.

5. DINÀMICA INTERNA DEL FONS

A la proposta de línies de treball que es proposen pel
1998, hi ha una línia de continuïtat respecte als exer-
cicis anteriors, un suport explícit a la tasca duta a
terme per les ONG catalanes, un renovat suport a la
tasca solidària dels municipis de Catalunya que per la
via d’agermanaments o via de suport a projectes con-
soliden relacions solidàries amb els pobles del Sud.
Pel que fa a l’Àrea econòmica, es proposa de fer
el màxim esforç per obtenir recursos externs (AECI,
UE, privats…). I, alhora, també es proposa, tal com
contemplen els estatuts, l’establiment d’una quota
per aplicar al finançament dels projectes comuns que
es proposa que sigui proporcional al nombre d’habi-
tants seguint un barem escalat.

Pel que fa a l’Àrea de projectes, pensem que s’ha
millorat considerablement la informació i el seguiment
dels projectes en curs. D’altra banda, encara és massa
lent el procés de finançament, fet que provoca greus
retards en l’execució dels projectes, raó per la qual
tant les ONG catalanes, com les contraparts del Sud,
com el propi Fons en resulten perjudicats. Cal insis-
tir a les institucions associades al Fons en
la necessitat de procedir al pagament dels
projectes en un termini raonable i sempre
dintre del mateix exercici anual.

Alhora, per millorar la gestió dels projectes i reduir el
temps d’espera entre la seva presentació al Fons i la
data d’aprovació a l’Assemblea, s’acorda de fixar
el termini màxim per a presentació de pro-
jectes el 31 de desembre de cada any.

Pel que fa a l’Àrea social cal continuar treballant
en l’extensió territorial del Fons especialment a les
comarques en què hi ha menor participació munici-
pal. Cal recordar, però, que en aquesta tasca tots els
socis haurien de contribuir-hi fent arribar documenta-
ció del Fons als pobles veïns que encara no en són
membres. Caldria també dinamitzar la incorporació i
participació de les entitats mitjançant la creació d’un
Consell Assessor del Fons que compti amb el
consens de les entitats del món de la solidaritat per
tal de compartir amb aquestes el debat sobre criteris
i polítiques de cooperació.
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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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