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3PRESENTACIÓ

La Memòria que us presentem intenta ser un recull de la tasca duta a terme pel Fons al llarg de
1998 en el que en la darrera Assemblea definíem com a 5 grans àmbits: socials, econòmic, de
projectes, de comissions de treball i d’activitats.

En clau de resum podem afirmar que en el darrer exercici s’ha continuat el procés de creixe-
ment i consolidació dut a terme durant tota la legislatura, especialment en l’àmbit social: amb
la incorporació de l’Ajuntament de Barcelona, ja assolim la xifra que el 81% de la població de
Catalunya hi està representada.

Ha estat també un any important pel fet que s’ha aprovat la primera Llei de cooperació de
l’Estat Espanyol i, tant des del Fons Català com en el marc de la Confederació de Fons, hem
estat capaços de fer arribar a tots els Grups Parlamentaris les opinions i propostes a fi que es
recullin també les especificitats de la cooperació descentralitzada.

Som conscients, però, que queda encara molt camí per recórrer i que cal continuar definint i
redefinint els àmbits d’actuació i nous mecanismes de participació que caldrà materialitzar a
les portes del nou mil.leni.

Amb la voluntat de fer-vos arribar una informació que sigui del vostre interès 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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NOUS SOCIS 1998

Durant l’any 1998 s’han incorporat com a nous socis
les institucions següents:

Ajuntament de Riells i Viabrea
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Consell Comarcal del Maresme
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Ajuntament de Tiana

NOUS SOCIS

DISTRIBUCIÓ DELS AJUNTAMENTS SOCIS
SEGONS LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI
Dels 206 socis que a finals de 1998 tenia el Fons, 184 (89,32%) són ajuntaments. Aquesta xifra representa
només el 19,49 % del total de municipis catalans, però en total agrupen el 81,26 % 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:

Ajuntament de la Fatarella
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de la Jonquera
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cassà de la Selva

Continua l’increment de nous socis: 10 nous ajuntaments i 1 consell comarcal. Tot i que lògicament, no és el
mateix ritme que en exercicis anteriors, entre els 8 ajuntaments, cal destacar la incorporació de l’Ajuntament de
Barcelona, la qual cosa fa que el 81% de la població de Catalunya estigui representada al Fons.

Nombre d’habitants Total de municipis Municipis socis Proporció

de 0 a 1.000 527 17 3,2 %

de 1.001 a 5.000 260 54 20,8 %

de 5.001 a 10.000 68 39 57,4 %

de 10.001 a 25.000 51 39 76,5 %

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 1 100,0 %

TOTAL 944 184 19,49 %

(*) Dades del Cens Municipal de 1996



5COL·LABORADORS

COL·LABORADORS
L’Assemblea del 28 de març de 1997 va aprovar una modificació d’estatuts del Fons on es recollien diferents
nivells de col·laboradors (econòmics, socials i informatius). Potser fruit d’aquesta modificació, durant el 1998
s’ha de destacar l’increment important en aquest nombre de col·laboradors. A l’àmbit econòmic (com es recull
en les pàgines posteriors d’aportacions econòmiques) han estat molt nombroses les institucions i entitats que
han fet aportacions, sobretot en el marc de la Caravana Catalana pel Referèndum i la Campanya d’Emergència
i Reconstrucció a Centramèrica. Però potser el fet més innovador respecte a exercicis anteriors és que s’ha
produït la incorporació de 22 empreses que han col·laborat econòmicament.

COL·LABORADORS INSTITUCIONALS
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
AECI-AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

EMPRESES COL·LABORADORES
AIGÜES TER LLOBREGAT
ANTONI FORTUNY, SA DE CARDEDEU
ARAN I ARTA, SL DE LA VAL D’ARAN
CALÇATS MARCIAL D’HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
CCV INFORMÀTICA DE LA VAL D’ARAN
COMITÈ D’EMPRESA DE COMPONENTS VILANOVA
COMITÈ D’EMPRESA DE MAHLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
COMITÈ D’EMPRESA DE CABLES PIRELLI DE VILANOVA I LA GELTRÚ
COMITÈ D’EMPRESA I JUNTA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA
CONSORCIO ZONA FRANCA DE BARCELONA
ELECTRÒNICA FERNANDO SÁNCHEZ DE LA VAL D’ARAN
EUROEMBALAJE, SA DE SABADELL
FEDERACIÓ DE COMERÇ DE GRANOLLERS
FOTOS (1 HORA) D’HORTA DE BARCELONA
GALERIA D’ART ELS COLORISTES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
GALERIES HORTA DE BARCELONA
GREMI D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA DEL MARESME
INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE GIRONA
INTERMAS NETS, SA DE CARDEDEU
LA CAPSA-XAUXA
LA VOSTRA FRUITA D’HORTA DE BARCELONA
PASTISSERIA SANT ANTONI D’HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA

COL·LABORADORS SOCIALS
DIÀLEG ENTRE CULTURES

COL·LABORADORS INFORMATIUS
COM RÀDIO

INSTITUCIÓ PROTECTORA
GENERALITAT DE CATALUNYA
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Les aportacions que s’indiquen a continuació, realitza-
des pels socis i altres institucions col·laboradores, cor-
responen a les quantitats aportades durant el 1998
destinades a projectes de cooperació i sensibilització i a
les quantitats aportades per a campanyes específiques.

Ajuntaments socis

Abrera ..................................................... 600.000 ptes
Alella ....................................................... 700.000 ptes
Alpens ....................................................... 69.552 ptes
L’Ametlla del Vallès ...................................... 50.000 ptes
Anglès ....................................................... 75.000 ptes
L’Arboç ............................................................... 0 ptes
Arbúcies ................................................ 8.265.000 ptes
Arenys de Mar .......................................... 950.000 ptes
Arenys de Munt ......................................... 325.000 ptes
Argentona ............................................. 1.600.000 ptes
Badalona ............................................ 17.000.000 ptes
Badia del Vallès ..................................... 1.400.000 ptes
Banyeres del Penedès ................................ 390.000 ptes
Banyoles ............................................... 3.100.000 ptes
Barberà del Vallès .................................. 1.835.879 ptes
Barcelona .............................................. 6.700.000 ptes
Begur ...................................................... 750.000 ptes
Berga ................................................................. 0 ptes
Besalú ..................................................... 475.000 ptes
La Bisbal d’Empordà .................................. 600.000 ptes
Blanes .................................................. 2.400.000 ptes
Les Borges Blanques .................................. 198.000 ptes
Les Cabanyes ............................................ 188.671 ptes
Caldes d’Estrac ......................................... 125.000 ptes
Caldes de Malavella .............................................. 0 ptes
Caldes de Montbui .................................. 2.100.000 ptes
Calella .................................................. 1.400.000 ptes
Cambrils ............................................... 2.500.000 ptes
Camprodon ................................................ 25.000 ptes
Canet de Mar ....................................................... 0 ptes
Canovelles ............................................. 1.000.000 ptes
Cardedeu ................................................. 950.000 ptes
Castell - Platja d’Aro .............................................. 0 ptes
Castellar del Vallès ................................. 3.341.140 ptes
Castellbisbal .......................................... 5.223.000 ptes
Castelldefels .......................................... 9.800.000 ptes
Castellfollit de la Roca .................................. 50.000 ptes
Castelló d’Empúries ................................... 662.192 ptes
La Cellera de Ter .................................................. 0 ptes
Celrà ....................................................... 375.000 ptes
Cercs ......................................................... 25.000 ptes
Cerdanyola del Vallès ............................ 10.245.212 ptes
Corbera de Llobregat .................................. 476.661 ptes
Deltebre ................................................... 150.000 ptes
L’Escala ................................................ 1.000.000 ptes
Esplugues de Llobregat ............................ 2.237.842 ptes
Esterri de Cardós ......................................... 31.104 ptes

La Fatarella .............................................. 500.000 ptes
Figueres .............................................. 11.944.009 ptes
Flaçà ......................................................... 75.000 ptes
Flix ...................................................... 1.186.000 ptes
Fortià ........................................................ 89.463 ptes
Les Franqueses del Vallès ........................ 1.660.000 ptes
La Garriga ............................................. 3.230.000 ptes
Girona ................................................ 11.879.046 ptes
Granollers ............................................. 6.500.000 ptes
Guardiola de Berguedà ................................. 53.100 ptes
L’Hospitalet ......................................... 14.314.000 ptes
Igualada ............................................................. 0 ptes
La Jonquera .............................................. 200.000 ptes
Llagostera ................................................ 700.000 ptes
Llavorsí .................................................... 555.108 ptes
Lleida ................................................... 6.333.980 ptes
Lliçà d’Amunt ........................................ 2.050.000 ptes
Lloret de Mar ......................................... 1.150.000 ptes
Les Llosses ................................................. 50.229 ptes
Malgrat de Mar ...................................... 3.900.000 ptes
Manlleu ................................................... 100.000 ptes
Manresa ............................................... 1.600.000 ptes
Martorell ............................................... 1.150.000 ptes
Les Masies de Voltregà ............................... 100.000 ptes
El Masnou ............................................. 1.700.000 ptes
La Masó .................................................. 163.029 ptes
Massanes ................................................... 25.000 ptes
Matadepera ........................................... 3.100.000 ptes
Mataró ............................................... 22.805.823 ptes
Mediona ............................................................. 0 ptes
El Molar .............................................................. 0 ptes
Molins de Rei ......................................... 2.550.000 ptes
Mollet del Vallès .................................... 1.566.893 ptes
Mont-ras .................................................. 115.000 ptes
Montblanc ................................................ 400.000 ptes
Montcada i Reixac .................................. 5.872.000 ptes
Montmeló ............................................. 3.285.000 ptes
Navarcles ................................................. 650.000 ptes
Olot ..................................................... 3.450.000 ptes
Palafolls ................................................... 275.000 ptes
Palafrugell ................................................ 500.000 ptes
Palau de Plegamans ............................... 3.345.546 ptes
Pallejà ..................................................... 800.000 ptes
Parets del Vallès ..................................... 1.689.910 ptes
El Pla de Santa Maria ........................................... 0 ptes
Les Planes d’Hostoles .................................. 10.000 ptes
La Pobla de Segur ....................................... 60.000 ptes
Polinyà ................................................. 3.180.676 ptes
El Prat de Llobregat ................................ 3.817.590 ptes
Premià de Dalt .......................................... 750.000 ptes
Premià de Mar ....................................... 2.404.372 ptes
Les Preses ................................................ 410.000 ptes
Reus ..................................................... 5.500.000 ptes
Ribes de Freser ......................................... 900.000 ptes
Riells i Viabrea .......................................... 150.000 ptes
Ripoll ....................................................... 560.000 ptes
Ripollet ................................................. 4.750.000 ptes

APORTACIONS REALITZADES PELS
SOCIS I COL·LABORADORS EL 1998
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Riudarenes ............................................... 500.000 ptes
La Roca del Vallès ..................................... 600.000 ptes
Roda de Ter .............................................. 100.000 ptes
Roquetes .............................................. 1.150.000 ptes
Roses ...................................................... 700.000 ptes
Rubí ..................................................... 6.400.000 ptes
Sabadell ............................................... 2.595.976 ptes
Salt ...................................................... 4.285.000 ptes
Sant Adrià de Besòs ................................ 2.150.000 ptes
Sant Agustí de Lluçanès ................................ 26.069 ptes
Sant Andreu de Llavaneres ..................................... 0 ptes
Sant Boi de Llobregat ............................. 3.100.000 ptes
Sant Cebrià de Vallalta ................................. 37.200 ptes
Sant Celoni ........................................... 4.450.000 ptes
Sant Cugat del Vallès .............................. 9.450.000 ptes
Sant Esteve de Palautordera ....................... 452.000 ptes
Sant Feliu de Guíxols .............................. 2.450.000 ptes
Sant Feliu de Llobregat ........................... 4.400.000 ptes
Sant Feliu de Pallerols ................................ 650.000 ptes
Sant Gregori ............................................. 481.000 ptes
Sant Iscle de Vallalta ................................... 25.000 ptes
Sant Joan de les Abadesses ........................ 800.000 ptes
Sant Joan les Fonts ....................................... 5.000 ptes
Sant Just Desvern ................................... 2.001.265 ptes
Sant Llorenç d’Hortons ............................... 230.000 ptes
Sant Llorenç Savall .................................... 543.854 ptes
Sant Mateu de Bages .................................. 25.000 ptes
Sant Pere de Ribes ................................. 1.660.000 ptes
Sant Pol de Mar ........................................ 478.500 ptes
Sant Quirze del Vallès ............................. 2.800.000 ptes
Sant Sadurní d’Anoia ................................. 590.000 ptes
Sant Vicenç de Castellet ............................. 205.000 ptes
Sant Vicenç de Montalt .............................. 125.000 ptes
Sant Vicenç dels Horts ............................ 3.450.000 ptes
Santa Coloma de Farners ...................................... 0 ptes
Santa Coloma de Gramenet ................... 26.344.851 ptes
Santa Margarida de Montbui .................................. 0 ptes
Santa Margarida i els Monjos ...................... 750.000 ptes
Santa Maria d’Oló ................................................ 0 ptes
Santa Maria de Corcó ................................ 325.000 ptes
Santa Maria de Palautordera ....................... 525.000 ptes
Santa Perpètua de Mogoda ...................... 2.500.000 ptes
Sarrià de Ter ............................................. 450.000 ptes
La Sénia .................................................. 100.000 ptes
Sentmenat ............................................ 1.000.000 ptes
La Seu d’Urgell ...................................... 1.750.000 ptes
Sitges ................................................... 4.371.511 ptes
Súria ....................................................... 250.000 ptes
Tagamanent ............................................... 14.850 ptes
Tarragona .............................................. 9.500.000 ptes
Terrassa ................................................ 8.140.125 ptes
Tiana .................................................... 1.400.000 ptes
Tona ........................................................ 780.000 ptes
Tordera .................................................... 500.000 ptes
Torelló .................................................. 1.852.222 ptes
Torredembarra .......................................... 150.000 ptes
Torrelles de Llobregat .............................. 1.600.000 ptes
Torres de Segre ......................................... 125.000 ptes
Torroella de Montgrí ................................... 550.000 ptes
Tortosa ................................................. 1.300.000 ptes
Tossa de Mar ............................................ 250.000 ptes
Ulldecona ................................................. 356.105 ptes
Vallfogona de Ripollès .................................. 38.484 ptes

Vallromanes ............................................. 250.000 ptes
Valls ..................................................... 1.537.384 ptes
El Vendrell ................................................ 450.000 ptes
Vic ....................................................... 6.700.000 ptes
Vidreres ................................................... 350.000 ptes
Viladecans ............................................. 2.680.000 ptes
Vilafant .................................................... 125.000 ptes
Vilafranca del Penedès .......................... 21.250.000 ptes
Vilajuïga .................................................... 58.000 ptes
Vilanova del Camí ..................................... 450.000 ptes
Vilanova i la Geltrú ................................. 2.450.000 ptes
Vilassar de Mar ...................................... 2.200.000 ptes

Altres institucions associades
Consell Comarcal de l’Alt Camp ................... 291.209 ptes
Consell Comarcal del Garraf ........................ 225.000 ptes
Consell Comarcal del Maresme .................... 550.000 ptes
Consell Comarcal del Vallès Occidental ....... 1.000.000 ptes
Consell Comarcal Vallès Oriental .................. 200.000 ptes
Diputació de Barcelona .......................... 21.000.000 ptes
Diputació de Girona ................................ 3.900.000 ptes
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona ..................... 6.692.500 ptes

Entitats associades
CIEMEN ..................................................... 10.000 ptes
Cooperativa ABACUS .................................. 300.000 ptes
FAPAC - Federació d’Associacions
de Pares d’Alumnes de Catalunya ................ 164.825 ptes
Fundació SERGI ......................................... 150.000 ptes
Grup GICAPLA ............................................. 38.656 ptes
Justícia i Pau - Barcelona .............................. 17.000 ptes

Altres ajuntaments col·laboradors
Alcanar ...................................................... 25.000 ptes
Alp ............................................................ 40.000 ptes
Amposta .................................................... 25.000 ptes
Artesa de Segre ........................................ 200.000 ptes
Avià .......................................................... 10.000 ptes
Avinyonet del Penedès ................................. 50.000 ptes
Balaguer .................................................. 100.000 ptes
Bellver de Cerdanya ..................................... 25.000 ptes
Les Borges del Camp ................................... 15.000 ptes
Borredà ..................................................... 20.000 ptes
Breda ...................................................... 200.000 ptes
Cabrera d’Igualada .................................... 150.000 ptes
Calldetenes ................................................ 25.000 ptes
Camós ....................................................... 50.000 ptes
Castelldans ................................................. 25.000 ptes
Castellterçol .............................................. 195.828 ptes
Castellvell del Camp ..................................... 10.000 ptes
Castellví de la Marca .................................... 25.000 ptes
El Catllar .................................................. 200.000 ptes
Cervera ...................................................... 25.000 ptes
Colomers ................................................... 15.000 ptes
Constantí ................................................... 50.000 ptes
Cornellà de Llobregat .............................. 3.000.000 ptes
Creixell ...................................................... 50.000 ptes
Cubelles ..................................................... 25.000 ptes
Cunit ......................................................... 10.000 ptes
Esterri d’Àneu ............................................. 15.000 ptes
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Fogars de Tordera ........................................ 50.000 ptes
Folgueroles .............................................. 100.000 ptes
Fornells de la Selva ................................... 200.000 ptes
Garriguella ................................................. 25.000 ptes
Gavà .................................................... 1.250.000 ptes
Gavet de la Conca ....................................... 30.000 ptes
Guimerà ..................................................... 30.000 ptes
Hostalric .................................................... 75.000 ptes
L’Espluga de Francolí .................................. 872.060 ptes
La Fatarella .............................................. 500.000 ptes
Linyola ...................................................... 15.000 ptes
La Llagosta ............................................... 500.000 ptes
Lliçà de Vall ................................................ 50.000 ptes
Llimiana ..................................................... 10.000 ptes
Maià de Montcal ......................................... 10.000 ptes
Maials ....................................................... 45.000 ptes
Martorelles ................................................. 50.000 ptes
Les Masies de Roda ....................................... 5.000 ptes
Mieres ....................................................... 75.000 ptes
Moià ......................................................... 50.000 ptes
Mollerussa ............................................... 500.000 ptes
Monistrol de Calders .................................... 50.000 ptes
Mont-roig del Camp ................................... 125.000 ptes
Montgat .................................................. 500.000 ptes
Montornès del Vallès ............................... 1.800.000 ptes
Olèrdola ................................................... 130.000 ptes
Olvan ........................................................ 10.000 ptes
Palamós .................................................. 500.000 ptes
Palau d’Anglesola ........................................ 10.000 ptes
Els Pallaresos .............................................. 25.000 ptes
La Pobla de Mafumet ................................... 25.000 ptes
El Pont de Suert .......................................... 25.000 ptes
Porqueres ................................................... 66.000 ptes
Portbou ..................................................... 15.000 ptes
Puiggròs .................................................... 10.000 ptes
La Quar ..................................................... 10.000 ptes
Quart ...................................................... 285.000 ptes
Querol ....................................................... 25.000 ptes
Riudecanyes ............................................... 15.000 ptes
Riudellots de la Selva ................................... 25.000 ptes
Riudoms .................................................... 25.000 ptes
Sagàs ........................................................ 60.000 ptes
Sallent ....................................................... 50.000 ptes
Salou ................................................... 1.000.000 ptes
Sant Aniol de Finestres ................................. 35.000 ptes
Sant Carles de la Ràpita ............................... 25.000 ptes
Sant Fruitós de Bages .................................. 50.000 ptes
Sant Joan de Vilatorrada ............................ 150.000 ptes
Sant Joan Despí .......................................... 60.000 ptes
Sant Julià de Cerdanyola .............................. 10.000 ptes
Sant Martí de Llémena ................................... 5.000 ptes
Sant Martí Sarroca .................................... 250.000 ptes
Sant Pere de Riudebitlles .............................. 50.000 ptes
Santa Coloma de Cervelló ........................... 150.000 ptes
Santa Eulàlia de Ronçana ........................... 905.567 ptes
Santa Oliva ................................................ 25.000 ptes
La Secuita .................................................. 25.000 ptes
Serinyà ...................................................... 30.000 ptes
Sils ........................................................... 52.000 ptes
Subirats ................................................... 100.000 ptes
Torà .......................................................... 72.411 ptes
La Torre de l’Espanyol .................................. 25.000 ptes

Torrefeta i Florejacs ..................................... 25.000 ptes
Torrelavit .................................................... 25.000 ptes
La Vall d’en Bas ........................................ 100.000 ptes
Vallfogona de Balaguer .................................. 5.000 ptes
Vallgorguina ............................................... 50.000 ptes
Vidrà ......................................................... 20.000 ptes
Vila-seca .................................................... 50.000 ptes
Vilademuls ................................................. 30.000 ptes
Vilanova de Prades ...................................... 10.000 ptes
Vinyols i els Arcs ......................................... 50.000 ptes
Viver i Serrateix .......................................... 10.000 ptes

Altres institucions col·laboradores
Consell Comarcal de l’Alt Penedès ................ 100.000 ptes
Consell Comarcal del Baix Camp .................... 75.000 ptes
Consell Comarcal del Baix Ebre .................... 200.000 ptes
Consell Comarcal del Baix Empordà .............. 200.000 ptes
Consell Comarcal del Barcelonès ............... 1.000.000 ptes
Consell Comarcal del Berguedà .................... 120.000 ptes
Consell Comarcal de la Cerdanya ................... 20.000 ptes
Consell Comarcal de la Garrotxa .................. 500.000 ptes
Consell Comarcal de la Selva ....................... 350.000 ptes
Consell Comarcal del Tarragonès .................... 40.000 ptes
Consell Comarcal de la Terra Alta ................. 100.000 ptes

Institució protectora
Generalitat de Catalunya ....................... 50.000.000 ptes

Altres entitats col·laboradores
Aigües Ter Llobregat ................................ 2.000.000 ptes
Amnistia Internacional Catalunya ................. 100.000 ptes
Arenys Solidari .......................................... 700.000 ptes
Caldes Solidària ..................................... 1.000.000 ptes
Càritas de Figueres ...................................... 45.000 ptes
COM Ràdio ............................................ 5.682.550 ptes
Diàleg entre Cultures .................................... 10.000 ptes
Grup Empordanès de Solidaritat ................... 360.000 ptes
Joves advocats de Figueres ............................. 5.000 ptes
Lliçà Solidari ............................................. 500.000 ptes
Mancomunitat Intermunicipal Penedès/Garraf ...... 145.000 ptes
Parròquia Sant Joan Baptista ........................ 20.000 ptes
Sentmenat Solidària .................................. 500.000 ptes

Cofinançament amb altres Fons
Euskal Fondoa .......................................... 105.000 ptes
Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat .. 9.744.169 ptes

Aportacions diverses
Donatius Caravana Referèndum del Sàhara .... 19.520.777 ptes 1

Donatius emergència Centramèrica ........ 27.813.566 ptes 2

Donatius diversos ...................................... 598.565 ptes

(1) En la MEMÒRIA CARAVANA PEL REFERÈNDUM - 1998 hi ha el
desglossament de les entitats que varen participar econòmica-
ment en la Campanya.

(2) En l’INFORME PARCIAL N. 15 de la CAMPANYA PER CENTRAMÈRICA
hi ha el desglossament de les entitats que varen participar econò-
micament en la Campanya.
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RESUM DE LES
APORTACIONS MUNICIPALS

A finals de 1998, el Fons tenia 206 socis, dels quals
184 eren ajuntaments. D’aquests, 167 van fer apor-
tació per finançar projectes i per a les campanyes que
el Fons ha coordinat durant l’any.
Quant a l’evolució de les aportacions dels ajuntaments

socis, en el quadre adjunt es pot veure un procés de
creixement de les aportacions. Els 395.664.176 de
pessetes aportats pels ajuntaments socis durant l’exer-
cici representen un 92% de les consignacions aporta-
des pels socis al Fons.

La mitjana de 82 pesetes per habitant que han fet els
ajuntaments socis durant 1998 suposa un increment
respecte als exercicis anterior. L’increment és considera-
ble si tenim en compte que enguany s’ha produït la
incorporació de l’Ajuntament de Barcelona, la qual cosa
ha fet que s’elevés molt el nombre d’habitants pels
quals s’ha hagut de dividir per obtenir aquesta dada.

En els següent quadre s’ha fet el barem de l’aporta-
ció dels ajuntaments socis per veure si la recomana-
ció de 75 pessetes per habitant i any s’acompleix i el
resultat és que la majoria d’ajuntaments estan per
sobre de la xifra, tot i que n’hi ha que encara no hi
arriben.

1995 1996 1997 1998

Ajuntaments socis 124 157 172 182

Habitants ajuntaments socis - 3.163.819 3.375.536 4.930.592

Ajuntaments que consignen 102 142 150 167

Habitants d’aquests socis 2.348.413 3.039.837 3.188.046 4.825.887

Aportació d’aquests socis 122.447.074 204.405.261 249.972.370 395.664.176

Mitjana en ptes per habitant 52,1 67,2 78,4 82,0

EVOLUCIÓ  DE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS SOCIS DEL FONS

Aportació dels ajuntaments socis
(ptes/habitant) 1995 1996 1997 1998

més de 2.000 0 0 0 1

entre 1.000 i 2.000 1 1 1 1

entre 500 i 1.000 0 4 5 7

entre 300 i 500 3 4 6 13

entre 150 i 300 15 29 27 44

entre 75 i 150 24 31 36 41

entre 25 i 75 40 57 61 44

entre 10 i 25 11 13 14 12

menys de 10 8 3 0 4

TOTAL AJUNTAMENTS QUE CONSIGNEN 102 142 150 167
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
Anualment, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament se sotmet voluntàriament a una auditoria externa
per tal de supervisar l’estat de comptes i donar transparència als moviments econòmics de l’exercici. L’empresa
encarregada de fer aquesta auditoria és PICH AUDITORIS i CIA, SCR. L’informe 1998 dels auditors es va presentar
a l’Assemblea General de Socis el 27 de març de 1999 i està a disposició de tots els socis i col·laboradors.
Durant el 1998 s’ha produït un molt important increment de les aportacions, la qual cosa suposa un 54%
d’increment (200 milions de pessetes) respecte al darrer exercici. Una part considerable d’aquest increment
s’ha produït per les aportacions per a l’Emergència del Mitch. Però, tot i descomptant les aportacions per a
aquest concepte, continua havent-hi un increment de 37 milions, que suposen un augment del 10%.

ORIGEN DELS RECURSOS

Aproximadament el 79% dels recursos gestionats pel Fons Català durant l’any 1998 provenen de les aporta-
cions fetes per les administracions locals: ajuntaments, diputacions, consells comarcals i mancomunitats.

DISTRIBUCIÓ DE TOTES LES CONSIGNACIONS REBUDES

INGRESSOS
Concepte 31/12/98 31/12/97

Consignacions 521.014.455 364.203.107

Donatius 47.894.908 3.496.436

Ingressos per serveis diversos 1.361.371 4.227.535

Ingressos financers 1.577.203 1.084.748

Diferències positives de canvi 868.626 0

TOTAL 572.716.563 373.011.826

DESPESES
Concepte 31/12/98 31/12/97

Aplicacions projectes –538.120.073 –392.739.709

Variació projectes pendents de consignació 11.826.112 60.672.478

Serveis exteriors –10.062.640 –9.820.716

Despeses de personal –26.413.928 –26.272.600

Altres despeses de gestió –6.421.436 –3.745.151

Dotacions per amortitzacions –1.729.621 –1.080.745

TOTAL –570.921.586 –372.986.433
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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

Detall de la plantació del gomer.

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 dels substituts sintètics de la
goma (acàcia senegal) i les sequeres van
provocar la desforestació i la desfixació
de les dunes. Ara hi ha un retorn als pro-
ductes naturals i una revifalla del comerç
de la goma. A Bareina s’ha creat la Coo-
perativa de Reforestació de Gomers de
Bareina, amb l’objectiu de reforestar la
zona i obtenir-ne un rendiment econòmic.
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS
AJUNTAMENT DE LA MASÓ
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DE NAVARCLES
AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

CERVELLÓ
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA
AJUNTAMENT DE SILS
AJUNTAMENT DE TORÀ
AJUNTAMENT DE VIDRERES

CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

SISTEMES ALTERNATIUS I
AUGMENTATIUS DE
COMUNICACIÓ PER A NENS
DISCAPACITATS (2)

País: MARROC
Presenta: PROYECTO LOCAL /
ASSOCIATION MAROCAINE VIE
MEILLEURE
Aportació FONS: 1.600.000 ptes

L’Association Marocaine Vie Meilleure
(AMVIM) es dedica a l’atenció de nens
discapacitats (síndrome de Down, parà-
lisi cerebral i altres malalties motores, au-
tistes...). L’objectiu del projecte és millo-
rar les condicions dels nens discapacitats
de l’AMVIM mitjançant l’aplicació de Sis-
temes Alternatius i Augmentatius de Co-
municació. Els beneficiaris seran, direc-
tament, 70 nens i nenes, així com els
seus pares i els tècnics de l’AMVIM.
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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’ele-
vat índex de tripanosomiasi humana afri-
cana (THA), endèmica en aquesta zona
i la segona causa de mortalitat a la
meitat orient del municipi. Es pretén
optimitzar i consolidar la xarxa de salut
actual amb accions de suport a la ges-
tió, rehabilitació, formació, prevenció i
dotació de materials, així com el mante-
niment posterior.
AJUNTAMENT D’ALELLA
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
AJUNTAMENT DE MATADEPERA
AJUNTAMENT DE LES PRESES
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE ROSES
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DEL VENDRELL
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
GENERALITAT DE CATALUNYA

Pou d’aigua construït a Jahali.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DONATIUS DIVERSOS

CONSTRUCCIÓ D’UN POU D’AIGUA A JAHALI

País: GÀMBIA
Presenta: GRIMM / AJUNTAMENT DE SANT CELONI
Aportació FONS: 9.634.583 ptes

La davallada en el règim de pluges ha fet minvar el cabal d’aigua del riu Gàmbia del
qual es proveïen les comunitats de la regió de Kolda, al sud-oest del Senegal. Es preveu
la construcció d’un pou de gran profunditat per poder trobar l’aigua dolça necessària
per cobrir les necessitats del consum humà i animal, dels 600 habitants de Jahali i de
les comunitats del seu voltant.
AJUNTAMENT DE CALELLA
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
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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

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
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 soci-
al 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 LES FRANQUESES DEL

VALLÈS
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
CALDES SOLIDÀRIA

TRACTOR PER AL
DESENVOLUPAMENT AGRARI
DE LA COMUNITAT DE
KEREWAN

País: GÀMBIA
Presenta: BANYOLES SOLIDÀRIA /
COMISSIÓ DE KEREWAN /
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Aportació FONS: 1.100.000 ptes

Kerewan és un poble situat a l’extrem
nord-est de Gàmbia i la seva població
viu majoritàriament de l’agricultura. Les
terres es treballen a l’època de pluges
però cada vegada el règim de pluges és
més irregular. El projecte preveu la com-
pra i enviament d’un tractor i les arades
suficients per treballar la terra. El tractor
permetrà augmentar la producció per
assegurar un mínim de subsistència (agi-
litar la preparació de la terra per aprofi-
tar l’època de pluges, oferir més possi-
bilitats als habitants que no tenen cap
animal de tir, augmentar la col·laboració
i responsabilitat col·lectiva).
AJUNTAMENT DE BANYOLES
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

FOMENT DE LA PRODUCCIÓ I
LA COMERCIALITZACIÓ
AGROPECUÀRIA A AÑISOK

País: GUINEA EQUATORIAL
Presenta: ACONA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

L’Agrupació ACONA és fruit de l’esforç
d’un grup de camperols i ramaders de
Guinea Equatorial que treballen per pro-
moure l’agricultura i la ramaderia, tot
ajudant en la modernització dels mit-
jans. El projecte proposa la construcció
d’un magatzem per poder tenir un es-
pai propi on poder guardar el tractor, el
molí, la matèria primera, la incubadora
i el material de suport que l’organitza-
ció té en propietat i que posa a disposi-
ció dels seus associats.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE RUBÍ

PROGRAMA DE PREVENCIÓ
DE LA TUBERCULOSI AL
DISTRICTE DE KILOMBERO

País: TANZÀNIA
Presenta: UNITAT D’EPIDEMIOLOGIA
I BIOESTADÍSTICA DE L’HOSPITAL
CLÍNIC I PROVINCIAL DE
BARCELONA
Aportació FONS: 6.000.000 ptes

L’efecte de la tuberculosi sobre la salut
pública està augmentant arreu del món.
A Tanzània és la primera causa de mor-
talitat en adults i durant els últims anys
la transmissió ha augmentat de forma
substancial al districte de Kilombero.
Aquest projecte té com a objectiu el con-
trol de l’epidèmia mitjançant un progra-
ma per optimitzar els serveis existents,
facilitar el tractament dels pacients i
millorar el diagnòstic de la tuberculosi.
AJUNTAMENT DE RIUDARENES
AJUNTAMENT DE TIANA
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL

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’ob-
jectiu del projecte és assegurar el sub-
ministrament continuat de materials sa-
nitaris 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 BEGUR
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
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DONES I DESENVOLUPAMENT PRODUCTIU AMB LA CRIA DE
CABRES LLETERES

País: MARROC
Presenta: MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
Aportació FONS: 1.500.000 ptes

El projecte es durà a terme amb les dones de dues províncies del Marroc, concretament
a Taraoudant i El Haouz, per revaloritzar el treball que estan fent donant-los oportuni-
tats amb la participació i en la promoció de les activitats generadores d’ingressos a
través de la cria de cabres lleteres. El projecte planteja tres objectius principals: crear
una font d’ingressos, millorar el règim alimentari dels infants i crear una dinàmica
participativa de les dones participants en el projecte.
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

MILLORA DEL PROVEÏMENT
D’AIGUA POTABLE A
NOADHIBOU

País: MAURITÀNIA
Presenta: AJUNTAMENT DE
NOADHIBOU
Aportació FONS: 2.500.000 ptes

El creixement demogràfic de Noadhibou
ha tingut un impacte important als bar-
ris perifèrics de la ciutat, construïts amb
barraquisme i altres habitatges extrema-
dament precaris. Per tal de millorar el
proveïment d’aigua potable als barris
més desfavorits i evitar la revenda d’ai-
gua es pretén la construcció de dos di-
pòsits amb una capacitat de 30m3, de
ciment armat i amb bombes de mà.
Aquests dipòsits pretenen cobrir les ne-
cessitats de moltes famílies i millorar les
seves condicions d’higiene, així com
facilitar llocs de treball.
AJUNTAMENT DE LLEIDA

FOMENT DE
L’ASSOCIACIONISME I
COOPERATIVISME A TRAVÉS
DEL SUPORT A LA UNIÓ
NACIONAL DE CAMPEROLS

País: MOÇAMBIC
Presenta: CONCERTACION/S /
UNIAO NACIONAL DE CAMPONESES
Aportació FONS: 2.500.000 ptes

La situació sociopolítica que està vivint
Moçambic i els acords que el govern
d’aquest país va signar amb el govern
de Sud-Àfrica en relació a l’agricultura,
han fet que sigui una prioritat donar su-
port a l’incipient moviment camperol que
hi ha al país. L’acció que es proposa és
fruit de la demanda de la Uniao Nacio-
nal de Camponeses (UNAC) i preveu
enfortir institucionalment la UNAC per-
què consolidi la seva actuació de desen-
volupament rural a tot l’estat.

SIMULACIÓ D’EMPRESES
AMB FINALITATS EDUCATIVES
A CHEFCHAOUEN

País: MARROC
Presenta: INFORM / PROYECTO
LOCAL
Aportació FONS: 3.500.000 ptes

A partir de l’experiència de deu munici-
pis catalans, constituïts en una xarxa
d’empreses simulades amb finalitats
educatives (programa SEFED), l’IN-
FORM, entitat que gestiona aquest pro-
grama a Catalunya, a petició del muni-
cipi de Chefchaouen, acorda d’impulsar
una acció per muntar una empresa en
aquest municipi segons els criteris de
funcionament, els procediments i els
estàndards de qualitat que s’utilitzen en
el programa a Catalunya. L’objectiu ge-
neral que persegueix el projecte és as-
sistir tècnicament la posada en marxa
d’una empresa simulada amb finalitats
educatives al municipi de Chefchaouen.
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE MANLLEU
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET
AJUNTAMENT DE TORTOSA

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
secundària 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 LES CABANYES
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE MATADEPERA
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS

MONJOS
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE

PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE VIC
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COOPERACIÓ SINDICAL
ENTRE EL MARROC I
CATALUNYA EN EL PROCÉS DE
GLOBALITZACIÓ

País: MARROC - CATALUNYA
Presenta: FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

El Marroc es troba en l’actualitat en un
moment d’obertura de la seva econo-
mia, fet que es constata amb la signa-
tura de diferents acords, un dels quals
l’Associació UE-Marroc. Això fa que
aquest país estigui més implicat que mai
en la doble dinàmica de globalització i
regionalització. El projecte té com a ob-
jectiu general fomentar la construcció de
noves relacions a la conca mediterrània
que portin a la cooperació entre la soci-
etat civil dels pobles que la composen,
mitjançant el reforçament del sindicalis-
me democràtic i la cooperació sindical
Nord-Sud.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

FORMACIÓ D’ESTUDIANTS
GUINEANS

País: GUINEA EQUATORIAL
Presenta: ASSOCIACIÓ
D’ESTUDIANTS I JOVES DE GUINEA
EQUATORIAL
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

A Guinea Equatorial la situació a l’àmbit
educatiu és especialment deficitària ja
que no existeixen universitats ni esco-
les tècniques on es puguin cursar estu-
dis superiors. Davant d’aquesta situació,
l’Associació d’Estudiants i Joves de Gui-
nea Equatorial planteja un programa
formatiu (universitari i de formació pro-
fessional) per a 8 estudiants guineans
que vindran a estudiar a Catalunya.
Aquests joves retornaran al seu país un
cop acabada la seva formació per servir
a una societat que està molt necessita-
da de professionals, suficientment pre-
parats.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

PROGRAMA DE FORMACIÓ
EN COOPERACIÓ
INTERNACIONAL PER ALS
COL·LECTIUS D’IMMIGRANTS

País: PAÏSOS AFRICANS /
CATALUNYA
Presenta: GRAMC - GIRONA / FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

La immigració africana a Catalunya, for-
mada, entre altres, per joves de zones
rurals sense formació específica en coo-
peració, té dificultats per identificar les
necessitats reals de les poblacions d’ori-
gen i sobretot per plantejar i dur a ter-
me propostes de desenvolupament als
països dels quals provenen. El projecte
planteja una formació per a grups d’im-
migrants de Catalunya on es donarien
les eines per fer possible la seva partici-
pació propiciant l’autoorganització de les
seves comunitats d’origen i conjunta-
ment dur a terme propostes realistes de
desenvolupament sostenible.

Estudiants guineans durant la seva estada a Catalunya.
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AJUT HUMANITARI D’EMERGÈNCIA PER AL SUD DEL SUDAN

País: SUDAN
Presenta: MUNDRI RELIEF& DEVELOPMENT ASSOCIATION (MRDA)
Aportació FONS: 20.475.935 ptes

El sud del Sudan es troba en situació de guerra civil des de fa 15 anys. El febrer de
1998 es va produir una batalla a la regió de Bahr-El-Ghazal i, com a conseqüència
d’això, molta població civil va ser desplaçada i es troba en l’actualitat sense aliments,
protecció ni medicaments. Per això, es dóna suport al projecte d’enviament d’ajut
humanitari d’emergència: compra d’aliments i productes de primera necessitat (blat de
moro, mongetes, oli…) i distribució entre els desplaçats. Tota l’organització i gestió es
durà a terme des de la seu que MRDA té a Nairobi per motius de logística i comunicació,
que s’encarregarà de la compra d’aliments a Uganda, del transport terrestre fins al Sud
del Sudan i la distribució immediata entre la població afectada.
AJUNTAMENT D’ALELLA
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT DE BADALONA
AJUNTAMENT DE GAVÀ
AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SALT
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
AJUNTAMENT DE SUBIRATS
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

COM RÀDIO
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

TAMASSINA: PROMOCIÓ DE
L’AGRICULTURA SOSTENIBLE I
DESENVOLUPAMENT RURAL
A LA PLANTA D’IZOUGHAR

País: MARROC
Presenta: ASSOCIACIÓ
D’IMMIGRANTS MARROQUINS DE
CATALUNYA (AMIC) / FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE
MATARÓ (FAVM) / AJUNTAMENT DE
MATARÓ
Aportació FONS: 780.890 ptes

Tamassina és un projecte que pretén
transformar les terres de la Plana
d’Izoughar, unes terres que avui resten
ermes, que són explotades ocasional-
ment i amb mètodes molt rudimentaris,
amb conreus de regadiu. La Plana està
explotada per unes 80 famílies amb un
nivell econòmic baix i amb l’agricultura
com a únic recurs. Les activitats de la
primera fase del projecte serien: cons-
truir un pou de primera capa i/o mina
per captar les aigües de la riba del riu
Ghis, instal·lació de les canalitzacions i
construcció d’un dipòsit de reserva en
una cota elevada del terreny.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Aliments provinents de l’ajuda humanitària.
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CENTRAMÈRICA

SOSTRES PER A FAMÍLIES
DESPLAÇADES DE GUERRA A
SAN JUAN DEL MOMBACHO

País: NICARAGUA
Presenta: GRUP TERCER MÓN
MATARÓ / AJUNTAMENT DE
MATARÓ / UNIÓN DE
COOPERATIVAS AGROPECUARIAS
“HÉROES Y MÁRTIRES DE
NANDAIME”
Aportació FONS: 468.534 ptes

A la zona nord de Nicaragua hi ha mol-
ta inestabilitat. Moltes famílies desmo-
bilitzades per la guerra no tenen feina i
viuen en condicions miserables i amb
un alt nivell de violència. Això ha provo-
cat que diversos grups de camperols
hagin optat per desplaçar-se a zones més
tranquil·les. Des del 1991 al departa-
ment de Granada han anat arribant di-
versos grups d’immigrants interns. Amb
el projecte actual es vol facilitar el ma-
terial necessari perquè 12 famílies des-
plaçades puguin millorar les condicions
del seu habitatge instal˙lant-hi un sos-
tre de zenc.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

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 de-
senvolupament.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT D’OLOT
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE

PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
GENERALITAT DE CATALUNYA

FUNDACIÓ SERGI
JUSTÍCIA I PAU - GIRONA

Hondures

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

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 pro-
blema de la manca d’habitatges, impul-
sant la construcció de 100 cases al casc
urbà de Palacagüina. Els beneficiaris del
projecte han d’aportar el terreny, els
materials bàsics i la mà d’obra no quali-
ficada i amb el projecte es finançaran
els materials com ciment, fusta, teules,
canonades, etc. i els especialistes de
construcció i la supervisió tècnica.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
COL·LEGI D’APARELLADORS DE BARCELONA

Treballs de fusteria per als habitatges de Palacagüina.
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CASA DE LA JOVENTUT A
BLUEFIELDS

País: NICARAGUA
Presenta: GIRONA SOLIDÀRIA /
ALCALDÍA DE BLUEFIELDS/
AJUNTAMENT DE GIRONA
Aportació FONS: 3.615.482 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 planteja
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

REACTIVACIÓ ECONÒMICA I
RECONVERSIÓ PRODUCTIVA
DE 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
GENERALITAT DE CATALUNYA

MERCAT I MALECÓN

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA DE SAN CARLOS
/ AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 17.145.455 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

CASA DE CULTURA SAN
PABLO JOCOPILAS

País: GUATEMALA
Presenta: ARENYS SOLIDARI /
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
JOCOPILAS
Aportació FONS: 4.250.000 ptes

Aquest projecte està emmarcat en el
procés de cooperació Nord - Sud entre
Arenys Solidari i el municipi de San Pa-
blo Jocopilas. El municipi guatemalenc
té una població aproximada de 16.000
habitants d’origen maia quitxé. El pro-
jecte contempla obrir una Casa de Cul-
tura municipal, a través de l’adequació
i remodelació d’un edifici en desús, tot
això articulat a un programa de dina-
mització sociocultural, destinat a les
associacions locals i de les comunitats
veïnes. El projecte està basat en el res-
pecte a la cultura indígena i els valors
de la convivència ciutadana.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
ARENYS SOLIDARI

PROJECTE ECOTURÍSTIC
ISLA DE
MONTECRISTO

País: EL SALVADOR
Presenta: SOLIDARITAT AMB
CENTRAMÈRICA / FUNDACIÓ
SABADELL SOLIDARI / AJUNTAMENT
DE SABADELL
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

La Fundación CORDES contribueix a mi-
llorar el desenvolupament de zones afec-
tades per la guerra civil. El projecte vol
facilitar a la comunitat de l’illa ingressos
estables per sortir de l’actual nivell de
subsistència i contribuir al desenvolupa-
ment econòmic de la zona, crear una
nova forma de lleure i esbarjo que per-
meti a la població turística conviure amb
la natura respectant-la i treballar per la
conservació del medi ambient.
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
GENERALITAT DE CATALUNYA

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
problemes s’agreugen durant l’època de
pluges ja que les escombraries s’escam-
pen per tot arreu amb els conseqüents
efectes negatius sobre el medi ambient
i la salut dels habitants del municipi. El
projecte consisteix a rehabilitar l’aboca-
dor municipal. Indirectament el projec-
te donarà feina temporal a obrers en
atur i s’utilitzaran materials adquirits a
la regió.
AJUNTAMENT D’ALPENS
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
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CENTRE CULTURAL DE NUEVA
TRINIDAD

País: EL SALVADOR
Presenta: COMISSIÓ
D’AGERMANAMENT SANT FELIU DE
GUÍXOLS - NUEVA TRINIDAD /
DIRECTIVA COMUNAL DE LA
COMUNIDAD NUEVA TRINIDAD /
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS
Aportació FONS: 2.363.636 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

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.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

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 inte-
gració en el desenvolupament local.
Obertura d’un centre d’atenció per a
dones embarassades i parteres amb fac-
tors de risc. També s’hi realitzaran acti-
vitats d’educació sanitària i social.
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SALT
DIPUTACIÓ DE GIRONA
GENERALITAT DE CATALUNYA

Acte d’inauguració de la casa de la dona a Quilalí.
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CONSTRUCCIÓ DE CORTS DE
PORCS 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 pel primer any.
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES

ABADESSES

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 Agri-
cultores de Quilalí). El pla d’activitats
contempla realitzar les següents activi-
tats: planificació de les activitats eco-
nòmiques a l’àmbit de cada cooperati-
va associada a l’UGAQ, avaluacions
anuals sobre projectes, tallers de comp-
tabilitat, administració, aspectes legals,
control de plagues i malalties de cul-
tius, pastura i alimentació del bestiar,
reforestació, etc.
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
RURALS PER A
DESMOBILITZATS DE GUERRA

País: EL SALVADOR
Presenta: COOPERACCIÓ ALT
PENEDÈS / AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 4.100.000 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 dels projectes. Els beneficia-
ris participaran en la promoció, organit-
zació i com a mà d’obra per a l’execu-
ció del projecte.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

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: 5.259.091 ptes

Readaptació, reordenació i equipament
de les oficines de treball i de serveis als
ciutadans de l’edifici de l’Alcaldia Muni-
cipal de Puerto Cabezas. El projecte vol
assolir una major i millor capacitat or-
ganitzativa de l’Alcaldia de Puerto Ca-
bezas 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 mo-
biliari les oficines de l’Alcaldia, millorar
les condicions de treball i oferir un mi-
llor servei i atenció al públic.
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

RÀDIO EDUCATIVA

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

Desenvolupament d’una ràdio educa-
tiva que pugui dur a terme programes
d’educació nutricional i de reforçament
escolar a través de la radiofonia. El pro-
grama de reforçament escolar Radio
Pequeñita és d’emissió diària i va adre-
çat a la població infantil de la comu-
nitat i rodalies i, a més d’elements di-
dàctics de les assignatures que
s’imparteixen a l’escola, es treballen
també aspectes d’autoestima i socia-
bilitat. El programa d’educació nutrici-
onal va adreçat a tota la població en
general per tal d’incentivar-la a consu-
mir aliments més rics en nutrients i eco-
nòmicament més assequibles.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA
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ÀREA DE MUNICIPALISME

País: PAÏSOS CENTRAMERICANS
Presenta: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Aportació FONS: 4.108.008 ptes

Des del 1993 el Fons ha col·laborat en diversos projectes de capacitació municipal a
Guatemala, Mèxic, Nicaragua i El Salvador. El projecte preveu la celebració d’un encon-
tre municipalista a Antigua (Guatemala) per tal de promoure la cooperació tècnica
entre municipis de Catalunya i corporacions locals de municipis centramericans. També
es preveu el suport als projectes impulsats per les corporacions locals del Sud o per
processos de formació en gestió municipal.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
DONATIUS DIVERSOS

PER UNA NOVA VIA DE
PARTICIPACIÓ POLÍTICA DE
LES DONES

País: HONDURES
Presenta: CDM - CENTRO DE
DERECHOS DE MUJERES
Aportació FONS: 1.800.000 ptes

El projecte contempla donar suport al
programa de treball del CDM en la lluita
per la defensa i el respecte dels Drets
Humans de les dones. Aquest treball s’or-
ganitza en 4 estratègies i línies d’acció
específiques: programa jurídic-social;
programa d’educació i sensibilització;
programa de comunicació i investigació
i àrea d’administració. Una part signifi-
cativa del projecte està adreçada a sen-
sibilitzar 30 dones amb possibilitats d’ac-
cedir al poder local i/o central per tal
que les seves decisions siguin coherents
amb els interessos de les organitzacions
de dones.
AJUNTAMENT DE VILADECANS

Carrer pavimentat a San Miguelito.

PAVIMENTACIÓ I DRENATGE
A SAN MIGUELITO

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA DE SAN
MIGUELITO / AJUNTAMENT DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 9.409.827 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
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CAPACITACIÓ I SERVEIS
JURÍDICS

País: GUATEMALA
Presenta: ASSOCIACIÓ CATALANA
DE PROFESSIONALS PER LA
COOPERACIÓ / DEFENSORÍA MAYA
Aportació FONS: 3.400.000 ptes

La Defensoría Maya és una organització
jurídica social al servei dels drets dels
pobles indígenes de Guatemala, amb la
finalitat de contribuir al treball dels po-
bles indígenes contra la discriminació,
opressió i marginació. El projecte contem-
pla donar continuïtat al programa de tre-
ball de la Defensoría. Es planteja capaci-
tar 30 persones indígenes en l’ús del
sistema jurídic nacional i maia, i donar
servei jurídic a la població de les ètnies
maia, garífona i xinca de Guatemala.

INTERCANVI CULTURAL
ENTRE INFANTS I JOVES DE
NICARAGUA, CATALUNYA I
MALLORCA

País: NICARAGUA
Presenta: AAVV FONT D’EN
FARGUES / APADISAM -
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE MUNICIPIOS DE SAN MIGUELITO
Aportació FONS: 750.000 ptes

L’objectiu principal és posar en marxa
un intercanvi cultural a través de jocs
populars i tot tipus de material lúdic i
didàctic, que posi en contacte diferents
grups d’infants i joves de Barcelona i
Mallorca amb els dels assentaments del
municipi de San Miguelito. Tot això es
desenvoluparà de manera articulada
Sud-Nord, amb els infants i joves de
Nicaragua. Aquesta acció contempla el
disseny i l’elaboració de material lúdic i
educatiu, la realització d’un programa
sociopedagògic i la construcció d’una
biblioteca-ludoteca a la comunitat de La
Conquista II, municipi de San Miguelito,
Nicaragua.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
DIÀLEG ENTRE CULTURES

INTRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA A 2 COMUNITATS
RURALS DE MORAZAN

País: EL SALVADOR
Presenta: ALCALDÍA DE JOCOAITIQUE I ALCALDÍA MEANGUERA / AJUNTAMENT
DE CASTELLDEFELS I AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 6.500.000 ptes

El projecte contempla la introducció d’energia elèctrica a les comunitats Hatos II - comu-
nitat Segundo Montes i a la comunitat Santa Lucía, dels municipis de Meanguera i
Jocoaitique, respectivament, mitjançant la connexió a la xarxa elèctrica nacional submi-
nistrada per a l’Empresa Elèctrica d’Orient (EEO). Amb la introducció d’energia elèctrica
a aquestes comunitats es millorarà la seva dinàmica de desenvolupament, la qual cosa
permetrà d’endegar programes d’educació d’adults mitjançant la creació d’escoles noc-
turnes, així com la instal·lació de petites microempreses productives.
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

FORMACIÓ SOCIAL
COMUNITÀRIA PER A LA
PARTICIPACIÓ MUNICIPAL

País: EL SALVADOR
Presenta: INTERMÓN / APSIES -
ASOCIACIÓN PARA LA SALUD Y EL
SERVICIO SOCIAL INTERCOMUNAL
EN EL SALVADOR
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

Aquest projecte s’emmarca en l’actual
procés de democratització que viu El
Salvador, que està obrint espais a la
participació de la societat civil organit-
zada. El projecte vol reforçar les orga-
nitzacions comunitàries i intracomunità-
ries de les comunitats rurals i suburbanes
de tres zones del país, amb la finalitat
d’incrementar la seva participació acti-
va en els plans municipals de desenvo-
lupament. Tot això, mitjançant accions
de capacitació de dirigents, organitza-
ció i autogestió comunals i promoció del
paper de la dona. El projecte beneficia-
rà directament i indirecta unes 25.000
persones, habitants de 26 comunitats
de diferents municipis del país.

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: 1.772.727 ptes

El municipi de San Juan de Limay viu en
condicions greus de pobresa i margina-
ció. A la zona existeix un dèficit d’habi-
tatges molt elevat. El projecte contem-
pla la construcció de 110 cases. Per a la
construcció dels habitatges es planteja
la contractació de dos paletes i un fuster
que treballaran juntament amb els be-
neficiaris que s’han organitzat en briga-
des de treball. Els treballs de construc-
ció es complementaran amb un
programa de capacitació destinat als
beneficiaris.
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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KOMON: ORGANITZACIÓ I
CAPACITACIÓ DE
PROMOTORS COMUNITARIS

País: GUATEMALA
Presenta: GRUP BAULA / CEIRO -
CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL
RURAL DE OCCIDENTE
Aportació FONS: 7.600.000 ptes

El projecte contempla un pla d’organitza-
ció i formació de promotors comunitaris
maies originaris de 48 comunitats de di-
ferents municipis de l’Altiplà occidental de
Guatemala. La població d’aquest munici-
pi és majoritàriament camperola i indíge-
na, pertanyent a tres grups maies: kiché,
mam i kakchikel. Amb aquest projecte es
pretén promoure i enfortir el coneixement
i la capacitat per realitzar propostes dels
col·lectius rurals i promotors en educació
comunitària.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AUTOCONSTRUCCIÓ
D’HABITATGES AL BARRI
NUEVO AMANECER D’OCOTAL

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
OCOTAL / AJUNTAMENT DE RUBÍ
Aportació FONS: 5.800.000 ptes

Aquest projecte s’emmarca en el pro-
cés d’agermanament d’Ocotal i Rubí.
L’acció forma part d’un programa mu-
nicipal de desenvolupament integral del
barri Nuevo Amanecer. El projecte con-
templa fer un acompanyament tècnic i
financer en l’autoconstrucció d’habitat-
ges que demanda la població de recent
assentament al Barri Nuevo Amanecer,
a través de la creació d’un fons especi-
al rotatori (crèdit) que faciliti l’adquisi-
ció i l’elaboració de materials per a la
construcció. El projecte global contem-
pla la construcció de 100 habitatges.
AJUNTAMENT DE RUBÍ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

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 només ensenya braille i autonomia personal. Per millorar la situació,
l’Asociación de Ciegos de El Salvador vol crear un centre de recursos per a cecs a San
Salvador, per possibilitar el desenvolupament sociocultural dels invidents del país.
AJUNTAMENT DE CARDEDEU
AJUNTAMENT DE CASTELL - PLATJA D’ARO
AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

Habitatge rural construit a Somoto.

AUTOCONSTRUCCIÓ D’HABITATGES RURALS A SOMOTO

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMOTO / AJUNTAMENT DE VIC
Aportació FONS: 3.800.000 ptes

Aquest projecte s’emmarca en el procés d’agermanament dels municipis de Somoto i
Vic. El municipi de Somoto viu en condicions greus de pobresa i marginalitat. A la zona
existeix un dèficit habitacional molt elevat. El projecte contempla l’autoconstrucció de
60 habitatges a 6 comunitats rurals del municipi de Somoto. Els beneficiaris són famí-
lies d’escassos recursos econòmics, que no tenen casa ni possibilitats de construir-se’n
cap pels seus propis mitjans. Se’ls donarà suport mitjançant la distribució de materials
per a la construcció de les cases i el foment a l’organització comunal.
AJUNTAMENT DE VIC
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PROGRAMA D’ENFORTIMENT
D’ORGANITZACIONS
POPULARS I FORMACIÓ EN
DRETS HUMANS I
DEMOCRÀTICS

País: GUATEMALA
Presenta: FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT / AJUNTAMENT DE
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 1.027.425 ptes

A la Guatemala actual una tasca impor-
tant és promoure, facilitar i assessorar
l’organització de sectors civils per a
l’exercici dels seus drets econòmics, po-
lítics i socials. Amb l’objectiu d’afavorir
l’exercici dels drets ciutadans i laborals,
s’ha arribat a un acord amb CEDECOS
(Centro para el Ejercicio de les Derechos
Democráticos en la Costa Sur) per do-
nar suport institucional a organitzacions
i pobladors de la zona de la Costa Sud
del país per tal de facilitar la capacita-
ció, donar suport i consolidar els espais
organitzatius de les organitzacions po-
pulars.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET

HI TENEN MOLT A VEURE

País: EL SALVADOR
Presenta: ÒPTICS PEL MÓN /
FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO COMUNAL DE EL
SALVADOR - CORDES /
AJUNTAMENT DE TERRASSA
Aportació FONS: 2.576.483 ptes

Aproximadament un 80% de la pobla-
ció de Tecoluca, al departament de San
Vicente, habita en zones rurals. La si-
tuació actual del municipi quant a ser-
veis socials relacionats amb la salut és
precària. El projecte vol contribuir a pal-
liar les mancances en l’àmbit de la sa-
lut visual de la població rural del muni-
cipi, mitjançant la realització d’exàmens
optomètrics a la població de Tecoluca,
l’adaptació de les ulleres a tothom que
les requereixi, així com la capacitació i
la formació tècnica de personal local per
tal de donar continuïtat al projecte.
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AJUDA HUMANITÀRIA A EL
SAUCE

País: NICARAGUA
Presenta: SOLIDARITAT SENSE MONS /
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 200.000 ptes

El Sauce és una població nicaragüenca si-
tuada a 90 km de León. El 70 % de la
població viu en el llindar de la pobresa i hi
ha importants mancances d’infraestructu-
res tant a l’àmbit sociosanitari com d’en-
senyament. Aquest projecte és la primera
fase d’un treball a llarg termini de suport
a diverses necessitats de la població i que
preveu fer arribar diversos materials per a
la millora de la qualitat de vida de la po-
blació. En concret, l’ajut humanitari que
es pretén fer arribar és: material i mobilia-
ri escolar i ulleres graduades per a la gent
gran.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

CASA D’ACOLLIDA
PER A ADOLESCENTS EN RISC

País: NICARAGUA
Presenta: CEB’s - COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE / AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET
Aportació FONS: 6.363.636 ptes

Actualment a Nicaragua hi ha més d’un 60% de la població a l’atur. Això provoca una
recerca desesperada d’opcions de sobrevivència, entre les quals destaca la prostitució.
El projecte contempla una casa d’acollida per a adolescents d’entre 12 i 17 anys que
per context social i/o familiar es troben en risc immediat de practicar la prostitució. La
casa de acollida és part integrant del projecte de les Comunitats Eclesials de Base
(CEB’s) del barri de San Judas. Entre els objectius específics destaca el de proporcionar
elements de seguretat personal i social a joves en risc, formar-les amb una especialitat
professional, alfabetitzar-les i aconseguir una situació d’estabilitat econòmica que els
permeti allunyar-se de l’exercici de la prostitució.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

ESTADES SOLIDÀRIES 1998

País: GUATEMALA - NICARAGUA
Presenta: MONITORS COOPERANTS
D’OLOT / AJUNTAMENT D’OLOT
Aportació FONS: 2.505.000 ptes

L’associació Monitors Cooperants d’Olot
organitza cada any unes estades de tre-
ball solidari a Centramèrica, d’un mes
de durada, en les quals participen moni-
tors d’esplais de la Garrotxa. L’objectiu
d’aquestes estades és donar suport a di-
verses comunitats rurals, concretament
en l’àmbit de l’educació infantil, fent de
suport als professors de les escoles de
diverses comunitats, i de l’educació en
el temps de lleure, organitzant activitats
d’esplai per a tots els nens. També es
preveu la realització de tallers de forma-
ció per a mestres i cursets per a joves
locals que vulguin fer de monitors.
AJUNTAMENT D’OLOT
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓ
PER A TÈCNICS
AGROPECUARIS

País: EL SALVADOR
Presenta: FUNDACIÓN CORDES /
AJUNTAMENT DE TERRASSA
Aportació FONS: 4.280.250 ptes

El projecte global de capacitació del Sis-
tema Econòmic Social (SES)del sector
Bajo Lempa, al departament de San
Vicente, té com a objectiu contribuir a
la consolidació del procés organitzatiu
de les 14 comunitats que integren el
SES. L’acció que es pretén és formar les
juntes directives de les unitats de pro-
ducció per tal de desenvolupar un Pla
de Capacitació Agropecuària dirigit a 14
membres de les comunitats que seran
formats com a Tècnics Agropecuaris Po-
pulars. Aquesta formació està fonamen-
tada en el desenvolupament d’habilitats
com a tècnic agropecuaris i com a agents
de desenvolupament.
AJUNTAMENT DE TERRASSA

CONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURES ALS CENTRES ESCOLARS
AL BARRI DE SAN JUDAS A MANAGUA

País: NICARAGUA
Presenta: COOPERACCIÓ / AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 1.500.000 ptes

El projecte preveu la millora de les infraestructures educatives a l’assentament Martin
Luther King i l’assentament Marvin Marín, del barri de San Judas de Managua, amb la
construcció d’aules, menjadors escolars i farmacioles, que fins ara es realitzen en
coberts sense condicions adequades o espais comunals. Concretament, es preveu la
construcció de 12 aules que acolliran 480 alumnes. Els nous locals també s’utilitzaran
per a la millora acadèmica de la població adulta amb cursos nocturns d’alfabetització i
d’educació primària.
GENERALITAT DE CATALUNYA

PER ALS DRETS I DEURES DELS INFANTS I ADOLESCENTS DE
L’ÀREA RURAL DE SOMOTO

País: NICARAGUA
Presenta: MOVIMIENTO COMUNAL DE SOMOTO / AJUNTAMENT DE VIC
Aportació FONS: 6.600.000 ptes

Actualment, el municipi de Somoto, situat al Departament de Madriz, té un índex molt
alt de desnutrició infantil, així com un elevat índex de deserció escolar i una greu situa-
ció de violència intrafamiliar. El projecte contempla atendre 480 infants originaris de 16
comunitats rurals de Somoto, organitzats en una xarxa infantil comunitària, a través de
la implementació d’un programa integral educatiu i formatiu per a la millora de les
condicions de vida de la infància rural. L’acció està articulada tant amb les 16 comuni-
tats beneficiàries com amb el govern municipal en matèria d’atenció a la infància.
AJUNTAMENT DE VIC
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Consultes d’usuaris al Bufet Popular Boris Vega.

BUFET POPULAR BORIS VEGA

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

Molt sovint, la manca d’informació so-
bre els seus drets legals aboca les clas-
ses populars 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 població més pobra i pretén donar
un ampli servei social de base, gratuït o
de baix cost.
AJUNTAMENT D’ALELLA
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
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SUPORT AL COMITÉ DE
UNIDAD CAMPESINA DE
GUATEMALA

País: GUATEMALA
Presenta: ASSOCIACIÓ D’AMISTAT
AMB EL POBLE DE GUATEMALA
Aportació FONS: 3.100.000 ptes

El Comité de Unidad Campesina és una
organització popular que treballa per
l’organització de camperols, per millo-
rar les seves condicions polítiques i la-
borals. Aquest projecte contempla l’am-
pliació i equipament de la seu central
del CUC a Ciudad de Guatemala, amb
la construcció d’un nou espai i l’equipa-
ment informàtic. El projecte s’emmarca
en els Acords de Pau en general i en
particular amb l’Acord sobre Aspectes
socioeconòmics i situació agrària. El CUC
planteja dur a terme la difusió d’aquest
Acord i la capacitació conseqüent, entre
les seves bases socials o afiliats.

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 parròquia Dios con Nosotros, de l’ordre dels franciscans, que
està desenvolupant diverses accions socials, com ara l’Institut on s’imparteixen estudis
a 500 alumnes. Aquest institut també ofereix estudis de formació professional. Per
poder realitzar correctament la formació de perit comptable el centre necessita habilitar
un aula amb 15 ordinadors i material fungible divers, per poder impartir informàtica.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

DIPLOMATURA DE TÈCNIC SUPERIOR EN
ARQUEOLOGIA DE LA UNAN

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

El projecte s’emmarca en 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 establir les bases per a una
correcta interpretació del passat de Nicaragua.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE TAGAMANENT
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGATTasques de recuperació de restes

arqueològiques a Nicaragua.
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PLANTERS A BEKAA

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

L’organització Secours Populaire Libanais
intenta proveir de planters per tal de re-
poblar el Líban i ajudar els pagesos, es-
pecialment en aquelles zones més des-
ateses 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 reg, etc.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

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 organitza-
tiva, econòmica i tècnica dels pagesos
i dels obrers agrícoles membres de
l’Aliança de Pagesos de Pampamga
(AMC), en una zona afectada per l’erup-
ció del Pinatubo però on l’agricultura és
encara viable i rendible. S’han previst
dos tipus d’activitats: organització i for-
mació dels pagesos i promoció d’activi-
tats socioeconòmiques.
GENERALITAT DE CATALUNYA

LABORATORI DE
PROCESSAMENT DE LLET A LA
COMARCA DE NABLUS

País: PALESTINA
Presenta: FUNDACIÓ ALFONS
COMÍN / AN - NAJAH NATIONAL
UNIVERSITY
Aportació FONS: 4.400.000 ptes

La producció de llet té un paper molt
important dins la ramaderia de la ciutat
de Nablus, ja que una part molt impor-
tant de la seva població es dedica a la
ramaderia i a la producció de llet. Els
productors necessiten millorar aquesta
producció per poder proveir en millors
condicions la població. Es contempla el
muntatge d’un laboratori de processa-
ment de llet, que s’instal·larà en una
granja propietat de la Facultat d’Agricul-
tura de l’An-Najan National University.
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE TIANA

ÀREA MEDITERRÀNIA 1998

País: CATALUNYA / PAÏSOS TERCERS MEDITERRANIS
Presenta: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Aportació FONS: 3.485.895 ptes

Durant l’últim any s’ha fet un treball d’aprofundiment dins de la problemàtica de la
regió Mediterrània per tal d’identificar inicialment uns països amb els quals començar
aquest acostament a la riba sud mediterrània i alhora impulsar a Catalunya una tasca
de difusió de la mediterraneïtat. Aquesta iniciativa hauria d’orientar-se a partir d’una
concepció no assistencialista de la cooperació, tractant de promoure programes i ac-
cions basats en el diàleg, l’intercanvi i la valorització de les propostes. Els països on
inicialment s’ha començat a treballar són: Marroc, Algèria, Palestina i Líban.
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Líban

ÀSIA

EQUIPAMENT DE L’ORFENAT
MATRY CHHAYA

País: ÍNDIA
Presenta: LA SEU SOLIDÀRIA /
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
Aportació FONS: 3.300.000 ptes

L’orfenat MATRU CHHAYA es troba en el
recinte de l’Hospital Our Lady of Pilar, a
la ciutat de Nadiad. Aquesta localitat té
una població aproximada de 700.000
habitants i, com a la major part de l’Ín-
dia, la manca de recursos econòmics és
una de les característiques principals de
la població en general. Per aquest mo-
tiu, molts pares s’adrecen a l’Hospital
per deixar-hi nens i nenes i assegurar
d’aquesta manera que tinguin uns mí-
nims per tirar endavant. L’objectiu del
projecte és dotar d’instal·lacions adequa-
des l’orfenat per tal d’acollir un nombre
aproximat de 200 infants. En aquest
orfenat se’ls alimentarà, rebran atenció
sanitària i activitats escolars.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE VALLS
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MILLORA I AMPLIACIÓ DEL
DEPARTAMENT
D’OFTALMOLOGIA DEL
CENTRE MÈDIC DE BEIT
SHAOUR

País: PALESTINA
Presenta: SODEPAU / CENTRE
MÈDIC DE BEIT SHAOUR
Aportació FONS: 2.300.000 ptes

El projecte consisteix a ampliar la sala
de cirurgia amb l’adquisició de materi-
al, especialment per al Departament
d’Oftalmologia en la realització de no-
ves operacions que normalment es rea-
litzen a Jerusalem. L’objectiu és donar
suport i ajuda a la població de Palestina
que no pot accedir a bons serveis mè-
dics a causa de l’actual situació de blo-
queig polític arran de l’Acord de Pau.
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLLOBREGAT
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

INTEGRACIÓ DE LA CLÍNICA
D’ARRABA A LA XARXA
D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA A
CISJORDÀNIA

País: PALESTINA
Presenta: AJUNTAMENT DE MATARÓ /
ASSEMBLEA DE COOPERACIO PER LA
PAU
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

El Palestina Red Crescent Society-PRCS)
ha endegat una actuació pilot per a la
dotació i l’adaptació de les clíniques de
Cisjordània que pertanyen a la seva xar-
xa sanitària. Es pretén corregir la man-
ca de comunicació i coordinació existent
entre els diferents organismes subminis-
tradors d’assistència mèdica, unificant
criteris i anàlisis sobre la situació de la
salut i desenvolupar un model sanitari
coherent i adequat a les necessitats de
la població receptora.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CONSTRUCCIÓ DE 10
HABITATGES A PAMPAKUDA

País: ÍNDIA
Presenta: KONAT ABRAHAM
MALPAN
Aportació FONS: 3.750.000 ptes

Kerala és una ciutat amb 20.000 habi-
tants de totes les castes i religions, ubi-
cada a l’Estat de Kerala, al sud-oest de
l’Índia. L’acció que es planteja preveu
la construcció d’habitatges per a les fa-
mílies amb condicions més precàries.
Aquests habitatges tindran en compte
la dimensió i costums de les famílies de
l’Índia, en què avis, fills i néts conviuen
sota un mateix sostre. Les famílies par-
ticiparan en la construcció dels habitat-
ges i molt especialment en la construc-
ció del pou que s’ubicarà al costat de
cada casa.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Construcció d’un edifici que acollirà persones amb disminucions.

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 desenvolupa el projecte
hi ha entre 7.000 i 10.000 persones
amb disminucions. Per la seva incapa-
citat, aquestes persones resten aïllades
de la seva família i de la seva comuni-
tat. L’objectiu del projecte és crear 50
minibancs (fons de crèdit) per a 50
associacions que treballen amb dismi-
nuïts i crear un fons que permetrà en-
degar activitats econòmiques i contri-
buirà a desenvolupar la confiança i
l’organització.
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
AJUNTAMENT DE MATADEPERA
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE VIC
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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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 mar-
ginal de la zona, dotant-la dels serveis
d’atenció primària i proporcionant-li els
medicaments necessaris. La greu situa-
ció de l’edifici fa impossible continuar la
seva activitat. Per això es pretén reno-
var les infraestructures mèdiques exis-
tents, ampliar-les amb nous serveis i
crear un servei social nou.
AJUNTAMENT DE BREDA
AJUNTAMENT DE CAMPRODON
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE TORDERA
AJUNTAMENT DE TORTOSA
AJUNTAMENT DE VALLS

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

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
capital, millorant les condicions per im-
partir els serveis educacionals.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE REUS

RECEPCIÓ I TRANSPORT DE
MATERIAL DE SOLIDARITAT
PER A CUBA

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR LA
HABANA / AJUNTAMENT DE
MONTCADA I REIXAC
Aportació FONS: 2.872.727 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
mínims per cobrir les despeses relacio-
nades amb el procés de recepció, envia-
ment, distribució i control de les dona-
cions solidàries i reforçar els vincles de
cooperació i col·laboració entre
Catalunya i Cuba.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

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 projec-
te pretén dotar la ciutat d’una xarxa
d’enllumenat públic bàsic però que ar-
ribi a la major part de la població. Així
es preveu il·luminar les cruïlles de car-
rers de 90m aproximadament, que
permeti el trànsit durant les hores noc-
turnes.
GENERALITAT DE CATALUNYA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONASUPORT A UNA LLAR
D’INFANTS A
HABANA DEL ESTE

País: CUBA
Presenta: CASAL D’AMISTAT AMB
CUBA “JOSÉ SÁNCHEZ” /
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA
DE GRAMENET
Aportació FONS: 508.625 ptes

La llar infantil Mi Casita, del municipi
Habana del Este, va ser fundada l’any
1964 per acollir nens orfes menors de
6 anys del municipi i els seus voltants.
Al centre, hi viuen en règim d’internat
uns 30 nens. La llar d’infants està dota-
da d’equipaments i materials essencials
per donar una atenció especialitzada a
aquests nens, però a causa de la situa-
ció econòmica cubana dels últims anys,
no ha estat possible proporcionar a la
llar d’infants materials adequats per a
la seva educació. Per millorar les condi-
cions de vida i de l’educació dels infants,
el projecte preveu renovar i restaurar
diversos equipaments de la llar.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET

Cuba

Haití

República Dominicana

CARIB
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REHABILITACIÓ DEL
POLÍCLINIC HÉROES DEL
MONCADA

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR PLAZA
REVOLUCIÓN / AJUNTAMENT DE
BARBERÀ DEL VALLÈS
Aportació FONS: 3.850.000 ptes

El projecte està emmarcat en el procés
d’agermanament de Barberà del Vallès
amb el municipi Plaza Revolución de la
provincia Ciudad Habana. El projecte
contempla el subministrament de ma-
terials i dotació de mitjans i equipaments
per a la remodelació del policlínic Héro-
es del Moncada. L’objectiu principal del
projecte és afavorir l’atenció primària de
salut per la manca d’alternatives sani-
tàries en aquesta zona.
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
AJUNTAMENT D’ULLDECONA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PARTICIPACIÓ DE LES
COMUNITATS MARGINADES
EN ELS PROCESSOS
EDUCATIUS

País: REPÚBLICA DOMINICANA
Presenta: MANS UNIDES / CENTRO
CULTURAL POVEDA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

El Centro Cultural Poveda té com a ei-
xos estratègics principals la constitució
de subjectes democràtics, l’organització
i gestió participativa i la construcció de
coneixements des d’una perspectiva
democràtica. El projecte planteja desen-
volupar un programa educatiu alterna-
tiu a Jimaní, Ciudad de la Vega i Santo
Domingo que impulsi la participació ac-
tiva en la defensa d’una educació de
qualitat i que contribueixi a crear espais
de diàleg i propostes educatives, entre
altres. S’espera formar 120 agents
multiplicadors i realitzar 6 fòrums de
reflexió sobre qüestions educatives.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

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

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 explotacions de boví lleter, consolidant el canvi de gran-
ges estatals a petites finques de producció, les quals s’agrupen en Unitats Bàsiques de
Producció Cooperativa (UBPC). Aquesta transformació, que intenta reassentar els cam-
perols i fa que siguin responsables de les respectives explotacions, permetrà consolidar
el desenvolupament d’un sistema sostenible de producció de llet de boví a través de la
pastura tradicional.
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
AJUNTAMENT DE TONA

MODERNITZACIÓ DEL
SISTEMA DE REG “GODINEZ -
FUSTETE”

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR
MUNICIPAL DE BANES /
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS
HORTS
Aportació FONS: 1.909.091 ptes

La província d’Holguín es troba a la zona
oriental de Cuba i està agermanada amb
Sant Vicenç dels Horts. Aquesta zona
de l’illa pateix en els últims anys un gran
dèficit de pluges, cosa que dificulta enor-
mement la producció agrícola. El projec-
te pretén l’electrificació de l’estació de
bombeig, la reposició de la canonada
conductora i la renovació del sistema de
reg de la zona de “Godínez i Fustete”.
Això permetrà d’incrementar el rendi-
ment de les àrees de cultius i proporcio-
narà feina a 350 habitants de la zona.
Amb la realització d’aquest projecte s’in-
crementaria la producció de grans i hor-
talisses.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
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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 CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

REMODELACIÓ DEL PAVELLÓ
J.A. MELLA DE BANES

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR DE
BANES / AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DELS HORTS
Aportació FONS: 1.700.000 ptes

El projecte està emmarcat en el procés
d’agermanament de Banes i Sant Vicenç
dels Horts. El municipi de Banes té una
població de 86.631 habitants, un 37%
dels quals són joves d’entre 15 i 34
anys. Aquests joves no compten amb una
oferta de recreació suficient per a les
seves necessitats. El projecte contempla
la remodelació del Pavelló J.A. Mella,
ubicat al centre històric de Banes. Les
característiques d’aquest centre ajuda-
ran a oferir una variada oferta d’activi-
tats que satisfaran les necessitats de
recreació dels joves.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

RECUPERACIÓ DEL
PATRIMONI CONSTRUÏT

País: CUBA
Presenta: COL·LEGI
D’APARELLADORS I ARQUITECTES
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 les ja antigues
estructures habitacionals, ha provocat
greus problemes d’habitabilitat dins del
seu centre històric. En aquest sentit, es
plantegen dos tipus d’activitats: conso-
lidació estructural de les cobertes dels
habitatges i millora de les condicions
d’habitabilitat.
AJUNTAMENT DE FLIX
GENERALITAT DE CATALUNYA

Detall del projecte de recuperació del patrimoni construït.
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NORD-AMÈRICA

Mèxic

IMPULS AL
DESENVOLUPAMENT DE LA
DONA INDÍGENA

País: MÈXIC
Presenta: UARHI - CENTRO DE
APOYO AL DESARROLLO DE LA
MUJER INDÍGENA / FAPROP -
FONDO DE APOYO AL PROCESO
POPULAR
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

El projecte se situa a l’Estat de Michoa-
cán, al centre de la república mexicana.
L’acció va dirigida a dones p’urhépechas
de 8 comunitats localitzades a la regió
esmentada i contempla realitzar les se-
güents activitats: alfabetització i capaci-
tació en oficis, millores i aprenentatge
de tecnologies artesanals, tallers expe-
rimentals de nous models d’artesanies,
programa de crèdits rotatoris per a la
línia artesanal i un programa de comer-
cialització dels productes finals. Es pro-
posa capacitar les dones artesanes amb
noves tècniques per tal que puguin obrir
nous espais per a la comercialització de
les seves artesanies perquè això signifi-
qui una millora de les seves condicions
de vida.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

PROGRAMA DE CAPACITACIÓ PER A LA PRODUCCIÓ DE CAFÈ
ORGÀNIC A CHIAPAS

País: MÈXIC
Presenta: CIAM - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARA LA MUJER /
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 2.350.000 ptes

El projecte contempla millorar els sistemes de producció agrícola a l’Ejido El Jardín,
localitzat a la zona Nord de l’estat de Chiapas, en benefici de 150 camperols i campe-
roles de l’ètnica tzotzil. L’objectiu és capacitar i donar suport a productores i productors
de cafè, per fer front a l’actual crisi econòmica i a la situació de resistència en millors
condicions, així com desenvolupar una agricultura sostenible i autogestiva. Amb el pro-
jecte s’espera millora la producció de cafè i generar excedents per crear una font alter-
nativa d’ingressos que permeti als beneficiaris millorar la qualitat de vida i protegir el
medi ambient.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

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 CATALUNYA

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 cas-
tellanització (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 escriu-
re el castellà per poder accedir al mercat
de productes de treball, a la capacitació
i a la informació, és a dir, al desenvolu-
pament en les mateixes condicions que
els homes.
AJUNTAMENT D’ABRERA
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE CELRÀ
AJUNTAMENT DE RIPOLL
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
COOPERATIVA ABACUS
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES

D’ALUMNES DE CATALUNYA
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CITLALMINA: ACCIONS
COMUNITÀRIES PER AL
DESENVOLUPAMENT
INTEGRAL DE LA DONA I LA
INFÀNCIA INDÍGENA

País: MÈXIC
Presenta: UCIEP - UNIDAD DE
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA PARA LA
PARTICIPIACIÓN / AJUNTAMENT DE
SANT JUST DESVERN
Aportació FONS: 4.700.000 ptes

La UCIEP és una associació civil com-
promesa amb els sectors més vulnera-
bles de la societat, particularment amb
dones i infants del medi rural i indíge-
na. L’acció proposada es desenvoluparà
a 7 comunitats indígenes pertanyents a
4 municipis de la Mixteca Baja de l’es-
tat d’Oaxaca i consistirà a donar suport
a la instal·lació i consolidació de 7 cen-
tres de dinamització sociocultural a ca-
dascuna de les 7 comunitats implicades.
També es contempla la formació de 21
animadores –o agents de desenvo-
lupament comunitàries– que atendran
més de 500 nens/es de les comunitats
beneficiàries.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA I
UTILITZACIÓ DELS RECURSOS
NATURALS A CHIAPAS

País: MÈXIC
Presenta: NATURA - CMSC
Aportació FONS: 7.800.000 ptes

El projecte contempla millorar els siste-
mes de producció agrícola en algunes
comunitats indígenes de l’Estat de
Chiapas. L’acció se situa en un context
molt crític, en condicions molt greus d’aï-
llament, de setge i d’abandonament. Es
pretén assolir l’autosuficiència alimentà-
ria i amb els excedents crear una font
alternativa d’ingressos que permeti a les
unitats de producció familiars de millo-
rar la qualitat de vida i protegir el medi
ambient. Per assolir els objectius es con-
templa realitzar un Pla de Formació des-
tinat a 20 promotors agrícoles comuni-
taris que rebran 9 cursos de capacitació
agroecològica.
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

PROGRAMA MUNICIPALISTA
A CHIAPAS, OAXACA,
VERACRUZ I DISTRICTE
FEDERAL

País: MÈXIC
Presenta: COPEVI - CENTRO
OPERACIONAL DE VIVIENDA Y
POBLAMIENTO
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

El projecte contempla donar suport al Pro-
grama de Desenvolupament i Gestió Mu-
nicipal de COPEVI i planteja la continuïtat
del treball en els àmbits considerats es-
tratègics per tal d’enfortir el paper prota-
gonista dels diferents grups socials, socie-
tat civil organitzada i governs municipals
en el procés de transició democràtica a
Mèxic. En el marc d’aquest programa es
realitzen accions de formació i assesso-
ria, acompanyament de processos, siste-
matització, comunicació, vinculació i pu-
blicacions.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

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

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

Construcció d’una xarxa d’aigua pota-
ble a la comunitat pima de Nahogame,
localitzada a l’est 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 per pal-
liar el risc de malalties, augmentar el
nivell de benestar de la població. La co-
munitat hi aportarà la mà d’obra i els
materials de la regió com pedra, fusta,
sorra, etc.
AJUNTAMENT DE MANRESA
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

DINAMITZACIÓ ÀREA DE DONES

País: MÈXIC
Presenta: GRUP TERCER MÓN MATARÓ / AJUNTAMENT DE MATARÓ / MUSA
Aportació FONS: 3.235.226 ptes

La Unión de Ejidos la Selva, R.I. està integrada per 44 ejidos (assentaments de campe-
rols en terres comunitàries) de la zona de Chiapas. Té 1.350 socis i el seu objectiu és
ser una instància de gestió social per satisfer les demandes dels camperols cafetalers. A
partir de 1991 es va iniciar la feina amb diversos grups de dones organitzades per
gestionar i desenvolupar diferents projectes comunitaris. En aquest sentit es pretén
dinamitzar aquesta àrea de dones amb tallers de formació i la posada en marxa d’un
centre d’atenció primària, facilitar processos productius que permetin obtenir ingressos
econòmics, enfortir l’estructura organitzativa d’aquest grup de dones i dinamitzar la
comunicació de gènere i les activitats extrafamiliars.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
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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’or-
ganització ètnica que busca invertir la
situació actual de marginació i planteja
reconstruir la història oral de les comu-
nitats indígenes de Cucao, Huelde i
Huentemó per recuperar la seva identi-
tat cultural i promoure l’autoavaluació i
el reconeixement dels seus drets, que
els dugui a trobar solucions per al des-
envolupament ètnic.
AJUNTAMENT DE MONT-RAS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE RIPOLLET
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
GENERALITAT DE CATALUNYA

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 igualtat d’oportu-
nitats per afrontar l’atur i el desenvolu-
pament comunitari.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE RIPOLLET
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
AJUNTAMENT DE TERRASSA
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

PROJECTE DE COMUNICACIÓ
DE LA XARXA DE GERMANOR
AMB COLÒMBIA

País: COLÒMBIA
Presenta: COMITÈ CATALÀ DE
SOLIDARITAT AMB COLÒMBIA /
RED DE HERMANDAD Y
SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

La Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia i el Comitè Català de Solidari-
tat amb Colòmbia es proposen generar
un procés de comunicació, tant nacio-
nal com internacional, que faci possible
crear mecanismes de difusió i denúncia
dels efectes de la violència i permanent
vulneració dels drets que es viu a
Colòmbia, possibilitant un acompanya-
ment sistemàtic de la comunitat inter-
nacional.

SUD-AMÈRICA

Bolívia

Perú

Colòmbia

Brasil

Paraguai

Uruguai

Argentina

Equador

Xile

PANA 2000: PROGRAMA
ANDÍ D’ENFORTIMENT
INSTITUCIONAL I ONG PER A
LA GESTIÓ AMBIENTAL

País: PAÏSOS ANDINS
Presenta: IEPALA - INSTITUTO DE
ESTUDIOS POLÍTICOS PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

Als països andins la pobresa, la concen-
tració desequilibrada de la població en
àrees urbanes, la manca de serveis bà-
sics i el creixent deteriorament ambien-
tal són problemes fonamentals que es
multipliquen. El programa PANA - 2000
pretén, a través d’estratègies d’investi-
gació i pedagogia, afavorir la formació
de recursos humans en metodologies i
tècniques per a la gestió i execució de
polítiques, programes i projectes de mi-
llora de l’hàbitat, gestió ambiental i ges-
tió dels serveis urbans bàsics.

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 or-
ganitzacions socials i ONG de la comu-
nitat internacional amb expressions so-
cials i drets humans a Colòmbia, que
contempli el tema de la defensa dels
drets humans (civils i polítics) en rela-
ció amb l’exercici del conjunt dels drets
que permetin als colombians constituir-
se com a poble en la construcció d’alter-
natives de desenvolupament d’àmbit
local i regional.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ
AJUNTAMENT DE TORTOSA
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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, capaci-
tació, especialització, informació, inte-
gració i concertació, vinculats a les or-
ganitzacions comunitàries de la zona.
AJUNTAMENT DE BLANES

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

Fàbrica de pa construïda a Villa El Salvador.

TALLERS DE FORMACIÓ A
VILLA EL SALVADOR

País: PERÚ
Presenta: CREU ROJA SANTA
COLOMA DE GRAMENET /
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA
DE GRAMENET
Aportació FONS: 1.561.538 ptes

Villa El Salvador és un sector urbà mar-
ginal de Lima que busca el seu desen-
volupament. El projecte consisteix en la
construcció, implementació i posada en
funcionament de dos tallers, un d’arte-
sania i un altre d’elaboració de pa, mi-
rant així d’oferir una possibilitat de fu-
tur als joves de Villa El Salvador. Les
condicions de pobresa, marginalitat i
manca d’oportunitats que es viuen en
aquest castigat barri fan que les neces-
sitats de formació i les esperances de
trobar feina siguin molt reduïdes. Amb
aquest projecte es volen solucionar
aquests dos problemes.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET
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CENTRE DE CAPACITACIÓ
MUNICIPAL DE VILLA BATLLE
Y ORDÓÑEZ

País: URUGUAI
Presenta: CENTRO DE
CAPACITACIÓN CE.CA /
AJUNTAMENT DE PALAU DE
PLEGAMANS
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

Batlle y Ordóñez és una població de l’in-
terior de l’Uruguai, de les més pobres
del país. Atès que hi ha molta deserció
escolar en els nivells de primària i se-
cundària i molts joves que viuen amb
els seus pares al camp no poden estu-
diar, es va crear el Centro de Capacita-
ción per donar-los una formació i capa-
citació alternativa. El projecte preveu la
reparació i millora de l’edifici, així com
l’equipament per poder impartir cursos
de fusteria, electricitat, llar i teixits, i tam-
bé 3 beques per poder enviar tres estu-
diants a realitzar estudis a Montevideo.
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS

FORMACIÓ DE LÍDERS
COMUNALS PER A LA
TRANSFORMACIÓ PACÍFICA
DELS CONFLICTES

País: COLÒMBIA
Presenta: COOPERACCIÓ / ATI -
ASOCIACIÓN PARA EL TRABAJO
INTERDISCIPLINARIO
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

L’objectiu del projecte és desenvolupar,
amb la participació de líders comunita-
ris i representants dels governs locals
de comunitats afectades per situacions
de violència, un procés educatiu orien-
tat a l’establiment d’una cultura i pràc-
tica de resolució no-violenta de conflic-
tes, basada en el respecte als drets
humans. Les activitats que es proposen
són educatives, estratègies d’enforti-
ment organitzatiu comunitari i concer-
tació a l’àmbit local i regional.

CENTRE MÈDIC EDUCATIU
VILLA DE 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 pre-
venció de malalties, s’utilitzarà per a
l’educació sanitària i també l’educació
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 construc-
ció.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

PROMOCIÓ I MILLORA DE LA
SALUT A LICOMA

País: BOLÍVIA
Presenta: AJUDA EN ACCIÓ /
AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

L’objectiu concret és millorar el nivell
educatiu i sanitari de la població de la
zona de Licoma, donant suport a la mi-
llora de les infraestructures educatives,
la difusió de la medicina tradicional i
activitats de capacitació, atès que tant
el sistema educatiu com el sanitari pa-
teix greus deficiències i no pot facilitar
la cobertura necessària a la població. En
relació a l’àmbit de salut, es crearà un
banc de medicaments naturals amb un
fons rotatiu i també es crearà un hort
per al cultiu de plantes utilitzades en la
medicina natural. També es farà forma-
ció per capacitar 20 dones en coneixe-
ments de les pràctiques de medicina tra-
dicional.

MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA AL DISTRICTE DE SALUT
5 DE LA PAZ

País: BOLÍVIA
Presenta: CREU ROJA CATALUNYA / CRUZ ROJA BOLIVIANA
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

Al Districte 5 de La Paz hi viuen prop de 100.000 persones, el 70% de les quals no
disposa d’aigua potable i majoritàriament es proveeixen dels sistemes aïllats d’aigües
o mitjançant aigua provinent de camions cisterna que emmagatzema en bidons de tot
tipus. L’objectiu és potabilitzar les aigües del districte amb la instal·lació d’hipocloradors
i compradors de clor residual, per controlar i potabilitzar les fonts que ja existeixen. Per
assegurar la viabilitat del sistema es construiran les casetes de protecció per salva-
guardar les infraestructures. Paral·lelament també es realitzaran activitats de capacita-
ció i sensibilització de la població beneficiària sobre educació sanitària, sanejament
bàsic i prevenció de malalties.
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
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PROJECTE ENCONTRO

País: BRASIL
Presenta: FEDERACIÓ CATALANA DE
L’ESPLAI / MOVIMENTO NACIONAL
DE MENINOS E MENINAS DE RUA
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

El MNMMR ha convidat a participar un
grup de joves catalans en el 5è Encon-
tro Nacional de Meninos e Meninas de
Rua. El projecte consisteix en la partici-
pació d’un grup de 12 adolescents cata-
lans i 3 monitors a la trobada que tindrà
lloc, durant quatre dies, a Brasília, i que
reuneix adolescents del MNMMR de tot
Brasil per debatre la seva situació d’ex-
closos i elaborar estratègies per millo-
rar. La participació a l’Encontro implica
també el suport als Nuclis de Base de
Rio de Janeiro amb campanyes solidàri-
es de recollida de diners i també un pos-
terior treball de sensibilització i denún-
cia amb l’elaboració de materials
didàctics a l’abast d’escoles i entitats.

CAMP DE TREBALL PER A
L’EDUCACIÓ I LA SOLIDARITAT
AMB ELS INFANTS DE CARRER

País: BRASIL
Presenta: FEDERACIÓ CATALANA DE
L’ESPLAI / MOVIMENTO NACIONAL
DE MENINOS E MENINAS DA RUA
Aportació FONS: 1.100.000 ptes

El projecte consisteix en la participació
d’un grup de 6 monitors i monitores
catalans en un camp de treball durant
els mes d’agost a la ciutat de Rio de
Janeiro. L’activitat durarà 3 setmanes,
durant les quals podran conèixer a fons
la situació dels infants i adolescents de
carrer de Brasil i treballar conjuntament
amb els educadors brasilers per millorar
la seva situació. El projecte no acaba amb
el camp de treball, sinó que els partici-
pants tenen l’encàrrec de la Federació
d’aconseguir informació que serveixi per
documentar i dinamitzar les accions pos-
teriors al projecte i per marcar nous ob-
jectius de sensibilització sobre el tema a
Catalunya.

Manifestació de meninos i meninas da rua de Brasil.

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 concep-
ció de diàleg, alliberadora 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
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Camperoles peruanes participants del projecte de promoció de la dona a l’àmbit rural.

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

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
menjador, una cuina, un rebost i quatre
espais per dur a terme activitats educa-
tives, de formació i sanitàries. Els ali-
ments, els medicaments i la neteja ani-
ran a càrrec de diversos col·lectius locals,
empreses i persones voluntàries.
AJUNTAMENT DE BEGUR
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL

VALLÈS
AJUNTAMENT DE MANRESA
AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

FINANÇAMENT DE LA
VICARIA DE SOLIDARITAT
DE LA PRELATURA DE AYAVIRI

País: PERÚ
Presenta: ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
BISBE JOAN GODAYOL /
AJUNTAMENT DE MATARÓ
Aportació FONS: 3.230.595 ptes

La Vicaria de Solidaritat de la Prelatura
de Ayaviri té com a principal activitat la
formació en drets humans i l’organitza-
ció per la defensa de la vida, així com
l’assessoria jurídica a les organitzacions
camperoles i urbanes i la difusió d’as-
pectes legals en defensa dels drets de
les poblacions més vulnerables. Les acti-
vitats realitzades es porten a terme con-
juntament amb organitzacions populars,
comunitats camperoles, grups de dones,
de nens, associacions de la societat ci-
vil, etc.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
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BANC DE DADES GENÈTIQUES
DE FAMILIARS DE
DESAPAREGUTS

País. ARGENTINA
Presenta: GES ALT EMPORDÀ /
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

Durant la dictadura argentina es van
donar al voltant de 30.000 casos de
persones desaparegudes de totes les
edats i condicions socials. S’ha fet una
estimació de com a mínim 500 nens
desapareguts. Las Abuelas de Plaza de
Mayo treballen des de fa anys per po-
der localitzar aquests nens, en l’actuali-
tat ja adolescents i joves. El projecte
proposa el finançament de l’anàlisi de
prop de 1.000 familiars que encara res-
ten per analitzar i així poder completar
tota la informació del banc de dades
genètiques amb l’objectiu de poder fer
les comparacions genètiques que puguin
determinar el possible parentiu.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

CENTRE D’ORIENTACIÓ
PER A ADOLESCENTS

País: XILE
Presenta: COL·LECTIU DE 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’implemen-
tarà un programa per a les famílies de
les beneficiàries i un programa en rela-
ció a la comunitat.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

CÀRITAS DE FIGUERES

PRIMER ENCONTRE
LLATINOAMERICÀ DE
SOCIOECONOMIA SOLIDÀRIA

País: BRASIL
Presenta: CASAL - CENTRE
AUTOGESTIONARI DE SOLIDARITAT
EN L’ÀREA LLATINA / AJUNTAMENT
DE MATARÓ
Aportació FONS: 979.767 ptes

Aquest encontre pretén: (1) que la so-
cietat tornada ciutadania activa, cons-
cient i organitzada en una diversitat
de formes cooperatives o associatives de
produir, comercialitzar, consumir i finan-
çar, al voltant dels valors de la corres-
ponsabilitat i la solidaritat, jugui el rol
de subjecte principal de l’economia lo-
cal, regional, nacional i global; i (2) que
l’economia sigui convertida, precisa-
ment, en un mitjà per a la recerca del
benestar i la felicitat de cada ciutadà/
ciutadana i del conjunt de la societat.
L’encontre busca reunir gent de diferents
països d’Amèrica Llatina amb participa-
ció rellevant de l’Estat Espanyol.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT DE MATARÓ

DESENVOLUPAMENT
ALTERNATIU DE LA COCA I
POLÍTIQUES ANTIDROGA EN
UNA PERSPECTIVA SOCIAL I
SOSTENIBLE

País: BOLÍVIA
Presenta: CONCERTACION/S /
CEDIB
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

L’objectiu és crear eines de sistematit-
zació, d’anàlisi i de difusió sobre la pro-
blemàtica de les drogues i del desenvo-
lupament alternatiu a la regió del tròpic
de Cochabamba. Això ha de permetre
el seguiment crític dels projectes realit-
zats i avançar una proposta vàlida pel
desenvolupament sostenible i respec-
tuós del medi i les cultures de la regió.
GENERALITAT DE CATALUNYA

UNITAT DE SOCORS
AQUÀTICS

País: EQUADOR
Presenta: CREU ROJA LOCAL A
MATARÓ / AJUNTAMENT DE
MATARÓ
Aportació FONS: 709.900 ptes

Aquesta proposta gira entorn de la for-
mació i equipament de la Unitat de So-
cors de la Creu Roja Equatoriana. Per as-
segurar una bona atenció en l’àmbit del
socorrisme aquàtic el projecte preveu, en
una primera etapa, la formació de moni-
tors locals que facin extensiva l’acció mit-
jançant la capacitació de voluntaris so-
corristes i, en una segona etapa, la
dotació amb recursos humans i materials
de diversos equips de socors que es res-
ponsabilitzaran d’assistir els afectats.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

SEMINARI SOBRE EL
DESENVOLUPAMENT LOCAL
EN LA GLOBALITZACIÓ

País: URUGUAI
Presenta: PROGRAMA DE
DESARROLLO LOCAL
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

El projecte donarà suport a la publicació
de les conclusions del seminari sobre El
Desenvolupament Local en la Globalit-
zació, realitzat a Uruguai el desembre
de 1997. En aquest seminari, van parti-
cipar-hi professionals de diferents àmbits
que estan treballant en temes de desen-
volupament local per tal d’analitzar els
processos de concepció, disseny i exe-
cució de les polítiques públiques de des-
envolupament local, posar al dia les
metodologies de diagnòstic, intervenció,
control i avaluació dels processos de
desenvolupament local.
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PROMOCIÓ DE LA SOJA EN L’ALIMENTACIÓ A LA ZONA DE
TAVAÍ

País: PARAGUAI
Presenta: BESALÚ SOLIDARI / AJUNTAMENT DE BESALÚ
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

A Paraguai, l’alimentació està basada en productes com ara la mandioca, l’arròs, les
farines i alguns llegums, tots rics en calories però pobres en proteïnes i en la majoria de
vitamines. La soja és un llegum amb una composició especialment rica en proteïnes i
especialment atractiva per la relació cost/nutrients. El projecte preveu la promoció del
consum de soja mitjançant l’organització de cursos i tallers de cuina a una zona rural de
Paraguai, a la població de Tavaí, a partir de la formació de promotores locals, per
estendre l’experiència a altres famílies o comunitats de la zona. També s’ajudarà en la
construcció de petits forns i en l’adequació de la cuina familiar en els casos que es
cregui necessari.
AJUNTAMENT DE BESALÚ

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC
DE VILLA EL SALVADOR

País: PERÚ
Presenta: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET / CECOPRODE - VES
/ HUAYNA
Aportació FONS: 778.375 ptes

Villa El Salvador és un sector urbà marginal de Lima que busca el seu desenvolupament.
Aquest districte de Lima ha rebut el premi Príncep d’Astúries i serveix com a model
d’altres zones deprimides per l’actitud presa per les seves institucions i habitants amb
l’objectiu de millorar la condició econòmica i cultural de la població en general. El
projecte consta de dues parts: a) realització d’un inventari, registre i catalogació dels
objectes que conformen els fons del museu de Villa El Salvador; i b) organització d’una
sala permanent que presenti la història del districte amb materials didàctics de suport.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

CENTRE DE SUPORT
EDUCATIU MACHAQA

País: BOLÍVIA
Presenta: DIÀLEG ENTRE CULTURES /
COMISIÓN EPISCOPAL DE
EDUCACIÓN / AJUNTAMENT DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS
Aportació FONS: 4.270.800 ptes

La regió de Jesús de Machaqa té una
població aproximada de 18.000 habi-
tants. Gairebé la meitat d’aquesta po-
blació té entre 5 i 18 anys. La cobertu-
ra educativa de la regió és insuficient ja
que l’índex d’escolaritat només arriba
al 65% i els centres que han d’aplicar
la Reforma Educativa no compten amb
programes de capacitació en llengua
nativa. L’objectiu general del projecte és
millorar la qualitat educativa de la regió
mitjançant un procés sistemàtic de ca-
pacitació de docents, juntes escolars i
animació pedagògica a nen/es i joves,
amb la finalitat de contribuir a l’enforti-
ment de la identitat andina aimara i al
desenvolupament cultural, social i eco-
nòmic de la regió.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

HORTS FAMILIARS EN BARRIS MARGINALS DE GUAYAQUIL

País: EQUADOR
Presenta: CREU ROJA ALT PENEDÈS / CREU ROJA EQUATORIANA /
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 600.000 ptes

El projecte proposa fomentar la creació del conreu d’horts agrícoles per als habitants
dels barris humils de la ciutat de Guayaquil per tal de proporcionar-los una dieta equili-
brada. El programa abraçarà unes 1.000 famílies pertanyents a diferents barris de la
ciutat. Es preveu proporcionar a aquestes famílies parcel·les de conreu i capacitació en
tècniques de collita, reg, obtenció d’abonaments, etc., per tal d’assegurar-los una ali-
mentació saludable mitjançant una producció agrícola diversificada i alleugerir la seva
economia domèstica. També es preveu fer difusió de l’activitat agrícola per tal d’am-
pliar-ne la cobertura a altres famílies i nous sectors.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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ESCOLA DE FORMACIÓ
MUNICIPAL - 2

País: PERÚ
Presenta: CENTRO DE
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
POPULAR GUAMÁN POMA DE AYALA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

Aquest projecte correspon al finançament
del segon any de l’Escola de Formació
Municipal i Participació Ciutadana del
Centre d’Educació Popular Guaman
Poma de Ayala, que té l’objectiu d’in-
tervenir en el procés d’enfortiment de
la institucionalitat local, en el disseny i
funcionament de l’estructura municipal
i la realització de propostes de desenvo-
lupament local, mitjançant la capacita-
ció municipalista. Els beneficiaris del pro-
jecte són alcaldes, regidors, funcionaris
municipals, així com dirigents veïnals,
organitzacions de sobrevivència i altres
organitzacions articulades al desenvolu-
pament local del Cuzco.
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

ACOMPANYAMENT I PRESÈNCIA INTERNACIONAL A COLÒMBIA

País: COLÒMBIA
Presenta: PBI - PEACE BRIGADES INTERNATIONAL
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

Des de l’any 1994, PBI està realitzant a Colòmbia una tasca d’acompanyament a
diverses organitzacions i persones que treballen en la defensa dels drets humans i que,
per la situació de conflicte que viu el país, estan en situació de constant amenaça. Els
objectius del PBI són donar suport a iniciatives colombianes que promoguin el respecte
als drets humans i al dret internacional humanitari, així com iniciatives de resolució no
violenta dels conflictes i promoure la recerca de la pau i la justícia social. La proposta
feta al Fons consisteix en el finançament de part del cost de manteniment de l’estruc-
tura de PBI a Colòmbia i l’ampliació d’aquesta per poder disposar de 16 voluntaris.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA

Detall d’un dels vivers construïts
a través del projecte Colina Verde. 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 Callao
i la creació d’un espai recreatiu i educa-
tiu per als nens i joves.
AJUNTAMENT DE MANRESA
AJUNTAMENT DE SÚRIA

CASA RENASCER

País: BRASIL
Presenta: FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT / CEBRAIOS /
AJUNTAMENT DE MANLLEU
Aportació FONS: 1.000.000 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 afa-
vorir i possibilitar la reinserció social
d’aquestes noies, oferint-los una llar, ali-
mentació, educació, serveis sanitaris i
despertant-los un sentiment d’autoestima
i capacitat d’autoorganització. El projec-
te cobreix el suport a la Casa Renascer
finançant part de les despeses d’alimen-
tació de les noies, l’assessoria compta-
ble i altres despeses d’infraestructura.
AJUNTAMENT DE MANLLEU
AJUNTAMENT DE VALLS
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EUROPA

Bòsnia i
Hercegovina

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 un 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 LES BORGES BLANQUES
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VILAFANT
AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

GRUP EMPORDANÈS DE SOLIDARITAT
JOVES ADVOCATS DE FIGUERES

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 necessi-
tats 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 construc-
ció d’una nova sala quirúrgica.
AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE
AJUNTAMENT D’ARGENTONA
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA
AJUNTAMENT DE SITGES
AJUNTAMENT D’ULLDECONA

REHABILITACIÓ DE LA 1a
PLANTA DEL LABORATORI
GALÈNIC DE TUZLA

País: BÒSNIA I HERCEGOVINA
Presenta: PHARMACIENS SANS
FRONTIÈRES/ LABORATORI GALÈNIC
Aportació FONS: 4.800.000 ptes

El projecte que es presenta és una conti-
nuació de les accions dutes a terme en el
mateix laboratori durant l’any 1997. El
Laboratori Galènic es va crear fa 16 anys
i durant la guerra va ser ocupat pels mili-
tars. Després de l’ocupació, el laboratori
ha quedat bastant malmès. El problema
a resoldre està relacionat amb la primera
planta on se situa el laboratori de control
de qualitat. Es pretén rehabilitar aquest
departament per tal de poder treballar i
millorar la qualitat i quantitat dels compri-
mits produïts.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SITGES

RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE CONDUCCIÓ D’AIGUA
POTABLE A KLOKOTNICA

País: BÒSNIA I HERCEGOVINA
Presenta: SANT QUIRZE SOLIDARI / ESPERO / AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE
DEL VALLÈS
Aportació FONS: 6.300.000 ptes

Klokotnica és el primer poble de Bòsnia i Hercegovina venint des de Sèrbia. Aquesta
zona va ser la primera línia de foc per la seva importància estratègica. Durant la guerra
es va començar a construir un nou sistema de subministrament d’aigua potable però
sense un estudi detallat de la zona, la qual cosa provocà una mala ubicació de les
estacions de bombeig, els dipòsits i el control dels sistemes de subministrament. El
projecte preveu la realització d’un estudi detallat del territori que aportarà informació i
el document de base per endegar la construcció de nous dipòsits.
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PROJECTES 1998
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SENSIBILITZACIÓ POBLACIÓ, CULTURA I
DIVERSITAT - 2

País: CATALUNYA
Presenta: CASAL DEL MESTRE DE
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

Continuació del projecte Població, Cultu-
ra i Diversitat finançat pel Fons Català.
Acabada la primera fase, en què els
materials es van divulgar principalment
a Santa Coloma de Gramenet, es propo-
sa millorar la infraestructura de l’exposi-
ció, reeditar els dossiers didàctics i les
guies per al mestre i crear el Joc del Món,
amb l’objectiu de divulgar-ho per tot
Catalunya.
DIPUTACIÓ DE GIRONA
GENERALITAT DE CATALUNYA

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 medicaments no caducats que no s’utilitzen i que poden ser
útils en zones deprimides del planeta. Per tal de millorar la infraestructura pedagògica,
el projecte preveu l’elaboració d’un vídeo que s’utilitzarà en les presentacions als esco-
lars i altres col·lectius.
GENERALITAT DE CATALUNYA

LITERATURA ENTRE
CONTINENTS

País: CATALUNYA
Presenta: TRÀNSLIT
Aportació FONS: 1.500.000 ptes

Organització de les Jornades internacio-
nals de Literatura TransLit’97. Autores i
autors d’Àfrica i Àsia a Europa, en aques-
ta ocasió afegint-hi escriptors anomenats
de segona generació, nascuts o crescuts
a Europa, però amb una càrrega fami-
liar important d’antecedents llunyans.
El nucli de les jornades el constituiran
les lectures per part dels autors dels tex-
tos escollits i el col·loqui amb el públic.
Complementàriament s’editarà un llibre-
antologia amb els textos aportats pels
autors (en català, castellà i anglès) i
s’elaborarà un catàleg sobre la produc-
ció literària de l’anomenat Tercer Món.
GENERALITAT DE CATALUNYA

CURS DE FORMACIÓ EN
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

País: CATALUNYA
Presenta: CONCERTACION/S /
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
Aportació FONS: 275.983 ptes

El Fons Català ofereix a tots els ajunta-
ments la possibilitat d’organitzar un curs
bàsic de formació en cooperació al des-
envolupament. L’objectiu és apropar la
formació a les persones interessades en
aquesta temàtica, sense que hagin de
fer grans desplaçaments. Complemen-
tàriament també s’ofereix la possibili-
tat d’organitzar sessions didàctiques
d’educació per la pau i el desenvolupa-
ment a les escoles i instituts.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Taula rodona celebrada durant les Jornades Internacionals de Literatura TransLit’97.

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 guarde-
ria per a fills d’immigrants, com a espai
de trobada i de joc entre els nens per co-
nèixer i viure la diversitat. Amb l’objectiu
de consolidar-la cal fer obres d’adequació
de l’espai on s’ubica i l’adquisició de
mobiliari i equipaments diversos.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
GENERALITAT DE CATALUNYA
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XARXES MUNICIPALS DE
COMERÇ JUST I CONSUM
RESPONSABLE I SOLIDARI

País: CATALUNYA
Presenta: SODEPAU
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

La Xarxa de Consum Solidari de
Catalunya aplega més de 100 entitats
amb l’objectiu de dotar de mitjans la
xarxa associativa local dels diferents
municipis per tal d’endegar xarxes de
comerç just i consum responsable i soli-
dari a l’àmbit local. El projecte preveu
l’elaboració de diversos materials teò-
rics i pràctics sobre aquest tema per
posar-los a l’abast de les associacions
locals, per tal que puguin tenir un paper
dinamitzador. També es vol elaborar un
material didàctic per formar i sensibilit-
zar els joves d’entre 12 i 18 anys.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

MOSTRA DE CINEMA AFRICÀ
1997

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

Organització de la 2a Mostra de Cine-
ma Africà, amb l’objectiu de donar a
conèixer produccions cinematogràfiques
de directors 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’exhibició de pel·lícules, i l’Institut
Français de Barcelona, on tindran lloc els
actes de presentació, conferències i col·-
loquis.
GENERALITAT DE CATALUNYA

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 funciona a tot l’àmbit
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 CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE VIC
GENERALITAT DE CATALUNYA

MIRALLS DE DONES
MARROQUINES

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

Creació d’una exposició de 40 fotogra-
fies amb textos explicatius per tal de do-
nar a conèixer la realitat de les dones
marroquines, 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’aïlla-
ment i marginació i fomentar la igualtat
d’oportunitats. Es comptarà amb la par-
ticipació de les pròpies dones marroqui-
nes en l’elaboració i posterior presenta-
ció de l’exposició.
AJUNTAMENT DE VIC

FUNDACIÓ SERGI
GRUP GICAPLA
JUSTÍCIA I PAU - BARCELONA
PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA

EXPOSICIÓ: EL DEUTE
EXTERN

País: CATALUNYA
Presenta: JUSTÍCIA I PAU
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

El problema del deute extern encara és
un dels més importants per al futur dels
pobles dels països del Sud. Justícia i Pau
endega una campanya per sensibilitzar
la societat i les administracions per do-
nar una empenta per trobar solucions a
aquest problema. Una de les accions
d’aquesta campanya és la creació d’una
exposició sobre el deute extern que pu-
gui anar itinerant per diverses poblacions
de Catalunya durant els dos anys que
durarà la campanya. L’exposició consta
de 27 plafons amb dades referents al
tema, fotografies i altre material gràfic.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

CAMPANYA: “SREBRENICA,
BÒSNIA, NO OBLIDEM,
JUSTÍCIA”

País: CATALUNYA
Presenta: AJUDA OBRERA A BÒSNIA
/ AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
Aportació FONS: 1.084.091 ptes

El genocidi de Srebrenica, el juliol de
1995, és segurament un dels fets més
tràgics de la guerra de Bòsnia (1992-
1995). Després de l’ocupació de la ciu-
tat per part de l’exèrcit serbobosnià es
va produir una matança massiva que va
donar com a resultat la desaparició de
més de 8.000 persones, la majoria ho-
mes. L’organització Zene Srebrenice
(Dones de Srebrenica) està treballant per
aclarir la veritat sobre els desapareguts i
ha recollit el testimoni de 62 persones
supervivents per editar-ne un llibre. El
projecte preveu l’edició d’aquest llibre
en català amb el títol: Bòsnia: un crit de
justícia.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA
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EXPOSICIÓ: LES CULTURES
D’AMÈRICA LLATINA

País: CATALUNYA
Presenta: ASOPXI
Aportació FONS: 600.000 ptes

El projecte té per objectiu el disseny i
muntatge d’una exposició interactiva i
itinerant que permeti difondre i donar a
conèixer als ciutadans els aspectes més
significatius de les cultures més repre-
sentatives d’Amèrica Llatina. A l’exposi-
ció es destaquen cultures que actualment
són notícia per fets polítics i socials i tam-
bé aquelles relacionades amb col·lectius
d’immigrants a Catalunya: cultura maia
(Mèxic i Guatemala), cultures del Ca-
rib, cultures de la conca amazònica, cul-
tures quítxua (Perú i Bolívia) i cultures
del Con Sud: maputxe (Xile) i guaraní
(Paraguai).
GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUT ALS INFANTS DEL CARRER DEL BRASIL

País: CATALUNYA
Presenta: MOVIBAIX
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

Campanya de sensibilització per fer 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, instituts, associacions, etc. del Baix
Llobregat i oferirà materials editats, una exposició itinerant, realització de xerrades i
conferències, etc.
AJUNTAMENT DE BARCELONA

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
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

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 d’11
organitzacions del Sud.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Campanya de
sensibilització als
centres de treball.
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LA COOPERACIÓ ENTRE
POBLES. UN FUTUR POSSIBLE

País: CATALUNYA
Presenta: A.M. ROSA SENSAT
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

Realització d’una sèrie de vídeos Per un
Món de Solidaritat dedicats a temes
concrets: salut, participació i respecte a
la democràcia, economia, desenvolu-
pament i subdesenvolupament, racisme
i multicultularitat, ús i abús dels recur-
sos naturals, ciència i tecnologia.
GENERALITAT DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ DE
PRODUCTES DE COMERÇ
JUST EN MÀQUINES DE
VENDING A LES
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

País: CATALUNYA
Presenta: SETEM / ALTERNATIVA - 3
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

Una de les vies d’introducció dels pro-
ductes de Comerç Just, especialment el
cafè, que encara no està desenvolupa-
da, és a través de les màquines de ven-
ding (màquines de begudes calentes i
fredes) instal·lades en llocs públics i ins-
titucions. El projecte es proposa la rea-
lització d’una campanya per introduir
diversos productes de comerç just (cafè,
cacau, sucre, te) a les màquines de ven-
ding instal·lades a les diverses depen-
dències de les administracions públiques
catalanes i, alhora, efectuar un esforç
de sensibilització de l’opinió pública so-
bre les relacions econòmiques desiguals
entre els països del Nord i del Sud.

LES COSES COM SÓN

País: CATALUNYA
Presenta: TELEVISIÓ DE CATALUNYA
Aportació FONS: 1.800.000 ptes

Televisió de Catalunya coprodueix amb altres 6 televisions del món una sèrie de 6
capítols que, amb el títol Les coses com són, té per objectiu fer arribar a l’espectador una
visió diferent dels problemes dels països en vies de desenvolupament, amb un tema
comú a tots els capítols: els drets no garantits. La participació del Fons Català anirà
destinada a la creació d’una pàgina web (Internet) amb informacions diverses: trans-
cripció íntegra d’entrevistes, diaris de viatge, dades socioeconòmiques del país, etc.

EXPOSICIÓ CONVIURE A
BÒSNIA

País: CATALUNYA
Presenta: ROSA ZARAGOZA I
ALTRES ARTISTES
Aportació FONS: 430.000 ptes

Organització d’una jornada Conviure a
Bòsnia a les universitats i a diversos
pobles de Catalunya, amb diverses acci-
ons: xerrada sobre la situació del poble
a Bòsnia i Hercegovina, exposició foto-
gràfica sobre la vida quotidiana a Tuzla,
concert de Rosa Zaragoza, mostra de
gastronomia a càrrec de les dones bos-
nianes refugiades a Catalunya i actua-
ció folklòrica del grup Zvonko Ceric.
L’aportació del Fons és per muntar l’ex-
posició de fotografies.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

Detall de l’exposició “Conviure a Bòsnia”.

LA DONA A L’ÀFRICA NEGRA:
FONT I GARANTIA DE VIDA

País: CATALUNYA
Presenta: ETANE
Aportació FONS: 650.000 ptes

A l’Àfrica Negra, la dona és un element
bàsic de la comunitat al llarg de totes
les etapes de la seva vida. La seva apor-
tació representa el 80% de l’economia
de l’Àfrica Negra. El projecte consisteix
a elaborar una exposició itinerant, que
vol ser una plataforma de reconeixe-
ment de la valuosa aportació de la dona
a la societat negroafricana i té com a
principal objectiu contribuir a la difusió
d’un realitat molt desconeguda per la
societat europea en general.

SENSIBILITZACIÓ
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CAMPANYES REALITZADES
CARAVANA CATALANA PEL REFERÈNDUM - 1998
AL SÀHARA OCCIDENTAL

Després de diverses converses, el mes de setembre de 1997, el govern del Marroc i el Front Polisario van arribar
a un acord per reprendre el Pla de Pau per al Sàhara Occidental, que incloïa la celebració del referèndum, en
principi previst pel desembre de l’any 1998. Conscients de la importància del moment que estava vivint el poble
sahrauí i per donar suport a la realització d’aquesta consulta, es va decidir d’organitzar la CARAVANA CATALANA
PEL REFERÈNDUM-1998 AL SÀHARA OCCIDENTAL.
Aquesta campanya va suposar la coordinació i implicació d’institucions i entitats d’arreu de Catalunya, agrupa-
des en dues Plataformes creades ad hoc, per unir esforços i suport al Poble Sahrauí. Per això és important
destacar la creació de la Comissió de Seguiment Institucional i la Plataforma Cívica. La Comissió de Seguiment
Institucional estava formada per representants de les institucions de Catalunya, així com de l’FMC, l’ACM, de la
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, el Fons Català i els membres de l’Inter-
grup del Parlament de Catalunya per tal d’incentivar i coordinar les actuacions tendents a buscar els mitjans
necessaris i donar suport a aquest procés. La Plataforma Cívica va impulsar la campanya a cada població o
comarca a través de les Plataformes Locals.
Per acord unànime de l’Assemblea de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí,
de la Plataforma de Seguiment Institucional, de la Plataforma Cívica i de la pròpia Delegació del Front Polisario
a Catalunya van demanar que la Caravana pel Referèndum-1998 fos coordinada pel Fons.
La campanya va començar el mes de febrer i durant quatre mesos bona part de la societat catalana es va
mobilitzar, no només aconseguint aplegar més de 115 milions de pessetes, sinó fent de la Caravana un motiu
de sensibilització i suport al procés que estava i està vivint el Poble Sahrauí. Aquest moviment solidari de tot
Catalunya va ser possible gràcies a l’esforç conjunt de més de 170 ajuntaments, 10 consells comarcals i més de
500 entitats, adherits tant a la Plataforma Cívica com a la Plataforma Institucional. Tota aquesta mobilització va
permetre adquirir 30 vehicles tot terreny i 6 ambulàncies, amb els corresponents materials de reparació i
manteniment bàsics. Aquests vehicles, juntament amb altres materials cedits, com 1 camió bolquet-grua, 2
camions Ebro, 1 camió, bicicletes, material sanitari i 1 contenidor amb roba de nens, mantes i tovalloles, van ser
enviats als campaments de refugiats sahrauís entre els mesos de juny i novembre.
La relació d’institucions i entitats adherides, la trobareu a la Memòria de la Caravana pel Referèndum, editada
el mes d’octubre de l’any 1998.

Vehicles enviats al Sàhara
Occidental a través la
Caravana Catalana pel
Referèndum-1998.
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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA AL SUD DEL SUDAN

Davant la situació de fam a la regió del Sud del Sudan, el mes de juliol de 1998 la Junta va aprovar dur a terme
una campanya d’emergència a través de l’ONG local sudanesa MRDA (Mundri Relief and Development Asso-
ciation). El mes de novembre es va fer un viatge de prospecció sobre terreny per constatar les necessitats i la
zona concreta d’intervenció.
A través de la campanya s’han recollit 22.523.526 ptes, corresponents a les aportacions de 21 ajuntaments,
a més de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’emissora COMRàdio i el Fons
Mallorquí.
Els materials adquirits amb l’aportació del Fons són:

• 70 tones de cereals distribuïdes entre moresc i sorgo • 3 tones d’oli per cuinar
• 13 tones de llegums (mongetes) • 1 tona de sal

Aquesta proposta segueix les indicacions del Programa Mundial d’Alimentació que concreta el percentatge mínim
de nutrients que una persona necessita i té en compte el tipus d’alimentació de la zona. Alhora, s’ha contrastat i
consensuat amb els mateixos sudanesos, que són els millors coneixedors de la seva dieta alimentària.
L’adquisició d’alguns dels aliments al Sud del Sudan (concretament els cereals) és perquè el Sudan és un país
amb unes terres molt riques i fèrtils que fan que a vegades es puguin obtenir fins a tres collites l’any. No
obstant, la impossibilitat d’emmagatzemar els aliments fa que es malvenguin a grans comerciants dels països
propers o que es faci malbé i s’hagi de comprar a l’exterior en altres moments quan les pluges es retarden una
mica. Per tal de compensar tots aquests factors negatius, hi ha ONG que treballen com a cooperatives i
compren les collites als camperols a uns preus justos, emmagatzemen aquests aliments i després en faciliten la
compra a altres ONG que volen intervenir a la zona, etc.
Paral·lelament s’intentarà enviar Ajut Humanitari d’Emergència amb altres productes de primera necessitat
com poden ser mantes, estris per cuinar, plàstics per fer-se els espais on poder dormir... Aquest ajut es concre-
tarà en funció dels costos dels diferents productes. Una segona part del projecte tindrà un vessant més de
rehabilitació. És a dir, un cop sigui el moment de començar a conrear (a principis d’abril), es distribuiran estris
i eines per conrear i llavors perquè siguin els mateixos sudanesos els que comencin a promoure el seu desenvo-
lupament i puguin “subsistir” a partir dels seus propis recursos, ja sigui a través dels productes que cullin, ja
sigui a través d’intercanvis que puguin fer amb els excedents d’aquestes collites.

Hi van participar:

AJUNTAMENT D’ALELLA
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT DE BADALONA
AJUNTAMENT DE GAVÀ
AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
AJUNTAMENT DE SUBIRATS
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE SALT

COMRÀDIO
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Distribució de gra provinent de l’ajut humanitari.
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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA I RECONSTRUCCIÓ A CENTRAMÈRICA

Arran de la situació d’emergència viscuda amb motiu de l’huracà Mitch que, en el seu pas per diversos països
de Centramèrica a finals d’octubre de 1998 va causar milers de víctimes i importantíssimes destrosses, des del
Fons es va posar en marxa una campanya d’emergència que va comptar des del primer moment amb una
ràpida i molt positiva resposta de moltes institucions i entitats de Catalunya, com també d’un bon nombre
d’aportacions de ciutadans i ciutadanes que volien col·laborar-hi.
En fer un primer balanç de la campanya, cal destacar que s’han aplegat més de 174 milions de pessetes i que
s’han pogut aplicar a 47 projectes d’emergència i reconstrucció a Nicaragua, Guatemala, Hondures i El Salva-
dor, des quals caldrà fer seguiment i continuïtat en els propers exercicis. Aquests projectes són els següents:

• NICARAGUA

CREACIÓ D’UNA OFICINA DE SUPORT A LA
COORDINADORA CIVIL PER A L’EMERGÈNCIA I
LA RECONSTRUCCIÓ

Regió: TOT EL PAÍS
Presenta: CISAS / RELIEF INTERNATIONAL
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

SEGURETAT ALIMENTÀRIA, SUPORT AL
RETORN I SOBREVIVÈNCIA I SEMBRA DE
CULTIUS BÀSICS A SAN FRANCISCO LIBRE

Regió: DEPARTAMENT DE MANAGUA
Presenta: AEPCFA - CARLOS FONSECA AMADOR
Aportació FONS: 1.600.000 ptes

AJUT D’EMERGÈNCIA PER AL RETORN DE 150
FAMÍLIES DE SAN FRANCISCO LIBRE
AFECTADES PEL MITCH

Regió: DEPARTAMENT DE MANAGUA
Presenta: AEPCFA - CARLOS FONSECA AMADOR
Aportació FONS: 3.300.000 ptes

SEGURETAT ALIMENTÀRIA, PROVISIÓ I
MAGATZEMATGE DE GRANS BÀSICS

Regió: DEPARTAMENT DE MATAGALPA
Presenta: CENTRO JURÍDICO POPULAR DE MATA-
GALPA
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

SUPORT A LA REACTIVACIÓ PRODUCTIVA DELS
PETITS PRODUCTORS DELS MUNICIPIS DE SAN
RAMÓN, ESQUIPULAS I SAN DIONISIO

Regió: DEPARTAMENT DE MATAGALPA
Presenta: CONCERTACION/S / PRODESA
Aportació FONS: 5.500.000 ptes

CONSTRUCCIÓ D’UN NOU BARRI PER A LA
REUBICACIÓ DE 60 FAMÍLIES AFECTADES PEL
MITCH

Regió: DEPARTAMENT DE MATAGALPA
Presenta: ADIC - ASOCIACIÓN POR EL DESARRO-
LLO INTEGRAL COMUNITARIO / ASOCIACIÓN GRU-
PO VENANCIA
Aportació FONS: 10.000.000 ptes

CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA BRESSOL A
MATAGALPA

Regió: DEPARTAMENT DE MATAGALPA
Presenta: ADIC - ASOCIACIÓN POR EL DESARRO-
LLO INTEGRAL COMUNITARIO / ASOCIACIÓN GRU-
PO VENANCIA
Aportació FONS: 1.800.000 ptes

PLA SOSTRE I REHABILITACIÓ DE LA XARXA
D’AIGUA POTABLE A JALAPA

Regió: DEPARTAMENT DE NUEVA SEGOVIA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE JALAPA / AJUN-
TAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 5.445.765 ptes

AJUT D’EMERGÈNCIA PER A LA
REHABILITACIÓ DE 156 KM DE CAMIN,
PONTS I CLAVEGUERAM A JALAPA

Regió: DEPARTAMENT DE NUEVA SEGOVIA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE JALAPA / AJUN-
TAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 3.075.450 ptes

AUTOCONSTRUCCIÓ D’HABITATGES PER A
AFECTATS PER L’HURACÀ MITCH A DIPILTO

Regió: DEPARTAMENT DE NUEVA SEGOVIA
Presenta: ALCALDÍA DE DIPILTO
Aportació FONS: 4.000.000 ptes
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AJUT D’EMERGÈNCIA EN ALIMENTS, ROBA I
JOGUINES PER ALS INFANTS DE JALAPA

Regió: DEPARTAMENT DE NUEVA SEGOVIA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE JALAPA / ES-
CUELA SANTA COLOMA DE JALAPA
Aportació FONS: 784.102 ptes

AJUT D’EMERGÈNCIA PER A LA SEMBRA DE
BLAT DE MORO I FRIJOLES A JALAPA

Regió: DEPARTAMENT DE NUEVA SEGOVIA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE JALAPA / AJUN-
TAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 7.250.000 ptes

PLA SOSTRE I ARRANJAMENT DE CAMINS A 7
COMUNITATS DE LES VESSANTS DEL CHONCO,
SAN CRISTÓBAL I CASITAS

Regió: DEPARTAMENT DE CHINANDEGA
Presenta: MOVIMIENTO COMUNAL DE CHINANDE-
GA / GRUP NICARAGUA I COOPERACIÓ - MOLINS
DE REI SOLIDARI
Aportació FONS: 970.000 ptes

PLA SOSTRE PER A 72 FAMÍLIES DAMNIFICADES
DE LA COMARCA DE RANCHERÍAS

Regió: DEPARTAMENT DE CHINANDEGA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINANDEGA -
COMITÈ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA / AJUNTA-
MENT DE MOLINS DE REI
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

AJUT D’EMERGÈNCIA PER A LA SEMBRA DE 20
MANZANAS DE PLÀTAN A QUILALÍ

Regió: DEPARTAMENT DE NUEVA SEGOVIA
Presenta: UGAQ - UNIÓN DE GANADEROS Y AGRI-
CULTORES DE QUILALÍ
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

CONSTRUCCIÓ D’UN NOU ASSENTAMENT
HUMÀ A CHICHIGALPA PER A LA REUBICACIÓ
DE 49 FAMÍLIES DAMNIFICADES PEL MITCH

Regió: DEPARTAMENT DE CHINANDEGA
Presenta: ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD BADALONA
Y CHICHIGALPA
Aportació FONS: 3.746.264 ptes

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES PER A AFECTATS
PER L’HURACÀ MITCH A CINCO PINOS

Regió: DEPARTAMENT DE CHINANDEGA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CINCO PINOS
Aportació FONS: 3.711.682 ptes

Efectes de l’huracà Mitch al seu pas per la ciutat de León, a Nicaragua.
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CREACIÓ D’UN PARVULARI A L’ESCOLA
FRANCISCA GONZÁLEZ DE CHICHIGALPA

Regió: DEPARTAMENT DE CHINANDEGA
Presenta: ESCUELA FRANCSICA GONZÁLEZ
Aportació FONS. 1.000.000 ptes

PLA DE SALUT COMUNITÀRIA: DOTACIÓ DE
MEDICAMENTS BÀSICS PER A DUES CASES
BASE AL MUNICIPI DE CHINANDEGA

Regió: DEPARTAMENT DE CHINANDEGA
Presenta: MOVIMIENTO COMUNAL MUNICIPAL DE
CHINANDEGA
Aportació FONS: 1.899.406 ptes

PAVIMENTACIÓ DE DOS CARRERS A L’ÀREA
URBANA DE POSOLTEGA

Regió: DEPARTAMENT DE CHINANDEGA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POLTEGA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

AUTOCONSTRUCCIÓ D’HABITATGES RURALS
PER A FAMÍLIES AFECTADES PER L’HURACÀ
MITCH

País: DEPARTAMENT DE MADRIZ
Presenta: INPRHU - SOMOTO
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

PLA D’EMERGÈNCIA ALIMENTARI PER A 240
INFANTS DE 8 COMUNITATS DE SOMOTO

Regió: DEPARTAMENT DE MADRIZ
Presenta: MOVIMIENTO COMUNAL MUNICIPAL DE
SOMOTO
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

AUTOCONSTRUCCIÓ D’HABITATGES RURALS
PER A AFECTATS PEL MITCH A EL CASTILLITO I
EL PEGADOR

Regió: DEPARTAMENT DE MADRIZ
Presenta: INPRHU - SOMOTO
Aportació FONS: 4.500.000 ptes

REUBICACIÓ DE FAMÍLIES DEL NUCLI URBÀ DE
SOMOTO AFECTADES PEL MITCH

Regió: DEPARTAMENT DE MADRIZ
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMOTO
Aportació FONS: 3.800.000 ptes

AJUT D’EMERGÈNCIA EN ALIMENTS I
MEDECINES PER A AFECTATS PEL MITCH A
SOMOTO

Regió: DEPARTAMENT DE MADRIZ
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMOTO
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

RECONSTRUCCIÓ DE LES FOSSES SÈPTIQUES
D’ESTELÍ

Regió: DEPARTAMENT D’ESTELÍ
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTELÍ - COMI-
TÈ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA
Aportació FONS: 950.564 ptes

RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGUA
POTABLE D’ESTELÍ

Regió: DEPARTAMENT D’ESTELÍ
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTELÍ - COMI-
TÈ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA / AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 3.065.909 ptes

RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM SANITARI D’ESTELÍ

Regió: DEPARTAMENT D’ESTELÍ
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTELÍ - COMI-
TÈ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA / AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 4.606.265 ptes

REACTIVACIÓ DE LA VIDA ECONÒMICA A LA
COMUNITAT DE SAN JOSÉ DE PIRÉ

Regió: DEPARTAMENT D’ESTELÍ - MUNICIPI DE
CONDEGA
Presenta: INSTITUTO MUJER Y COMUNIDAD
Aportació FONS: 4.731.818 ptes

RECONSTRUCCIÓ DELS AQÜEDUCTES RURALS
D’ESTELÍ

Regió: DEPARTAMENT D’ESTELÍ
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTELÍ - COMI-
TÈ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA
Aportació FONS: 2.521.412 ptes

AJUT D’EMERGÈNCIA PER PAL·LIAR LA
SITUACIÓ DELS DAMNIFICATS DE LIMAY

Regió: DEPARTAMENT D’ESTELÍ
Presenta: COMITÉ DE HERMANAMIENTO LIMAY -
L’ESQUIROL
Aportació FONS: 2.000.000 ptes
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REHABILITACIÓ DE 148 HABITATGES DE
MESTRES AFECTATS PEL MITCH AL
DEPARTAMENT DE LEÓN

Regió: DEPARTAMENT DE LEÓN
Presenta: FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRA-
BAJADORES DOCENTES / BRIGADA RUBÉN DARÍO
Aportació FONS: 2.600.000 ptes

SOSTENIBILITAT PRODUCTIVA PER A PETITS
PRODUCTORS A LES COMUNITATS DE TROILO,
ABANGASCA I EL TRAPICHITO

Regió: DEPARTAMENT DE LEÓN
Presenta: UNAN- LEÓN
Aportació FONS: 565.000 ptes

REHABILITACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
BÀSIQUES AFECTADES PEL MITCH A LEÓN

Regió: DEPARTAMENT DE LEÓN
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEÓN - COMITÈ
MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA / AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS - VILAFRANCA SOLIDÀRIA
Aportació FONS: 18.000.000 ptes

INFRAESTRUCTURA D’HÀBITAT I SUPORT A LA
PRODUCCIÓ AGRÍCOLA PER A DAMNIFICATS
DEL MITCH A EL SAUCE

Regió: DEPARTAMENT DE LEÓN
Presenta: ESCUELAS RADIOFÓNICAS DE NICARAGUA
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

• GUATEMALA

SEGURETAT ALIMENTÀRIA PER A 243
FAMÍLIES DE 13 COMUNITATS DE L’ÀREA MAM
DE QUETZALTENANGO

Regió: QUETZALTENANGO
Presenta: MOVIMIENTO TZUK KIM-POP / CEPEDEM
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

AUTOCONSTRUCCIÓ D’HABITATGES A L’ALTA
VERAPAZ

Regió: DEPARTAMENT DE L’ALTA VERAPAZ
Presenta: FUNDACIÓN INCIDE
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

AUTOCONSTRUCCIÓ D’HABITATGES PER ALS
DAMNIFICATS PEL MITCH AL DEPARTAMENT
D’IZABAL

Regió: DEPARTAMENT D’IZABAL
Presenta: ASSOCIACIÓ D’AMISTAT AMB EL POBLE
DE GUATEMALA / CONAVIGUA - COORDINADORA
NACIONAL DE VIUDAS DE GUATEMALA
Aportació FONS: 6.160.000 ptes

AJUT D’EMERGÈNCIA PER A LA SEMBRA DE
GRANS BÀSICS A LA COMUNITAT D’AZTLÁN

Regió: DEPARTAMENT DE RETALHULEU
Presenta: ASSOCIACIÓ D’AMISTAT AMB EL POBLE
DE GUATEMALA / CONIC - COORDINADORA NACIO-
NAL INDÍGENA Y CAMPESINA
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

• HONDURES

DRETS LABORALS DE LES DONES EN EL MARC
DE L’EMERGÈNCIA

Regió: TOT EL PAÍS
Presenta: CDM - CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES
Aportació FONS: 3.500.000 ptes

ASSISTÈNCIA D’EMERGÈNCIA PER A LA
PRODUCCIÓ AGRÀRIA DE LA POBLACIÓ
DAMNIFICADA DE PROCÓN

Regió: DEPARTAMENT D’ATLÀNTIDA
Presenta: ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA
PAU / CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES
DEL CAMPO - CNTC
Aportació FONS: 4.400.000 ptes

Destrosses  produïdes pel pas de l’huracà a El Salvador.
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AJUT D’EMERGÈNCIA PER A LA
RECONSTRUCCIÓ DE LES COMUNITATS DE
TAULABÉ

Regió: TAULABÉ
SETEM - COMITÈ HONDURES / GRUP COORDINA-
DOR DE DONES DE TAULABÉ
Aportació FONS: 2.300.000 ptes

AUTOCONSTRUCCIÓ D’HABITATGES RURALS PER
A FAMÍLIES AFECTADES PER L’HURACÀ MITCH

Regió: DEPARTAMENT DE CORTÉS
Presenta: ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA
PAU / CÁRITAS SANPEDRANA
Aportació FONS: 4.100.000 ptes

• EL SALVADOR

RECONSTRUCCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES
AFECTADES PEL MITCH A SAN CARLOS LEMPA

Regió: DEPARTAMENT DE SAN VICENTE
Presenta: FUNDACIÓN CORDES
Aportació FONS: 3.500.000 ptes

FONS D’EMERGÈNCIA PER A LA POBLACIÓ
DAMNIFICADA PEL MITCH DE LES
COMUNITATS DE LA REGIÓ PARACENTRAL

Regió: PARACENTRAL
Presenta: MAM - MOVIMIENTO DE MUJERES MÉLI-
DA ANAYA MONTES
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

REHABILITACIÓ DE QUATRE PONTS A NUEVA
ESPERANZA

Regió: DEPARTAMENT D’USULATÁN
Presenta: DIRECTIVA COMUNAL DE LA COMUNIDAD
NUEVA ESPERANZA
Aportació FONS: 1.300.000 ptes

REACTIVACIÓ PRODUCTIVA PER A LES
COMUNITATS DE LA ZONA COSTANERA
D’USULUTÁN AFECTADES PER L’HURACÀ

Regió: DEPARTAMENT D’USULATÁN
Presenta: MÓN-3 / COORDINADORA DE ENTIDA-
DES DEL BAJO LEMPA
Aportació FONS: 7.492.673 ptes

Cal destacar la important tasca de coordinació que
s’ha dut a terme des de l’oficina de Managua que ha
permès d’aplicar de manera immediata els recursos
de forma finalista i controlada, amb signatura de con-
venis amb les contraparts.
També som conscients que aquesta col·laboració no
ha resolt la situació de les poblacions afectades i que
en molts llocs caldrà una llarga tasca de reconstruc-
ció, a la qual ens comprometem, incloent entre les
línies de treball d’anys posteriors una estratègia per
Centramèrica de reconstruir per transformar.

Zona rural afectada per les
pluges i vents a Hondures.
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• Campanya de Sensibilització
En el marc del Consell Català de Cooperació, del 10
de novembre al 10 de desembre es va dur a terme
una campanya de sensibilització amb el lema El des-
envolupament: un dret de tots els pobles, coincidint
amb el 50è Aniversari de la Declaració Universal dels
Drets Humans. La campanya es va organitzar conjun-
tament entre la Generalitat de Catalunya, la Federa-
ció Catalana d’ONGD i el Fons Català de Cooperació.
Entre els actes, destaca la conferència inaugural cele-
brada al Palau de la Generalitat, amb la participació
dels senyors Inongo Vi Makomé, escriptor de contes
africans; Rafael Grasa, president de la Federació Ca-
talana d’ONGD; Joan Aguado, president del Fons
Català i alcalde de Vilafranca del Penedès i Xavier
Trias, conseller de Presidència de la Generalitat.
També cal destacar entre les activitats de la campa-
nya, la celebració de la “Festa pel Desenvolupament”,
el 29 de novembre de 1998, amb actuacions i acti-
vitats diverses, així com exposicions, passis de ví-
deos, etc. relacionades amb el món de la sensibilit-
zació i la cooperació al desenvolupament.

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

A proposta de la Federació Catalana d’ONG pels Drets
Humans, es va constituir una Comissió Catalana pel
50è Aniversari de la Declaració, amb motiu de la ce-
lebració -el 10 de desembre de 1998- dels 50 anys.
Aquesta comissió estava integrada per: l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, l’Associació Na-
cions Unides, el Centre Unesco de Catalunya, la Con-
selleria de Benestar Social de la Generalitat, el Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, la Federació de
Municipis de Catalunya, la Federació Catalana d’ONG
per al Desenvolupament, la Federació Catalana d’ONG
pels Drets Humans, el Fons Català de Cooperació, el
Síndic de Greuges de Catalunya i la Taula Permanent
d’ONG de Catalunya.
La Comissió ha tingut com a objectiu coordinar tota
mena d’activitats i actes en relació a la commemora-
ció. En aquest sentit, va adoptar el lema Drets Hu-
mans; Tots, per a Tothom i a Tot arreu i va elaborar
una crida convidant totes les institucions i entitats a
adherir-s’hi.

• Plataforma de Solidaritat de
Catalunya amb República
Dominicana i Haití

Arran del pas de l’huracà George per la República
Dominicana i Haití, i les destrosses que aquest va
suposar en aquests països, i seguint la proposta ini-
cial de col·lectius d’immigrants dominicans, es va crear
aquesta Plataforma per tal que la majoria d’institu-
cions i entitats solidàries de Catalunya treballessin
conjuntament per fer un primer enviament d’ajut ur-
gent a la població afectada i per organitzar projectes
de reconstrucció de manera coordinada.
El Fons va participar en aquesta Plataforma i va fer
aportació d’un milió de pessetes per tal de fer efectiu
un projecte, dintre dels prioritzats a la Plataforma,
de l’ONG Assemblea de Cooperació per la Pau a la
República Dominicana.

• Campanya contra
la prostitució infantil

L’ONG Concertacion/s va impulsar una campanya de
sensibilització per tal de promoure les modificacions
en el codi penal que vetllin per una més gran protec-
ció contra la prostitució infantil i el tràfic internacio-
nal de menors. El Fons hi va donar suport, tot contri-
buint a la difusió en un àmbit local.

• Sessions sobre Cooperació
al Desenvolupament

Durant el 1998 s’ha continuat donant suport tècnic
a les sessions sobre cooperació al desenvolupament
organitzades per la Direcció de Serveis d’Afers So-
cials de l’Ajuntament de Barcelona i els Centres de
Recursos Pedagògics en els centres d’ensenyament
secundari de Barcelona.
En el curs 1997-1998, s’han coordinat les sessions
al voltant dels temes “Drets Humans i Desenvolupa-
ment”, “Comerç d’armament. Conflictes i desenvo-
lupament” i “Imatges i estereotips del Primer Món i
del Tercer Món”. Hi van participar un total de 12
instituts de secundària i 681 alumnes.
En el curs 1998-1999, les sessions han continuat
amb els 3 temes ementats abans i hi han participat
12 instituts de secundària i 589 alumnes.

ALTRES ACTIVITATS
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PARTICIPACIÓ EN CONSELLS DE
COOPERACIÓ I RELACIÓ AMB INSTITUCIONS

RELACIÓ AMB INSTITUCIONS
La relació i col·laboració amb algunes de les institucions més representatives del nostre país i de l’Estat,
comporta l’assistència a diverses reunions durant el curs i la participació en algunes de les instàncies de solida-
ritat i cooperació d’aquests organismes de les quals el Fons és membre.

• Consell de Cooperació de la
Generalitat de Catalunya

Durant el 1998, el Fons ha participat en les reuni-
ons ordinàries del Consell de Cooperació de la Gene-
ralitat com a membre d’aquest. A més, des d’aques-
ta instància s’ha coordinat la Campanya de sensibi-
lització del mes de novembre de 1998, organitzada
conjuntament per la Generalitat, el Fons i la Federa-
ció Catalana d’ONGD, i de la qual es dóna informa-
ció en l’apartat d’altres campanyes.

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

Dintre d’aquest Consell, el Fons Català gestiona els pro-
jectes provinents dels següents ajuntaments metropoli-
tans: Ajuntament de Badalona, Badia del Vallès,
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Gavà, l’Hospitalet, Molins de Rei, Montcada i
Reixac, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca,
Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts.

• Comissió de Solidaritat i
Cooperació de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC)

Durant el 1998, el Fons ha participat activament en
aquesta Comissió i s’han dut a terme nombroses acci-
ons conjuntes, la difusió de campanyes puntuals o (Ca-
ravana pel Sàhara, Campanya d’emergència i recons-
trucció a Centramèrica, etc.) d’emergència, l’edició de
publicacions i la promoció de diverses mocions.

• Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM)

Des de 1991 hi ha un signat un conveni de col·-
laboració. L’ACM ha donat suport a campanyes d’am-
pli abast del Fons com la Campanya d’emergència i
reconstrucció a Centramèrica.

• Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb el
Poble Sahrauí (CCSPS)

El Fons participa en les reunions de la Permanent i el
Plenari de la CCASPS com a membre convidat. En
aquest sentit, des de la Coordinadora, conjuntament
amb la delegació del Front Polisario a Catalunya, du-
rant el 1998 van encarregar al Fons la gestió de la
Caravana Catalana pel Referèndum. També se’ns con-
vidar a participar en l’Assemblea General de l’entitat
que va tenir lloc el 31 de gener del 1998 a l’Hospitalet.

• Secció de Solidaritat
Internacional de la Federació
Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP)

El Fons participa de manera continuada a diversos
seminaris i encontres realitzats per la FEMP des de
1992. Des del 1995, any de creació de la Secció de
Solidaritat Internacional, el Fons Català és membre
de la Permanent, a la qual també participen 16 cor-
poracions locals i un altre Fons de Cooperació. Durant
el 1998, arran d’una entrevista amb la Coordinadora
estatal d’ONG, es va acordar la creació d’una Comis-
sió de relació amb la Coordinadora integrada per 4
representants, un dels quals correspondria a un dels
Fons.

• Agència Espanyola de
Cooperació Internacional

Durant el 1998 destaca la invitació de l’AECI al Fons
a participar en la presentació de l’Informe sobre la
Cooperació Descentralitzada elaborat per l’Oficina
Tècnica de Planificació i Avaluació de la SECIPI (Se-
cretaria d’Estat per a la Cooperació Internacional i
per a Iberoamèrica).
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CONSELLS DE COOPERACIÓ
Quant a l’àmbit dels ajuntaments socis, la participació del Fons en un bon nombre de Consells de Cooperació
Municipals comporta l’assistència a les diverses reunions ordinàries que es convoquen durant el curs, a més de
col·laboració en els actes que s’hi organitzen. Aquesta presència sovint contribueix a aproximar la dinàmica del
Fons a l’àmbit local i és alhora un element informatiu mutu interessant. Des del Fons es pot informar d’aquelles
iniciatives o campanyes d’abast més general, tant de Catalunya (caravanes, campanyes d’emergència...), com
a l’àmbit d’Estat (Llei de cooperació, polítiques públiques d’AOD...), etc. La relació directa amb les entitats
locals en ajuda a poder copsar millor les inquietuds, demandes, etc.

• Consell de Cooperació de
l’Ajuntament de Barcelona

El 25 de febrer de 1998 el Consell Plenari de l’Ajun-
tament de Barcelona va aprovar la creació del Con-
sell Municipal de Cooperació Internacional al Desen-
volupament. Coincidint amb la incorporació de l’Ajun-
tament com a nou soci del Fons (el desembre de
1998), es va convidar al Fons a participar en aquest
Consell amb un representant. D’altra banda, un mem-
bre de l’equip tècnic del Fons Català hi participa a
títol d’expert independent.

• Consell de Cooperació de Santa
Coloma de Gramenet

Constituït l’octubre de 1996, el Fons participa en
aquest Consell de Cooperació de manera activa. Du-
rant el 1998, s’ha de destacar la signatura d’un
conveni pel qual el Fons gestionarà la convocatòria
específica dels recursos del consistori destinats a coo-
peració. El Fons realitzarà anualment l’anàlisi dels
projectes adreçats per l’Ajuntament provinents de les
ONG locals i de les ciutats germanes i traslladarà el
seu dictamen al Consell Sectorial de Solidaritat i Co-
operació del Consistori. També assumirà el seguiment
i l’avaluació dels projectes realitzats comptant amb
la participació de les ONG de Santa Coloma de Gra-
menet i de les contraparts locals beneficiàries i pre-
sentarà un informe narratiu anual a l’Ajuntament.

De manera similar al conveni signat amb Santa Coloma de Gramenet, a petició dels propis ajuntaments, s’han
acordat mecanismes de col·laboració per tal que les convocatòries locals siguin també gestionades en el marc
del Fons conjuntament amb l’ajuntament respectiu. Aquestes propostes que sovint es plantejaven per tal de
solucionar alguns problemes en què havien caigut els propis Consells i que a vegades s’iniciaven amb certs
recels per part de les entitats locals, han tingut en tots els casos una molt favorable acollida, ja que la presència
del Fons ha estat una aportació tècnica independent que ha resultat un element facilitador que ha assumit
l’anàlisi i el seguiment dels projectes presentats per les entitats locals.

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

Dintre d’aquest Consell, el Fons Català gestiona els
recursos que la Mancomunitat destina a cooperació
municipal per tal de contribuir a cofinançar els projec-
tes provinents dels següents ajuntaments metropoli-
tans que van proposar actuacions: Ajuntament de
Badalona, Badia del Vallès, Castelldefels, Cornellà de

Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet,
Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat,
Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat i Sant
Vicenç dels Horts.
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• Consell de Cooperació de
Castelldefels

És potser un dels més dinàmics ja que cada any con-
voquen diverses activitats conjuntes. Es per això que
s’ha publicat un dossier-memòria que recull els pro-
jectes finançats per l’Ajuntament de Castelldefels al
llarg de tota la legislatura. Cal destacar les Jorna-
des de Solidaritat que, en la seva vuitena edi-
ció, se celebraren del 19 al 25 d’octubre amb el títol
Els drets humans: tots i per a tothom i la
publicació d’un llibret de Menjars d’arreu del
món que es presenta en el marc de les jornades
gastronòmiques interculturals i de diversitat.

• 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. Cal destacar el molt bon funcionament del Cen-
tre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe)
que gestiona la Coordinadora d’ONG de les Comar-
ques Gironines en conveni amb l’Ajuntament de
Girona.

• Consell de Cooperació de
Mataró

Hi ha una molt estreta relació que es concentra amb
la nostra col.laboració en l’estudi i seguiment dels
projectes que es financen. Alhora hi ha una decidida
voluntat de l’Ajuntament de concretar com a àrees
prioritàries de treball amb solidaritat: Mediterrani,
Magrib, Municipalisme i aquelles àrees en les quals
les entitats mataronines tenen relacions permanents:
Perú, Marroc i les poblacions d’origen dels immigrats.

• Consell de Cooperació de
Badalona

Fer seguiment a la Trobada de Ciutats Europe-
es Agermanades amb San Carlos de Rio
San Juan (Nicaragua) que se celebrà el 29 i 30
de novembre de 1997 a Badalona a la qual assisti-
ren representants d’altres ciutats europees: Albacete,
Bologna, Groningen, Linz, Nürenberg, Witten, totes,
com Badalona, agermanades amb San Carlos. Al llarg
de l’any s’ha fet un seguiment molt de prop del pro-
jecte de contrucció del nou Mercat i Malecón comp-
tant amb la presència de la responsable de la oficina
tècnica del Fons a Nicaragua que s’ha desplaçat fins
a San Carlos.

• 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, així com l’acom-
panyament a l’agermanament amb la capital de la
Costa Atlàntica de Nicaragua, Puerto Cabezas, i la
col.laboració amb León a la costa del Pacífic nicara-
güenc.
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PRESÈNCIA DEL FONS A DIFERENTS ACTES
Durant el 1998, 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:

• CONFERÈNCIA SOBRE LA
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT, a Sant
Cugat del Vallès

13 de gener. Organitzades per l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès.

• PRESENTACIÓ D’UNA
EXPOSICIÓ SOBRE LA HISTÒRIA
DEL FONS, a Malgrat de Mar

27 de gener. Organitzada per l’Ajuntament de
Malgrat de Mar.

• XERRADA SOBRE EL FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ, a
Lleida

16 de febrer. Organitzada per l’Ajuntament de
Lleida.

• PARTICIPACIÓ A L’ENCONTRE
FINAL DEL PROGRAMA
EUROPA - AMÈRICA CENTRAL,
a Managua (Nicaragua)

5 i 6 de maig. Organitzat per la Direcció General
VIII de la Unió Europea i la Federació Mundial de
Ciutats Unides.

• JORNADES SOBRE LA
COOPERACIÓ MUNICIPAL,
a Leganés

18 de maig. Organitzades per la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.

• DEBAT SOBRE LA COOPERACIÓ
NORD-SUD DINS L’ÀMBIT
MUNICIPAL, a Barcelona

13 de juny. Organitzades per la Fundació CIDOB i
Proyecto Local.

• ENCONTRE REGIONAL
MUNICIPALISTA “CONSTRUINT
DEMOCRÀCIA I PODER LOCAL”,
a Antigua (Guatemala)

14-17 de juliol. Organitzat de manera conjunta per les
organitzacions COPEVI (Mèxic) - INCIDE (Guatemala)
- IPADE (Nicaragua) - FUNDASPAD (El Salvador) i
CONFEDERACIÓ DE FONS (Estat Espanyol).

• VISITA AL BISBE DE LA DIÒCESI
DE CHIAPAS, a Chiapas

20-21 de juny. Delegació d’ajuntaments
organitzada pel Fons Català de Cooperació.

• JORNADES DE COOPERACIÓ, a
Pamplona

1-2 d’octubre. Organitzades pel Govern de Navarra.

• INAUGURACIÓ DE L’HOSPITAL
GENERAL DE TESANJ, a Bòsnia i
Hercegovina

2-4 d’octubre. Delegació organitzada per
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

• REUNIÓ DE LA COMISSIÓ
D’ENLLAÇ DE LA FEDERACIÓ
ESTATAL D’INSTÀNCIES
SOLIDÀRIES AMB EL POBLE
SAHRAUÍ (FEDISSA), a Donostia

31 d’octubre.

• TROBADA DE REFLEXIÓ: “EL
DESENVOLUPAMENT LOCAL
NORD/SUD CATALUNYA - EL
SALVADOR”, a Barcelona

7 de novembre. Organitzada per Cooperacció.

• PRIMERES JORNADES SOBRE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT, a Sevilla

9 i 10 de desembre. Organitzades per
l’Ajuntament de Sevilla.

ACTIVITATS
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PUBLICACIONS ON HEM APAREGUT
COM A REFERENT DE COOPERACIÓ
EN L’ÀMBIT MUNICIPAL
En els últims anys, la cooperació descentralitzada està sent objecte d’estudi i de debat en el si de molts
organismes oficials i de moltes entitats i ONG del món de la cooperació. El Fons, com a referent del tema de la
cooperació al desenvolupament descentralitzada i aglutinador d’aquest tema en l’àmbit municipal, ha aparegut
durant el 1998 en algunes publicacions específiques com a exemple i referent de la cooperació descentralitzada
que s’està produint a l’Estat. Algunes d’aquestes publicacions són:

• Serie de Exámenes en materia
de cooperación al desarrollo:
España. 1998, nº 27.
Ediciones de la OCDE

El Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) és un
comitè especialitzat de treball de l’Organització per a
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)
que realitza exàmens periòdics amb l’objectiu de mi-
llorar els esforços individuals i col·lectius dels seus
membres en matèria de cooperació al desenvolupa-
ment. El seu informe anual de 1998 tracta sobre les
polítiques i esforços de l’Estat Espanyol en matèria
de cooperació al desenvolupament. En aquesta publi-
cació es remarca el paper de la cooperació descentra-
litzada com a tret específic de l’ajuda al desenvolupa-
ment que es fa a l’Estat Espanyol. També defineix els
Fons de Cooperació com a interessants i positius i
destaca el paper de suport tècnic que exerceix la Con-
federació de Fons.

• Informe sobre la Cooperación
Oficial Descentralizada. Febrer
1998. Oficina de Planificación y
Evaluación de la Secretaría de
Estado para la Cooperación
Internacional y para
Iberoamérica. Ministerio de
Asuntos Exteriores

Informe de l’Oficina de Planificació i Avaluació de la
SECIPI, que recull en sèries temporals les grans xi-
fres de la Cooperació Oficial al Desenvolupament de
l’Estat Espanyol. Es fa referència als sis Fons de Co-
operació que hi ha a l’Estat assenyalant els seus
objectius i finalitats.

• dCidob: Bimestral de Relacions i
Cooperació Internacional.
Desembre 1997 - gener 1998,
Núm. 63-64.
Fundació CIDOB- Barcelona

Número monogràfic dedicat a Catalunya i la coope-
ració al desenvolupament. Quan s’explica la coope-
ració al desenvolupament en l’àmbit municipal cata-
là es recullen les dades d’aportacions municipals al
Fons Català i es refereix al Fons com un organisme
aglutinador dels esforços d’un bon nombre de muni-
cipis catalans en temes de sensibilització i desenvo-
lupament de projectes concrets.

• Anuari Catalunya - Tercer Món.
1998, Barcelona.
Justícia i Pau

En cada edició del seu anuari es recull un apartat
específic dedicat al Fons Català on es detallen les
aportacions municipals al Fons i les tasques i activi-
tats dutes a terme per la nostra associació durant tot
el període.
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COMISSIONS DE TREBALL
Aquestes Comissions van ser un mecanisme, iniciat l’any 1997, per tal d’obrir l’espai de participació més enllà
de la pròpia Junta. Durant l’any 1998 aquestes Comissions han continuat fent reunions de treball i seguiment
de les diferents temàtiques creades ad hoc.

• Comissió de Seguiment de la Llei de Cooperació
Integrada pels ajuntaments d’Arenys de Mar, Badia del Vallès, Castellar del Vallès, Castelldefels, l’Hospitalet,
Olot, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Viladecans.
Durant el 1998 s’ha fet el seguiment de la tramitació parlamentària de la Llei de cooperació internacional, que
va ser finalment aprovada pel Congrés de Diputats el 7 de juliol. A l’espera de la tramitació reglamentària de la
Llei, a la Comissió es va decidir garantir la presència del Fons en la composició de la Comissió Interterritorial. Per
aquest motiu, a partir de l’informe jurídic realitzat pel vicepresident del Fons, Joan Cañada, i corroborat pel
secretari de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’acordà d’adreçar-nos a tots els ajuntaments membres i
sol·licitar que fessin una delegació formal de la seva representació a favor del Fons, a fi que pogués encaixar
amb el redactat de la pròpia Llei. De moment, ja s’han recollit 102 delegacions.

Delegació de la representació al Fons Català
a la Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament:

1 AJUNTAMENT D’ABRERA
2 AJUNTAMENT D’ANGLÈS
3 AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
4 AJUNTAMENT D’ASCÓ
5 AJUNTAMENT D’AVIÀ
6 AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
7 AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
8 AJUNTAMENT DE BANYOLES
9 AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
10 AJUNTAMENT DE BEGUR
11 AJUNTAMENT DE BESALÚ
12 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
13 AJUNTAMENT DE BREDA
14 AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
15 AJUNTAMENT DE CAMBRILS
16 AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
17 AJUNTAMENT DE CAMPRODON
18 AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
19 AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
20 AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
21 AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP
22 AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
23 AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
24 AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS
25 AJUNTAMENT DE LA FATARELLA
26 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
27 AJUNTAMENT DE FOGARS DE TORDERA
28 AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
29 AJUNTAMENT DE GIRONA
30 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
31 AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
32 AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
33 AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
34 AJUNTAMENT DE MANLLEU
35 AJUNTAMENT DE MANRESA
36 AJUNTAMENT DE MARTORELLES

37 AJUNTAMENT DE MEDIONA
38 AJUNTAMENT DE MIERES
39 AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
40 AJUNTAMENT DE MONTBLANC
41 AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
42 AJUNTAMENT DE MONT-RAS
43 AJUNTAMENT DE NAVARCLES
44 AJUNTAMENT DE NAVATA
45 AJUNTAMENT D’OLOT
46 AJUNTAMENT DE PALAMÓS
47 AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
48 AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
49 AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
50 AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
51 AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
52 AJUNTAMENT DE POLINYÀ
53 AJUNTAMENT DE PORTBOU
54 AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
55 AJUNTAMENT DE LES PRESES
56 AJUNTAMENT DE REUS
57 AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
58 AJUNTAMENT DE RIUDARENES
59 AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
60 AJUNTAMENT DE ROQUETES
61 AJUNTAMENT DE RUBÍ
62 AJUNTAMENT DE SALT
63 AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
64 AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
65 AJUNTAMENT DE SANT CELONI
66 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
67 AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
68 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
69 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
70 AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
71 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
72 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

ACTIVITATS
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73 AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES
74 AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
75 AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
76 AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT
77 AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE

MONTBUI
78 AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ
79 AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE

PALAUTORDERA
80 AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
81 AJUNTAMENT DE LA SECUITA
82 AJUNTAMENT DE SENTMENAT
83 AJUNTAMENT DE SITGES
84 AJUNTAMENT DE SUBIRATS
85 AJUNTAMENT DE TARRAGONA
86 AJUNTAMENT DE TONA

87 AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
88 AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX
89 AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
90 AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
91 AJUNTAMENT DE TORTOSA
92 AJUNTAMENT D’ULLDECONA
93 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
94 AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA
95 AJUNTAMENT DE VALLROMANES
96 AJUNTAMENT DE VALLS
97 AJUNTAMENT DE VIDRERES
98 AJUNTAMENT DE VILAFANT
99 AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
100 AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
101 AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ
102 AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

• Comissió del Mediterrani
Formada pels ajuntaments de Badalona, Castelldefels, Girona, l’Hospitalet, Mataró, Rubí, Vilafranca del Penedès
i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Durant aquest any s’ha treballat en la elaboració d’un guió per presentar una Exposició i unes Jornades sobre la
Mediterrània, pel primer trimestre de 1999. A més també s’ha acordat la publicació en català d’un llibre de la
Comunitat de Sant Egidi titulat Algèria Segrestada.

• Comissió de Municipalisme
Integrada pels ajuntaments d’Arbúcies, Badalona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet, Mataró,
Molins de Rei, Santa Margarida de Montbui, Viladecans i Vilafranca del Penedès.
L’activitat més destacable durant el 1998 ha estat la participació en l’Encontre Regional Municipalista a Centra-
mèrica, celebrat a Antigua (Guatemala) del 14 al 18 de juliol. Va ser organitzat de manera conjunta per les
organitzacions COPEVI (Mèxic) - INCIDE (Guatemala) - IPADE (Nicaragua) - FUNDASPAD (El Salvador) i CONFE-
DERACIÓ DE FONS (Estat Espanyol). Les tasques dutes a terme per aquesta Comissió han estat l’aprovació del
programa del Taller regional “Construint Democràcia i Poder Local” i el treball previ a l’assistència a l’Encontre.

La delegació que va assistir-hi estava
formada per representants dels ajunta-
ments de Mataró, Molins de Rei, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Just Desvern
i Vilafranca del Penedès. Des de la Co-
missió de Municipalisme s’ha elaborat
un informe resum de conclusions i valo-
racions on es destaca molt positivament
la participació en aquest Encontre.
Atesa aquesta valoració, s’ha acordat
fer una proposta a la Confederació per
tal de celebrar una Jornada, possible-
ment a Mataró, durant el proper any
1999, per tal de donar a conèixer l’exis-
tència de les xarxes municipalistes a ca-
dascun dels països i de la voluntat de
treballar a l’àmbit regional de Centra-
mèrica, Mèxic i el Carib.

Encontre Regional Municipalista a Centramèrica celebrat a Antigua (Guatemala).
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ACTUACIONS EN EL MARC DE LA
CONFEDERACIÓ DE FONS
En el marc de les línies de treball de la Confederació per l’any 1998 es contemplaven els següents objectius:

• Enfortiment del Fons de Cooperació ja constituïts i impuls de creació d’altres fons
• Representació conjunta davant institucions i organismes oficials
• Treball de propostes de sensibilització compartides
• Enfortiment del treball de l’Oficina de Managua

INFORMACIÓ GENERAL CONFEDERACIÓ

Data de creació Núm. de socis Recursos gestionats 98

FONS CATALÀ 1986 209 572 milions ptes

EUSKAL FONDOA 1996 58 200 milions ptes

FONS MALLORQUÍ 1993 49 197 milions ptes

FONS VALENCIÀ 1992 51 30,8 milions ptes

FONS MENORQUÍ 1993 23 19,3 milions ptes

FONDO GALEGO 1997 38 5,8 milions ptes

TOTAL 428 1.024,9 milions ptes

ACCIONS REALITZADES
Les accions realitzades per la Confederació durant 1998 han estat les següents:

• Enfortiment dels Fons
ja constituïts

En general, els sis Fons presents a l’Estat Espanyol
(Català, Basc, Valencià, Mallorquí, Menorquí i Gallec)
han conegut un increment sostingut en el nombre de
socis, destacant la incorporació d’entitats locals “relle-
vants” com ara l’Ajuntament de Barcelona (en el cas
del Fons Català) o l’Ajuntament de Vigo (en el cas del
Fondo Galego). Aquest increment en el nombre de so-
cis membres també s’ha vist reflectit en el significatiu
augment dels pressupostos i projectes desenvolupats.
D’altra banda, aquesta dinàmica de creixement nu-
mèric i econòmic ha significat també un enfortiment
dels recursos materials i humans (ja hi ha 20 tècnics
treballant) que, alhora, ha permès diversificar les
tasques per àrees geogràfiques i temàtiques.
L’intercanvi d’experiències i coneixements entre els
Fons, com la trobada de tècnics de la Confederació
celebrada al gener de 1998 a Barcelona, són un es-
pai indispensable i valorat molt positivament.

• Representació conjunta
En d’aquest apartat s’han de destacar 3 accions im-
portants conjuntes que han suposat el reconeixement
del paper dels Fons i de la Confederació (com a exem-
ple la referència a aquests en documents oficials com
l’Informe del CAD, esmentat anteriorment)

• AECI (Agència Espanyola
de Cooperació Internacional)

Al desembre de 1997 l’AECI va publicar un docu-
ment de proposta d’homogeneïtzació de les bases
de convocatòria de totes les administracions públi-
ques anomenat Metodologia de projectes de coope-
ració al desenvolupament. Com a resposta a aquest
document, la Confederació va lliurar a Fernando
Montalbán, cap de l’oficina de Planificació i Avalua-
ció de la SECIPI, el document “Comentaris al docu-
ment de l’AECI: metodologia de projectes de coope-
ració al desenvolupament”. En aquest document, la
Confederació proposa de fer més èmfasi en determi-
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nats aspectes de participació, d’informació, d’inter-
canvi i de vinculació local dels actors.

• Llei de Cooperació
Una de les tasques importants, iniciades l’any 1997
i amb continuïtat durant l’any 1998, ha estat el se-
guiment dels tràmits per a l’aprovació definitiva de
la Llei de cooperació al desenvolupament, aprovada
pel Congrés de Diputats el 7 de juliol de 1998. Les
gestions es van fer tant amb la pròpia AECI, com
amb els representants de tots els grups parlamenta-
ris per fer-los arribar les qüestions que com a Confe-
deració es plantejaven.
Del text aprovat destaca l’article 23, que recull una
esmena plantejada des de la Confederació de Fons,
pel que fa a la creació del Consell Interterritorial de
Cooperació al Desenvolupament, on s’indica que hi
tindrien garantida la presència les Comunitats Autò-
nomes, les Entitats Locals i aquelles instàncies de
coordinació supramunicipal en qui aquestes expres-
sament deleguin.
És per això que des de tots els Fons s’ha fet una
proposta a tots els ajuntaments membres perquè
deleguin la seva representació a favor del seu Fons.

• Treball en propostes
compartides

• Encontre Municipalista a
Centramèrica

Una de les iniciatives més interessants i destacades
de la Confederació durant el 1998 ha estat l’orga-
nització i la participació en l’Encontre Regional Muni-
cipalista celebrat a Antigua (Guatemala), el juliol de
1998, anomenat “Construint democràcia i poder lo-
cal”. L’objectiu general va ser afavorir la creació de
xarxes de desenvolupament i poder local en un con-
text històricament difícil pels moviments municipalis-
tes. L’encontre, organitzat de manera conjunta per
les organitzacions COPEVI (Mèxic) -INCIDE
(Guatemala) - IPADE (Nicaragua) - FUNDASPAD (El
Salvador) i CONFEDERACIÓ DE FONS (Estat Espa-
nyol), va comptar amb la participació de més de 140
persones entre autoritats locals, membres d’organit-
zacions comunitàries i d’associacions municipalistes
de Mèxic, Guatemala, El Salvador, Hondures,
Nicaragua, Panamà, República Dominicana i Cuba
amb el propòsit d’emprendre un esforç alternatiu de
coordinació i articulació regional.
Els eixos temàtics de l’Encontre foren:

• Participació ciutadana, construcció de
ciutadania i poder local
• Gestió municipal democràtica i participativa
• Autonomia, descentralització i polítiques
públiques

Des de la Confederació s’ha fet una valoració molt posi-
tiva d’aquest Encontre ja que ha suposat facilitar el co-
neixement directe dels nostres interlocutors a la regió,
les seves experiències pràctiques, les seves línies teòri-
ques, la seva visió de la cooperació al desenvolupament
i, en definitiva, un discurs enriquidor i orientador.
D’altra banda, l’organització de l’acte i el seu desen-
volupament ha significat un pas més per dimensio-
nar l’espai de la Confederació com a òrgan de repre-
sentació conjunta i un interès comú.

• Oficina conjunta a Managua
Una de les tasques importants de la Confederació es
duu a terme des de l’oficina de Managua. L’enforti-
ment i el creixement dels Fons (assenyalats anterior-
ment) han tingut repercussió en la gran activitat que
ha desenvolupat l’Oficina abraçant més funcions de
les inicialment requerides (bàsicament seguiment i
avaluació de projectes i coordinació institucional).

Activitats realitzades

• Sistematització de la informació existent sobre
els projectes finançats pels diferents Fons a la
zona

• Seguiment dels projectes sobre terreny:
programació i logística de rutes a l’àmbit de
país, regió, entitat executora, projecte i
comunitat

• Síntesi i anàlisi de la informació aconseguida
durant el procés de seguiment

• Accions de coordinació amb entitats
homòlogues

• Acompanyament de les diferents delegacions
de visita a Centramèrica

• Identificació de contraparts i projectes de
cooperació

• Informació permanent a les respectives seus
centrals dels Fons participants

Durant l’exercici de 1998, a més del treball ordinari,
des de l’oficina de Managua s’ha fet un esforç molt
important en la coordinació i organització de l’Encon-
tre Municipalista de Guatemala, en l’Encontre de
Cooperació descentralitzada Europa - Amèrica Cen-
tral, i sobretot, davant la resposta solidària que va
merèixer l’huracà Mitch.
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Corbera de Llobregat
Deltebre
L’Escala
Esplugues de Llobregat
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres
Flaçà
Flix
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Girona
Granollers
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet de Llobregat
Igualada
La Jonquera
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
Matadepera
Mataró
Mediona
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montblanc
Montcada i Reixac
Mont-ras
Montmeló
Navarcles
Olot
Palafolls
Palafrugell

Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Maria de Corcó
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
Tiana
Tona
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
Vidreres
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar

Ajuntaments: Pallejà
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
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
La Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
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 Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Gregori
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de les Fonts
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pol de Mar
Sant Quirze del Vallès

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
Barberà del Vallès
Barcelona
Begur
Berga
Besalú
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Les Borges Blanques
Les Cabanyes
Caldes d’Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Cambrils
Campdevànol
Camprodon
Canet de Mar
Canovelles
Cardedeu
Cassà de la Selva
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castell-Platja d’Aro
La Cellera de Ter
Celrà
Cercs
Cerdanyola del Vallès

Convenis de Col·laboració: Institució protectora:
Agencia Espanyola de Cooperació
   Internacional - AECI
Associació Catalana de Municipis i Comarques

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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