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3PRESENTACIÓ

Fent un repàs de la tasca realitzada pel Fons Català al llarg de 1999 creiem que es destaca
notablement l’especialització de la nostra acció en cooperació en línies de prioritats que han
anat esdevenint un eix identificador de la nostra aposta per la cooperació descentralitzada:

• Municipalisme i desenvolupament local
• Migracions i desenvolupament
• Drets humans i drets del pobles
• Desenvolupament humà i sostenible

Aquesta focalització no ignora definir objectius especifics per àrees geogràfiques:  Centramèri-
ca, Àrea Andina, Con sud d’Àmèrica Llatina, Balcans, Mediterrània, Àfrica Subshariana... i
sense oblidar totes les iniciatives que ha calgut impulsar d’emergència i de sensibilització.

Pel que fa a l’àmbit social-institucional s’ha dut a terme un procés de delegació prou ampli que
ha fet que més d’un centenar de municipis sol·licitessin la presència del Fons Català a la
Comissió Interterritorial que es crearà en el marc de la llei de Cooperació, alhora que delegaven
en el Fons aquesta representació, que molt probablement al llarg de l’any 2000 es farà
efectiva.

Es per tot això que, en aquesta breu salutació, hem volgut destacar, més enllà del creixement
quantitatiu que el Fons Català ha experimentat aquest darrer exercici i que ens porta a superar
els 608 milions d’ingressos i les 211 institucions associades, cal subratllar  l’aspecte qualitatiu
de tot aquest treball.

Espero que el contingut d’aquesta memòria sigui del vostre interès i ajudi a tothom a tenir una
millor visió de conjunt.

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 1999
Durant l’any 1999 s’han incorporat com a nous socis
les institucions següents:

Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Creixell
Ajuntament de Castellterçol
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

D’altra banda s’ha donat de baixa del Fons l’Ajunta-
ment de Cercs.

L’any 1999 ha continuat l’increment de nous socis:
5 ajuntaments i 1 consell comarcal. Tot i que no és el
mateix ritme que en exercicis anteriors, amb aquests
nous socis el 81,23% de la població de
Catalunya està representada al Fons.

NOUS SOCIS

DISTRIBUCIÓ DELS AJUNTAMENTS SOCIS
SEGONS LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI

Nombre d’habitants Total de municipis(*) Municipis socis Proporció

de 0 a 1.000 526 17 3,2 %

de 1.001 a 5.000 260 57 21,9 %

de 5.001 a 10.000 68 41 60,3 %

de 10.001 a 25.000 52 38 73,1 %

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 944 188 19,9 %

(*) Dades del Cens Municipal de 1996

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). Durant 1999, han continuat les aportacions econò-
miques per part d’institucions, entitats i empreses tant en el marc de les diferents campanyes com en projectes
ordinaris (com es recull en les pàgines posteriors d’aportacions econòmiques).

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

COL·LABORADORS SOCIALS
DIÀLEG ENTRE CULTURES

COL·LABORADORS INFORMATIUS
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

INSTITUCIÓ PROTECTORA
GENERALITAT DE CATALUNYA
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APORTACIONS REALITZADES PELS
SOCIS I COL·LABORADORS EL 1999

Les aportacions que s’indiquen a continuació, realitza-
des pels socis i altres institucions col·laboradores, cor-
responen a les quantitats aportades durant el 1999
destinades a projectes de cooperació i sensibilització i a
les quantitats aportades per a campanyes específiques.

Ajuntaments socis

Abrera ..................................................... 600.000 ptes
Alella .................................................................. 0 ptes
Alpens ....................................................... 81.000 ptes
L’Ametlla del Vallès ...................................... 50.000 ptes
Anglès ....................................................... 50.000 ptes
L’Arboç ............................................................... 0 ptes
Arbúcies ................................................ 4.500.000 ptes
Arenys de Mar .......................................... 750.000 ptes
Arenys de Munt ......................................... 400.000 ptes
Argentona ............................................. 5.960.000 ptes
Badalona ............................................ 47.646.500 ptes
Badia del Vallès ........................................ 900.000 ptes
Banyeres del Penedès ................................ 350.000 ptes
Banyoles ............................................... 1.900.000 ptes
Barberà del Vallès .................................. 2.235.879 ptes
Barcelona ............................................ 13.200.000 ptes
Begur ...................................................... 650.000 ptes
Berga .................................................... 150.000 ptes1

Besalú ..................................................... 500.000 ptes
La Bisbal d’Empordà ............................... 1.500.000 ptes
Blanes .................................................. 2.946.641 ptes
Les Borges Blanques .................................. 500.000 ptes
Les Cabanyes ............................................ 212.695 ptes
Caldes d’Estrac ......................................... 125.000 ptes
Caldes de Malavella .............................................. 0 ptes
Caldes de Montbui .................................. 1.009.335 ptes
Calella .................................................. 2.287.600 ptes
Cambrils ............................................... 1.214.091 ptes
Campdevànol ......................................... 1.200.000 ptes
Camprodon ........................................... 1.725.207 ptes
Canet de Mar ............................................ 100.000 ptes
Canovelles ........................................................... 0 ptes
Cardedeu ................................................. 749.073 ptes
Cassà de la Selva ...................................... 975.000 ptes
Castellar del Vallès ................................. 4.500.000 ptes
Castellbisbal .......................................... 5.600.000 ptes
Castelldefels .......................................... 9.650.000 ptes
Castellfollit de la Roca .................................. 50.000 ptes
Castelló d’Empúries ................................ 1.459.032 ptes
Castell-Platja d’Aro ................................ 1.000.000 ptes2

Castellterçol .............................................. 206.921 ptes

La Cellera de Ter ....................................... 325.000 ptes
Celrà ....................................................... 186.375 ptes
Cercs ......................................................... 25.000 ptes
Cerdanyola del Vallès .............................. 7.482.152 ptes
Corbera de Llobregat .................................. 500.000 ptes
Creixell .................................................... 160.000 ptes
Deltebre .............................................................. 0 ptes
L’Escala ................................................ 2.900.000 ptes
Esplugues de Llobregat ............................ 3.104.852 ptes
Esterri de Cardós ......................................... 29.913 ptes
La Fatarella .............................................. 425.000 ptes
Figueres ................................................ 8.119.026 ptes
Flaçà ......................................................... 50.000 ptes
Flix ......................................................... 500.000 ptes
Fortià ................................................................. 0 ptes
Les Franqueses del Vallès ........................... 860.000 ptes
La Garriga ............................................. 4.110.000 ptes
Girona ................................................ 10.230.593 ptes
Gironella .................................................. 200.000 ptes
Granollers ............................................. 4.890.000 ptes
Guardiola de Berguedà ............................... 125.000 ptes
L’Hospitalet ......................................... 13.800.000 ptes
Igualada ............................................................. 0 ptes
La Jonquera .............................................. 250.000 ptes
Llagostera ................................................ 585.000 ptes
Llavorsí .................................................... 453.106 ptes
Lleida ................................................... 5.000.000 ptes
Lliçà d’Amunt ........................................ 3.902.082 ptes
Lliçà de Vall .............................................. 300.000 ptes
Lloret de Mar ......................................... 1.650.000 ptes
Les Llosses ................................................. 56.000 ptes
Malgrat de Mar ...................................... 4.862.277 ptes
Manlleu ................................................... 750.000 ptes
Manresa ............................................... 1.600.000 ptes
Martorell .................................................. 150.000 ptes
Les Masies de Voltregà ............................... 250.000 ptes
El Masnou ............................................. 1.150.000 ptes
La Masó .................................................. 367.216 ptes
Massanes ................................................... 75.000 ptes
Matadepera ........................................... 1.772.858 ptes
Mataró ............................................... 33.770.122 ptes
Mediona .................................................. 177.075 ptes
El Molar ..................................................... 51.500 ptes
Molins de Rei ......................................... 1.650.000 ptes
Mollet del Vallès .................................... 2.136.000 ptes
Montblanc ................................................ 100.000 ptes
Montcada i Reixac .................................. 4.961.500 ptes
Montmeló ............................................. 1.700.000 ptes
Mont-Ras ................................................. 140.000 ptes
Navarcles .............................................. 1.052.878 ptes
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Olot ..................................................... 5.500.000 ptes
Palafolls ................................................... 350.000 ptes
Palafrugell ............................................. 1.000.000 ptes
Palau de Plegamans .................................. 513.188 ptes
Pallejà ..................................................... 500.000 ptes
Parets del Vallès ..................................... 1.175.000 ptes
El Pla de Santa Maria ........................................... 0 ptes
Les Planes d’Hostoles .................................. 25.000 ptes
La Pobla de Segur ....................................... 50.000 ptes
Polinyà ................................................. 2.380.500 ptes
El Prat de Llobregat ................................ 1.800.000 ptes
Premià de Dalt .......................................... 600.000 ptes
Premià de Mar .......................................... 250.000 ptes
Les Preses ................................................ 861.980 ptes
Reus ..................................................... 8.236.000 ptes
Ribes de Freser ......................................... 900.000 ptes
Riells i Viabrea .......................................... 150.000 ptes
Ripoll ....................................................... 425.000 ptes
Ripollet ................................................. 3.316.182 ptes
Riudarenes ............................................... 425.000 ptes
La Roca del Vallès .................................. 1.100.000 ptes
Roda de Ter ........................................... 1.348.000 ptes
Roquetes .............................................. 1.000.000 ptes
Roses ................................................... 1.300.000 ptes
Rubí ..................................................... 5.700.000 ptes
Sabadell .................................................. 750.000 ptes
Salt ...................................................... 3.136.298 ptes
Sant Adrià de Besòs ................................ 3.175.000 ptes
Sant Agustí de Lluçanès ................................ 36.000 ptes
Sant Andreu de Llavaneres .......................... 604.000 ptes
Sant Boi de Llobregat ............................. 2.100.000 ptes
Sant Cebrià de Vallalta ................................. 42.350 ptes
Sant Celoni .............................................. 680.000 ptes
Sant Cugat del Vallès .............................. 9.827.700 ptes
Sant Esteve de Palautordera ......................... 25.000 ptes
Sant Feliu de Guíxols .............................. 1.988.750 ptes
Sant Feliu de Llobregat ........................... 8.550.000 ptes
Sant Feliu de Pallerols ................................ 319.225 ptes
Sant Gregori ............................................. 333.000 ptes
Sant Iscle de Vallalta ................................... 25.000 ptes
Sant Joan de les Abadesses ........................ 800.000 ptes
Sant Joan les Fonts ................................... 450.000 ptes
Sant Julià de Ramis ..................................... 75.075 ptes
Sant Just Desvern ................................... 1.650.000 ptes
Sant Llorenç d’Hortons ............................... 270.000 ptes
Sant Llorenç Savall .................................... 432.000 ptes
Sant Mateu de Bages .................................. 37.500 ptes
Sant Pere de Ribes ................................. 2.654.662 ptes
Sant Pol de Mar ........................................ 270.000 ptes
Sant Quirze del Vallès ........................................... 0 ptes
Sant Sadurní d’Anoia ................................. 700.000 ptes
Sant Vicenç de Castellet ............................. 100.000 ptes
Sant Vicenç de Montalt .............................. 279.000 ptes
Sant Vicenç dels Horts ............................ 2.155.000 ptes
Santa Coloma de Farners ........................... 400.000 ptes
Santa Coloma de Gramenet ................... 22.313.572 ptes
Santa Margarida de Montbui ....................... 314.475 ptes
Santa Margarida i els Monjos ................... 1.889.575 ptes

Santa Maria d’Oló ..................................... 100.000 ptes
Santa Maria de Corcó ................................ 175.000 ptes
Santa Maria de Palautordera ....................... 475.000 ptes
Santa Perpètua de Mogoda .................... 11.622.967 ptes
Sarrià de Ter ............................................. 450.000 ptes
La Secuita ................................................ 125.000 ptes
La Sénia .................................................. 150.000 ptes
Sentmenat ............................................ 1.070.000 ptes
La Seu d’Urgell ...................................... 3.150.000 ptes
Sitges ................................................... 5.500.000 ptes
Súria ....................................................... 300.000 ptes
Tagamanent ........................................................ 0 ptes
Tarragona .............................................. 9.500.000 ptes
Terrassa ................................................ 4.750.000 ptes
Tiana .................................................... 1.597.084 ptes
Tona ........................................................ 400.000 ptes
Tordera .................................................... 600.000 ptes
Torelló .................................................. 1.532.633 ptes
Torredembarra .......................................... 380.000 ptes
Torrelles de Llobregat .............................. 1.100.000 ptes
Torres de Segre .................................................... 0 ptes
Torroella de Montgrí ................................ 2.799.192 ptes
Tortosa ................................................. 2.535.372 ptes
Tossa de Mar .............................................. 50.000 ptes
Ulldecona ................................................. 398.755 ptes
Vallfogona de Ripollès .................................. 38.484 ptes
Vallromanes ............................................... 26.200 ptes
Valls ..................................................... 1.850.000 ptes
Vandellòs ................................................... 75.000 ptes
El Vendrell ................................................ 150.000 ptes
Vic ....................................................... 9.820.000 ptes
Vidreres ................................................... 350.000 ptes
Viladecans ............................................. 6.000.000 ptes
Vilafant .................................................... 150.000 ptes
Vilafranca del Penedès ............................ 8.953.750 ptes
Vilajuïga .................................................... 53.000 ptes
Vilanova del Camí ..................................... 601.757 ptes
Vilanova i la Geltrú ................................. 4.050.000 ptes
Vilassar de Mar ...................................... 2.156.440 ptes

Altres institucions associades

Consell Comarcal de l’Alt Camp ................... 290.139 ptes
Consell Comarcal de l’Alt Penedès ................ 100.000 ptes
Consell Comarcal del Garraf ........................ 500.000 ptes
Consell Comarcal del Maresme .................... 350.000 ptes
Consell Comarcal del Vallès Occidental ....... 1.000.000 ptes
Consell Comarcal del Vallès Oriental ............. 300.000 ptes
Diputació de Barcelona .......................... 20.000.000 ptes
Diputació de Girona ................................ 2.594.411 ptes
Mancomunitat de Municipis de

l’Àrea Metropolitana de Barcelona ........ 40.250.000 ptes
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Entitats associades

Cooperativa ABACUS .................................. 400.000 ptes
FAPAC–Federació d’Associacions de

Pares d’Alumnes de Catalunya .................. 270.297 ptes
Federació Sindical de l’Administració

Pública de CCOO ..................................... 100.000 ptes
Grup GICAPLA ............................................. 38.848 ptes

Altres ajuntaments col·laboradors

Alins .......................................................... 30.000 ptes
Arbeca ..................................................... 100.000 ptes
Argelaguer ................................................. 30.000 ptes
Artesa de Segre ........................................ 200.000 ptes
Avinyonet del Penedès ............................... 100.000 ptes
Balenyà ..................................................... 50.000 ptes
Borredà ................................................... 200.000 ptes
Breda ...................................................... 300.000 ptes
El Brull ....................................................... 50.000 ptes
Cabrils .................................................. 1.000.000 ptes
Campllong ................................................ 100.000 ptes
Capellades ............................................... 291.789 ptes
El Catllar .................................................. 300.000 ptes
Cervera ................................................. 1.000.000 ptes
Colomers ................................................... 15.000 ptes
Fogars de Tordera ........................................ 50.000 ptes
Font-Rubí ................................................... 10.000 ptes
Maià de Montcal ......................................... 15.000 ptes
Montferri ................................................... 10.000 ptes
Montgat .................................................. 400.000 ptes
Montornès del Vallès ............................... 1.000.000 ptes
Navata ...................................................... 50.000 ptes
Palamós .................................................. 750.000 ptes
Els Pallaresos .............................................. 10.000 ptes
El Papiol .................................................... 50.000 ptes
Perelada .................................................. 301.246 ptes
El Pont de Suert .......................................... 40.000 ptes
Porqueres ................................................... 50.000 ptes
Regencós ................................................... 15.000 ptes
Sagàs ........................................................ 10.000 ptes
Sallent ..................................................... 500.000 ptes
Sant Martí de Llémena ................................. 15.000 ptes
Sant Martí de Centelles ................................ 67.258 ptes
Sant Quirze de Safaja .................................. 10.000 ptes
Santa Coloma de Cervelló ........................... 575.000 ptes
Sils ......................................................... 100.000 ptes
Terrades ..................................................... 10.000 ptes
Tivissa ..................................................... 250.000 ptes
Torrelavit .................................................... 25.000 ptes
Tortellà ...................................................... 30.000 ptes
La Vall d’en Bas ........................................ 100.000 ptes
Vallgorguina ............................................. 100.000 ptes
Vallirana ............................................... 1.000.000 ptes
Vila-Sacra ................................................... 25.000 ptes
Vilopriu ...................................................... 20.000 ptes

Altres institucions col·laboradores

Consell Comarcal del Baix Ebre .................... 200.000 ptes
Consell Comarcal del Baix Empordà .............. 200.000 ptes
Consell Comarcal del Berguedà .................... 100.000 ptes
Consell Comarcal del Gironès ....................... 500.000 ptes
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ............ 100.000 ptes
Consell comarcal de la Selva ....................... 125.000 ptes
Diputació de Lleida .................................... 500.000 ptes

Institució protectora

Generalitat de Catalunya ....................... 51.000.000 ptes

Altres entitats col·laboradores

Aldaia Solidària ........................................... 45.000 ptes
Agrupació de Bombers de la
Generalitat de Catalunya ................................ 4.000 ptes
Agrupament Escolta la Claca

(Cassà de la Selva) ................................... 30.000 ptes
AMPA Escola Frangoal (Castelldefels) ........... 121.500 ptes
APA Charles Darwin (El Prat de Llobregat) ..... 160.000 ptes
Assemblea Independentista d’Osona

(Osona) .................................................. 65.000 ptes
Associació del Ball de Navata (Navata) ......... 114.000 ptes
Associació Centre Vila (Vilafranca

del Penedès) .......................................... 288.269 ptes
Associació de Comerciants del

Carrer Major (Montcada i Reixac) .............. 300.000 ptes
Associació Cultural la Fraternal (Espolla) ......... 15.000 ptes
Associació per a la Promoció ......................... 43.000 ptes
Associació de Veïns de Badia del Vallès

(Badia del Vallès) ..................................... 30.000 ptes
Associació de Veïns de Breda (Breda) ............. 10.000 ptes
Associació de Veïns de Montjuïc (Girona) ........ 20.000 ptes
Aula de Música Masafrets (Mataró) ............. 988.989 ptes
Badalona Solidària (Badalona) .................... 700.000 ptes
Banyoles Solidària (Banyoles) .................. 1.000.000 ptes
Bar Zé (Vilafranca del Penedès) .................. 200.000 ptes
Bicicletes Solidàries (Barcelona) ...................... 5.000 ptes
La Bisbal x Kosovo (La Bisbal d’Empordà) ..... 292.808 ptes
Caldes Solidària (Caldes de Montbui) ........... 200.000 ptes
Camí Solidari (Vilafranca del Penedès) ......... 180.000 ptes
Campanya C.C. Maresme /

Ajuntaments Maresme (Maresme) ............ 625.000 ptes
Campanya Ciutadana d’Esplugues x

Kosovo (Esplugues de Llobregat) ............... 498.093 ptes
Campanya Ciutadana de Lloret de Mar

(Lloret de Mar) ....................................... 833.149 ptes
Campanya Ciutadana d’Olot (Olot) .............. 427.186 ptes
Campanya Ciutadana de Santa Margarida i

els Monjos (Santa Margarida i Els Monjos) .... 360.370 ptes
Càritas ....................................................... 50.000 ptes
Càritas de Figueres (Figueres) ....................... 38.700 ptes
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Càritas Interparroquial (Vilafranca
del Penedès) .......................................... 225.000 ptes

Casal d’Amistat Cubanoempordanès
(Alt Empordà) .......................................... 15.000 ptes

Casal Cuba (Santa Coloma de Gramenet) ....... 10.000 ptes
CEIP Silvestre Santaló (Salt) ......................... 50.000 ptes
Centre de Catequesi Pare Claret (Girona) ...... 176.000 ptes
Centre Excursionista Besalú (Besalú) .............. 45.000 ptes
Col·lectiu de Famílies Acollidores de

Ripollet (Ripollet) ................................... 200.000 ptes
Col·legi Guillem Montgrí (Torroella de

Montgrí) .................................................... 6.000 ptes
Comissió de Solidaritat Nord-Sud (Torroella

de Montgrí) ........................................... 241.300 ptes
Diàleg entre Cultures (Cerdanyola del Vallès) ...... 15.000 ptes
Dominiques(Sant Celoni) .............................. 15.000 ptes
Dones per la Igualtat (Ripollet) ....................... 5.000 ptes
Esparreguera Solidària (Esparreguera) .......... 100.000 ptes
Farmàcia Perich (Quart) ............................... 10.000 ptes
Galeria d’Art “Els Coloristes” (Santa

Coloma de Gramenet) ............................. 119.490 ptes
Granollers Promocions, S.A (Granollers). ......... 58.725 ptes
GRIMM (Sant Celoni) .................................. 74.000 ptes
Grup Empordanès de Solidaritat

(Alt Empordà) ........................................ 244.500 ptes
Grup Pro Agermanament amb Nicaragua

(Molins de Rei) ...................................... 500.000 ptes
Grup de Treballadors de l’Ajuntament de

Palafrugell (Palafrugell) ........................... 392.000 ptes
IES-Eugeni d’Ors (Vilafranca del Penedès) ......... 7.310 ptes
IES-Llançà (Llançà) ...................................... 42.922 ptes
IES-Montgrí (Torroella de Montgrí) ................. 26.615 ptes
IES Puig Castellar (Santa Coloma de

Gramenet) ............................................. 210.815 ptes
IES Rafael Campalans (Anglès) ..................... 29.000 ptes
IES-Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) ........... 32.576 ptes
IES-Santa Coloma de Farners (Santa

Coloma de Farners) ................................... 34.920 ptes
Lliçà Solidari (Lliçà d’Amunt) ....................... 666.787 ptes
Medinyà Solidari (Medinyà) ....................... 251.900 ptes
Parròquia Santa Maria de Poblenou

(Figueres) ............................................. 140.000 ptes
PEPS-Poble Evangèlic pels Saharauís

(Caldes de Montbui) ................................. 50.000 ptes
Plataforma Cerdanyola amb Kosovo

(Cerdanyola del Vallès) ............................ 985.011 ptes
Plataforma l’Escala x Kosovo (L’Escala) ..... 1.600.000 ptes
Projectes i Gestió Xou-Cooperativa (Mataró) ......... 5.000 ptes
Protèsics Dentals ......................................... 42.000 ptes
Ràdio Club Badia del Vallès (Badia del Vallès) .... 15.000 ptes
Roquetes x Kosovo (Roquetes) ...................... 73.500 ptes
Sant Feliu Solidari (Sant Feliu de

Llobregat) ........................................... 2.720.265 ptes
Sant Feliu Solidari (Sant Feliu de

Pallerols) ............................................... 412.516 ptes
Santa Perpètua Solidària (Santa Perpètua

de Mogoda) ........................................ 1.600.000 ptes
La Seu Solidària (La Seu d’Urgell) ............... 325.000 ptes

Soarpal (Arbúcies) .................................. 5.020.000 ptes
Solidaris amb el Poble Sahrauí (Sabadell) ..... 270.460 ptes
Tallers Barberà, S.A (Roquetes). .................. 100.000 ptes
Taula de Solidaritat de Sentmenat

(Sentmenat) .......................................... 500.000 ptes
Treballadors/es de l’Ajuntament de

l’Escala (L’Escala) ..................................... 38.000 ptes
Treballadors/es de l’Ajuntament

d’Esplugues (Esplugues de Llobregat) .......... 10.000 ptes
Treballadors/es El Punt (Girona) .................... 63.000 ptes
Treballador/es de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet (Santa

Coloma de Gramenet) ............................... 67.123 ptes
Universitat de Girona ................................. 200.000 ptes
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) ......... 235.992 ptes
Veïns de les Masies de Voltregà (Masies

de Voltregà) ............................................. 54.900 ptes
Voluntariat Social (Celrà) .............................. 53.400 ptes

Partits polítics i sindicats

Agrupació PSC de Valls ................................. 25.000 ptes
ERC de Vilafranca del Penedès ....................... 25.000 ptes
Grup Municipal CiU de Premià de Mar ............. 29.577 ptes
Joventut Nacionalista de Catalunya ................ 15.000 ptes

Cofinançament amb altres Fons

Fondo Galego ........................................... 645.563 ptes
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació .. 9.000.000 ptes
Fons Menorquí de Solidaritat .................... 4.820.505 ptes

Aportacions diverses

Donatius particulars ................................ 2.258.498 ptes

(1) Aportació 1999 notificada passada l’Assemblea
(2) Aportacions realitzades el 1998: 500.000 ptes i el 1999:

500.000 ptes

APORTACIONS
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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 89 pessetes per habitant que han fet els
ajuntaments socis durant 1999 suposa un increment
de 7 ptes respecte a l’exercici anterior. L’increment és
considerable si tenim en compte que entre els socis del
Fons hi ha ajuntaments amb un gran nombre d’habi-
tants, la qual cosa fa que el nombre d’habitants pels
quals es divideix per obtenir aquesta dada sigui elevat.

1995 1996 1997 1998 1999

Ajuntaments socis 124 157 172 182 188

Habitants ajuntaments socis - 3.163.819 3.375.536 4.930.592 4.946.523

Ajuntaments que consignen 102 142 150 167 176

Habitants d’aquests socis 2.348.413 3.039.837 3.188.046 4.825.887 4.847.284

Aportació d’aquests socis 122.447.074 204.405.261 249.972.370 395.664.176 431.544.165

Mitjana en ptes per habitant 52,1 67,2 78,4 82,0 89,0

EVOLUCIÓ  DE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS SOCIS DEL FONS

Aportació dels ajuntaments socis
(ptes/habitant) 1995 1996 1997 1998 1999

més de 2.000 0 0 0 1 0

entre 1.000 i 2.000 1 1 1 1 3

entre 500 i 1.000 0 4 5 7 8

entre 300 i 500 3 4 6 13 19

entre 150 i 300 15 29 27 44 34

entre 75 i 150 24 31 36 41 54

entre 25 i 75 40 57 61 44 40

entre 10 i 25 11 13 14 12 14

menys de 10 8 3 0 4 4

TOTAL AJUNTAMENTS QUE CONSIGNEN 102 142 150 167 176

En el següent quadre s’ha fet el barem de l’aportació
dels ajuntaments socis per veure si la recomanació
de 75 pessetes per habitant i any s’acompleix i el
resultat és que el 62,8% dels ajuntaments estan per
sobre de la xifra.
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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 1999 dels auditors es va presentar
a l’Assemblea General de Socis el 27 de març de 2000 i està a disposició de tots els socis i col·laboradors.
Durant el 1999 s’ha consolidat el creixement econòmic iniciat l’any anterior (produït per les aportacions per a
l’Emergència del Mitch), incrementant, a més, en 35 milions els ingressos de 1998.

ORIGEN DELS RECURSOS

Aproximadament el 84% dels recursos gestionats pel Fons Català durant l’any 1999 provenen de les aporta-
cions fetes per les administracions locals: ajuntaments, diputacions, consells comarcals i mancomunitats.

DISTRIBUCIÓ DE TOTES LES CONSIGNACIONS REBUDES

INGRESSOS
Concepte 31/12/99 31/12/98

Consignacions 585.381.122 521.014.455

Donatius 20.118.187 47.894.908

Ingressos per serveis diversos 1.207.015 1.361.371

Ingressos financers 1.479.571 1.577.203

Diferències positives de canvi 383.808 868.626

TOTAL 608.569.703 572.716.563

DESPESES
Concepte 31/12/99 31/12/98

Aplicacions projectes –512.425.674 –538.120.073

Variació projectes pendents de consignació –42.596.254 11.826.112

Serveis exteriors –15.239.202 –10.062.640

Despeses de personal –28.395.686 –26.413.928

Altres despeses de gestió –6.000.257 –6.421.436

Despeses financeres –4.276 0

Dotacions per amortitzacions –2.174.398 –1.729.621

Dotacions per amortitzacions –767.193 0

TOTAL –607.602.940 –570.921.586

SUPERÀVIT EXERCICI 966.763 1.794.977

RECURSOS
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Relació de països

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

• Àsia
Índia
Filipines
Líban
Palestina
Nepal

• 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)

Mèxic

Hondures

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Bolívia

Perú

Colòmbia
Brasil

Paraguai

Uruguai

Argentina

Equador

Xile

Bòsnia i
Hercegovina

Catalunya

Cuba

Haití

República Dominicana

Líban

Mauritània

Burkina Faso

Camerun
Zaire

Ruanda
Burundi

Illes de Sao Tomé
i Príncipe

˜

Senegal

Gàmbia

Sàhara Occidental

Guinea
Equatorial

Tanzània

Marroc

Costa d’Ivori

Palestina

Filipines

Índia

Nepal

Madagascar
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A les portes del segle XXI, els governs locals ampliaran les seves funcions davant els nous reptes que han
d’afrontar. Els Estats han d’anar acceptant la major importància dels governs locals i regionals com a agents
imprescindibles i afavorir processos de descentralització efectiva.

En els darrers anys s’ha produït a l’àmbit regional de diversos països un procés de pacificació que ha comportat una
certa obertura que ha propiciat nous espais per a la democratització. Aquests canvis, que són a la vegada reflex dels
canvis que s’han produït mundialment, no han comportat encara la superació dels desequilibris econòmics ni de les
injustícies socials que són la causa que ha generat la majoria dels conflictes polítics i bèl·lics. Però l’obertura
d’alguns espais, especialment en els poders locals, és, sens dubte, una oportunitat històrica per al canvi, a fi de
promoure una nova concepció del poder local que es basi en la democràcia participativa, que orienti les seves
polítiques a actuar com a agent de desenvolupament en benefici de tota la comunitat.

A l’àmbit europeu hem de ser conscients que les nostres democràcies no estan ni molt menys acabades i que
cal propiciar espais de reflexió, intercanvi i generació de noves propostes, entre governs municipals, organitza-
cions socials, comunitàries i ciutadanes. El procés de globalització en el qual ens trobem immersos ha de
comportar també nous reptes d’avanç en l’enfortiment d’una nova visió d’acció municipalista i ciutadana.

RECEPCIÓ I TRANSPORT DE
MATERIAL DE SOLIDARITAT
PER A CUBA

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR LA
HABANA / COMITÈ DE
SOLIDARITAT AMB AMÈRICA
CENTRAL / AJUNTAMENT DE
MONTCADA I REIXAC
Aportació FONS: 4.600.000 ptes

L’any 1994 es va iniciar un procés de
coordinació per estructurar un centre de
coordinació, que possibil ités la
recol.lecció i el transport d’ajut solidari
cap a Cuba, des dels ports de Barcelona
i Tarragona. Es pretén dotar aquest cen-
tre dels recursos financers mínims per
cobrir les despeses relacionades amb
el procés de recepció, enviament, dis-
tribució i control de les donacions soli-
dàries i reforçar els vincles de coopera-
ció i col·laboració entre Catalunya i
Cuba.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

REHABILITACIÓ DE L’INSTITUT DE LA HABANA VIEJA

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR LA HABANA VIEJA / AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 21.459.375 ptes

L’Institut de La Habana Vieja està situat en una de les edificacions més notables del
casc històric de l’Havana. A principis de l’any 1961, es va portar a terme una reparació
d’envergadura de l’estructura de l’edifici. Posteriorment, el 1971, es van fer obres
menors d’adequació d’alguns espais concrets. Des de llavors, el Centre ha sofert un
procés gradual de deteriorament, ja que no ha estat possible de garantir un manteni-
ment regular de les instal·lacions. El projecte preveu la reparació general de l’institut,
incidint especialment en els sanitaris, la fusteria, els vidres i el mobiliari escolar.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE FLIX
AJUNTAMENT DE NAVARCLES
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VILADECANS

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

MUNICIPALISME I DESENVOLUPAMENT LOCAL

CARIB
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REHABILITACIÓ DEL
POLICLÍNIC 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
província 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 DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
AJUNTAMENT D’ULLDECONA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
ECONÒMICS PER A FAMÍLIES
RESIDENTS EN EDIFICACIONS
INHABITABLES

País: CUBA
Presenta: UNIDAD PROVINCIAL DE
INVERSIONES DE LA VIVIENDA /
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 6.000.000 ptes

El deteriorament que han sofert nom-
brosos edificis de Ciudad de la Habana
produeix que moltes famílies visquin en
edificacions inhabitables. El projecte con-
templa la construcció de 100 habitat-
ges en benefici de nuclis familiars resi-
dents en edificacions inhabitables, que
seran construïts en els 15 municipis que
integren la província Ciudad Habana.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA
DE PRODUCCIÓ I
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
POTABLE A GIBARA

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR DE
GIBARA / AJUNTAMENT DEL PRAT
DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 4.700.000 ptes

El projecte s’emmarca en el procés
d’agermanament entre el municipi de
Gibara i el Prat de Llobregat, i pretén
implantar a la zona un nou sistema de
producció i distribució d’aigua potable,
contemplat dintre del projecte de reno-
vació i condicionament dels sistemes de
producció d’aigua potable per a la ciu-
tat de Gibara.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI
DEL CARRER 23 NÚMERO
508 DEL MUNICIPI PLAZA DE
LA REVOLUCIÓN

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR PLAZA
DE LA REVOLUCIÓN / AJUNTAMENT
DE BARBERÀ DEL VALLÈS
Aportació FONS: 2.810.103 ptes

Emmarcat en el procés d’agermanament
entre el municipi Plaza de la Revolución
i Barberà del Vallès, el projecte pretén
rehabilitar un edifici on viuen 213 per-
sones per millorar-ne l’estat general i
evitar el possible enderrocament pel seu
deteriorament. Els materials s’adquiri-
ran a la zona i la mà d’obra l’aportarà
la contrapart.
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA

TRANSFORMACIÓ INTEGRAL
DEL BARRI LA COREA DE SAN
MIGUEL DEL PADRÓN

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR SAN
MIGUEL DEL PADRÓN /
AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació: FONS: 3.636.364 ptes

El projecte contempla la transformació
integral del barri amb la participació ac-
tiva dels propis beneficiaris, amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat de vida dels
residents de La Corea. En aquest sentit
es contempla la construcció de 35 habi-
tatges, que correspon a la segona de
les cinc etapes definides. A més de la
construcció es proposa crear la infraes-
tructura necessària per als 115 habitat-
ges contemplats en el projecte global.
AJUNTAMENT DE BADALONA

MODERNITZACIÓ DEL SISTEMA
DE REG “GODÍNEZ-FUSTETE”

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR DE
BANES / AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DELS HORTS
Aportació FONS: 9.909.091 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 darrers 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 rendiment de
les àrees de cultius i proporcionarà feina
a 350 habitants de la zona. Amb la rea-
lització d’aquest projecte s’incrementaria
la producció de grans i hortalisses.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA
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CENTRAMÈRICA

PROJECTES 1999

EQUIPAMENT DE L’ALCALDÍA
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: 8.859.091 ptes

El projecte s’emmarca en l’agermana-
ment entre Puerto Cabezas-Bilwi i les
ciutats catalanes de Vilafranca del
Penedès i Sant Pere de Ribes. Consis-
teix en la readaptació, reordenació i equi-
pament de les oficines de treball i de
serveis als ciutadans de l’edifici de l’Al-
cadia Municipal de Puerto Cabezas. El
projecte vol assolir una major i millor
capacitat organitzativa de l’Alcaldia de
Puerto Cabezas i promoure la recupera-
ció de la situació socioeconòmica.
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

HABITATGES URBANS A
PALACAGÜINA

País: NICARAGUA
Presenta: COMISIÓN DE
HERMANAMIENTO ARBÚCIES-
PALACAGÜINA / SOARPAL /
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Aportació FONS: 17.636.364 ptes

Aproximadament el 40% de les famíli-
es del casc urbà de Palacagüina no dis-
posen d’un habitatge digne. Amb aquest
projecte es pretén resoldre en part el
problema de la manca d’habitatge, im-
pulsant la construcció de 100 cases al
casc urbà. Els beneficiaris hi aportaran
el terreny, els materials bàsics i la mà
d’obra no qualificada.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT DE TONA

COL·LEGI D’APARELLADORS DE BARCELONA
SOARPAL-SOLIDARITAT ARBÚCIES-

PALACAGUÏNA

PAVIMENTACIÓ I DRENATGE
A SAN MIGUELITO

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA DE SAN
MIGUELITO / AJUNTAMENT DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 13.773.464 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 8.591 m2 de carrers i
la construcció de canalitzacions per al
desguàs de l’aigua de la pluja.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA

CASA DE LA DONA A QUILALÍ

País: NICARAGUA
Presenta: COMISSIÓ
D’AGERMANAMENT SALT-QUILALÍ /
AJUNTAMENT DE SALT
Aportació FONS: 8.847.273 ptes

Amb l’obertura d’un centre d’atenció per
a dones embarassades i parteres amb
factors de risc, on també s’hi realitza-
ran activitats d’educació sanitària i soci-
al, es vol millorar el nivell sanitari de les
mares i els nadons de Quilalí. El projec-
te ajudarà també a millora la situació
social de les dones de la regió, afavo-
rint la seva integració en el desenvolu-
pament rural.
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
AJUNTAMENT DE POLINYA
AJUNTAMENT DE SALT

DIPUTACIÓ DE GIRONA
GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSTRUCCIÓ DE CARRERS
INTERNS I PONTS A NUEVA
ESPERANZA

País: EL SALVADOR
Presenta: COMISSIÓ
D’AGERMANAMENT IGUALADA-
NUEVA ESPERANZA / DIRECTIVA
COMUNAL DE LA COMUNIDAD
NUEVA ESPERANZA / AJUNTAMENT
D’IGUALADA
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

Aquest projecte està plantejat en el marc
de l’agermanament entre Igualada i
Nueva Esperanza. Contempla construir
20 illes de cases i 2 ponts i rehabilitar
11 illes més per facilitar el flux de via-
nants i el trànsit rodat i millorar les con-
dicions físiques, socials, econòmiques i
humanes de la població.
COMISSIÓ D’AGERMANAMENT IGUALADA-

NUEVA ESPERANZA

GENERALITAT DE CATALUNYA

CASA DE LA JOVENTUT A
BLUEFIELDS

País: NICARAGUA
Presenta: GIRONA SOLIDÀRIA /
ALCALDÍA DE BLUEFIELDS /
AJUNTAMENT DE GIRONA
Aportació FONS: 6.378.755 ptes

Emmarcat en el procés d’agermanament
entre les ciutats de Bluefields i Girona,
el projecte contempla la construcció d’un
centre d’atenció per a joves. Després
d’una primera etapa d’estudi i diagnòs-
tic sobre terreny de la realitat del jovent
de Bluefields es construirà la casa invo-
lucrant tant les entitats del Nord com
les del Sud, així com els joves, que se-
ran subjectes actius i protagonistes en
el procés de transformació de la seva
pròpia realitat.
AJUNTAMENT DE GIRONA
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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

El municipi de San Juan del Sur té pro-
blemes greus relacionats amb el destí
de les escombraries, que s’agreugen
durant l’època de pluges ja que s’escam-
pen per tot arreu i, a més els sucs que
genera la brossa s’infiltren al sòl amb
els conseqüents efectes negatius sobre
el medi ambient i la salut dels habitants.
El projecte consisteix a habilitar l’aboca-
dor municipal i el seu accés.
AJUNTAMENT D’ALPENS
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

CONSTRUCCIÓ D’UN
ESCORXADOR

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

L’actual escorxador de San Juan del Sur
és un edifici obsolet i els escorxaments
es realitzen als domicilis particulars, amb
tots els problemes sanitaris i higiènics
que aquest fet comporta. La manipula-
ció de la carn en condicions higièniques
precàries atempten contra la salut dels
habitants. Per això el projecte consis-
teix a construir un nou escorxador mu-
nicipal que reuneixi totes les condicions
higienicosanitàries i de seguretat.
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Dirigents comunals rebent capacitació de gènere.

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

El projecte vol reforçar les organitzacions
comunitàries i intracomunitàries de les
comunitats rurals i suburbanes de tres
zones del país, amb la finalitat d’incre-
mentar la seva participació activa en els
plans municipals de desenvolupament.
El projecte beneficiarà unes 25.000
persones, majoritàriament camperols
que viuen en condicions d’extrema po-
bresa i pateixen un alt percentatge
d’analfabetisme.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE

LLAVANERES
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IMPULS DEL
DESENVOLUPAMENT URBÀ:
AUTOCONSTRUCCIÓ
D’HABITAGES 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: 2.440.000 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 construcció
es complementaran amb un programa
de capacitació destinat als beneficiaris.
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CASA DE CULTURA SAN
PABLO JOCOPILAS

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

Emmarcat en el procés de cooperació
Nord-Sud entre Arenys Solidari i el mu-
nicipi de San Pablo Jocopilas, el projec-
te contempla obrir una Casa de Cultura
municipal destinada a les associacions
locals i de les comunitats veïnes i articu-
lada en un programa de dinamització
sociocultural basat en el respecte de la
cultura indígena i els valors de la convi-
vència ciutadana.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA

ARENYS SOLIDARI

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

INTRODUCCIÓ D’ENERGIA
ELÈCTRICA A 2 COMUNITATS
RURALS DE MORAZÁN

País: EL SALVADOR
Presenta: ALCALDÍA DE
JOCOAITIQUE / ALCALDÍA DE
MEANGUERA / AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS / AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 9.500.000 ptes

El projecte contempla la introducció
d’energia elèctrica a dues comunitats
dels municipis de Meanguera i Jocoaiti-
que, del departament de Morazán, mit-
jançant la connexió a la xarxa elèctrica
nacional subministrada per a l’Empresa
Eléctrica de Oriente (EEO). Amb la intro-
ducció de l’energia elèctrica es podran
endegar programes d’educació d’adults
mitjançant escoles nocturnes i la ins-
tal·lació de petites microempreses.
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA

Construcció d’habitatges a San Juan de Limay.
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Activitat educativa a l’àrea rural de Somoto.

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

L’acció forma part d’un programa muni-
cipal 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. Per això es construiran
100 cases, 25 de les quals està previst
que s’acabin durant el primer any.
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE RUBÍ

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

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

El projecte contempla atendre 480 in-
fants originaris de 16 comunitats rurals
de Somoto, organitzats en una xarxa
infantil comunitària, a través de la im-
plementació d’un programa integral edu-
catiu i formatiu per a la millora de les
condicions de vida de la infància rural,
amb el suport actiu d‘una xarxa de pro-
motors voluntaris i l’acció articulada amb
entitats governamentals i no governa-
mentals que estiguin treballant a la zona.
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
AJUNTAMENT DE VIC

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CASA D’ACOLLIDA PER A
ADOLESCENTS EN RISC

País: NICARAGUA
Presenta: CEB’s-COMUNIDADES
ECLESIALES DE BASE / AJUNTAMENT
DE L’HOSPITALET
Aportació FONS: 18.818.181 ptes

El projecte contempla la construcció
d’una casa d’acollida per a adolescents
o joves d’entre 12 i 17 anys que per
context social i/o familiar es troben en
risc immediat de practicar la prostitució.
La casa podrà acollir entre 10 i 20 no-
ies en risc del barri de San Judas de
Managua, proporcionant elements de
seguretat personal i social, a més de
formar-les amb una especialitat profes-
sional, alfabetitzar-les i aconseguir una
situació d’estabilitat econòmica.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA
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Tasques de pavimentació dels carrers a Cárdenas.

ENFORTIMENT DE LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
DEL GOVERN MUNICIPAL A 8
MUNICIPIS DE GUATEMALA

País: GUATEMALA
Presenta: FUNDACIÓN INCIDE
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

El projecte té com a objectiu principal
integrar i acompanyar els esforços de-
mocràtics de participació ciutadana cap
al poder i govern local, orientat particu-
larment a donar suport al procés de par-
ticipació i exercici ciutadà en l’àmbit lo-
cal/municipal de cara al procés electoral
de 1999. S’acompanyarà l’etapa prè-
via, durant i posterior als comicis, amb
la finalitat de garantir un pla d’acció un
cop passades les eleccions.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

ÀREA DE
MUNICIPALISME – 1999

País: PAÏSOS LLATINOAMERICANS
Presenta: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

El projecte preveu donar suport al tre-
ball regional de continuïtat de l’Encon-
tre Municipalista a Centramèrica, a tra-
vés del qual s’ha impulsat l’enfortiment
del procés de renovació i aprofundiment
de la democràcia local a Guatemala,
Mèxic, Nicaragua i El Salvador. Està pre-
vist celebrar una segona edició de l’En-
contre fet a Antigua (Guatemala) el ju-
liol de 1998 per tal de continuar
aprofundint en els mecanismes del tre-
ball en xarxa i amb les possibles línies
d’intercanvi i suport a aquests països.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

PAVIMENTACIÓ DE CARRERS
A CÁRDENAS

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CÁRDENAS / AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR
Aportació FONS: 5.810.451 ptes

El municipi de Cárdenas es troba al sec-
tor sud-est dels departament de Rivas.
Els carrers principals són encara de sor-
ra, la qual cosa fa que aquests carrers
tinguin diferents mides, es formin bas-
ses amb les pluges de l’hivern i es repro-
dueixen amb molta facilitat els mosquits,
tot afectant la salut de la comunitat. El
projecte pretén pavimentar 17.500 m2

corresponents als carrers principals de la
ciutat, així com reforçar les voreres i cu-
netes per tal de facilitar el drenatge de
les pluges i evitar la formació de basses.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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AUTOCONSTRUCCIÓ D’HABITATGES RURALS A LES
COMUNITATS D’UNILES A SOMOTO

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMOTO / AJUNTAMENT DE VIC
Aportació FONS: 7.207.041 ptes

El municipi de Somoto, cap del departament de Madriz té greus problemes de dèficit
habitacional. Per això, el projecte preveu dotar els pobladors de les comunitats rurals
d’Uniles dels materials per a l’autoconstrucció d’habitatges per evitar-ne l’emigració a
zona urbana i perquè preservin els recursos ecològics i puguin fer produir la terra. Els
beneficiaris seran famílies d’escassos recursos econòmics, que no tenen casa ni possibi-
litats de construir-se’n cap pels seus propis mitjans.
AJUNTAMENT DE VIC

PROVEÏMENT D’AIGUA
POTABLE, ELECTRIFICACIÓ I
SANEJAMENT AL CASERÍO EL
CERETO

País: EL SALVADOR
Presenta: MUNICIPALIDAD DE
SUCHITOTO / AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ
Aportació FONS: 3.120.000 ptes

Al municipi de Suchitoto només un 14%
de les comunitats rurals disposa d’aigua
potable a domicili. Per millorar aquesta
situació, es proposa fer un sistema de
subministrament d’aigua potable que ar-
ribi a totes les cases de la comunitat i
que sigui suficient per als propers 20
anys. S’aprofitarà un pou i un dipòsit
amb una capacitat de 60 m3 on s’ins-
tal·larà una bomba elèctrica que farà pu-
jar l’aigua fins al dipòsit. El projecte con-
sisteix en la construcció de la caseta amb
tot el sistema de bombeig i la xarxa de
canonades de distribució a domicili.
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

SUPORT A LA CONSTRUCCIÓ
D’HABITATGES A TELICA

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
TELICA / AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 1.376.640 ptes

Telica és un municipi nicaragüenc ager-
manat amb Castelló d’Empúries des
del mes de març de 1999. Per forma-
litzar l’agermanament, una delegació
de 5 persones de Castelló d’Empúries
va desplaçar-se fins a Telica, on van
poder comprovar que el dèficit habita-
cional s’havia agreujat encara més
arran de l’huracà Mitch. És en aquest
sentit que l’Alcaldia de Telica proposa,
a través d’aquest projecte, la construc-
ció de 12 habitatges de 30m2 a 4 co-
munitats del municipi.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

REACTIVACIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
AGRÍCOLA PER A L’IMPULS DEL MERCAT LOCAL A CHINANDEGA

País: NICARAGUA
Presenta: UNACH-PRODER / AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
Aportació FONS: 1.019.546 ptes

El projecte preveu dotar d’instruments que permetin millorar les condicions de vida dels
productors de les comunitats dels vessants del volcà Chonco a través de la formació i
assessorament en planificació de la producció, comercialització col·lectiva del producte
i gestió de cooperativisme. Tot això, proporcionant als beneficiaris assistència tècnica
perquè obtinguin un producte de qualitat amb accés al mercat. La coordinació i execució
anirà a càrrec de PRODER (Programa de Desarrollo Local), amb gran experiència a la
zona en planificació agroecològica i formes de gestió i comercialització.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AMPA ESCOLA FRANGOAL
GRUP PRO-AGERMANAMENT AMB NICARAGUA

VIVER MUNICIPAL DE CHINANDEGA

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINANDEGA / AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
Aportació FONS: 1.818.182 ptes

El viver municipal de Chinandega es va iniciar el 1993 amb l’objectiu d’afrontar els
problemes derivats de la desforestació, la sequera, la calor i els efectes de la contamina-
ció pels plaguicides. La gestió del viver municipal depèn del departament de Medi Am-
bient de l’Alcaldia. L’equip del medi ambient va elaborar un pla operatiu per al 1999 on
s’inclou algunes partides noves. El projecte contempla la producció de 140.000 plantes,
de les quals 26.000 seran per a donacions i 101.000 per a la comercialització.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
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REPARACIÓ DE CAMINS
RURALS I CANALITZACIONS
DEL RIU EL CARBÓN A JALAPA

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
JALAPA / AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 2.415.974 ptes

Jalapa va ser una de les poblacions més
afectades per l’huracà Mitch. Les pèrdu-
es en infraestructura van ser quantioses i
moltes comunitats van quedar incomuni-
cades perquè els camins van ser destruïts
i el riu El Carbón va revenir tot deixant
grans quantitats de material orgànic que
estan sedimentant. El projecte preveu
reparar els camins rurals de diverses co-
munitats i canalitzar el riu El Carbón.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
A LA MUNICIPALITAT D’ESTELÍ

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ESTELÍ / AJUNTAMENT DE SANT
FELIU DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 11.000.000 ptes

Aquest projecte s’emmarca en el procés
d’agermanament dels municipis d’Estelí
i Sant Feliu de Llobregat, endegat l’any
1984. Per tal de pal·liar els danys del
Mitch, el comitè de reconstrucció Munici-
pal ha endegat un Pla de Reconstrucció
basat en les necessitats prioritàries. En
aquest sentit el projecte contempla resol-
dre el problema de la manca d’habitat-
ges impulsant la construcció de 325 ca-
ses i reconstruir 405 habitatges més, tant
a la zona urbana com a la zona rural.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT FELIU SOLIDARI

CONSELL COMARCAL DEL MARESME
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

XARXA D’AGERMANAMENTS
I SOLIDARITAT AMB
COLÒMBIA

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

La xarxa té com a objectiu articular i po-
tenciar iniciatives entre organitzacions
socials i ONG de la comunitat internacio-
nal amb expressions socials i drets hu-
mans a Colòmbia, que contempli el tema
de la defensa dels drets humans (civils i
polítics) en relació amb l’exercici del con-
junt dels drets que permetin als colom-
bians constituir-se com a poble en la cons-
trucció d’alternatives de desenvolupament
d’àmbit local i regional.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ
AJUNTAMENT DE TORTOSA

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

Es contempla donar suport al Programa de Desenvolupament i Gestió Municipal endegat
per COPEVI que treballa per enfortir el paper protagonista dels diferents grups socials,
societat civil organitzada i governs municipals en el procés de transició democràtica a
Mèxic. Per dur a terme el programa es realitzen accions de formació i assessoria, acompa-
nyament de processos, sistematització, comunicació, vinculació i publicacions.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ESCOLA DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL – 2

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

El projecte correspon al finançament del
segon any de funcionament de l’Escola
de Formació Municipal i Participació Ciu-
tadana del Centre d’Educació i Comuni-
cació Popular Guamán Poma de Ayala,
que capacita els agents involucrats en
diferents temàtiques per aconseguir un
millor desenvolupament de l’àmbit lo-
cal, en el disseny i funcionament de l’es-
tructura municipal i la realització de pro-
postes de desenvolupament local. Els
beneficiaris són alcaldes, regidors, fun-
cionaris municipals, així com dirigents
veïnals, organitzacions de sobrevivència
i altres organitzacions articulades al des-
envolupament local del Cuzco.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE RUBÍ

GENERALITAT DE CATALUNYA

NORDAMÈRICA

SUD-AMÈRICA
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Continuant amb la línia de treball ja iniciada en anys anteriors, una de les prioritats en aquesta àrea ha estat el
treball conjunt amb els immigrants presents al nostre país per tal de promoure projectes en els seus països
d’origen. Es va començar un projecte de formació amb un grup de membres de col·lectius d’immigrants per tal,
d’entre tots, fer una identificació de les necessitats reals de les seves poblacions d’origen i plantejar propostes
de desenvolupament. Des del Fons considerem que aquesta coparticipació és indispensable per tal que s’esta-
bleixin ponts efectius que, a més de contribuir al desenvolupament dels pobles del Sud, siguin vies que,
recíprocament, ens aproximin.

ACULL. FORMACIÓ
D’ESTUDIANTS GUINEANS

País: GUINEA EQUATORIAL
Presenta: ASSOCIACIÓ
D’ESTUDIANTS I JOVES DE GUINEA
EQUATORIAL
Aportació FONS: 1.500.000 ptes

El projecte és la continuació de l’iniciat
el 1998, que consisteix a atorgar be-
ques i ajuts a estudiants guineans que,
a causa de la seva situació familiar, no
tenen cap opció de seguir una formació
dins del seu propi país amb la qual pu-
guin guanyar-se la vida. El programa
ACULL és una aposta per la intercultura-
litat ja que durant el període d’estudis
els joves conviuen amb famílies solidà-
ries, i afavoreix 6 estudiants guineans.
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA

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

Aquest projecte de formació per a grups d’immigrants de Catalunya pretén donar les
eines per fer possible la seva participació propiciant l’autoorganització de les seves
comunitats d’origen i conjuntament dur a terme propostes realistes de desenvolupa-
ment sostenible. I és que la immigració africana a Catalunya està formada en gran part
per joves de zones rurals sense formació específica en cooperació.
AJUNTAMENT DE FIGUERES

MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT

REHABILITACIÓ D’UN CENTRE
DE SALUT A LA CIUTAT DE
MALABO

País: GUINEA EQUATORIAL
Presenta: ETANE
Aportació FONS: 2.500.000 ptes

El projecte preveu rehabilitar un dels 12
centres de salut que hi ha a la ciutat de
Malabo, formant i capacitant els agents
de salut, equipant el centre amb instru-
ments bàsics i material tecnològic i ad-
quirint medicaments adequats a les ne-
cessitats locals per millorar la qualitat
de vida dels habitants de la ciutat.
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL

VALLÈS
AJUNTAMENT DE VALLS

NAFFA – EQUIPAMENT PER A
L’HOSPITAL VICTÒRIA DE
BANJUL

País: GÀMBIA
Presenta: ACADÈMIA DE CIÈNCIES
MÈDIQUES DE CATALUNYA I
BALEARS – FILIAL MARESME /
ASSOCIACIÓ JAMA KAFO /
ASSOCIACIÓ MUSU KAFO /
AJUNTAMENT DE MATARÓ
Aportació FONS: 7.285.752 ptes

Gàmbia és un dels països d’Àfrica que
té greus mancances en diferents sectors,
fet que provoca una important migració
de les zones rurals a les grans ciutats
com Banjul, que no està capacitada per
suportar i sovint es troba amb una man-
ca de recursos bàsics per garantir ser-
veis bàsics com l’educació o la sanitat.
En aquest sentit, la iniciativa que es pre-
senta preveu l’equipament de l’Hospi-
tal Victòria de Banjul amb material no
fungible com són matalassos, lliteres,
cadires de rodes... Aquests materials
permetran de millorar el servei que po-
drà oferir aquest únic hospital públic de
la capital de Gàmbia i incrementar la
capacitat d’atenció als malalts.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

ÀFRICA SUBSAHARIANA
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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 escoles
tècniques on es puguin cursar estudis
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
una societat que està molt necessitada
de professionals suficientment preparats.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE TERRASSA

CONSTRUCCIÓ D’UN BANC
DE CEREALS I DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA AL PASSA

País: SENEGAL
Presenta: GRAMC
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

El Passa forma part d’una comunitat
d’agricultors i ramaders que engloba un
total de 20 aldees amb una població de
4.000 habitants. La manca d’un espai
físic per emmagatzemar cereals fa que
s’hagin de comprar a preus elevats en el
moment de baix nivell de productivitat.
El projecte preveu, doncs, la construcció
d’un magatzem per guardar els exce-
dents dels cereals que es recullen, a més
de promoure que ells mateixos siguin els
gestors del seu desenvolupament.
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

CREACIÓ D’UN CENTRE-TALLER D’ARTESANIA AUTÒCTONA
ORIENTAT A PERSONES AMB DISCAPACITATS MOTRIUS I
SENSORIALS A MALABO

País: GUINEA EQUATORIAL
Presenta: CADDIC-CENTRE D’HARMONITZACIÓ I DINAMITZACIÓ
INTERCULTURAL DE CATALUNYA
Aportació FONS: 4.511.342 ptes

El projecte preveu una tasca amb un col·lectiu doblement oprimit: els discapacitats, que
no tenen possibilitats d’accedir al món laboral. En aquest sentit, els objectius són:
recuperar una activitat de la cultura tradicional actualment en franc retrocés, potenciar
la integració social dels discapacitats, transmetre a les noves generacions un patrimoni
històric i cultural, crear un centre permanent de formació de discapacitats sensorials i
motrius i potenciar un intercanvi de coneixements de les diverses tècniques artesanals
dels diferents grups ètnics de Guinea Equatorial.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AGERMANAMENT DELS POBLES D’OSONA NORD AMB LA
REGIÓ DE NADOR

País: MARROC
Presenta: JAMEIAT ESSALAM – ASSOCIACIÓ D’OSONA PER LA PAU
Aportació FONS: 3.100.000 ptes

El projecte d’agermanament forma part d’una tasca que des de fa temps realitzen els
municipis d’Osona nord i diverses entitats. Comprèn accions de caràcter cultural, social,
econòmic i institucional, i estimula les activitats de cooperació i solidaritat, sensibilitza la
societat sobre el fet migratori i la necessitat d’avançar cap a una societat multicultural.
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE TORELLÓ

TAMASSINT: 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: 4.780.890 ptes

Tamassint, és un projecte que pretén transformar les terres de la Plana d’Izoughar, unes
terres que són explotades ocasionalment i amb mètodes molt rudimentaris. Les activi-
tats de la primera fase del projectes serien construir un pou per captar les aigües de la
riba del riu Ghis, instal·lar les canalitzacions fins a la Plana d’Izoughar i construcció d’un
dipòsit de reserva en una cota elevada del terreny.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

CONSELL COMARCAL DEL MARESME
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Massa sovint assistim a la vulneració massiva i reiterada dels drets humans, no només en situacions de conflicte
bèl·lic, sinó també en processos de discriminació, opressió i marginació de minories que no tenen reconeguts els
seus drets com a pobles.
En aquest sentit, des d’aquest àmbit, el Fons Català continua treballant per dur a terme una tasca real de prevenció
de conflictes, alhora que participa en processos de formació i assessorament d’aquestes minories per tal que
obtinguin el respecte per la seva diversitat i es creïn unes bases sòlides de construcció de pau amb justícia social.

DRETS HUMANS I DRETS DELS POBLES

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 po-
bles indígenes de Guatemala, amb la fi-
nalitat de contribuir al treball dels pobles
indígenes contra la discriminació, opres-
sió i marginació. El projecte contempla
donar continuïtat al programa de treball
de la Defensoria Maya, capacitant 30
persones indígenes en l’ús i gestió del sis-
tema jurídic nacional maia amb l’objectiu
de fomentar la participació política dels
pobles maia, garífona i xinka.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTFERRI
AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA

GRUP GICAPLA

BUFET POPULAR BORIS VEGA

País: NICARAGUA
Presenta: HUAYNA / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

El bufet jurídic popular Boris Vega, creat el 1990,  es concep com un servei adreçat a la
població més pobra i pretén oferir un ampli servei social de base, gratuït o de baix cost,
amb: assessorament jurídic, treball material i tramitació d’afers i causes davant dels
jutjats i instàncies governamentals; informació jurídica popular; capacitació jurídica;
orientació integral dels usuaris; seguiment i treball de base; suport jurídic i legal a les
organitzacions populars; realització de convenis de col·laboració amb organitzacions
populars i institucions democràtiques.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

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 l’al-
tiplà occidental de Guatemala, amb l’ob-
jectiu de promoure i enfortir el coneixe-
ment i la capacitat propositiva dels
col·lectius rurals i promotors en educació
comunitària. Per aconseguir-ho es realit-
zaran tallers destinats a la formació de
promotors, es formarà un Consell Inter-
comunitari integrat per promotors d’edu-
cadors comunitaris i s’instal·laran unitats
locals de comunicació comunitàries.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

SUPORT AL COMITÉ DE
UNIDAD CAMPESINA DE
GUATEMALA

País: GUATEMALA
Presenta: ASSOCIACIÓ D’AMISTAT
AMB EL POBLE DE GUATEMALA /
CUC-COMITÉ DE UNIDAD
CAMPESINA
Aportació FONS: 3.100.000 ptes

El comitè de Unidad Campesina és una
organització popular que des de fa 18
anys treballa per l’organització dels cam-
perols, per millorar les seves condicions
polítiques i laborals. El projecte, emmar-
cat en els Acords de Pau del país, con-
templa l’ampliació i equipament de la
seu central del CUC a ciudad de Gua-
temala, amb la construcció d’un nou
espai i l’equipament informàtic.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CENTRAMÈRICA
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Curs d’alfabetització de les dones indígenes a la
zona d’Iduitiupan.

ALFABETITZACIÓ: PENSAR,
PARLAR I ESCRIURE SOBRE
ELS NOSTRES DRETS

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

El projecte preveu la capacitació de 20
alfabetitzadores, como a responsables
de l’alfabetització i castellanització (cas-
tellà com a segona llengua) a un mínim
de 200 dones indígenes de les ètnies
chol, tzotzil i tzeltal, localitzades al nord
de l’estat de Chiapas, a Mèxic. Les do-
nes d’aquesta regió han sol·licitat que
se’ls ajudi a parlar i escriure el castellà
per poder accedir al mercat de produc-
tes de treball, a la capacitació i a la in-
formació, és a dir, al desenvolupament
en iguals condicions que els homes.
AJUNTAMENT D’ABRERA
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE CELRÀ
AJUNTAMENT DE EL PAPIOL
AJUNTAMENT DE RIPOLL
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

COOPERATIVA ABACUS
FAPAC-FEDERACCIÓ D’ASSOCIACIONS DE

PARES D’ALUMNES DE CATALUNYA

IMPULS AL
DESENVOLUPAMENT DE LA
DONA INDÍGENA

País: MÈXIC
Presenta: 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 mexica-
na, va dirigit a dones p’urhépechas de
8 comunitats i es realitzaran les se-
güents activitats: alfabetització i capa-
citació en oficis, millores i aprenentat-
ges de tecnologies artesanals. Es
capacitarà les dones artesanes amb
noves tècniques per millorar la seva pro-
ducció pel que fa a qualitat i quantitat i
puguin obrir nous espais per a la co-
mercialització de les seves artesanies.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

TOTS A ENFORTIR LA PAU I
LA DEMOCRÀCIA A L’ALTIPLÀ
OCCIDENTAL DE GUATEMALA

País: GUATEMALA
Presenta: NICCA-NOVES
INICIATIVES DE COOPERACIÓ AMB
CENTRAMÈRICA / MOVIMIENTO
TZUK KIM POP / AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 1.181.818 ptes

En el marc de les eleccions a Guatemala
el mes de novembre de 1999, les orga-
nitzacions de la societat civil de l’Altiplà
Occidental de Guatemala es van agru-
par per exigir respecte dels partits polí-
tics pels ciutadans, sobretot pels de les
comunitats rurals més apartades i mar-
ginades. El projecte pretén, a través de
diverses actuacions, evitar l’abstenció de
la població rural, facilitar la mobilització
d’aquesta població als centres electorals
i alhora fer un seguiment i vigilància de
tot el procés preelectoral i electoral.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

NORDAMÈRICA
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Interior de la vicaria de solidaritat de la prelatura d’Ayaviri.

SUD-AMÈRICA

FINANÇAMENT DE LA VICARIA DE SOLIDARITAT DE LA
PRELATURA D’AYAVIRI

País: PERÚ
Presenta: ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL BISBE JOAN GODAYOL / AJUNTAMENT DE
MATARÓ
Aportació FONS: 6.461.190 ptes

La Vicaria de Solidaritat va néixer l’any 1998 per la necessitat de plantejar alternatives
viables de pau davant l’enfortiment dels grups terroristes operants a la zona i de les
accions de l’exèrcit peruà. La seva activitat principal és la formació en drets humans i
l’organització per la defensa de la vida. També es dóna assessorament jurídic a organit-
zacions camperoles i urbanes, difon aspectes legals en defensa dels drets de les pobla-
cions més vulnerables i es coordina amb altres oficines de drets humans d’àmbit zonal,
regional, nacional i internacional.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

FORMACIÓ DE LÍDERS
COMUNALS PER A LA
TRANSFORMACIÓ PACÍFICA
DE CONFLICTES

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

L’objectiu del projecte és desenvolupar
un procés educatiu orientat a l’establi-
ment d’una cultura i pràctica de resolu-
ció no-violenta de conflictes, basada en
el respecte dels drets humans, que con-
tribueixi a la recomposició del teixit so-
cial, impulsi valors de tolerància, respec-
te per les diferències, equitat i solidaritat,
i creï bases sòlides per a la construcció
de la pau amb justícia social a zones de
conflicte dels departaments de Cundina-
marca i César.
AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE MATARÓ
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Alumnes en una de les classes del centre de suport educatiu Machaqa.

ASSISTÈNCIA JURÍDICA I
INVESTIGACIÓ DELS CRIMS
COMESOS PER L’EXDICTADOR
AUGUSTO PINOCHET

País: XILE
Presenta: CODEPU-CORPORACIÓN
DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL PUEBLO
Aportació FONS: 3.840.000 ptes

CODEPU és un organisme que des de
1980 treballa per denunciar la vulnera-
ció dels Drets Humans i és membre de
l’Organització Mundial Contra la Tortu-
ra. El propòsit general del projecte és el
de contribuir a trencar la impunitat exis-
tent a Xile, que s’expressa amb el fet
que, de les 3.197 víctimes de violacions
dels Drets Humans declarades amb con-
vicció per l’Estat xilè, només en 11
s’aconseguit que el cas culmini amb sen-
tència condemnatòria. En aquest sentit,
el projecte preveu el finançament durant
2 anys d’un equip jurídic format per 1
advocat i 2 procuradors que duguin a
terme a Xile les accions legals necessà-
ries per donar suport jurídic als proces-
sos judicials que se segueixen contra l’ex-
dictador Augusto Pinochet, tant a Xile
com a l’Estat Espanyol.
DIPUTACIÓ DE GIRONA

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

El Centre de Suport Educatiu Machaqa té com a objectiu oferir serveis múltiples a
l’educació formal de la regió per facilitar informació i espais de reflexió. L’objectiu del
projecte és millorar la qualitat educativa de la regió mitjançant un procés sistemàtic de
capacitació de docents amb la finalitat de contribuir a l’enfortiment de la identitat
andina aimara i al desenvolupament cultural, social i econòmic de la regió.
AJUNTAMENT CERDANYOLA DEL VALLÈS

RÀDIO COMUNITÀRIA

País: BRASIL
Presenta: ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA AVANTE LENÇOIS / AJUNTAMENT
D’ARBÚCIES
Aportació FONS: 2.787.770 ptes

El projecte preveu de contribuir a la democratització dels mitjans de comunicació a
través d’una ràdio comunitària que promogui l’intercanvi camp/ciutat, per millorar
la integració comunitària. Per això es legalitzarà la ràdio al Ministeri de Comunica-
ció, es capacitarà les persones que hi treballaran, i s’adquiriran i instal·laran els
aparells per posar-la en funcionament, a més de realitzar una avaluació permanent
de les activitats.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES



27

DESENVOLUPAMENT DEL
BANC DE DADES GENÈTIQUES
DE FAMILIARS DE
DESAPAREGUTS

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

Durant la dictadura Argentina (1796-
1983) es van donar al voltant de
30.000 casos de persones desaparegu-
des de totes les edats i condicions so-
cials. Las Abuelas de la Plaza de Mayo
treballen des de fa anys per poder loca-
litzar els nens desapareguts. Per això,
s’ha creat el Banco Nacional de Datos
Genéticos, que ha de recollir les anàlisis
genètiques dels familiars dels possibles
nens desapareguts amb l’objectiu de
poder fer les comparacions genètiques
que puguin determinar el possible pa-
rentiu. El projecte proposa el finança-
ment de les anàlisis de prop dels 1.000
familiars que encara resten per analit-
zar i poder completar tota la informació
del banc de dades genètiques.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE VILAFANT
AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

ASSOCIACIÓ CULTURAL LA FRATERNAL
GRUP EMPORDANÈS DE SOLIDARITAT
PARRÒQUIA SANTA MARIA DE POBLENOU

ASSESSORAMENT JURÍDIC DE LES COMUNITATS MAPUTXES DE
LA VIII I IX REGIÓ QUE TENEN CONFLICTES DE TERRES

País: XILE
Presenta: ASOPXI-ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LES ORGANITZACIONS POPULARS
XILENES / AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

La població de Xile supera els 14 milions d’habitants, dels quals 1 milió són indígenes
maputxes. Des de l’any 1883 es duu a terme una política sistemàtica d’eradicació,
desarrelament i assimilació dels maputxes, agreujada durant la dictadura de Pinochet
que estableix que tots els habitants de Xile són xilens, amb la qual cosa es nega la
identitat de tots els pobles indígenes. En aquest sentit, el projecte preveu donar suport
a la defensa dels drets individuals i col·lectius del poble maputxe, al conjunt de les
seves organitzacions i comunitats de la VIII i IX regió del país, mitjançant la instal·lació
d’un Centre d’atenció jurídica específic per a aquest col·lectiu i, a través del centre,
donar a conèixer la seva problemàtica tant a Xile com internacionalment.
AJUNTAMENT DE BADALONA

ACOMPANYAMENT I PRESÈNCIA INTERNACIONAL A COLÒMBIA

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

La tasca d’acompanyament a diverses organitzacions i persones que treballen en la
defensa dels drets humans està duta a terme des de 1994 per part del PBI, amb
l’objectiu de donar suport a iniciatives colombianes que promoguin el respecte als drets
humans i al dret internacional humanitari. La proposta feta al Fons consisteix en el
finançament de part del cost de manteniment de l’estructura dels PBI a Colòmbia per
poder disposar de 16 voluntaris per cobrir les necessitats del treball a les àrees de
Bogotà, el Magdalena Medio i l’Urabà.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

ACCIÓ DEL DRET A LA JUSTÍCIA

País: ARGENTINA
Presenta: COMITÈ DE SOLIDARITAT AMB SANTIAGO DEL ESTERO / CENEPP
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

La província de Santiago del Estero està habitada majoritàriament per camperols que
poden reclamar en propietat les terres després de treballar-les durant 20 anys, però els
costos d’amidament i legals fa que per a molts camperols sigui impossible pagar-ho. El
projecte preveu donar suport al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que
agrupa diverses organitzacions i cooperatives camperoles de la província, per contribuir
a la consolidació del procés d’organització dels camperols de forma que siguin capaços
de superar les situacions d’injustícia que els afecten. Per aconseguir-ho es crearà una
àrea d’assessorament legal i una de documentació i investigació.
AJUNTAMENT DE REUS
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Treballar per assolir un veritable desenvolupament humà i sostenible continua sent una de les línies essencials
del Fons, en el sentit que donar a suport a aquest tipus de projectes permet de generar i impulsar dinàmiques
que, aprofitant els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats beneficiàries, contribueixen i fomen-
ten l’autogestió, l’autonomia, l’autosuficiència, tot incidint en les causes estructurals de la realitat sobre la qual
s’està intervenint. Alhora, la sostenibilitat afavorirà nous estils de vida, hàbits de consum, mètodes de producció
i l’ús de recursos naturals que contribuiran al benestar de les generacions actuals i futures.

DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOSTENIBLE

Classe a l’escola del barri de Palanca.

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

La tuberculosi a Tanzània és la primera
causa de mortalitat en adults i en els
darrers anys la seva transmissió ha aug-
mentat al districte de Kilombero. El pro-
grama té com a objectiu el control de
l’epidèmia a través d’un programa de
control a través del qual s’optimitzaran
els serveis existents, facilitant el tracta-
ment dels pacients i millorant el diag-
nòstic de la tuberculosi. Per aconseguir-
ho s’intentarà introduir una nova
estratègia terapèutica consistent a ad-
ministrar el tractament i supervisar-lo
tan a prop del domicili del pacient com
sigui possible.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE RIUDARENES
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE TIANA
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
AJUNTAMENT DE VALLS

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ

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 a Angola va provocar que milers de persones deixessin les seves llars i es
refugiessin en d’altres zones a la recerca d’una major seguretat. En el barri de Palanca,
a la capital, hi manquen infraestructures per acollir els refugiats. El projecte preveu
pal·liar la manca d’instal·lacions educatives al barri i es construirà i equiparà una escola
de secundària per millorar la formació, la qualitat de vida i la capacitat de promoció
dels habitants del barri.
AJUNTAMENT DE LES CABANYES
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE ROQUETES
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

ÀFRICA SUBSAHARIANA
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Tasques de localització d’aigua per fer el pou a Jahali.

CONSTRUCCIÓ D’UN POU
D’AIGUA A JAHALI

País: SENEGAL
Presenta: GRIMM / AJUNTAMENT
DE SANT CELONI
Aportació FONS: 15.892.830 ptes

La regió de Kolda, situada al sud-est del
Senegal, és bàsicament rural. La davalla-
da en el règim de pluges ha fet minvar el
cabdal d’aigua del riu Gàmbia, del qual
s’abastaven les comunitats d’aquesta re-
gió. El projecte que es presenta 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 CARDEDEU
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL

VALLÈS
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE

PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

GRIMM-GRUP D’IMMIGRANTS BAIX MONTSENY

CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCIFACTORIA ALS
TERRENYS DEL CAMP PENAL DE BOUAKÉ

País: COSTA D’IVORI
Presenta: FUNDACIÓ AKWABA
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

El projecte consisteix en l’adaptació i posada en funcionament
d’una instal·lació piscícola de manera que s’adapti a un nou
programa productiu, amb la intenció d’utilitzar-la com a recurs
d’integració laboral dels interns del Camp Penal situat a la ciutat
de Bouaké, i per millorar la seva alimentació.
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

CENTRE CATALUNYA

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

El projecte del Centre Catalunya consisteix en la construcció d’un centre educatiu i
social per als joves de la regió i contribuir així a la sensibilització dels adults sobre la
necessitats d’educació i formació dels seus fills, afavorir l’escolarització dels nens i
joves més abandonats. El centre tindrà dues seccions diferenciades, una d’animació i
organització de joves, i tallers de formació manual i professional.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE SENTMENAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CALDES SOLIDÀRIA
LLIÇÀ SOLIDARI
SENTMENAT SOLIDARI

CREACIÓ D’UN CENTRE-TALLER D’ARTESANIA AUTÒCTONA
ORIENTAT A PERSONES AMB DISCAPACITATS MOTRIUS I
SENSORIALS A MALABO

País: GUINEA EQUATORIAL
Presenta: CADDIC-CENTRE D’HARMONITZACIÓ I DINAMITZACIÓ
INTERCULTURAL DE CATALUNYA
Aportació FONS: 4.511.342 ptes

El projecte preveu una tasca amb un col.lectiu doblement oprimit: els discapacitats, que
no tenen possibilitats d’accedir al món laboral. En aquest sentit, els objectius són:
recuperar una activitat de la cultura tradicional actualment en franc retrocés, potenciar
la integració social dels discapacitats, transmetre a les noves generacions un patrimoni
històric i cultural, crear un centre permanent de formació de discapacitats sensorials i
motrius i potenciar un intercanvi de coneixements de les diverses tècniques artesanals
dels diferents grups ètnics de Guinea Equatorial.
AJUNTAMENT DE BADALONA
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Integrants de la cooperativa de dones legalitzada a Cabo Delgado.

Molí de gra comprat per a l’associació de dones burquineses NONG TABA
LABOUDOU.

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

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

L’objectiu que es planteja el projecte és la millora de la qualitat
de vida dels camperols, fomentant l’associacionisme i coopera-
tivisme a Moçambic. Això és possible gràcies a la situació socio-
política que viu Moçambic, on s’ha considerat prioritari donar
suport a l’incipient moviment camperol del país. Aquesta acció
preveu enfortir institucionalment la União Nacional de Campo-
neses perquè consolidi la seva actuació de desenvolupament
rural a tot l’estat.
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
AJUNTAMENT DE SÚRIA

MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE
L’ORFENAT ÉTOILE DU MATIN I DE L’ESCOLA
DE SECUNDÀRIA

País: MADAGASCAR
Presenta: AMICS DE MADAGASCAR / AJUNTAMENT DE
CASTELLAR DEL VALLÈS
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

L’orfenat Étoile du Matin està situat a 15 km de la capital, i hi
viuen 35 nens i joves en condicions de vida molt precària, ja
que no es disposa d’aigua corrent, només hi ha 2 latrines i la
teulada té goteres. El projecte preveu donar suport a l’orfenat
per millorar el centre i gaudir d’un habitatge amb uns mínims
per tal que millorin les condicions higièniques i sanitàries. El
projecte també contempla la millora de l’estructura interna de
l’escola de secundària.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

CENTRE FEMENÍ A MAKARY

País: CAMERUN
Presenta: CENTRE EXCURSIONISTA DE LA GARRIGA /
ACCIÓ SENSE COLOR / AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Aportació FONS: 1.754.545 ptes

El projecte proposa la construcció i equipament d’un centre per
a les dones de la regió de Makary, on desenvoluparan activitats
per a la formació i s’hi ubicaran petites botigues com a font
d’ingressos i d’autogestió del centre. Amb aquest centre s’aju-
darà a fomentar petites iniciatives comercials que ajudaran a la
millora de l’economia de la població.
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

MOLÍ DE GRA PER A LES DONES DE BURKINA
FASO

País: BURKINA FASO
Presenta: GRUP DE DONES DE PALLEJÀ / ASSOCIACIÓ
NONG LABOUDOU / AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
Aportació FONS: 870.000 ptes

A la societat burquinesa la família gira entorn de la dona. Arran
de contactes amb l’associació de dones burquineses NONG TABA
LABOUDOU s’ha concretat un primer treball conjunt per donar
suport a aquesta associació, facilitant que les dones puguin com-
partir i treballar en les activitats comunitàries del grup de do-
nes. L’objectiu concret del projecte és alleujar les feines del
grup de dones comprant un molí per moldre gra.
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
AJUNTAMENT DE EL PAPIOL
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT



31

DESENVOLUPAMENT RURAL
INTEGRAL ALS DEPARTAMENTS
DE KOMBISSIRI I
TANGUINDASSOURI

País: BURKINA FASO
Presenta: INTERMÓN
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

La població de la província de Bazega és
majoritàriament agrícola i viu en condicions
molt dures provocades per la manca d’ai-
gua i el procés de fertilitat de la terra. El
projecte posarà en marxa un programa
de dos anys de durada centrat en la lluita
contra la degradació del medi natural, el
proveïment d’aigua i promoció de la dona
creant un fons rotatori per al desenvolu-
pament d’activitats de petit comerç.
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

UNITAT DE PRODUCCIÓ I MILLORA DE LA RAMADERIA
CABRUNA A CHEFCHAOUEN

País: MARROC
Presenta: ASSOCIATION CHEFCHAOUEN DES ELEVEURS CAPRINS (ACEC)
Aportació FONS: 1.546.000 ptes

El projecte planteja donar suport a la zona nord del Marroc, on la inversió estatal és
inexistent i produeix una manca de recursos i així com l’existència d’un teixit social
dèbil. El projecte pretén construir un espai amb les condicions adients per millorar
l’estabulació i la producció dels ramats cabruns (nombrosos a la població de Xaouen),
incidint també en la capacitació i l’enfortiment del teixit associatiu.
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE VILADECANS

MILLORA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL
MUNICIPI DE TARQUMIA

País: PALESTINA
Presenta: ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU / PALESTINIAN
HYDROLOGY GROUP
Aportació FONS: 3.909.091 ptes

El control i l’accés als recursos hidràulics estan condicionant el desenvolupament social i
econòmic de l’Orient Mitjà. L’objectiu del projecte és incrementar els recursos hídrics
disponibles al districte d’Hebron tot aprofitant l’aigua de la pluja. Per això es construiran
12 dipòsits d’emmagatzematge i un sistema de canonades per distribuir-la a 54 llars i a
explotacions familiars del municipi deTarqumia. A més, es durà a terme una campanya
de sensibilització i educació per a l’aprofitament i consum de l’aigua.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE VILADECANS

ÀREA MEDITERRÀNEA

EQUIPAMENT DEL NOU
CENTRE D’ACOLLIDA,
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ
D’INFANTS I JOVES DE
L’ASSENTAMENT KENTADA A
NGKONGSAMBA

País: CAMERUN
Presenta: ARSIS-AMICS DEL RAVAL I
DE SISTRELLS / AJUNTAMENT DE
BADALONA
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

Fa més de 10 anys que es va constituir
l’Associació Kentada al Camerun per aco-
llir i ajudar infants i joves del carrer, amb
el suport del Ministeri d’Afers Socials, que
els va cedir una casa, que encara avui els
serveix de seu de l’associació. Amb el su-
port de l’Ajuntament de Badalona es va
poder construir un nou Centre d’Acollida
Formació i orientació d’infants i joves.
Aquest nou Centre, ha de ser equipat per
tal que pugui acollir fins a 32 nens i jo-
ves, la qual cosa permetrà de millorar les
condicions en què s’acullen, alhora que
se’ls podrà oferir una formació integral
tot insistint en l’escolarització.
AJUNTAMENT DE BADALONA

FOMENT DE LA PRODUCCIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ
AGROPECUÀRIA A AÑISOK

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

L’Agrupació ACONA agrupa camperols i ramaders que treballen per promoure l’agricultura
i la ramaderia. El projecte proposa la construcció d’un magatzem per poder tenir un espai
propi i no dependre de ningú i on es puguin guardar les eines, la matèria primera i el
material de suport que ACONA té en propietat i que posa a disposició dels seus associats.
AJUNTAMENT DE EL BRULL
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE EL MOLAR
AJUNTAMENT DE NAVARCLES
AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ
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Visita a l’empresa simulada amb finalitats educatives a Chefchaouen.

SIMULACIÓ D’EMPRESES AMB FINALITATS EDUCATIVES A
CHEFCHAOUEN

País: MARROC
Presenta: INFORM / PROYECTO LOCAL
Aportació FONS: 6.500.000 ptes

Arran de l’experiència de deu municipis catalans, constituïts en una xarxa d’empreses
simulades amb finalitats educatives, l’INFORM, entitat que gestiona aquest programa
a Catalunya, a petició del municipi de Chefchaouen, acorda d’impulsar una acció per
muntar una empresa en aquest municipi segons els criteris de funcionament, els proce-
diments i els estàndards de qualitat que s’utilitzen en el programa a Catalunya. L’objec-
tiu general és assistir tècnicament a la posada en marxa d’una empresa simulada amb
finalitats educatives al municipi de Chefchaouen amb una durada de tres anys.
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE MANLLEU
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DE EL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE ROSES
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
AJUNTAMENT DE TORTOSA
AJUNTAMENT DE VILADECANS

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

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

El projecte preveu la realització de la 2a
fase del projecte 199. L’objectiu del pro-
jecte és millorar les condicions dels nens
discapacitats de l’Association Marocai-
ne Vie Meilleure mitjançant l’aplicació
de Sistemes Alternatius i Augmentatius
de Comunicació. Els beneficiaris seran
directament, 70 nens i nenes, els seus
pares i els tècnics de l’AMVIM.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

INCREMENT DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE A ESCOLES I
CLÍNIQUES DELS DISTRICTES
JENIN I TULKERIM

País: PALESTINA
Presenta: ASSEMBLEA DE
COOPERACIÓ PER LA PAU /
AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 7.430.888 ptes

El projecte forma part de l’actuació glo-
bal que l’Assemblea de Cooperació per
la Pau i la Palestinian Hydrology Group
(PHG) estan duent a terme a Palestina
en la línia d’incrementar els recursos hí-
drics de les comunitats palestines. El pro-
jecte preveu la construcció de 20 cister-
nes per a l’emmagatzematge d’aigua de
pluja, i la construcció d’un sistema de ca-
nonades per tal que l’aigua pugui arribar
a les escoles i les clíniques. També es
duran a terme unes campanyes de sensi-
bilització que complementaran les activi-
tats destinades a incrementar els recur-
sos hídrics disponibles a la comunitat.
AJUNTAMENT DE BADALONA

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 moment d’obertura econòmica que viu el Marroc fa que el país estigui més implicat
que mai en la doble dinàmica de globalització i regionalització. El projecte té com a
objectiu general fomentar la construcció de noves relacions a la conca mediterrània que
portin a la cooperació entre la societat civil dels pobles que la composen, mitjançant el
reforçament del sindicalisme democràtic i la cooperació sindical Nord-Sud.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

FEDERACIÓ SINDICAL D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE CCOO
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Consulta mèdica de la clínica Arrabah a Cisjordània.

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 impor-
tant dins de la ramaderia de Nablus. Per
poder proveir en millors condicions la
població, els productors necessiten mi-
llorar-ne la producció. Així, la proposta
contempla el muntatge d’un laboratori
de processament de llet que s’instal·larà
a la granja propietat de la Facultat d’Agri-
cultura de l’An-Najan National University
per poder afavorir la producció i el con-
sum de llet i productes làctics i que arri-
bi a més persones durant un període de
temps més llarg.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE TIANA
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

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 material,
especialment per al Departament d’Of-
talmologia, per realitzar operacions que
normalment es fan a Jerusalem. Amb
aquesta ampliació es donarà suport i ajut
a la població de Palestina que no pot
accedir a bons serveis mèdics a causa
de l’actual situació de bloqueig polític
arran de l’Acord de Pau.
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT DE SAGÀS
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

CENTRE CULTURAL PER A LA
JOVENTUT PALESTINA – 2

País: PALESTINA
Presenta: ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
LA UNESCO DEL PRAT DE
LLOBREGAT / PALESTINIAN YOUTH
CULTURAL CENTRE
Aportació FONS: 1.136.364 ptes

La situació que han viscut els palestins
durant 28 anys d’ocupació militar ha
impactat fortament en l’estructura so-
cial i política de la societat, especialment
en els joves, molt involucrats en qües-
tions polítiques. El Centre Cultural per a
la Joventut durà a terme tasques de for-
mació de la joventut palestina en els
àmbits polítics i socials de la democrà-
cia, els drets humans i la cultura, ac-
tuant com a base de realització d’activi-
tats i promoció de l’educació.
AJUNTAMENT DE MANRESA
AJUNTAMENT DE EL PRAT DE LLOBREGAT

INTEGRACIÓ DE LA CLÍNICA
D’ARRABA EN PLA PILOT
D’IMPLANTACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE LA
XARXA D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA

País: PALESTINA
Presenta: ASSAMBLEA DE
COOPERACIÓ PER LA PAU /
AJUNTAMENT DE MATARÓ
Aportació FONS: 5.000.000 ptes

El Palestinian Red Crescent Society ha
endegat una actuació pilot duta a ter-
me amb l’Assemblea de Cooperació per
la Pau per a la dotació i l’adaptació de
les clíniques de Cisjordània que perta-
nyen a la seva Xarxa Sanitària. Es pre-
tén corregir la manca de comunicació i
coordinació existent avui entre els di-
ferents organismes subministradors
d’assistència mèdica, unificant criteris
i anàlisis sobre la situació de la salut i
desenvolupant un model sanitari cohe-
rent i adequat a les necessitats de la
població.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ESCOLA DE MESTRES MARIA
ANTÒNIA CANALS

País: NEPAL
Presenta: AMICS DE VICKI SHERPA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

La iniciativa preveu posar en marxa una
escola de magisteri per assegurar als
mestres de les escoles del Nepal les
millors tècniques pedagògiques del mo-
ment. Serà un centre d’educació sense
ànim de lucre i sense barreres de casta,
nacionalitat, sexe, condició política o
religiosa. L’escola s’ubicarà a Katman-
dú, a les aules de la Facultat de Tribhu-
van University, on s’optimitzaran els
espais d’aquesta facultat i aportarà la
titulació per als alumnes que segueixin
tot el cicle acadèmic.
AJUNTAMENT D’ALPENS
AJUNTAMENT DE BORREDÀ
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
AJUNTAMENT DE RODA DE TER

LLIÇÀ SOLIDARI

DOTACIÓ DE MATERIAL AL DISPENSARI DELS
CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE
LA DAIRA DE BOUJDOR (DAHLA)

País: SÀHARA
Presenta: AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
Aportació FONS: 1.327.000 ptes

El projecte pretén reforçar i millorar les infraestructures de la po-
blació de la daira de Boujdor, contribuir a la disminució de la
mortalitat i evitar les seqüeles possibles de les malalties, així com
alleujar les despeses que avui dia suposa l’evacuació de pacients
a l’exterior. Els beneficiaris directes del projecte són unes 6.000
persones, la gran majoria de les quals són dones, nens i vells.
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

DE CERVELLÓ

MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE
BARCELONA

POU ARTESÀ PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A LA
CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

País: FILIPINES
Presenta: ST. ANTHONY BOYS VILLAGE FUNDATION / AJUNTAMENT DE
TARRAGONA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

St Antony Boys Village Fundation és una institució que té com a objectiu prioritari
l’educació de la joventut òrfena. Actualment té prevista una casa d’acollida on es
desenvoluparan activitats relacionades amb la formació, la promoció de nous emprene-
dors per a la creació de petites iniciatives econòmiques, atenció primària a les famílies
més desfavorides... És en aquest marc on es planteja l’excavació d’un pou artesà com
a pas previ a la construcció de la casa d’acollida, que permetrà proveir d’aigua el centre
i l’àrea del voltant.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

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 repoblar
el Líban i ajudar als pagesos especialment en aquelles zones més desateses pel govern.
Així, el projecte preveu produir 50.000 plantes i arbres l’any, en funció de les necessi-
tats del moment, i formar els pagesos en nous mètodes de conreu, de rec, etc.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE MEDIONA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

MAGRIB (no inclosa l’àrea mediterrània)

ÀSIA

FORMACIÓ D’OFICIS A NOUALKCHOTT

País: MAURITÀNIA
Presenta: FUNDACIÓ MÓN-3 / AJUNTAMENT DE
BADALONA
Aportació FONS: 3.182.760 ptes

El projecte correspon a la 3a fase d’un programa iniciat el
1997 amb la finalitat de formar en oficis, crear noves ocupa-
cions i millorar els resultats productius i econòmics, sobretot
a l’àrea urbana de Nouakchott, per tal d’impulsar l’activitat
microempresarial, amb formació de cooperatives. El progra-
ma respectarà el treball actual de les dones i la producció que
es duu a terme per anar detectant totes aquelles coses que
caldria corregir i es farà un assessorament a través de forma-
ció (teòrica i pràctica). També es contempla de millorar i
ampliar les instal·lacions i equipaments que calguin per acti-
var els resultats, tot adaptant-los a les possibilitats de mante-
niment a posteriori.

AJUNTAMENT DE BADALONA
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EQUIPAMENT DE L’ORFENAT MATRU 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. El sector econòmic més important és l’agrari, però la manca de
recursos econòmics és una de les característiques principals de la població en general.
A causa d’aquesta situació cada vegada augmenta més el nombre de pares que s’adre-
cen a l’Hospital per deixar-hi els nens i nenes i assegurar que tinguin uns mínims per
tirar endavant. L’objectiu principal del projecte és dotar d’unes instal·lacions adequades
a l’orfenat per tal que pugi acollir un nombre aproximat de 200 nens i nenes, on se’ls
alimentarà, rebran atenció sanitària i activitats escolars.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE NAVATA

AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VIDRERES

SUPORT A LA CLÍNICA DE
HAYATABAT PER TENIR CURA
DE LA SALUT DE MARES I
INFANTS REFUGIATS

País: AFGANISTAN
Presenta: AFGHAN WOMEN
COUNCIL / AJUNTAMENT DE LA SEU
D’URGELL
Aportació FONS: 909.091 ptes

L’Afghan Women Council (AWC) treba-
lla amb l’objectiu principal de restaurar
els drets humans de les dones a
l’Afganistan. Atès que és impossible ac-
tualment treballar en aquesta línia di-
rectament dins del seu país, ho fan des
del país veí, el Pakistan. En aquest con-
text, l’AWC intenta oferir assistència sa-
nitària i escolar als refugiats afganesos,
fent especial èmfasi en les dones i els
infants. La clínica que està funcionant
facilita tractaments mèdics gratuïts a un
centenar de dones i nens diàriament. El
projecte que es presenta permetrà de
continuar el treball diari de la clínica de
Peshawar, facilitant tractament mèdic a
les refugiades afganeses i als seus in-
fants.
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

CONSTRUCCIÓ DE 10
HABITATGES A PAMPAKUDA

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

L’organització local KONAT ABRAHAM
MALPAN ha iniciat una acció que plante-
ja la construcció d’habitatges per a les
famílies amb condicions més precàries,
que tenen en compte la dimensió i cos-
tums de les famílies a l’Índia, en què
avis, fills i néts conviuen sota un mateix
sostre. Les famílies participaran en la
construcció dels habitatges, molt espe-
cialment en la construcció del pou que
s’ubicarà al costat de cada casa i que
permetrà millorar la higiene i la salut, a
més de tenir aigua per beure.
AJUNTAMENT DE LA MASÓ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

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

País: CUBA
Presenta: VETERMÓN
Aportació FONS: 4.710.200 ptes

El projecte donarà suport a la reconversió
de les explotacions de boví lleter, conso-
lidant el canvi de granges estatals a peti-
tes finques de producció, les quals s’agru-
pen en Unitats Bàsiques de Producció
Cooperativa (UBPC). Aquesta transforma-
ció, que intenta reassentar els camperols
i fa que siguin responsables de les res-
pectives explotacions, permetrà consoli-
dar el desenvolupament d’un sistema
sostenible de producció de llet de boví a
través de la pastura tradicional.
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
AJUNTAMENT DE TONA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ

ELECTRIFICACIÓ SOLAR DEL
CONSULTORI MÈDIC DE
FAMÍLIA DE LA ISABELITA I LA
JOSEFINA

País: CUBA
Presenta: CASAL D’AMISTAT AMB
CUBA / CIES-CENTRO DE
INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA SOLAR
/ AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 2.375.134 ptes

El projecte contempla l’electrificació de
dos Consultoris Mèdics de Família-CMF
amb energia solar, a partir de mòduls
solars fotovoltaics. També es dotarà ca-
dascun dels consultoris amb un equip de
radiocomunicació, 12 fluorescents, ne-
vera, televisió, electrocardiograma, ne-
gatoscopi i llum de coll, entre d’altres.
AJUNTAMENT DE BADALONA

CARIB
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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 projecte planteja desenvolupar un pro-
grama educatiu alternatiu a Jimaní que
impulsi la participació activa en la de-
fensa d’una educació de qualitat i que
contribueixi a crear espais de diàleg i
propostes educatives, entre altres. Amb
el projecte es pretén propiciar la partici-
pació i democratització de les organit-
zacions comunitàries i poblacions mar-
ginals.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

GENERALITAT DE CATALUNYA

DESENVOLUPAMENT D’UNA MILLOR TASCA
CIENTÍFICOTÈCNICA ASSISTENCIAL EN REPRODUCCIÓ
ASSISTIDA A L’HOSPITAL MATERNOINFANTIL GONZÁLEZ CORO

País: CUBA
Presenta: L’ATENEU-ASSOCIACIÓ CIUTADANS DE BADALONA / HOSPITAL
MATERNOINFANTIL GONZÁLEZ CORO / AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 1.748.000 ptes

El projecte se situa dins la problemàtica que està vivint Cuba a causa del bloqueig
econòmic, comercial i financer. En aquest sentit, preveu dotar aquest hospital amb una
incubadora CO2, un microscopi, una balança analítica (sertori) i reactius per a la repro-
ducció assistida. L’hospital atén pacients tant de Ciudad Habana com d’àmbit nacional.
Amb l’adquisició dels nous equips i la millora del laboratori es podrà incrementar el
nombre de pacients atesos, alhora que es podran introduir noves tècniques per als
diagnòstics de fertilitat, que milloraran en quantitat, qualitat i confiabilitat.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Rehabilitació de façanes a la ciutat de Trinidad de Cuba.

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CONSTRUÏT

País: CUBA
Presenta: COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA
/ OFICINA DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRINIDAD
Aportació FONS: 5.578.200 ptes

L’estancament econòmic que ha patit la ciutat de Trinidad de Cuba en els darrers 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: consolidació estructural de les cobertes dels habitatges i millora de les
condicions d’habitabilitat.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE FLIX
AJUNTAMENT DE RIPOLLET

AJUNTAMENT DE SANT PERPÈTUA DE MOGODA

GENERALITAT DE CATALUNYA

PROGRAMA DE SUPORT A LA
PLANIFICACIÓ LOCAL DE
SALUT

País: CUBA
Presenta: COOPERACCIÓ /
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

El programa dóna suport al procés de
descentralització del sistema de salut
cubà a través d’un intercanvi tècnic i
d’experiències sobre la planificació lo-
cal de salut entre el Ministeri de Salut
Pública de Cuba i l’experiència del Pla
de Salut i la creació del Servei Català de
Salut. El projecte contempla la publica-
ció d’un manual sobre planificació local
i economia de la salut, i l’edició dels
plans de salut, municipal i nacional.
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA
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MANTENIMENT PER A
L’ESCOLA EVELIO RODRÍGUEZ

País: CUBA
Presenta: ASAMBLEA POPULAR
CENTRO HABANA / AJUNTAMENT
DE MONTCADA I REIXAC
Aportació FONS: 3.988.182 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 una reparació ca-
pital, millorant les condicions per impar-
tir els serveis educacionals.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE REUS

REHABILITACIÓ DE L’ESCOLA EDUARDO GARCÍA DELGADO

País: CUBA
Presenta: ASF – ARQUITECTES SENSE FRONTERES
Aportació FONS: 2.694.920 ptes

L’edifici escolar no ha tingut manteniment durant més de tres dècades, la qual cosa ha
provocat que el seu estat tècnic estigui molt afectat. Les cobertes de l’edifici estan molt
deteriorades, les instal·lacions són obsoletes i perilloses. El projecte pretén millorar les
condicions de vida de la població escolar de Trinidad, incidint en el procés de millora de
l’edifici de l’escola per poder impartir amb regularitat les classes.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Bressols adquirits per a la llar infantil Mi Casita al
municipi Habana del Este.

EQUIPAMENT DEL CERCLE
INFANTIL LUANDA

País: CUBA
Presenta: CASAL D’AMISTAT AMB
CUBA “JOSÉ SÁNCHEZ” /
AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE
GRAMENET
Aportació FONS: 3.391.480 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. A causa de la situació eco-
nòmica cubana dels últims anys, no ha
estat possible proporcionar a la llar d’in-
fants materials adequats per a la seva
educació. Per millorar les condicions de
vida i de l’educació dels infants, el pro-
jecte preveu renovar i restaurar diversos
equipaments de la llar.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET

Millora de les infraestructures de l’Escola Evelio Rodrigo a l’Havana.
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Estudiants de l’Institut Nacional Julio César Castillo Ubau a la regió Las Segovias.

PROJECTES 1999

CENTRAMÈRICA

AJUDA A L’ENSENYAMENT:
FINANÇAMENT DE 20
MESTRES RURALS

País: NICARAGUA
Presenta: ASSOCIACIÓ CATALANA
DE BRIGADISTES A NICARAGUA-
ACBN / ACNAS
Aportació FONS: 3.000.000 ptes
El projecte actual pretén donar continuï-
tat al programa de suport a l’ensenya-
ment endegat el 1996, mantenint 20
places de mestres rurals que puguin ga-
rantir l’escolarització de 700 nens del
municipi de San Ramón i facilitar la com-
pra dels materials escolars imprescindi-
bles per poder realitzar amb garanties
la tasca educativa.
AJUNTAMENT DE L’ESCALA

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 Sistema Económico 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 producció per tal de desenvolupar un Pla de
Capacitació Agropecuària dirigit a 14 membres de les comunitats que seran formats com
a Tècnics Agropecuaris Populars. Aquesta formació està fonamentada en el desenvolupa-
ment d’habilitats com a tècnics agropecuaris i com a agents de desenvolupament.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
AJUNTAMENT DE TERRASSA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

EINES I SITGES PER A LA PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

País: NICARAGUA
Presenta: ESCUELAS RADIOFÓNICAS DE NICARAGUA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes
El projecte contempla fer capacitació i assistència tècnica agroecològica durant tres
anys a camperols/es de 297 comunitats de 6 departaments nicaragüencs. L’objectiu
general és promoure el desenvolupament productiu i social de les comunitats benefi-
ciades i proporcionar-los un sistema productiu. El desenvolupament del projecte fomen-
ta la producció d’hortalisses, grans bàsics i reforestació.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
AJUNTAMENT DE MASSANES
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ

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

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

L’Institut Nacional Julio César Castillo
Ubau és l’únic centre d’ensenyament
secundari públic de la regió de Las Se-
govias. La majoria dels estudiants pro-
venen de famílies camperoles i un alt
percentatge no acaben el curs per man-
ca de recursos econòmics elementals.
Amb aquest projecte es vol evitar que
molts estudiants hagin d’abandonar els
seus estudis tot proporcionant 157 be-
ques per a estudiants d’aquest institut.
AJUNTAMENT DE BANYOLES

GENERALITAT DE CATALUNYA
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SUPORT INSTITUCIONAL AL SISTEMA LOCAL D’EDUCACIÓ DEL
MUNICIPI DE MEANGUERA-SILEM

País: EL SALVADOR
Presenta: SILEM / CLUB D’AMICS DE LA UNESCO DE GIRONA
Aportació FONS: 1.845.944 ptes

El SILEM és una associació de desenvolupament comunal que té com a objectiu impulsar
l’educació a l’àmbit municipal. És una associació amb presència municipal, una àmplia
experiència acumulada en matèria d’educació i prestigi local i regional. El projecte contem-
pla proporcionar beques als 18 mestres sense plaça, que estan treballant a 5 escoles de la
comunitat Segundo Montes. Amb aquestes beques s’oferiria cobertura educativa a tots els
infants de la comunitat. Els acords entre el SILEM i la Direcció Departamental d’Educació
del MINED contemplen la sol·licitud de les places dels 18 mestres pendents per a l’any
2000, que seran incorporats al sistema educatiu nacional a partir del 2001.
AJUNTAMENT DE GIRONA

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SALUT PREVENTIVA A LES
COMUNITATS RURALS DE LA VALL DEL BAJO AGUÁN

País: HONDURES
Presenta: SETEM-PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR DE TOCOA /
AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 3.267.785 ptes

El projecte contempla la continuïtat d’un programa d’assistència sanitària i salut pre-
ventiva iniciat el setembre de 1998, treballant en diversos aspectes sanitaris a 16
comunitats del sector San Pedro de la regió d’Aguán, a través d’accions de capacitació
de dones i promotores de salut comunitària responsables dels dispensaris mèdics locals
des d’on s’ofereix assistència primària a la zona i accions de prevenció de malalties a
través de la potabilització de l’aigua i la construcció de 630 latrines.
AJUNTAMENT DE BADALONA

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES RURALS PER A DESMOBILITZATS
DE GUERRA

País: EL SALVADOR
Presenta: COOPERACCIÓ ALT PENEDÈS / AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Aportació FONS: 6.281.818 ptes

Aquest projecte forma part d’un conjunt d’accions planificades per a la incorporació
dels excombatents beneficiaris del 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 respectives latrines a 19 comunitats dels departaments de
Chalatenango, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán i La Paz, a través d’una estratègia
de cooperació i ajuda mútua entre els beneficiaris dels projectes. Els beneficiaris parti-
ciparan en la promoció, organització i com a mà d’obra per a l’execució del projecte.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
DE POSTLLICENCIATURA A
CENTRAMÈRICA

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

El projecte de formació vol consolidar
un marc científic i tècnic destinat a la
formació i capacitació de formadors/es,
professionals i tècnics/ques en aquelles
àrees que les necessitats regionals exi-
geixin. A través d’un equip interdiscipli-
nari de 263 professionals enguany s’es-
tan portant a terme 18 postllicenciatures
que seran ampliades a 29, tot benefi-
ciant 412 professionals locals.
GENERALITAT DE CATALUNYA

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

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

El projecte es fonamenta en el marc con-
ceptual de la pedagogia social i té l’ob-
jectiu de 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. Aquest intercanvi pretén des-
envolupar una actitud de sensibilització,
conscienciació i valoració de les diver-
ses realitats culturals.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

DIÀLEG ENTRE CULTURES

GENERALITAT DE CATALUNYA
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CONSTRUCCIÓ DE CORTS DE
PORCS I CRIA A EL MAYRO

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

Aquest projecte forma part del progra-
ma de desenvolupament integral del
municipi de San Francisco Libre i està
lligat als sectors de ramaderia, agricul-
tura, educació, sanitat, desenvolupa-
ment comunitari i d’infraestructures.
Contempla la cria i explotació de tres
corts de porcs, així com la seva cria i
explotació per part dels beneficiaris. Es
capacitarà un grup de 30 persones, es
compraran 2 porcs i 151 truges així com
els pinsos i medicines pel primer any.
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES

ABADESSES

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

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

Es realitzaran les següents accions: for-
mació de mestres de parvularis comu-
nals i oficials a León, formació de mes-
tres de primària i secundària de Rivas i
el seu departament, intercanviar expe-
riències i treballar conjuntament profes-
sionals de l’educació nicaragüencs i ca-
talans i formació de professionals
nicaragüencs per al Centre de Recursos
Pedagògics de Rivas.
AJUNTAMENT D’ABRERA
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
AJUNTAMENT DE TIANA

GENERALITAT DE CATALUNYA

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ EN
PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

País: GUATEMALA
Presenta: XXI SOLIDARI / ADP-
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
DESARROLLO Y LA PAZ /
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Aportació FONS: 272.727 ptes

El projecte té com a objectiu beneficiar
85 agricultors que hauran de transme-
tre els coneixements apresos durant la
capacitació de 10 persones més, multi-
plicant-se així l’abast del projecte fins a
850 camperols. La capacitació es farà
en sessions teòriques i pràctiques, que
serviran per millorar les actuals tècniques
de cultiu del blat de moro i el frijol, així
com dels animals de granja (aus de cor-
ral, conills i porcs) i la introducció d’es-
pècies que s’utilitzen com a adobs na-
turals. També es programaran visites de
supervisió a les comunitats per verificar
que els 85 capacitadors assoleixen els
objectius de treball actiu a les seves co-
munitats.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA I D’AIGUA POTABLE
A LECHECUAGOS

País: NICARAGUA
Presenta: GRUP TERCER MÓN-MANS UNIDES / CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS
DE LA ASUNCIÓN / AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 1.181.818 ptes

El febrer de 1996 es va iniciar el projecte de desenvolupament integrat i popular de la
comarca de Lechecuagos. Els objectius eren millorar les condicions bàsiques de la po-
blació en diversos aspectes: organitzatiu, educatiu i en l’àmbit dels serveis bàsics.
Quan el projecte estava a punt d’acabar-se, la comarca de Lechecuagos es va veure
afectada intensament pel pas de l’huracà Mitch. L’objectiu d’aquest projecte és la
reconstrucció de les infraestructures de conducció elèctrica i d’aigua potable, per acabar
el projecte inicial tal i com s’havia previst. Aquestes infraestructures beneficiaran les
1.283 famílies de la comarca de Lechecuagos.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AUTOCONSTRUCCIÓ
ASSISTIDA D’HABITATGES I
ENFORTIMENT DE
L’ORGANITZACIÓ LOCAL A EL
PROGRESO

País: HONDURES
Presenta: FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT / CONFEDERACIÓN
UNITARIA DE TRABAJADORES DE
HONDURAS-CUTH / AJUNTAMENT
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 318.182 ptes

El projecte s’emmarca en el procés
d’atenció de l’emergència i reconstruc-
ció en resposta al desastre ocasionat per
les inundacions provocades per l’huracà
Mitch a les zones on és present la CUTH
(Confederación Unitaria de Trabajadores
de Honduras). L’objectiu és l’autocons-
trucció (assistida per personal qualificat)
de 40 habitatges al municipi El Progre-
so per a famílies damnificades afiliades
al sindicat SITRATERCO-Sindicato de Tra-
bajadores de la Tela Railroad Company,
una de les dues grans companyies pla-
taneres del país.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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UN SOMRIURE PER A EL SAUCE

País: NICARAGUA
Presenta: SOLIDARITAT SENSE MONS / AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 490.000 ptes

El Sauce és una població situada a la part nord-occidental de Nicaragua, on des de fa
anys l’Asociación de Jubilados de El Sauce treballa per a la promoció i el benestar social
d’aquest col·lectiu. El projecte habilitarà un espai social per als/les jubilats/es d’El
Sauce, on puguin gaudir d’un local d’intercanvi, comunicació, lleure i suport humà. Es
rehabilitarà un espai cedit per l’Alcaldía d’El Sauce i es crearà una sala comuna i dues
cambres per a l’atenció personal dels jubilats.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

RESIDÈNCIA PER A NOIES
ÒRFENES QUE REBRAN
FORMACIÓ PROFESSIONAL A
GUATEMALA

País: GUATEMALA
Presenta: MISIONERAS SOMASCAS
/ CONSELL CONSULTIU DE L’ISSET
DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA
Aportació FONS: 5.500.000 ptes

El departament de Chimaltenango té una
gran proporció d’habitants indígenes. A
causa de la guerra civil del país, gran
part de la població indígena, rural i fe-
menina pateix un gran oblit. El projecte
oferirà formació professional a noies òr-
fenes per tal de facilitar-los l’autosufi-
ciència econòmica i permetre’n la pos-
terior incorporació a la vida política i
econòmica de Guatemala.
AJUNTAMENT DE TORTOSA

RECONSTRUÏM NICARAGUA:
UNA LLAR PER A TOTS

País: NICARAGUA
Presenta: CREU ROJA CATALUNYA /
CRUZ ROJA NICARAGÜENSE /
AJUNTAMENT DE MATARÓ
Aportació FONS: 2.145.808 ptes

Els efectes de l’huracà Mitch a la regió
de Chinandega van ser devastadors.
Posoltega és un municipi d’aquesta re-
gió que va quedar greument afectat. En
aquest sentit, doncs, el projecte preveu
reubicar la població damnificada pel
Mitch construint habitatges per a les víc-
times, i estructurant la comunitat per-
què tingui les infraestructures bàsiques
de salut, educació, aigua potable, latri-
nes, clavegueram, organització comuni-
tària, electrificació...
AJUNTAMENT DE MATARÓ

AUTOCONSTRUCCIÓ ASSISTIDA D’HABITATGES I ENFORTIMENT
DE L’ORGANITZACIÓ LOCAL A POSOLTEGA

País: NICARAGUA
Presenta: FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT / AJUNTAMENT DE MATARÓ
Aportació FONS: 2.169.132 ptes

Posoltega, és un municipi del Departament de Chinandega que va quedar molt afec-
tat per l’huracà Mitch. En aquest sentit, el projecte preveu la reconstrucció dels
habitatges de 18 famílies (60 persones) que habitaven a les comunitats desapare-
gudes de El Porvenir i Rolando Rodríguez i que van ser acollides al refugi “Comedor
Infantil”. Les cases es construiran a la comunitat El Bosque. Totes aquestes famílies
damnificades han perdut algun familiar directe, els habitatges i les terres. D’altra
banda, també es preveu la construcció d’una casa comunitària.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

HI TENEN MOLT A VEURE

País: EL SALVADOR
Presenta: ÒPTICS X MÓN / FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO COMUNAL DE EL SALVADOR - CORDES / AJUNTAMENT DE
TERRASSA
Aportació FONS: 4.776.483 ptes

El projecte vol contribuir a pal·liar les mancances en l’àmbit de la salut visual de la
població rural del municipi, mitjançant la realització d’exàmens optomètrics a la pobla-
ció de Tecoluca, l’adaptació d’ulleres a tothom que les requereixi, així com la capaci-
tació i formació tècnica de personal local per tal de donar continuïtat al projecte. Els
beneficiaris seran infants en edat escolar, dones en programes d’alfabetització i/o
capacitació, homes en programes de capacitació i personal local relacionat amb tas-
ques d’organització.
AJUNTAMENT DE TERRASSA
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DIPLOMATURA DE TÈCNIC
SUPERIOR EN ARQUEOLOGIA
A LA UNAN

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

Emmarcat dins d’un conveni de col·la-
boració entre la UAB i la UNAN-Mana-
gua, el projecte està orientat a formar
professionals de l’arqueologia tant des
d’un punt de vista pràctic com teòric
per tal d’afavorir la recuperació siste-
màtica de les restes arqueològiques que
es veuen afectades pel pla urbanístic i
de desenvolupament. En el pla docent
hi participen tant el professorat de la
UNAN, els tècnics de l’Instituto Nicara-
güense de Cultura com el professorat
de Prehistòria de la UAB.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT D’OLOT
AJUNTAMENT DE TAGAMANENT
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

GRUP GICAPLA

GENERALITAT DE CATALUNYA

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

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

El projecte preveu la construcció de 6
pous, 2 cisternes i 2 represes per dotar
la comunitat d’un equipament que per-
meti el proveïment regular d’aigua i que
aquesta sigui de millor qualitat, fet que
facilitarà l’eradicació de les malalties in-
testinals derivades del consum d’aigües
no potables i que també permeti emma-
gatzemar un mínim d’aigua de reserva
per al regadiu dels camps.
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE

MONTBUI

CONSTRUCCIÓ DE 20
HABITATGES PER A FAMÍLIES
AFECTADES PER L’HURACÀ
MITCH

País: HONDURES
Presenta: ADRA-BADALONA /
ADRA-HONDURES / AJUNTAMENT
DE BADALONA
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

L’huracà Mitch ha suposat un element
devastador per a Hondures. Ja abans del
pas del Mitch el problema de l’habitatge
era un dels meus greus que havia de su-
portar la majoria de la població d’Hondu-
res. En aquest sentit, el projecte preveu la
construcció de 20 habitatges, de 5 x 7 m,
a diversos municipis del departament de
Francisco Morazán, en benefici de 120
persones integrants de 20 nuclis familiars.
De manera articulada, s’implementarà un
programa de capacitació en matèria de
salut, administració domèstica, democrà-
cia i drets de les dones.
AJUNTAMENT DE BADALONA

CASA D’ACOLLIDA D’ORGANITZACIONS I
GRUPS POPULARS

País: MÈXIC
Presenta: ASF-ARQUITECTES SENSE FRONTERES / SENEC
Aportació FONS: 1.520.780 ptes

SENEC és una organització mexicana no governamental que
treballa en l’àmbit de l’educació popular. El projecte proposa la
rehabilitació d’un centre d’acollida amb l’objectiu d’oferir hos-
pedatge als grups de camperols que viatgin a la seu de SENEC.
A més, el Centre tindrà un espai per a la realització de cursos,
tallers, reunions o grups de treball. Els beneficiaris directes són
entre 350 i 500 persones d’arreu del país que participen en les
trobades i activitats diverses que organitza el SENEC.
AJUNTAMENT DE MATADEPERA

CREACIÓ D’UN CENTRE DE CAPACITACIÓ I
PRODUCCIÓ PER A DONES DE LA
COOPERATIVA JOLOM MAYAETIK

País: MÈXIC
Presenta: K’INAL ANTZETIK A.C. / COOPERATIVA JOLOM
MAYAETIK / AJUNTAMENT D’OLOT
Aportació FONS: 909.091 ptes

El projecte se situa en un context altament complex, atesa la
situació de guerra de baixa intensitat que es viu a l’estat de Chiapas
en general, i en particular a la zona Nord, Selva i los Altos, àrea
d’influència de la cooperativa Jolom Mayaetik. Contempla la creació
d’un centre de capacitació, de producció i d’encontre i intercanvi
per a dones indígenes artesanes, on, a través de la capacitació
tecnicoadministrativa, es desenvolupin estratègies d’autosuficièn-
cia mitjançant la venda directa d’artesanies.
AJUNTAMENT D’OLOT

NORDAMÈRICA
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DINAMITZACIÓ ÀREA DE
DONES

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

La Unión de Ejidos la Selva, R.I. és una
instància de gestió social per satisfer
les demandes dels camperols cafetalers
que, a partir de 1991, va iniciar aques-
ta tasca amb diversos grups de dones
organitzades per gestionar i desenvo-
lupar diferents projectes comunitaris.
Amb aquest projecte es pretén dinamit-
zar aquesta àrea de dones amb tallers
de formació i la posada en marxa d’un
centre d’atenció primària, facilitar pro-
cessos productius que permetin obtenir
ingressos econòmics, enfortir l’estruc-
tura organitzativa d’aquest grup de
dones i dinamitzar la comunicació de
gènere i les activitats extrafamiliars.
AJUNTAMENT DE CALELLA
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA I
UTILITZACIÓ DELS RECURSOS
NATURALS A CHIAPAS

País: MÈXIC
Presenta: GRUP NATURA-CLUB
MUNTANYENC SANT CUGAT /
ENLACE CIVIL
Aportació FONS: 7.800.000 ptes

Situada en un context molt crític, en con-
dicions molt greus d’aïllament, de setge i
d’abandonament, l’acció pretén millorar
els sistemes de producció agrícola en al-
gunes comunitats indígenes de l’Estat de
Chiapas. Amb aquest projecte es pretén
assolir l’autosuficiència alimentària i amb
els excedents crear una font alternativa
d’ingressos que permeti a les unitats de
producció familiars de millorar la qualitat
de vida i protegir el medi ambient. Es rea-
litzarà un Pla de Formació destinat a 20
promotors agrícoles comunitaris que re-
bran 9 cursos de capacitació agroecològi-
ca per aconseguir els objectius.
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Activitat educativa en un dels centres de dinamització a l’estat d’Oaxaca.

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
PARTICIPACIÓN / AJUNTAMENT DE
SANT JUST DESVERN
Aportació FONS: 4.700.000 ptes

Com a associació civil compromesa amb
els sectors més vulnerables de la socie-
tat, particularment amb dones i infants
del medi rural i indígena, la UCIEP pre-
senta un projecte que s’emmarca en l’eix
de treball d’educació per al desenvolupa-
ment comunitari, la promoció i el respec-
te dels drets humans de les dones i els
infants indígenes. Es donarà suport a la
instal.lació i la consolidació de 7 centres
de dinamització sociocultural a 7 comuni-
tats indígenes pertanyents a 4 municipis
de la Mixteca Baja de l’estat d’Oaxaca.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA



44 PROJECTES 1999

Reconstrucció de la xarxa de conducció d’aigua potable a Klokotnica.

REHABILITACIÓ DE LA 1a PLANTA DEL LABORATORI GALÈNIC
DE TUZLA

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

El projecte que es presenta és una continuació 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 militars. Després de l’ocupació, el laboratori ha
quedat força 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 comprimits produïts.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
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: 4.827.171 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 cons-
truir un nou sistema de subministrament
d’aigua potable però sense un estudi
detallat de la zona, la qual cosa provo-
cà una mala ubicació de les estacions
de bombeig, els dipòsits i el control dels
sistemes de subministrament. El projec-
te preveu la realització d’un estudi de-
tallat del territori que aportarà informa-
ció i el document de base per endegar
la construcció de nous dipòsits.
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

CERVELLÓ
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BALCANS
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TALLERS DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL A VILLA EL
SALVADOR-2a FASE

País: PERÚ
Presenta: CREU ROJA CATALUNYA /
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA
DE GRAMENET
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

Aquest projecte és la continuïtat del pro-
jecte 449, i s’emmarca dins el sector
de l’educació i en el subsector adherit a
la formació professional. El projecte con-
sisteix en la construcció, implementació
i posada en marxa de dos tallers, un de
forneria i un altre d’artesania, mirant així
d’oferir una possibilitat de futur als jo-
ves de Villa El Salvador. Les condicions
de pobresa, marginalitat i manca d’opor-
tunitats que es viuen en aquest castigat
barri fan que les necessitats de forma-
ció i les esperances de trobar una feina
siguin molt reduïdes. Amb aquest pro-
jecte es volen solucionar aquests dos
problemes.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET

SUD-AMÈRICA

PROJECTE COLINA VERDE

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

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

SUPORT A LES
ASSOCIACIONS RURALS DE
SÃO MIGUEL DE GUAPORÉ I
SERINGUEIRAS

País: BRASIL
Presenta: AMICS DE LA MISSIÓ
CLARETIANA DE GUARAJÁ – MIRIM
/ ARSAPAM – ASSOCIACIÃO
RURAL DE SÃO MIGUEL PARA
AJUDA MUTUA
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

El projecte preveu reforçar i consolidar
les organitzacions rurals (ARSAPAM i AR-
SERIPAM), així com capacitar i formar
agricultors de la zona per poder assumir
les responsabilitats de lideratge i gestió
de les organitzacions. També es promou-
rà la diversificació dels conreus i l’ús
d’una agricultura sostenible.
GENERALITAT DE CATALUNYA

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, hi viuen prop de 100.000
persones, el 70% de les quals no dispo-
sa d’aigua potable i es proveeixen dels
sistemes aïllats d’aigües. També hi ha
una minoria que s’abasteix mitjançant
aigua provinent de camions cisterna.
L’objectiu és potabilitzar les aigües del
districte, amb la instal·lació d’hipoclora-
dors i compradors de clor residual, per
controlar i potabilitzar les fonts que ja
existeixen. També es realitzaran activi-
tats de capacitació i sensibilització de la
població beneficiària sobre educació sa-
nitària, sanejament bàsic i prevenció de
malalties.
AJUNTAMENT DE CREIXELL
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
AJUNTAMENT DE LA GRANADA
AJUNTAMENT DE LES LLOSES
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

HORTS FAMILIARS EN BARRIS MARGINALS DE GUAYAQUIL

País: EQUADOR
Presenta: CREU ROJA ALT PENEDÈS / CRUZ ROJA ECUATORIANA /
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 1.330.682 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 NAVARCLES AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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AJUT HUMANITARI PER A
3.800 FAMÍLIES SENSE
TERRES A RIO GRANDE
DO SUL

País: BRASIL
Presenta: FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT / AJUNTAMENT DE
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

Al Brasil, milions de famílies campero-
les no tenen terra per treballar. Aquesta
situació va fer néixer l’MST (Movimen-
to Sem Terra), organització que lluita
per la reforma agrària del país tot ocu-
pant àrres sense cultivar. En aquest sen-
tit, es preveu de beneficiar 3.800 famí-
lies que viuen en campaments a Rio
Grande do Sul i que tenen mancances,
sobretot en salut i educació, i les incle-
mències de l’hivern –molt dur en aques-
ta zona–. El projecte potenciarà la pro-
ducció dels horts comunitaris als
campaments per tal de complementar
l’alimentació amb els productes neces-
saris, i es garantirà l’atenció d’emergèn-
cia en la salut de les persones que ja es
troben en situacions greus.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET

AIGUA I SANEJAMENT A LES
COMUNITATS DE GUADALUPE

País: EQUADOR
Presenta: CREU ROJA DE
CATALUNYA / CRUZ ROJA
ECUATORIANA / AJUNTAMENT DE
BADALONA
Aportació FONS: 2.800.000 ptes

Les comunitats de Guadalupe estan si-
tuades a la província amazònica de
Zamora-Chinchipe, la més pobra i opri-
mida del país. Amb un treball conjunt
amb la Municipalitat de Zamora, el pro-
jecte preveu: la instal·lació d’un siste-
ma d’aigua potable a San Antonio de
Guadalupe; la construcció d’una xarxa
de distribució que cobreixi totes les co-
munitats rurals de la zona; la instal·lació
d’un sistema d’evacuació de residus a
les comunitats rurals, a través de la cons-
trucció de latrines i la capacitació de la
població beneficiària en diversos aspec-
tes de sanejament ambiental: educació
per a la salut, hàbits higiènics, respecte
de l’ecosistema, reciclatge i evacuació
de residus...
AJUNTAMENT DE BADALONA

Alumnes de l’escola de Licom transportant el material adquirit.

PROMOCIÓ I MILLORA DE
L’EDUCACIÓ I LA SALUT A
LICOMA

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

Emmarcat en el Programa de Desenvo-
lupament Rural Integral que Ajuda en
Acció està desenvolupant a la zona, el
projecte té com objectiu millorar el ni-
vell educatiu i sanitari de la població,
donant suport a la millora de les infra-
estructures educatives. Es construirà una
escola amb 8 aules i es crearà un banc
de medicaments naturals, a més de ca-
pacitar 20 dones en coneixements de
les pràctiques de medicina tradicional.
GENERALITAT DE CATALUNYA

MUNTATGE D’UN MOLÍ
D’ARRÒS COMUNITARI PER
AL SUPORT DE PETITS
PRODUCTORS

País: COLÒMBIA
Presenta: DIÀLEG ENTRE CULTURES
/ SUNA HISCA
Aportació FONS: 6.000.000 ptes

Al municipi de San Bernardo del Viento
hi ha 5 molins d’arròs que ofereixen trac-
tes desavantatjosos per als productors,
que no tenen més remei que fer tractes
amb ells en les condicions que aquests
estableixen. Per millorar els ingressos
familiars, es proposa la construcció d’un
molí d’arròs comunitari en el qual parti-
cipin com a socis els propis productors.
Parts dels ingressos obtinguts es desti-
narà a constituir un fons rotatori que
permeti donar suport a la producció dels
socis.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

DIÀLEG ENTRE CULTURES
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CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT
D’AIGUA A LA COMUNITAT
DE CAIRANI

País: PERÚ
Presenta: AJUDA EN ACCIÓ
Aportació FONS: 1.800.000 ptes

La manca de pluges a les províncies de
Tarata i Candavare provoca una dismi-
nució de les fonts d’aigua i una infraes-
tructura de reg insuficient que influeix
en el nivell de productivitat agrària de
la zona. El projecte pretén la construc-
ció i posada en funcionament d’un di-
pòsit de reserva d’aigua per emmagat-
zemar la destinada al reg. Els beneficiaris
seran 30 famílies de la comunitat de
Cairaní.
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

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

Al Paraguai l’alimentació és poc variada
i està basada en productes rics en calo-
ries però pobres en proteïnes i en la
majoria de vitamines. Per això el pro-
jecte preveu la promoció del consum de
soja (llegum rica en proteïnes) mitjan-
çant l’organització de cursos i tallers de
cuina a una zona rural del Paraguai. Els
tallers formaran 4 o 5 promotores i s’aju-
darà en la construcció de petits forns i
en l’adequació de la cuina familiar en
els casos que es cregui convenient.
AJUNTAMENT DE BESALÚ
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

Infants jugant a la ludoteca de Villa El Salvador.

PEL DRET A UN HABITATGE
DIGNE

País: EQUADOR
Presenta: FUNDACIÓN PUEBLO
INDIO DEL ECUADOR / FAVGRAM /
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA
DE GRAMENET
Aportació FONS: 4.000.000 ptes

Les comunitats de Pacahuaico i San
Vicente no tenen terres comunitàries, la
qual cosa fa que hagin d’emigrar a les
ciutats on continuen malvivint. A la zona,
una de les carències més sentides és la
manca d’un habitatge adequat al clima
i condicions d’altura. El projecte preveu
millorar les condicions de vida d’aques-
tes comunitats mitjançant la construc-
ció d’habitatges dignes i funcionals, con-
templant 3 aspectes concrets: millora
dels habitatges indígenes, revalorització
dels mecanismes de participació indí-
gena i treball comunitari: millora habita-
cional.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET

LUDOTECA PER A VILLA EL
SALVADOR

País: PERÚ
Presenta: HUAYNA / AJUNTAMENT
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 477.610 ptes

El 1996 Huayna va iniciar la primera
experiència de ludoteca a la població de
Villa el Salvador, en col·laboració amb
la biblioteca César Vallejo del CECOPRO-
DE (Centro de Comunicación Popular y
Promoción del Desarrollo de Villa El Sal-
vador), tot incloent-la a l’espai físic de
la biblioteca una vegada per setmana.
El projecte preveu enfortir aquesta pri-
mera ludoteca i, alhora, iniciar una lu-
doteca rodant que actuï de dinamitza-
dor social i que reforci l’acció educativa.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET
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SENSIBILITZACIÓ

La tasca del Fons en relació als projectes de sensibilització ha girat durant el 1999 a l’entorn de tres eixos:
suport a les iniciatives que promouen la consolidació del comerç just i el consum responsable com a nova via
quotidiana d’expressió de la solidaritat; suport a l’edició de materials didàctics per treballar la solidaritat i la
interculturalitat com a eixos transversals de l’educació primària i secundària; suport a  jornades i fòrums relaci-
onats amb la promoció dels drets humans.

A banda, continuar la tasca de sensibilització de la població catalana a través d’exposicions, i participació en
diverses activitats que permetin una major conscienciació de la societat davant la multiculturalitat.

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

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

Arran de les mobilitzacions i l’augment
de sensibilització dels darrers anys en-
vers la cooperació per al desenvolupa-
ment, han sorgit entre els treballadors i
treballadores múltiples demandes d’in-
formació i de formació en cooperació al
desenvolupament. La Fundació Pau i
Solidaritat ofereix suport tècnic i logístic
a grups que, dins l’àmbit laboral, porten
a terme projectes de cooperació o accions
de sensibilització. El projecte es proposa
incrementar la sensibilització, formació i
participació en temes de cooperació al
desenvolupament, als centres de treball
de Catalunya per crear i consolidar grups
de solidaritat als centres de treball, am-
pliar les aportacions 0,7% en les institu-
cions públiques i empreses, etc.
GENERALITAT DE CATALUNYA

MIRALLS DE DONES MARROQUINES

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

Creació d’una exposició de 40 fotografies amb textos explicatius per tal de donar 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’aïllament i marginació i fomentar la
igualtat d’oportunitats. Es comptarà amb la participació de les pròpies dones marroqui-
nes en l’elaboració i posterior presentació de l’exposició.
AJUNTAMENT DE VIC

FUNDACIÓ SER.GI
GRUP CIGAPLA
JUSTÍCIA I PAU-BARCELONA
PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA

GENERALITAT DE CATALUNYA

SEMTERRA – UNA EXPOSICIÓ DEL BRASIL

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

En el marc del suport a l’MST (Movimento dos Travalladores Rurais Sem Terra) del
Brasil i a les seves accions per aconseguir l’aplicació d’una reforma agrària que faciliti
terra cultivable als camperols, s’ha programat la realització d’una exposició de fotogra-
fies sobre Brasil amb imatges cedides per Sebastião Salgado i altres fotògrafs. També
es realitzarà l’edició de 50 cartells sobre l’MST amb l’objectiu de vendre les col·lec-
cions per recaptar fons que aniran directament al moviment.
AJUNTAMENT DE MANLLEU

GENERALITAT DE CATALUNYA

CATALUNYA
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JORNADES INTERNACIONALS
SOBRE EL DEUTE EXTERN

País: CATALUNYA
Presenta: JUSTÍCIA I PAU –
BARCELONA
Aportació FONS: 2.000.000 ptes

Justícia i Pau, conjuntament amb altres
organitzacions, està realitzant la cam-
panya Deute extern ¿deute etern?, amb
l’objectiu de sensibilitzar sobre l’extre-
ma importància de la condonació o re-
ducció del deute extern dels països més
empobrits i endeutats. El projecte es
proposa la realització, el novembre de
1999, d’una Trobada Internacional so-
bre el Deute Extern, per debatre l’estat
actual de situació, analitzar les polítiques
oficials, d’estats organismes internacio-
nals, per pal·liar el deute, el possible
impacte de la condonació, tant als paï-
sos del Sud com del Nord i fer noves
propostes de cara al futur.
DIPUTACIÓ DE GIRONA

ACOLLIDA D’INFANTS
BOSNIANS I ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ DELS
INFANTS, JOVES I ADULTS DE
BADALONA

País: CATALUNYA
Presenta: ESPLAIS CATALANS /
AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 500.000 ptes

El projecte és fruit de la continuïtat de la
campanya d’acollida d’infants de Bòsnia
i Hercegovina durant un mes, la qual cosa
s’està duent a terme des de fa 3 anys.
Amb l’acollida d’infants es vol fomentar
l’enriquiment mutu, la coneixença d’al-
tres costums mitjançant l’intercanvi cul-
tural a partir de la convivència. També es
vol continuar implicant els ciutadans ca-
talans en el Projecte Esplac-Bòsnia, i re-
gularitzar la situació sanitària dels nens i
nenes mitjançant revisions medicosanità-
ries completes.
AJUNTAMENT DE BADALONA

EXPOSICIÓ “UN XAI PER
BÒSNIA”

País: CATALUNYA
Presenta: PLATAFORMA SOLIDÀRIA
DEL MARESME / AJUNTAMENT DE
MATARÓ
Aportació FONS: 500.000 ptes

El projecte és la continuació d’UN XAI
PER BÒSNIA que es va dur a terme al
llarg de 1997 i 1998, en el qual es van
implicar moltes entitats solidàries de la
comarca del Maresme. Per tal de trans-
metre aquesta experiència, l’organitza-
ció ha considerat important de realitzar
una tasca de sensibilització mitjançant
un vídeo i una exposició, com a elements
de suport i d’expressió de l’activitat que
es va dur a terme. El vídeo serà distribu-
ït als centres de recursos, videoteques i
biblioteques municipals i escolars, ajun-
taments, institucions i altres entitats que
han col·laborat en el projecte.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

PROJECTE DE CRÈDIT
VARIABLE “APUNTA’T A LA
SOLIDARITAT”

País: CATALUNYA
Presenta: COORDINADORA
BADALONA SOLIDÀRIA /
AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 2.200.000 ptes

Apunta’t a la solidaritat és un crèdit va-
riable dirigit a l’alumnat de segon cicle
d’ESO, que vol fomentar-los el respecte
pels drets humans i aconseguir la impli-
cació dels joves en actituds i accions de
solidaritat respecte dels grups socials víc-
times de desigualtats, injustícies i discri-
minacions, en el marc de les accions so-
lidàries que es duen a terme a Badalona.
AJUNTAMENT DE BADALONA

CASA D’ACOLLIDA D’IMMIGRANTS I PERSONES PROCEDENTS
DE ZONES DE CONFLICTE

País: CATALUNYA
Presenta: ASSOCIACIÓ JUVENIL LA ROTLLANA / AJUNTAMENT DE BADALONA
Aportació FONS: 3.330.000 ptes

La Casa d’Acollida de Badalona representa un recurs per a immigrants i persones proce-
dents de zones en conflicte, pel que fa a atenció mèdica i formació en l’àmbit de
l’educació social. La Casa està ubicada en un pis d’acollida, per a 6 persones, al barri
d’Artigas de Badalona, i està en funcionament des de 1997. El projecte també preveu
una tasca de sensibilització de la població de Badalona, a través de xerrades-conferèn-
cies, passis de diapositives, tallers per a entitats diverses (escoles, instituts, associa-
cions de veïns, centres cívics, parròquies, esplais...). També s’organitzen festes solidà-
ries i campanyes de recollida de productes per a la Casa o per als països d’origen dels
integrants.
AJUNTAMENT DE BADALONA
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Jornada celebrada a Barcelona per debatre la situació de l’agricultura i l’alimentació en les relacions nord-sud.

PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ I INTERCANVI
D’EXPERIÈNCIES

País: CATALUNYA
Presenta: AMPA CEIP ESCOLA JUNGFRAU / AJUNTAMENT
DE BADALONA
Aportació FONS: 765.000 ptes

L’Escola Jungfrau de Badalona està agermanada amb l’Escola
Francisca González de Chichigalpa (Nicaragua) des del març
de 1997. Des de llavors, està duent a terme un Programa Inte-
gral de Suport a aquesta escola. També contempla una tasca
de sensibilització per fomentar en la comunitat educativa el
coneixement i l’apropament a altres realitats socioculturals. En
aquest sentit, el projecte té un doble objectiu: donar continuïtat
a la sensibilització de la comunitat educativa i a la població de
Badalona en general i donar suport a l’intercanvi social i cultu-
ral, entre totes dues escoles.
AJUNTAMENT DE BADALONA

DINAMITZACIÓ DE LES XARXES DE COMERÇ JUST
I TROBADA INTERNACIONAL SOBRE
AGRICULTURA NORD-SUD

País: CATALUNYA
Presenta: SODEPAU
Aportació FONS: 3.000.000 ptes

És la segona fase del projecte de creació d’una xarxa de punts
de venda de productes de comerç just i solidari. En aquest
marc es preveu la realització de materials de sensibilització
sobre el comerç just i la continuació de la tasca de creació de
xarxes locals de comercialització de productes de comerç just
ampliant l’àmbit d’influència i acostant-lo a diferents reali-
tats i sensibilitats locals. Paral·lelament s’organitzarà la tro-
bada internacional sobre l’Agricultura i l’Alimentació en les
relacions Nord-Sud.
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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ESTADES SOLIDÀRIES 1999

País: GUATEMALA – NICARAGUA
Presenta: MONITORS COOPERANTS
D’OLOT / AJUNTAMENT D’OLOT
Aportació FONS: 2.500.000 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 monitors
dels esplais de la Garrotxa. L’objectiu és
donar suport a diverses comunitats ru-
rals, concretament en l’àmbit de l’edu-
cació infantil, així com realitzar tallers de
formació per a mestres i cursets per a
joves locals que vulguin fer de monitors.
El projecte inclou un treball previ a l’esta-
da a Centramèrica, l’estada en si matei-
xa i la posterior tasca de sensibilització
de la població de la Garrotxa.
AJUNTAMENT D’OLOT

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 projecte consisteix en la participació
d’un grup de 12 adolescents catalans i
3 monitors a la trobada de 4 dies a
Brasília, i que reuneix adolescents del
MNMMR de tot Brasil per debatre la seva
situació d’exclosos i elaborar estratègi-
es per millorar. Els adolescents catalans
hi participen com a delegació interna-
cional. La participació a l’Encontro for-
ma part d’una tasca més a llarg termini
on es faran campanyes solidàries per a
la recollida de diners i també un poste-
rior treball de sensibilització i denúncia
amb l’elaboració de materials didàctics
a l’abast d’escoles i entitats.
GENERALITAT DE CATALUNYA

ÀREA MEDITERRÀNIA 1999

País: CATALUNYA / PAÏSOS DE LA RIBERA SUD DEL MEDITERRANI
Presenta: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Aportació FONS: 6.017.500 ptes

Les accions a desenvolupar durant l’any 1999 se centren en unes Jornades sobre la
Mediterrània i l’edició d’una exposició. Les jornades s’han anat gestant durant els dos
anys que s’ha anat treballant sobre aquesta àrea i s’hi presentaran les iniciatives con-
cretes entorn dels Municipis i la Mediterrània, a més de proposar perspectives de treball
en el futur a cadascun dels països escollits: Algèria, Palestina, Líban i Marroc.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE MATARÓ

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

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

Emmarcat dins la col·laboració que el
Movimento Nacional de Meninos e Meni-
nas de Rua i la Federació Catalana de
l’Esplai, el projecte consisteix en la parti-
cipació d’un grup de 6 monitors i monito-
res catalans en un camp de treball durant
el mes d’agost a la ciutat de Rio de Janei-
ro. Es preveuen dues setmanes de treball
educatiu i una tercera de suport a les tas-
ques generals del MNMMR i l’aprofundi-
ment en la descoberta de la situació dels
infants de carrer. Els participants conti-
nuaran la seva tasca a través de la sensi-
bilització dels centre d’esplai i altres or-
ganitzacions que formen part de la
Federació Catalana de l’Esplai.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

GENERALITAT DE CATALUNYA

CENTRAMÈRICA

ÀREA
MEDITERRÀNIA
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La situació de fragilitat en què es viu a molts països en vies de desenvolupament fa que qualsevol
fenomen meteorològic o geològic, ni que sigui de mitjana o baixa intensitat, provoca una devastació
molt superior que si s’hagués produït en una àrea desenvolupada del planeta.

I és que molt sovint, associades als fenòmens sobtats que desemboquen en situacions d’emergència, hi
ha causes estructurals profundes que són, si més no, copartícips de les seves conseqüències.

És a partir d’aquesta anàlisi que no podem reaccionar igual a qualsevol tipus de catàstrofe i, en fer-ho,
cal també contribuir a establir les bases perquè aquesta situació no es pugui tornar a produir a causa de
la nostra imprevisió.

Amb aquesta filosofia, des del Fons s’han pogut dur a terme les tasques de reconstrucció post Mitch, en
aquest primer any, amb l’objectiu de reconstruir per transformar. I a l’abordar aquest enfocament, cal
també obrir-se a un treball de planificació estratègica local que sigui concertada entre tots els agents
locals (entitats i societat civil).

Això fa que també puguem parlar de treball en postemergència, no només en els dies, setmanes o
mesos posteriors a la catàstrofe, sinó que aquesta visió estratègica haurà d’impregnar també la política
de prioritats, temàtiques i sectorials d’aquell determinat país o regió en el futur.

En ser conscients d’això és pel que en produir-se una situació emergent prioritzem, en tot moment,
donar un suport a les organitzacions locals amb les quals teníem relació prèvia i que estiguin disposades
a reorientar la seva dinàmica per respondre a la nova situació.

I és precisament aquest coneixement mutu previ, el que ens dóna la possibilitat d’actuar amb una certa
immediatesa i sobretot de poder establir les bases per treballar posteriorment donant continuïtat amb
dinàmiques adequades a la situació postemergent.

UN ENFOCAMENT ESPECÍFIC

DE L’EMERGÈNCIA

CAMPANYES
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Un any després del pas de l’huracà Mitch per Nicaragua, Guatemala, Hondures i El Salvador, les tasques de
reconstrucció continuen endavant. El balanç final va quantificar en més de 30.000 les víctimes i en incalcula-
bles les destrosses tant al camp com a la ciutat.
La campanya endegada pel Fons el 1998 ha permès rebre més de 200 milions de pessetes en aportacions
realitzades tant des de municipis catalans com des d’entitats, institucions, empreses i particulars. Aquesta
quantitat va permetre iniciar les tasques de rehabilitació a les poblacions afectades, ja sigui refent la xarxa
viària, construint infraestructures comunitàries bàsiques, millorant el pla de salut o reiniciant el sistema produc-
tiu agrícola.

El total de projectes endegats amb la campanya han estat 47, presentats a la memòria Campanya d’Emergèn-
cia i Reconstrucció a Centramèrica (publicada durant el 1999), dels quals 14 ja han finalitzat. Com ja es
presentava en la citada publicació, els projectes es van distribuir de la següent manera:

País Nº de Projectes
Nicaragua 34
Guatemala 4
Hondures 4
El Salvador 4

Projectes que han rebut aportacions durant l’any 1999

MITCH

NICARAGUA

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

AJUNTAMENT DE FLIX
AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA
AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

DIPUTACIÓ DE GIRONA

ACIS ESCOLA ARTUR MARTORELL

APORTACIONS PARTICULARS

emergència
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AUTOCONSTRUCCIÓ D’HABITATGES PER
A AFECTATS PER L’HURACÀ MITCH A
DIPILTO
Regió: DEPARTAMENT DE NUEVA SEGOVIA
Presenta: ALCALDIA MUNICIPAL DE DIPILTO
Aportació FONS: 4.375.625 ptes

AJUNTAMENT DE BEGUR
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

GRUP DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PALAU
POLINYÀ AMB AMÈRICA CENTRAL

APORTACIONS PARTICULARS

REHABILITACIÓ, CONSTRUCCIÓ I
AMPLIACIÓ DE FONTS D’AIGUA
POTABLE A LA ZONA RURAL D’ESTELÍ
Regió: DEPARTAMENT D’ESTELÍ
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTELÍ
Aportació FONS: 9.513.827 ptes

AJUNTAMENT DE BREDA
AJUNTAMENT DE CERVERA
AJUNTAMENT DE SALOU
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
AJUNTAMENT DE TONA
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
AJUNTAMENT DE VALLROMANES
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

AGRUPACIÓ PSC-CASTELL D’ARO
ATLL-AIGÜES TER LLOBREGAT
BLANES SOLIDARI
BREDA SOLIDÀRIA
CAMPANYA POPULAR D’OLOT
CASA DE ANDALUCÍA DEL PRAT DE LLOBREGAT
CEIP BESCANÓ
COL·LECTA POPULAR SANT ISCLE DE VALLALTA

CAMPANYES

Habitatge construit a Dipilto després del Mitch.



55

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

BANYOLES SOLIDÀRIA

CREACIÓ D’UN PARVULARI A L’ESCOLA
FRANCISCA GONZÁLEZ DE
CHICHIGALPA
Regió: DEPARTAMENT DE CHINANDEGA
Presenta: AMPA CEIP ESCOLA JUNGFRAU
Aportació FONS: 1.000.000 ptes

PLA DE SALUT COMUNITÀRIA: DOTACIÓ
DE MEDICAMENTS BÀSICS PER A UNA
CASA BASE AL MUNICIPI DE CHINANDEGA
Regió: DEPARTAMENT DE CHINANDEGA
Presenta: MOVIMIENTO COMUNAL MUNICIPAL DE
CHINANDEGA
Aportació FONS: 3.171.002 ptes

AJUNTAMENT DE BEGUR
AJUNTAMENT DE CASTELL PLATJA-D’ARO
AJUNTAMENT D’ULLDECONA
AJUNTAMENT DE VALLS

COL.LEGI PÚBLIC DOLORS ALMEDA.
GRUP NICARAGUA I COOPERACIÓ-MOLINS DE REI
SOLIDARI

REHABILITACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
BÀSIQUES AFECTADES PEL MITCH A
LEÓN
Regió: DEPARTAMENT DE LEÓN
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEÓN
Aportació FONS: 19.570.075 ptes

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

APORTACIONS PARTICULARS

TREBALLADORS MÚTUA DEL CARME
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

APORTACIONS PARTICULARS

REACTIVACIÓ DE LA VIDA ECONÒMICA
A LA COMUNITAT DE SAN JOSÉ DE PIRÉ
Regió: DEPARTAMENT D’ESTELÍ
Presenta: INSTITUTO MUJER I COMUNIDAD-IMC
Aportació FONS: 4.822.727 ptes

AJUNTAMENT DE BANYOLES
AJUNTAMENT D’OLOT
AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS

Aqüeducte construit a Estelí per restablir la xarxa d’aigua potable.
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SUPORT A LA REACTIVACIÓ
PRODUCTIVA DELS PETITS PRODUCTORS
DELS MUNICIPIS DE SAN RAMÓN,
ESQUIPULAS I SAN DIONISIO
Regió: DEPARTAMENT DE MATAGALPA
Presenta: CONCERTACION/S
Aportació FONS: 3.794.551 ptes

AJUNTAMENT DE CAMPRODON
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
AJUNTAMENT DE ROSES

CONSTRUCCIÓ D’UN NOU BARRI A
MATAGALPA PER A LA REUBICACIÓ DE
60 FAMÍLIES DAMNIFICADES PEL MITCH
Regió: DEPARTAMENT DE MATAGALPA
Presenta: ADIC-ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL COMUNITARIO / ASOCIACIÓN GRUPO
VENANCIA
Aportació FONS: 12.761.622 ptes

AJUNTAMENT DE CABRERA D’IGUALADA
AJUNTAMENT DE CABRILS
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
AJUNTAMENT DE SITGES
AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

APORTACIONS PARTICULARS

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

AJUNTAMENT DE BADALONA
AJUNTAMENT DE CALLDETENES
AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ÀNEU

AJUNTAMENT DE MAIALS
AJUNTAMENT DE TIANA
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
AJUNTAMENT DE VIDRÀ

ALCALDE I REGIDORS DE CALLDETENES
ASSOCIACIÓ MUSICAL PRAT
BADALONA SOLIDÀRIA
COL·LECTA POPULAR TIANA

APORTACIONS PARTICULARS

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: 4.862.591 ptes

AJUNTAMENT D’ALINS
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

APORTACIONS PARTICULARS

CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA BRESSOL
A MATAGALPA
Regió: DEPARTAMENT DE MATAGALPA
Presenta: ADIC-ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL COMUNITARIO / ASOCIACIÓN GRUPO
VENANCIA
Aportació FONS: 533.305 ptes

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

REHABILITACIÓ DE 148 HABITATGES DE
MESTRES AFECTATS PEL MITCH AL
DEPARTAMENT DE LEÓN
Regió: DEPARTAMENT DE LEÓN
Presenta: FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE
TRABAJADORES DOCENTES / BRIGADA RUBÉN DARÍO
Aportació FONS: 2.600.000 ptes

CAMPANYES
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AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE QUART
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

AGRUPACIÓ PSC-ALELLA
CASAL CUBÀ DEL PRAT DE LLOBREGAT
COLLA GEGANTERA
COL·LEGI SANT JORDI-PALAFRUGELL
EP GALILEO GALILEI DEL PRAT DE LLOBREGAT
ESBART DANSAIRE DE MONTMELÓ
EUROEMBALAJE, SA-SABADELL
IES JOSEP PLA-BARCELONA
MEDINYÀ SOLIDARI

AJUT D’EMERGÈNCIA PER AL RETORN
DE 150 FAMÍLIES DE SAN FRANCISCO
LIBRE AFECTADES PEL MITCH
Regió: DEPARTAMENT DE MANAGUA
Presenta: AEPCFA-ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN
POPULAR CARLOS FONSECA AMADOR / ASSOCIACIÓ
D’EDUCACIÓ POPULAR CARLOS FONSECA AMADOR-
BARCELONA
Aportació FONS: 2.527.899 ptes

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL
SENTMENAT SOLIDÀRIA
TAULA DE SOLIDARITAT-SENTMENAT

APORTACIONS PARTICULARS

INFRAESTRUCTURA D’HÀBITAT I
SUPORT A LA PRODUCCIÓ PER A
DAMNIFICATS DEL MITCH A EL SAUCE
Regió: DEPARTAMENT DE LEÓN
Presenta: ESCUELAS RADIOFÓNICAS DE NICARAGUA
Aportació FONS: 7.542.401 ptes

AJUNTAMENT DE BLANES
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

SANTA PERPÈTUA SOLIDÀRIA

Habitatge per a mestres
rehabilitat al departament
de León.
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Eines per conrear repatrides a les famílies de les comunitats de l’àrea Mam de Quetzaltenango.

AJUT D’EMERGÈNCIA PER ALIMENTS,
ROBA I JOGUINES PER ALS INFANTS DE
JALAPA
Regió: DEPARTAMENT DE LAS SEGOVIAS
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE JALAPA / ESCUELA
SANTA COLOMA DE JALAPA
Aportació FONS: 784.102 ptes

ESCOLA VERGE DE LES NEUS DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET

APORTACIONS PARTICULARS

CAMPANYES

AJUNTAMENT D’ARGENTONA
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE VALLS

CONSTRUCCIÓ DE 48 HABITATGES PER
ALS DAMNIFICATS DEL MITCH AL
RANCHO LA ESPERANZA
Regió: DEPARTAMENT D’IZABAL
Presenta: ASSOCIACIÓ D’AMISTAT AMB EL POBLE DE
GUATEMALA / CONAVIGUA-COORDINADORA NACIONAL
DE VIUDAS DE GUATEMALA
Aportació FONS: 3.523.325 ptes

AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE ELS PALLARESOS
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE TERRADES
AJUNTAMENT DE TIVISSA
AJUNTAMENT DE TORÀ
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
AJUNTAMENT DE VALLIRANA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

AGRUPACIÓ PSC VALLS
AA.VV. BREDA
GALERIA D’ART ELS COLORISTES SANTA COLOMA DE
GRAMENET
GRANOLLERS PROMOCIÓ S.A.
GRUP CIU-PREMIÀ DE MAR
TREBALLADORS AJUNTAMENT DE L’ESCALA

HONDURES

ASSISTÈNCIA D’EMERGÈNCIA PER A LA
PRODUCCIÓ AGRÀRIA A 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

GUATEMALA

SEGURETAT ALIMENTÀRIA PER A 243
FAMÍLIES DE 13 COMUNITATS DE L’ÀREA
MAM DE QUETZALTENANGO
Regió: ALTIPLÀ OCCIDENTAL
Presenta: MOVIMIENTO TZUK KIM-POP
Aportació FONS: 8.477.273 ptes
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AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE TORELLÓ

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS

AE PINYA DE ROSA
CEIP MONTSENY-BREDA
COL·LECTA POPULAR ROQUETES
GREMI D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA DEL
MARESME
LA CAPSA-XAUXA
SANT FELIU SOLIDARI
SSCGT ENTITAT METROPOLITANA
UGT-GIRONA

APORTACIONS PARTICULARS

AJUT D’EMERGÈNCIA PER A LA
RECONSTRUCCIÓ DE LES COMUNITATS
DE TAULABÉ, HONDURES
Regió: DEPARTAMENT DE TAULABÉ
Presenta: SETEM CATALUNYA / AJUNTAMENT DE
BADALONA
Aportació FONS: 2.150.000 ptes

AJUNTAMENT DE BADALONA

ASSOCIACIÓ INDEPENDENTISTA D’OSONA
BADALONA SOLIDÀRIA

EL SALVADOR

REACTIVACIÓ PRODUCTIVA PER A LES
COMUNITATS DE LA ZONA COSTANERA
D’USULUTÁN AFECTADES PER
L’HURACÀ
Regió: DEPARTAMENT DEL BAJO LEMPA / DEPARTA-
MENT D’USULUTÁN
Presenta: COORDINADORA DE COMUNIDADES DEL
BAJO LEMPA / MÓN-3 UNIVERSITARIS PEL TERCER
MÓN
Aportació FONS: 6.811.521 ptes

AJUNTAMENT DE LES CABANYES

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

ALUMNES-APA ESCOLA MITJA COSTA- MONTCADA I
REIXAC
FUNDACIÓ ESCOLA FONLLADOSA

RECONSTRUCCIÓ DE LES
INFRAESTRUCTURES AFECTADES PEL
MITCH A SAN CARLOS LEMPA
Regió: DEPARTAMENT SAN VICENTE
Presenta: FUNDACIÓN CORDES
Aportació FONS: 588.460 ptes

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
AJUNTAMENT DE NAVARCLES
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

ASSOCIACIÓ BALL DE NAVATA
CENTRE EXCURSIONISTA BESALÚ
PARRÒQUIA SANTA MARIA DE POBLENOU

APORTACIONS PARTICULARS

REHABILITACIÓ DE 4 PONTS A NUEVA
ESPERANZA
Regió: DEPARTAMENT DE NUEVA ESPERANZA
Presenta: COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA
Aportació FONS: 1.624.902 ptes

AJUNTAMENT D’ALELLA
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
AJUNTAMENT DE LES MASIES DE RODA
AJUNTAMENT DE MIERES
AJUNTAMENT DE PERALADA
AJUNTAMENT DE QUEROL
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA

COMISSIÓ SOLIDARITAT DE TORROELLA
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La greu situació de conflicte bèl·lic que va patir la població de Kosovo durant els primers mesos de l’any va
provocar una resposta per part de la població catalana. La situació de persecució i genocidi soferta per la
població kosovar per part del govern de la República de Sèrbia va provocar més de 600.000 refugiats i milers
de morts.
Des del Fons, i de forma coordinada amb la PLATAFORMA PER KOSOVO, es va endegar una campanya destina-
da no només a fer arribar ajuda humanitària a la població. La resposta per part d’institucions, ajuntaments,
entitats i de particulars va ser importantíssima, i es van recollir 189 tones que es van fer arribar en 2 combois
humanitaris a Albània i a Bòsnia i Hercegovina. En aquesta campanya hi van participar un total de 129
ajuntaments, 234 entitats i s’han rebut més de 60 milions de pessetes.
El primer comboi humanitari, format per 8 tràilers, va sortir de la plaça Sant Jaume de Barcelona en direcció
Dürres (Albània) el 21 de maig de 1999. L’acte de sortida va ser presentat per l’actriu Sílvia Munt, i va comptar
amb les intervencions del conseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Sr. Xavier Trias; el president del
Fons Català de Cooperació i alcalde de Vilafranca del Penedès, Sr. Joan Aguado; la regidora de l’Ajuntament de
Barcelona, Sra. Teresa Sandoval i el representant de la Plataforma per Kosovo, Sr. David Vilalta. Els camions van
arribar a Dürres el 26 de maig, on membres de la Plataforma per Kosovo i del Fons Català van emmagatzemar
el material, que es va fer arribar a la població de Kavajë, (municipi que va acollir milers de refugiats), al campa-
ment de refugiats de Dürres i a la congregació religiosa Germanes de Maria, a càrrec d’una escola de primària on
assistien nens i nenes albanesos i kosovars alhora que es donava ajut humanitari als més necessitats.
El segon comboi, format per 2 camions tràiler, va sortir el dia 5 de juliol de Barcelona amb destinació Bòsnia i
Hercegovina, país que ha acollit més de 25.000 refugiats albanokosovars. Els camions duien 20 tones de
material que no va poder sortir amb el primer comboi per manca d’espai. Van realitzar tot el trajecte per via
terrestre, arribant a Bòsnia el 8 de juliol. Un cop allà, l’ONG Espero va organitzar la logística per distribuir el
material per Sarajevo. Aquesta entitat, formada per persones bosnianes que coneixen les necessitats reals dels
refugiats, ja ha participat en altres projectes. L’ajut es va distribuir en forma de “racions familiars” on cada ració
comprenia diferents articles, tant d’aliments com d’higiene, empaquetats en una caixa d’un pes aproximat de

CAMPANYA PER KOSOVO

CAMPANYES

emergència

Acte institucional a la sortida del primer convoi humanitari.
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15 kg. A les famílies que tenien nadons se’ls va aportar una caixa suplementària amb productes especialitzats
per cobrir les necessitats dels més petits.
A banda dels combois d’ajut humanitari, s’han dut a terme d’altres iniciatives que s’han anat definint arran del
seguiment sobre terreny que ha fet un membre del Fons Català en diverses ocasions.

ALTRES INICIATIVES

De forma paral·lela es va endegar una campanya de recollida de signatures per donar suport a la iniciativa del
Tribunal Penal Internacional, per jutjar Slobodan Milosevic pels crims de guerra comesos a Kosovo entre el
gener i el març de 1999. La campanya, endegada pel grup de juristes de la Plataforma per Kosovo, va recollir
15.000 signatures a tot Catalunya, que van ser lliurades el 17 de desembre de 1999 a l’eurodiputat José
María Mendiluce, en un acte on hi havia representants de la Plataforma x Kosovo, de l’Ajuntament de Barcelona
i del Fons Català.
El Fons va participar en aquesta campanya amb 4.800 signatures, aportades per 34 municipis i 17 entitats de
Catalunya.

EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL DIARI INDEPENDENT KOSOVAR KOHA DITORE

Koha Ditore és el primer diari independent del Kosovo. Fundat per Veton Surroi, l’actual director, i Baton
Haxhiu, redactor en cap, es publica des de l’abril de 1997. Aquest diari va estar precedit pel primer setmanari
independent dels Balcans, Koha, fundat el 1989, després de veure la necessitat de la presència d’un mitjà
informatiu independent al Kosovo. Per això el diari no està afiliat a cap partit polític o organització governamen-
tal i està molt obert a les principals agències de notícies occidentals. Abans del conflicte bèl·lic, Koha Ditore
tenia 15 reporters i més de 30 corresponsals al voltant de Kosovo i als països veïns.
Arran del conflicte bèl·lic, el mes de març les oficines i la impremta van ser destruïdes, i el personal del diari es
va veure obligat a marxar del país, exiliant-se a Macedònia, o amagant-se, com va ser el cas de l’editor del
diari, Veton Surroi, a qui fins i tot es va donar per mort.

Descarregament de
material humanitari a

Dürres.
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Però els redactors no es van donar per vençuts i des dels camps de refugiats van tornar a organitzar la redacció
i distribució del diari a partir del mes d’abril. Per fer-ho van comptar amb l’ajuda dels governs francès i del Regne
Unit, i van instal.lar la seva redacció a la ciutat macedònia de Tetovo Aquesta nova distribució, gratuïta, ha
permès als refugiats de continuar informats de la situació política a Kosovo i de la marxa de les negociacions per
aconseguir la pau.
El Fons Català va donar suport a l’edició i la distribució de 10.000 exemplars gratuïts del diari a dins de Kosovo
pel període d’un mes, des del 21 de juny de 1999 fins al 20 de juliol de 1999. Posteriorment, el diari s’ha
publicat amb l’ajuda oficial anglesa i americana.

CAMPANYES

MATERIAL I EQUIPAMENT PER A L’ESCOLA DE PRIMÀRIA YLBER

Les Germanes de Maria de Tirana és una comunitat de 5 religioses que estan treballant a la perifèria de Tirana,
en un barri humil des de 1996. Estan al càrrec d’una escola de 50 nens de primària, però arran de l’arribada
dels refugiats kosovars, el nombre de nens va augmentar a 80. A banda de la seva tasca a l’escola, també han
realitzat una distribució de menjar 3.000 kosovars allotjats per famílies albaneses.
El Fons va recollir la proposta de col·laboració de material per als nens/es de l’escola, així com un ordinador
que serviria de base de dades dels refugiats que hi assisteixen. El material va consistir amb bates per als
nens/es, muntatge d’una petita biblioteca que té un servei de préstec per al cap de setmana. També es va
adquirir material escolar com carpetes, quaderns, llapis, portafolis per als nens i nenes, 4 pissarres i l’es-
mentat ordinador.

Camp de refugiats de Tetovo (Macedònia).
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EDICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER A LA POBLACIÓ KOSOVAR

Arran de la visita a Kosovo el mes de juliol de 1999 va sorgir la proposta de col.laboració en l’edició de llibres
de text per a la població escolar kosovar a càrrec de l’editorial LIBRI SHKOLLOR.
L’inici de publicació de llibres de text en tres llengües se situa el 1945, quan Rilindja va iniciar aquesta activitat.
Després, l’Institut de Publicació de Llibres de Text de Kosovo (ETMMK) va continuar la tasca. Atès que el
nombre d’alumnes albanesos representava la majoria a la zona, el 80% eren publicats en albanès.
En el curs 1991/92 es publicaven 720 llibres en albanès per als diferents nivells d’educació, tot i que també
es publicaven en serbi i en turc. Les vendes dels llibres aportaven els ingressos suficients perquè l’institut fos
autosuficient i disposés de magatzems i vehicles.
Però el 1989 es va iniciar una campanya contra aquest institut, que es va intensificar dos anys més tard, quan
es van destituir els càrrecs directius i introduint-hi treballadors serbis, montenegrins i turcs, alhora que tots els
treballadors albanesos van ser obligats a deixar la feina. Arran d’aquests fets, l’ETMMK va quedar sota les
ordres de l’Institut de Publicació de Belgrad sense cap mena d’independència per prendre decisions sobre les
publicacions.
L’ETMMK va continuar la tasca de publicacions de manera privada, disminuint el nombre de títols publicats
durant  l’any. A causa de la destrucció per la guerra a algunes parts de Kosovo, molts dels magatzems van ser
destruïts, i un cop arribat el moment d’iniciar el curs no hi havia llibres en estoc per poder-los distribuir de forma
gratuïta.
LIBRI SHKOLLOR és una de les editorials que treballava per l’ETMMK, però estava interessada a iniciar la
publicació de 204 llibres per poder dotar els alumnes de primària i universitaris dels llibres de text més elemen-
tals per al curs 1999/2000.
Per poder realitzat aquesta tasca es va crear el CONSORCI DE LIBRES DE TEXT PER KOSOVO, format per
diferents actors que participen donant suport econòmic a l’edició dels llibres de text: govern d’Àustria, govern
de Dinamarca, departament pel Desenvolupament Internacional d’Anglaterra, Fundació Kosovo per una Socie-

Llibres editats per l’editorial Libri Shkollor.
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tat Oberta, Agència Suïssa pel Desenvolupament i la Cooperació, UNICEF, Departament d’Estat Americà-Oficina
per a la Població Refugiada i Migracions, PLATAFORMA X KOSOVO.
L’edició de llibres va començar el mes de setembre i s’ha fet revisant els textos perquè no tinguin cap contingut
discriminatori envers les minories. A finals de l’any 1999 s’havien editat i distribuït 70 títols, i en total els llibres
distribuïts han estat, fins ara 2.465.600.

SEMINARI DE DONES SOBRE LA RECONCILIACIÓ ALS BALCANS

L’associació BEOGRADI ZENI LOBI és una associació de dones que fan pressió política per a un canvi democràtic
a Sèrbia, alhora que és opositora al sistema polític actual a Sèrbia. Han publicat diversos llibres, estudis i articles
a la premsa nacional i han participat en les accions empreses per diversos col·lectius per criticar el règim.
Des del Fons, i arran de la visita a la zona el juliol de 1999, s’ha donat suport a un seminari on hi havia
participants de les associacions de dones de les diferents nacions: Sèrbia, Macedònia, Montenegro, Kosovo,
Voivodina, Bòsnia i Txèquia. L’objectiu seria establir un mètode estàndard per a la recerca de les experiències i

Interior de l’escola de Leskoc abans de ser
rehabilitada.
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“memòries” de les dones que han viscut o viuen en països bàsicament socialistes. Aquestes experiències
s’obtindrien amb entrevistes a dones de diferents medis (rural i urbà) i amb diferents situacions econòmiques
i socials, que serien publicades sota el títol Història de les Dones.
El seminari, realitzat entre els dies 22 i 24 d’octubre de 1999 va agrupar 28 dones que investigaven sobre el
tema i, que van acordar continuar la tasca, així com incorporar noves participants en el projecte.

REHABILITACIÓ DE L’OBSERVATORI DELS DRETS HUMANS A PEJA
HUMANITARIAN LAW CENTER (HLC)

L’Humanitarian Law Center és el principal observatori de Drets Humans a Kosovo i la seva existència ha estat
possible perquè la directora, Natasa Kandic, és sèrbia. L’activitat principal del Centre abans de la intervenció
estava relacionada amb les violacions dels drets humans dels albanokosovars a Kosovo, així com un acompa-
nyament de la situació de drets humans a Montenegro i una tasca de pressió internacional per al retorn dels
700.000 desplaçats de les Krajines (regió croata amb minoria sèrbia) que ara està en molt males condicions a
Sèrbia.
La seva tasca ha continuat durant i després del conflicte, quan Nacions Unides, ONG internacionals, etc... no
eren presents sobre terreny. El seu treball es fa en la foscor de l’opinió pública. Ells fan un informe confidencial
de les violacions dels drets humans que han detectat i l’envien de manera segura a Louise Arbour de la fiscalia
de l’International Criminal Tribunal for the ex-Yougoslavia (ICTY) a la Haia. El principal repte que afronta
l’organització avui és donar a conèixer les violacions dels drets humans comesos contra la minoria sèrbia i
gitana a Kosovo, així com fer el seguiment i la defensa dels judicis d’albanokosovars a Sèrbia.

Escola de Leskoc un cop finalitzades les tasques de rehabilitació.
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La proposta que el Centre va fer arribar al Fons Català és la rehabilitació de la delegació a la localitat de Peja i
finançar-ne el funcionament fins el desembre de 1999. L’oficina rehabilitada consta d’una estança d’uns 25 m2

on treballen 3 o 4 persones. Al costat s’hi ha habilitat un despatx per atendre aquelles consultes, demandes o
denúncies més delicades i que necessiten una atenció més personalitzada. A més, s’han rehabilitat els serveis,
tot el sistema elèctric i la calefacció.

Un cop rehabilitada l’oficina, s’han realitzat les tasques de defensa dels drets humans assistint a judicis i defensant
persones de qualsevol ètnia que han estat detingudes arbitràriament, rebent i repartint les cartes dels presos a les
seves famílies i divulgant les violacions massives i reiterades que es donen constantment en tot el territori.

RECONSTRUCCIÓ D’ESCOLES DE KOSOVO

Arran de l’estada sobre terreny del Districte 11, de la visita a Kosovo de representants de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, de la Plataforma x Kosovo i de la presència d’un membre del Fons Català i mantenir reunions
amb el Sindicat d’Educació, Ciència i Cultura, amb la UNICEF i amb la UNMIK, es va detectar que una de les
necessitats prioritàries era la restauració del sistema educatiu per iniciar l’any acadèmic tan aviat com fos
possible. Aquesta tasca es faria amb la voluntat de reinserir totes les minories en el sistema educatiu, de
potenciar la llibertat d’ensenyament i en contra de qualsevol discriminació per motius d’ètnia, cultura o religió.

Però abans de restablir-se el sistema educatiu, calia una fase de rehabilitació física i d’equipament de les escoles.
Així, el projecte (en el qual participen els diferents actors anomenats anteriorment) contemplà la reconstrucció de

Interior de l’escola de Leskoc ja rehabilitada però pendent del canvi de mobiliari.

12 escoles a la regió de Peja (10 a Kline i 2 a Istok). Aquest
projecte forma part d’un pla general de rehabilitació d’esco-
les coordinat per UNICEF i l’aportació del Fons Català ha
permès la restauració, equipament i adquisició de material
per a 4 d’aquestes escoles.

Les escoles rehabilitades pel Fons es troben al municipi
de Jagode, Cerrovik, Leskoc i Banja, que agrupen un
total de 1.277 alumnes i 44 professors. La primera fase
tenia previst de condicionar les escoles durant els mesos
d’octubre i desembre, però els talls de subministrament
elèctric que pateix la zona, ha fet endarrerir les obres,
que s’espera que acabin el febrer de 2000.

Rehabilitats els edificis, es començarà la tasca d’adquirir
mobiliari, estufes i llenya, alhora que s’han dut a terme
reunions periòdiques amb els directors de les escoles i els
pares d’alumnes per concretar les necessitats de cada es-
cola. Aquestes reunions tenen com a finalitat implicar els
pares i el professorat per implicar-los en la gestió i identifi-
cació dels centres formatius, ja que és la mateixa població
la que ha de sentir aquest espai com a propi i n’ha de tenir
cura, preocupant-se pel manteniment.

Les tasques previstes per a l’any 2000 són l’adquisició de
material fungible, que es farà a partir del moment que es
conegui el nombre d’alumnes matriculats a cada centre,
així com el nombre de professors.
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PLA D’AJUT A LES VÍCTIMES DE
TERRATRÈMOL DE COLÒMBIA
El 25 de gener de 1999 un terratrèmol va sacsejar els departaments de Risaralda i Quindia, a l’oest de
Colòmbia. El resultat del sisme va ser més de 500 víctimes mortals, 2.000 damnificats i la destrucció d’una de
les principals riqueses de la regió: els cafetals. Les poblacions més afectades van ser les capitals dels dos
departaments: Pereira i Armènia.

La Creu Roja Colombiana (CRC) i la Creu Roja Espanyola (CRE) van respondre ràpidament al desastre, desti-
nant-hi 500 voluntaris i desplaçant-hi 80 persones procedents de Bogotà. La incorporació de 4 delegats de CRE
a les tasques de rescat va facilitar la preparció d’un pla especial d’emergència de 17 projectes d’acció humani-
tària: subministrament de material de rescat i socors, farmacioles i equips sanitaris i d’higiene, tendes i mòduls
d’habitatge provisionals, flassades, pastilles potabilitzadores i dipòsits d’aigua.

Davant la situació de la zona, el Fons va decidir vehicular els recursos provinents dels socis a través de la Creu
Roja Catalunya, que ja col·laborava, abans del desastre en quatre projectes a la regió. Dos d’aquests projectes:
dotació d’un magatzem d’emergències i implementació d’un sistema de radiocomunicació a Pereira, han con-
tribuït efectivament a fer front a la catàstrofe.

Hi van participar:

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
AJUNTAMENT DE LA SECUITA

emergència

Estat dels edificis després del terratrèmol.

SANTA PERPÈTUA SOLIDÀRIA
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CAMPANYA EMERGÈNCIA A VENEÇUELA
Les pluges torrencials caigudes a finals de desembre de 1999 a Veneçuela van provocar les pitjors inundacions
en molts anys. Un total d’onze estats, entre els quals el de la capital, Caracas, van veure com les aigües
s’enduien per davant cases i infraestructures, provocant més de 30.000 morts i més de 500.000 damnificats.
Davant la magnitud de la catàstrofe natural (molt superior a la provocada per l’erupció del volcà Nevado del
Ruiz l’any 1985), el Fons Català de Cooperació va endegar una campanya d’emergència per vehicular els ajuts
a les entitats que coordinen les tasques de reconstrucció a la zona. Els projectes endegats a Veneçuela benefi-
ciaran part de la població dels barris perifèrics de la capital, Caracas, ubicats al peu d’una muntanya de 3.000
metres que separa la ciutat de Caracas del litoral, i construïts sobre les rieres que baixen de la muntanya, sense
planificació urbanística ni gaires condicions arquitectòniques ni de salubritat.

La Campanya endegada el mes de desembre de 1999 ha recollit més de 16 milions, xifra que es preveu
incrementar durant l’any 2000. Les aportacions d’ajuntaments, entitats i particulars es destinaran a tres
projectes:

ATENCIÓ INTEGRAL DE DAMNIFICATS EN CENTRES DE REFUGI
País: VENEÇUELA
Regió: CARACAS I VARGAS
Realitzat per: EFIP-EQUIPO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

Per pal·liar les necessitats més immediates de la població de l’Estat de Vargas, un dels més afectats, l’EFIP va
endegar aquest projecte que beneficiarà unes 10.000 persones i que compta amb la participació del Fons
Català, el Fons Mallorquí i el Fons Menorquí.

Amb la perspectiva d’atendre de forma immediata i a curt termini les necessitats més urgents dels damnificats,
i amb la perspectiva de treballar en un termini mitjà en la reconstrucció d’identitats personals i familiars i el
procés per a la reinserció social i laboral, l’EFIP va:

• Dotar el centres de refugi dels aliments més necessaris en la primera etapa d’emergència: fórmules
làcties per als nadons, llet completa, farinetes, llaunes, aliments no peribles...

• Dotar de medicaments i estris sanitaris per prevenir i curar malalties.
• Dotar d’estris de neteja personal, de protecció i refugi, de material escolar als refugiats.
• Desenvolupar activitats socioculturals i d’intervenció social per acompanyar els nens, joves i dones per tal

de dissenyar projectes específics de caràcter sostenible.

AJUT A LA RECUPERACIÓ DELS BARRIS DE SAN BERNARDINO
País: VENEÇUELA
Regió: CARACAS
Realitzat per: INTERED CATALUNYA

Els barris de San Bernardino, situats al peu d’una muntanya de 3.000 m que separa la ciutat de Caracas del
litoral acullen una població de 15.000 persones. Arran de les inundacions, més de 200 famílies es van veure
afectades, perdent, fins i tot la seva casa.
INTERED CATALUNYA ha previst la rehabilitació i condicionament de les cases, facilitant a les famílies la recons-
trucció de la pròpia llar a través de material i equipament bàsic, a banda de dotar-los de roba de vestir. Aquest
pla d’emergència tindrà una durada estimada de 6 mesos.

CAMPANYES

emergència
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AJUT A LA RECUPERACIÓ DEL MATERIAL ESCOLAR DELS INFANTS DEL BARRI DE SAN
BERNARDINO
País: VENEÇUELA
Regió: CARACAS
Realitzat per: INTERED CATALUNYA

Continuant amb la tasca de treballar perquè la vida als barris perifèrics de Caracas torni tan aviat com sigui
possible a la normalitat, INTERED CATALUNYA preveu dotar uns 600 infants dels elements bàsics per tornar a
l’escola. El material que es distribuirà sera: llibres, quaderns i llapis.

Hi participen:

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
AJUNTAMENT DE BREDA
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
AJUNTAMENT DE CELRÀ
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE MEDIONA
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONT-RAS
AJUNTAMENT DE NAVARCLES
AJUNTAMENT D’OLOT
AJUNTAMENT DE LES PRESES
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE RIPOLLET

AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE SALT
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
AJUNTAMENT DE TIANA
AJUNTAMENT DE TORDERA
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

APORTACIONS PARTICULARS

Restes d’edificis a l’Estat de Vargas.
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6A CARAVANA CATALANA PER LA PAU AL
SÀHARA OCCIDENTAL
Tot i els acords per la celebració del referèndum al Sàhara Occidental el desembre de 1998, les contínues
apel·lacions per part del govern del Marroc a les llistes de votants elaborades per la MINURSO van impedir-ne
la celebració.

És per això que l’abril de 1999 es va endegar la 6a Caravana Catalana per la Pau al Sàhara Occidental amb
l’objectiu de respondre a les necessitats de material d’higiene dels refugiats als campaments de Tindouf.

En el marc de la Plataforma Institucional Pau al Sàhara i de la Plataforma Cívica, es va acordar l’organització
conjunta de la 6a Caravana i que fos gestionada pel Fons, tot acordant una comissió de seguiment que
permetia la participació de representants de l’Intergrup Parlamentari “Pau al Sàhara”, la Coordinadora Catala-
na d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació
de Municipis de Catalunya, el Fons Català de Cooperació i de representants de la Plataforma Cívica pel Sàhara
i el Front Polisario a Catalunya.

La campanya tenia, com en altres edicions, diversos vessants: fer arribar material d’higiene personal i vehicles
als campaments de refugiats de Tindouf, informar i sensibilitzar el poble català sobre la realitat que viu el poble
sahrauí, impulsar el diàleg entre les parts en conflicte i donar suport al procés d’autodeterminació i llibertat del
poble sahrauí.

En aquesta edició de la caravana hi van participar més de 40 ajuntaments, un centenar d’entitats, a banda de
partits polítics i de particulars. El 10 de juliol va sortir del Parlament de Catalunya el comboi format per 5
camions tràiler (que contenien les 20 tones de material recollit), 7 autobusos i 1 furgó de bombers. A banda,
es va fer arribar als campaments material sanitari, bicicletes i 2 màquines per fer pa.

La relació d’institucions i entitats adherides, la trobareu a la Memòria de la 6a Caravana Catalana per la Pau al
Sàhara Occidental, editada l’octubre de 1999, i que suposen un total d’ingressos de 38.386.489 ptes

CAMPANYES

emergència

Descarregament dels camions en els
campaments de Tindouf.
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ACTIVITATS DIVERSES DURANT 1999

Jornades sobre la Mediterrània

Castelldefels va acollir les Jornades sobre la Mediterrània el dia 30 d’abril de 1999, en el transcurs de les quals
es va presentar l’exposició “La mediterrània: cruïlla de pobles”. Les jornades van comptar amb la participació
de representants dels municipis del Nord i del Sud interessats a enfortir els vincles amb aquesta àrea i les
entitats que moltes vegades han estat les impulsores d’aquests intercanvis i iniciatives. Es van realitzar 4 taules
rodones que van permetre conèixer la situació actual a països com Algèria, Palestina, Líban i Marroc.

Delegació a les eleccions de Guatemala

Arran de la celebració de les eleccions generals a Guatemala, el mes de novembre es van desplaçar fins aquest
país una delegació del Fons integrada per els ajuntaments d’Arbúcies, Arenys de Mar, Sant Just Desvern,
Torroella i de la Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme. Aquesta delegació es va
desplaçar al departament de Petén, on el Fons dóna suport a un major nombre de projectes municipalistes.

Sessions sobre Cooperació al Desenvolupament

Durant el curs 1999-2000, el Fons Català ha continuat donant suport tècnic al Programa de Cooperació al
Desenvolupament dirigit als centres d’ensenyament secundari de Barcelona, organitzat per la Direcció de Ser-
veis d’Afers Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
El nombre de centres de secundària que hi participen és de 16, amb un total de 1.010 alumnes. Per a l’edició
d’enguany, els temes de les sessions han estat:

• Dictadures de finals de segle i els Drets Humans. El cas de Xile.
L’objectiu general d’aquest curs és conèixer les característiques essencials de les dictadures actuals i la seva
situació respecte als Drets Humans, analitzant el cas concret de Xile.

• El conflicte dels Balcans
L’objectiu general d’aquest curs és apropar-se al conflicte des d’un punt de vista crític i descobrir les alterna-
tives a la guerra.

Mocions

A l’Assemblea del 2 d’octubre de 1999 es van aprovar tres mocions que es van traslladar als municipis:

• Moció a favor de la condonació del deute extern, que ha estat aprovada per 34 ajuntaments i 5 consells
comarcals.

• Moció de suport al poble timorès i de repulsa per l’agressió a la voluntat d’independència: Arran dels
incidents de Timor després de la celebració del referèndum per la independència l’agost de 1999, es va
acordar una moció de suport que ha estat aprovada per 13 ajuntaments.

• Moció de condemna de la repressió en els territoris del Sàhara Occidental: els incidents a la ciutat d’El Aaiun
del mes de setembre, on la policia marroquina va reprimir una manifestació pacífica, va desembocar en
incidents i en una dura repressió per part del govern del Marroc. A l’assemblea de Gironella es va aprovar
una moció que condemna aquests incidents, i que alhora s’afegeix a la sol·licitud de respecte dels plaços
previstos per a la celebració del referèndum al Sàhara Occidental. Aquesta moció ha estat signada per 9
ajuntaments.

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, compor-
ta l’assistència a diverses reunions durant el curs i la participació en algunes de les instàncies de solidaritat i
cooperació d’aquests organismes de les quals el Fons és membre.

• Consell de Cooperació de la Generalitat de Catalunya
Durant el 1999, el Fons ha participat en les reunions ordinàries del Consell de Cooperació de la
Generalitat com a membre d’aquest. A més, durant l’any s’han formulat un seguit d’esmenes al text
d’Avantprojecte de Llei catalana de cooperació, que està previst d’aprovar durant el primer semestre de
l’any 2000. Des d’aquesta instància s’ha coordinat la segona Campanya de sensibilització que es
realitzarà a principis de l’any vinent.

• Consell de Cooperació de la Mancomunitat de Municipis de l’AMB
Constituït l’any 1996 arran de la inicitiva d’un grup de treballadors de l’AMB, el Ple de la Mancomunitat
va aprovar l’existència d’un Consell Assessor que impulsa la convocatòria bianual de projectes que atenen
sol·licituds provinents de 3 àmbits: d’iniciativa d’ONGD, d’iniciativa municipal, i d’iniciativa
metropolitana.
Dins d’aquest Consell, el Fons Català gestiona, com en anys anteriors, els projectes provinents dels
següents ajuntaments metropolitans: 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)
El Fons ha participat activament en la Comissió i s’han dut a terme nombroses accions conjuntes, la
difusió de campanyes puntuals com la Caravana pel Sàhara o d’emergència, l’edició de publicacions i la
promoció de diverses mocions.

• Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC)
Des de 1991 hi ha signat un conveni de col·laboració. Durant el 1999 s’ha col.laborat en la creació de
l’Observatori Sàhara, per dur a terme la coordinació d’accions dels observadors en el moment de la
celebració del referèndum al Sàhara Occidental.

• Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí
(CCASPS)
El Fons participa en les reunions de la Permanent i el Plenari de la CCASPS com a membre de la
coordinadora des de la passada Assemblea celebrada el 27 de novembre de 1999 en la que es va
modificar el reglament. Com l’any passat, des de la Coordinadora, conjuntament amb el Front Polisario a
Catalunya, va encarregar al Fons la gestió de la 6a Caravana per la Pau al Sàhara Occidental.

• Secció de Solidaritat Internacional de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP)
Com en anys anteriors, s’ha assistit a les reunions de la Secció de Solidaritat de la FEMP (Federació
Espanyola de Municipis i Províncies) en representació dels Fons de Cooperació juntament amb el Fons
Mallorquí. El Fons Català és membre de la Permanent, a la qual també participen 16 corporacions locals
i el Fons Mallorquí.

ACTIVITATS
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CONSELLS DE COOPERACIÓ
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.laborar en els actes que s’hi
organitzen. Aquesta presència contribueix sovint 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 (les
campanyes d’emergència, campanyes de sensibilització, així com  iniciatives concretes com les caravanes pel
Sàhara,..), així com de l’àmbit d’Estat o internacional (Llei de cooperació, polítiques públiques d’AOD...), etc.
La relació directa amb les entitats locals ens ajuda a poder copsar millor les inquietuds, demandes, etc.
En aquest sentit el Fons participa i col.labora en els següents Consells, tot i que, val a dir, que amb motiu de les
eleccions municipals en molts s’han realitzat menys reunions de les que en altres ocasions es convoquen:

• Consell de Cooperació de
Badalona

A partir del conveni subscrit durant aquest any 1999,
el Fons fa l’anàlisi i seguiment dels projectes presen-
tats per les entitats de Badalona i tindrà continuïtat
durant els propers 4 anys.

• Consell de Cooperació de
Barcelona

Creat el 1998, el Consell Municipal de Cooperació
Internacional al Desenvolupament compta amb la par-
ticipació d’un representant del Fons. D’altra banda,
un membre de l’equip tècnic del Fons Català hi parti-
cipa a títol d’experta independent.

• Consell de Cooperació de
Castelldefels

És molt probablement un  dels Consells que porta
més temps en funcionament i duu a terme anual-
ment activitats conjuntes entre totes les entitats a
partir d’acordar-ne un centre d’interès comú. Durant
el 1999 va convocar diverses activitats conjuntes,
entre les quals la desena edició de les Jornades de
Solidaritat celebrades entre el 25 d’octubre i 7 de
novembre amb el títol Castelldefels solidari: 10 anys
de cooperació, i la publicació del llibret de Menjars
d’arreu del món, presentat en el marc de les Jorna-
des Gastronòmiques Interculturals i de Diversitat.

• Consell de Cooperació de Girona
La participació del Fons en el Consell se centra princi-
palment a col.laborar amb la comissió d’anàlisi de
projectes que fa la proposta de resolució de la convo-
catòria de projectes de cada any, així com de lliurar
informes de seguiment dels projectes que gestionen
conjuntament, principalment a Centramèrica  o a
l’Àfrica Subsahariana. A més d’això, el fort dinamis-
me del Consell fa que sovint es treballin conjunta-
ment iniciatives de sensibilització, actes i campanyes
al llarg de tot l’any en el marc també de la bona
entesa tant amb el propi Ajuntament de Girona com
amb la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comar-
ques gironines i l’Alt Maresme. Entre d’altres, cal
destacar l’acte de Valoració de la situació de Centra-
mèrica, un any després de l’Huracà Mitch.

• Consell de Cooperació de
Malgrat de Mar

Enguany s’ha assistit a una de les reunions del Con-
sell de Cooperació per informar de l’estat dels projec-
tes finançats per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i
per conèixer el funcionament i les activitats del Con-
sell. També s’ha col.laborat activament en la signa-
tura i posada en marxa de l’agermanament entre
Malgrat de Mar i el municipi nicaragüenc de Cárde-
nas.
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• Consell de Cooperació de Mataró
Es fa el seguiment de tots els projectes aprovats en el
marc del Consell per les entitats mataronines, tenint
com a eixos principals de treball: impulsar les actuaci-
ons a l’àrea mediterrània i la implicació dels immi-
grants en les tasques de desenvolupament dels seus
pobles d’origen, especialment al Magrib. També són
actuacions preferents el suport a projectes municipa-
listes.

• Consell de Cooperació de Santa
Coloma de Gramenet

Constituït l’octubre de 1996, el Fons participa en
aquest consell de Cooperació de manera activa. Ar-
ran del conveni signat durant el 1998, el Fons gesti-
ona la convocatòria específica de recursos del consis-
tori destinats a cooperació. Per això es realitza anual-
ment l’anàlisi dels projectes adreçats per l’Ajuntament
provinents de les ONG locals i de les ciutats germa-
nes i trasllada el seu dictamen al Consell Sectorial de
Solidaritat i Cooperació del Consistori. S’ha assumit,
a més, el seguiment i l’avaluació dels projectes realit-
zats comptant amb la participació de les ONG de Santa
Coloma de Gramenet i de les contraparts locals bene-
ficiàries, tot presentant un informe narratiu anual a
l’Ajuntament.

• Consell de Cooperació de
Vilafranca del Penedès

Des del Fons es col.labora amb el Consell principal-
ment a fer l’anàlisi de projectes i el posterior segui-
ment dels projectes presentats per les entitats vila-
franquines. Per la ubicació de la majoria de projectes
que s’hi aproven el seguiment es fa des de la nostra
oficina de Managua.

• Consell Assessor de Cooperació
de la Generalitat de Catalunya

Al llarg de 1999, la principal activitat del Consell ha
estat l’elaboració de propostes de cara a la promulga-
ció de la primera llei catalana de cooperació internaci-
onal, que ha comptat amb la participació de la Fede-
ració Catalana d’ONGD pel Desenvolupament del Fons
Català de Cooperació i dels 3 experts que en són
membres. Aquesta tasca del Consell no ha pogut ser
conclosa abans de les eleccions del Parlament de
Catalunya celebrades enguany, per la qual cosa s’es-
pera que hauran de tenir continuïtat durant la prope-
ra legislatura.

ACTIVITATS
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PRESÈNCIA DEL FONS A DIFERENTS ACTES
Durant el 1999, 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 dels quals, són:

• TAULA RODONA: QUÈ ÉS UNA ONG?
a Girona
26 de març. Organitzada per la Coordinadora
d’ONG de les comarques gironines i l’Alt
Maresme, amb la presència de Jaume Soler,
secretari del Fons Català.

• XERRADA SOBRE ELS NOUS REPTES
DE LA COOPERACIÓ, a Lleida
20 d’abril. Organitzada per l’Ajuntament de
Lleida, amb la presència de Jaume Soler.

• EXPOSICIÓ: LA MEDITERRÀNIA: UNA
CRUÏLLA DE POBLES, a Castelldefels
30 d’abril. Organitzada per l’Ajuntament de
Castelldefels.

• EXPOSICIÓ: LA MEDITERRÀNIA: UNA
CRUÏLLA DE POBLES, a Girona
23 de setembre. Organitzada pel Centre
Cultural l’Estació de Girona.

• TAULA RODONA: ELS BALCANS
DESPRÉS DE LA GUERRA, a Castelldefels
28 d’octubre. Organitzada per l’Ajuntament de
Castelldefels, amb la presència de Maritza
Kosanovic, Creu Roja Internacional; Núria
Camps, gerent del Fons Català.

• DEBAT: COOPERACIÓ, COM I PER
QUÈ, a Castelldefels
5 de novembre. Organitzat per l’Ajuntament
de Castelldefels, amb la presència dels
alcaldes de Meanguera i Jocoaitique, de
l’Asociación Comunal Segundo Montes
(Mercedes Ventura i Dolores Benítez), Juan
Manuel Patón, vocal dels Fons Català i Núria
Camps.

• COL·LOQUI SOBRE NICARAGUA,
a Barcelona
13 de novembre. Dins de les jornades “El
Batec de les Cultures”, amb la presència de
Josep Salazar, Isabel Chaves, Jaume Soler.

• DEBAT: NICARAGUA: PLOU SOBRE
MULLAT, a Girona
17 de novembre. Organitzat per la
Coordinadora d’ONG Solidàries de les
comarques gironines i l’Alt Maresme, amb la
presència de Núria Camps.

• CONFERÈNCIA: DESMINATGE,
a la Universitat Autònoma de Barcelona
24 de novembre. Organitzat per Moviment per
la Pau. Presenta l’acte Joan Aguado, president
del Fons Català.

• TAULA RODONA: NICARAGUA, UN
ANY DESPRÉS DEL MITCH, a Girona
24 de novembre. Organitzat per la Coordinadora
d’ONG Solidàries de les comarques gironines i
l’Alt Maresme, amb l’assistència de Juan Manuel
del Pozo, Santi Bolívar, Pablo Otero i Núria
Camps, gerent del Fons Català.

• FÒRUM SOBRE ELS DRETS HUMANS
NORD/SUD, a Vilafranca del Penedès
27 de novembre. Organitzat per Cooperacció.

• TAULA RODONA: ELS
AGERMANAMENTS AMB
NICARAGUA, a Salt
14 de desembre. Organitzat per la Comissió
d’Agermanament Salt-Quilalí, amb la presència
de Chico Zeledón, Arcadi Oliveres, Pablo Otero i
Jaume Soler.
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PUBLICACIONS
En els darrers 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 de la cooperació
al desenvolupament descentralitzada i aglutinador d’aquest tema en l’àmbit municipal, ha aparegut el 1999 en
algunes publicacions específiques com a exemple i referent de la cooperació descentralitzada que s’està pro-
duint a l’Estat.

• La Cooperación Descentralizada de los Entes Locales. Informe 1998-1999.
Federación Española de Municipios y Provincias / Agencia Española
de Cooperación Internacional
La FEMP publica des de 1994 un informe anual sobre els pressupostos de Cooperació al
Desenvolupament que realitzen els Ens Locals. Des de 1997 s’elabora un estudi comparatiu amb la
finalitat de proposar els mecanismes adequats per solventar els problemes que s’han detectat en
l’evolució de la Cooperació d’àmbit local. En aquest estudi, i davant la importància creixent dels Fons de
Cooperació, s’hi han inclòs els sis Fons existents el 1999. En l’apartat que fa referència a les comunitats
autònomes, es destaca la importància del Fons Català a Catalunya:

Son el Fons Català, el Ayuntamiento de Barcelona, y la Diputación de Barcelona quienes están
imprimiendo el sello de la cooperación descentralizada catalana. En 1998, el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament se convertía en la primera institución catalana de la ayuda al desarrollo, por el
volumen de sus presupuestos.

• Anuari Catalunya – Tercer Món. 1999, Barcelona. Justícia i Pau
Com en altres edicions, l’anuari es recull un apartat específic dedicat al Fons Català on es detallen les
aportacions municipals al Fons i les tasques i activitats dutes a terme per la nostra associació durant tot
el període.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Entre els objectius previstos pel Fons hi ha el de difondre les activitats relacionades amb el món de la cooperació
a tota la població. Aquesta tasca de difusió es realitza, per una banda, amb el butlletí mensual que s’edita i que
reben els socis i col·laboradors, i d’una altra l’informar els mitjans de comunicació de les activitats que des del
Fons es realitzen.
Per impulsar aquesta relació amb els mitjans de comunicació, durant el 1999 s’ha signat un conveni de
col·laboració signat entre el Fons Català i El Periódico de Catalunya per tal de publicar cada setmana una
pàgina que, amb el nom de “L’Agenda de la Cooperació”, inclou una guia setmanal de les activitats
de solidaritat Nord/Sud.
Aquesta agenda, que ha sortit cada dimecres des de el passat 10 de febrer, inclou tot tipus d’activitats solidàries
que s’han fet arreu de Catalunya (xerrades, setmanes solidàries, fires solidàries, cursos, taules rodones, etc.).
En les més de 40 agendes publicades durant el 1999 s’hi han recollit més de 900 activitats, 150 notes i 130
destacats que han permès els lectors del diari conèixer els actes que s’han dut a terme a tota Catalunya. A
banda de recollir les activitats que es fan totes les setmanes, també s’han dedicat dos números especials, un a
les estades solidàries de l’estiu de 1999, i un altre als productes de comerç just que es poden regalar per nadal.
La resposta dels municipis davant la publicació de l’agenda ha estat molt positiva i la seva col·laboració ha anat
augmentant amb els mesos.

ACTIVITATS
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COMISSIONS DE TREBALL
Creades el 1997 per tal d’obrir l’espai de participació més enllà de la pròpia Junta, han continuat durant el
1999 les reunions de treball i seguiment de les diferents temàtiques creades ad hoc.

Comissió de Seguiment de la Llei
de Cooperació
Aquesta comissió està 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 1999 s’ha continuat realitzant el segui-
ment de la tramitació parlamentària de la Llei de co-
operació internacional, perquè, a l’espera de la tra-
mitació reglamentària, s’ha continuat treballant per
garantir la presència dels Fons en la composició de la
Comissió Interterritorial. Durant l’any s’han continu-
at rebent delegacions formals de la seva representa-
ció a favor del Fons, a fi que pogués encaixar amb el
redactat de la pròpia Llei. A finals de 1999, les dele-
gacions recollides eren 104.

Delegació de la representació al Fons Català a la Co-
missió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupa-
ment:

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 BREDA
13. AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
14. AJUNTAMENT DE CAMBRILS
15. AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
16. AJUNTAMENT DE CAMPRODON
17. AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
18. AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
19. AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
20. AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP
21. AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
22. AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
23. AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS
24. AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
25. AJUNTAMENT DE FOGARS DE TORDERA
26. AJUNTAMENT DE GIRONA
27. AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
28. AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

29. AJUNTAMENT DE LA FATARELLA
30. AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
31. AJUNTAMENT DE LA SECUITA
32. AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
33. AJUNTAMENT DE LES PRESES
34. AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
35. AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
36. AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
37. AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
38. AJUNTAMENT DE MANLLEU
39. AJUNTAMENT DE MANRESA
40. AJUNTAMENT DE MARTORELLES
41. AJUNTAMENT DE MEDIONA
42. AJUNTAMENT DE MIERES
43. AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
44. AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS
45. AJUNTAMENT DE MONTBLANC
46. AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
47. AJUNTAMENT DE MONT-RAS
48. AJUNTAMENT DE NAVARCLES
49. AJUNTAMENT DE NAVATA
50. AJUNTAMENT D’OLOT
51. AJUNTAMENT DE PALAMÓS
52. AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
53. AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
54. AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
55. AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
56. AJUNTAMENT DE POLINYÀ
57. AJUNTAMENT DE PORTBOU
58. AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
59. AJUNTAMENT DE REUS
60. AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
61. AJUNTAMENT DE RIUDARENES
62. AJUNTAMENT DE ROQUETES
63. AJUNTAMENT DE RUBÍ
64. AJUNTAMENT DE SALT
65. AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
66. AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
67. AJUNTAMENT DE SANT CELONI
68. AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
69. AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
70. AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
71. AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
72. AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
73. AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
74. AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA
75. AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES
76. AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
77. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
78. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT
79. AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
80. AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ
81. AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
82. AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
83. AJUNTAMENT DE SENTMENAT
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84. AJUNTAMENT DE SITGES
85. AJUNTAMENT DE SUBIRATS
86. AJUNTAMENT DE TARRAGONA
87. AJUNTAMENT DE TONA
88. AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
89. AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX
90. AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
91. AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
92. AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
93. AJUNTAMENT DE TORTOSA
94. AJUNTAMENT D’ULLDECONA
95. AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
96. AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA
97. AJUNTAMENT DE VALLROMANES
98. AJUNTAMENT DE VALLS
99. AJUNTAMENT DE VIDRERES
100. AJUNTAMENT DE VILAFANT
101. AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
102. AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
103. AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ
104. AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Comissió del Mediterrani

Formada pels ajuntaments de Badalona, Castelldefels,
Girona, l’Hospitalet, Mataró, Roses, Sant Just Desvern,
Santa Coloma de Gramenet, Súria, Viladecans,
Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i
la Diputació de Barcelona.
Durant el 1999 s’ha treballat en la realització de les
Jornades sobre la Mediterrània a Castelldefels, i s’ha

publicat el llibre Algèria Segrestada, de la Comunitat
de Sant Egidi. A més, s’ha editat l’exposició La Medi-
terrània, una cruïlla de pobles, que s’ha distribuït a
36 municipis i, a l’assemblea del passat mes d’octu-
bre, es va aprovar una declaració sobre la zona amb
l’objectiu d’endegar tota una dinàmica per impulsar
un acostament dels diversos municipis a la realitat
mediterrània i intentar generar relacions d’intercanvi
i acostament amb aquesta àrea.

Comissió de Municipalisme

Està formada pels ajuntaments d’Arbúcies, Arenys de
Mar, Badalona, Castellar del Vallès, Castelldefels, El
Prat de Llobregat, Malgrat de Mar, Mataró, Molins de
Rei, Reus, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Just
Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa,
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i la Dipu-
tació de Barcelona.
La principal tasca realitzada durant el 1999 ha estat
la preparació del 2n Encontre de Municipalisme a
Centramèrica, Mèxic i Carib que es farà durant el pri-
mer trimestre de l’any 2000 a Mataró. Per a la cele-
bració de l’Encontre està prevista l’edició d’un llibret-
memòria de l’encontre celebrat a Antigua el juliol de
1998.

ACTIVITATS
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En el marc de les línies de treball de la Confederació per l’any 1999 es contemplaven els següents objectius:

• Ser interlocutors estables davant les institucions europees i mundials amb plantejaments coincidents
• Reforçar els Fons ja constituïts i impulsar la creació de nous Fons
• Instruments de gestió conjunta
• Treball conjunt en Municipalisme i Centramèrica

ACCIONS REALITZADES
Les accions realitzades per la Confederació durant el 1999 han estat les següents:

Ser interlocutors davant les institucions europees
i mundials amb plantejaments coincidents
Des de la Confederació s’ha fet un seguiment exhaustiu sobre el
marc legal a l’àmbit estatal, d’una banda acostant el debat sobre
la Llei de cooperació als municipis i traslladant les propostes que
des dels ajuntaments sorgien a fi que el paper que pertoca als
municipis en l’apartat de cooperació descentralitzada sigui reco-
negut.
A l’articulat de la Llei de cooperació, dins l’apartat corresponent a
la Comissió Interterritorial, es contempla la representació dels Fons
com a administració local, fent-se un reconeixement explícit en el
text de la Llei.
També s’inclou la Confederació de Fons de forma explícita en el
darrer informe del CAD de l’OCDE a la Sèrie d’Exàmens en matè-
ria de Cooperació per al Desenvolupament.

Reforçar els Fons ja constituïts i impulsar
la creació de nous Fons
A banda del creixement i nivell de consolidació dels Fons, cal des-
tacar la creació l’octubre de 1999 del Fons Pitiús de Cooperació,
que compta ja amb un total de 12 socis. Així, actualment la Con-
federació de Fons compta amb 7 integrants, amb la previsió d’aug-
mentar a 8 a inicis del 2000 amb la creació del Fondo Andalúz.

Data de Nombre Recursos 1999
creació de socis (milion de ptes)

FONS CATALÀ 1986 217 608

EUSKAL FONDOA 1988-96 63 147

FONS VALENCIÀ 1992 59 48

FONS MALLORQUÍ 1993 53 242

FONS MENORQUÍ 1993 29 42

FONDO GALEGO 1997 44 9

FONS PITIÚS 1999 13 —

TOTAL 478 1.096

Instruments de gestió conjunta
S’han iniciat alguns mecanismes de gestió compartida, que han
contribuït a la consolidació tècnica dels Fons. Un d’aquests meca-
nismes és l’oficina de Managua, que abraça ja tot Centramèrica,
Mèxic i el Carib. D’entre les activitats realitzades durant el 1999
hi ha:

• Sistematització dels projectes finançats pels diferents Fons a
la zona.

• Tasca de seguiment dels projectes sobre terreny, que inclou:
programació de les rutes a l’àmbit dels diferents països,
regions. Entrevistes amb les entitats executores, així com
visita dels projectes i les comunitats.

• Síntesi i anàlisi de la informació obtinguda durant el procés
de seguiment.

• Identificació de les contraparts i dels projectes de cooperació.
• Acompanyament de les delegacions de visita a Centramèrica.
• Tasca d’informació permanent a les seus centrals dels Fons

participants.

A banda, s’han continuat les tasques de seguiment dels projectes
d’emergència endegats arran del pas de l’huracà Mitch, del terra-
trèmol de Colòmbia i les inundacions a Veneçuela.

Des de la Confederació s’ha iniciat un treball entre els Fons Valen-
cià, Mallorquí, Menorquí i Català en l’àmbit mediterrani.

Treball conjunt en Municipalisme i Centramèrica
Després del 1r Encontre Municipalista d’àmbit regional de Centra-
mèrica, Mèxic i Carib que va tenir lloc el juliol de 1998 a Antigua
(Guatemala), durant tot 1999 s’ha treballat en la preparació del
2n Encontre a celebrar a Mataró a principis de 2000. En aquesta
segona edició es definiran les propostes de treball conjunt entre
els països participants destinades a enfortir una nova visió i acció
municipalista i ciutadana.

ACTUACIONS EN EL MARC DE LA CONFEDERACIÓ DE FONS
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Creixell
L’Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres
Flaçà
Flix
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Girona
Gironella
La Granada
Granollers
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet
Igualada
La Jonquera
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
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
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Mont-ras
Montmeló
Navarcles
Olot
Palafolls

Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Corcó
Santa Maria d’Oló
Santa Maria de Palautordera
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Secuita
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
Vacarisses
Vallfogona de Ripollès
Vallromanes
Valls
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
El Vendrell
Vic
Vidreres
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar

Ajuntaments: Palafrugell
Palau de Plegamans
Pallejà
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 les Fons
Sant Julià de Ramis
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pol de Mar
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Castellet

Abrera
Alcanar
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
Castelló d’Empúries
Castellterçol
La Cellera de Ter
Celrà
Cerdanyola del Vallès
Corbera de Llobregat

Convenis de Col·laboració: Institució protectora:
Agència 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 Metropoli-
tana de Barcelona

Entitats:

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

Altres Institucions:

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

Cooperativa Abacus
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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