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Enguany, la memòria té un nou format i conté un recull exhaustiu
dels projectes finançats en el marc del Fons Català, que us presentem
sintèticament a partir d’un procés d’ordenació per continents i
regions geogràfiques perquè sigui més fàcil de consultar. Alhora,
s’han introduït també unes noves icones que permeten de distingir
els projectes en diversos sectors, segons que sigui: desenvolupa-
ment local, de drets humans, municipalisme, de migracions i
desenvolupament... 

Fins ara la memòria era l’únic espai on es feia recull publicat de les
iniciatives impulsades anualment des del Fons. Ara, sortosament,
disposem ja d’un web informatiu on podem trobar la informació
relativa a la gestió econòmica detallada i, de forma permanentment
actualitzada, els projectes gestionats en els darrers cinc anys, així
com les iniciatives i  campanyes de sensibilització o d’emergència
en curs. 

Pel creixement experimentat pel Fons Català en els seus 15 anys
d’existència, hem cregut convenient informar més extensament de
la seva dinàmica interna i de la cada cop més activa tasca dels
municipis en les dues comissions de treball estables: Mediterrani i
Municipalisme, i en els treballs més puntuals que realitza la
Comissió de Seguiment del Marc Legal.

Cal destacar també que en aquest any 2001 ha tingut lloc
l’aprovació, per unanimitat, al Parlament de Catalunya de la primera
Llei de cooperació al desenvolupament, un marc legal necessari, en
el procés del qual des del Fons hem participat activament i que
desitgem que serveixi per promoure, a més de l’increment de la
quantitat de recursos, la millora de la qualitat del conjunt de
la cooperació que es duu a terme en el nostre país i una bona
coordinació entre tots els agents, públics i privats.

Tot desitjant que la publicació sigui del vostre interès, us saludo
molt cordialment.

Joan Aguado i Masdeu
President del Fons Català 

Alcalde de Vilafranca del Penedès 

Presentació



Nous socis 2001
L’any 2001 es van incorporar un total de nou institucions al Fons Català:
vuit ajuntaments i un consell comarcal, que han fet augmentar el nombre
de socis a 248. Amb aquests nous socis, el 82,5% de la població de
Catalunya està representada al Fons. 
Les institucions incorporades són:

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL (PLA D’URGELL)
AJUNTAMENT DE CENTELLES (OSONA)
AJUNTAMENT DE GELIDA (ALT PENEDÈS)
AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA (ANOIA) 
AJUNTAMENT D’ORÍS (OSONA)
AJUNTAMENT DE PORTBOU (ALT EMPORDÀ)
AJUNTAMENT DE TEIÀ (MARESME)
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR (LA SELVA)
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Distribució dels ajuntaments socis, segons la població del municipi

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

de 0 a 1.000 527 26 4,9%
de 1.001 a 5.000 261 78 29,9%
de 5.001 a 10.000 68 42 61,8%
de 10.001 a 25.000 52 39 75,0%
de 25.001 a 100.000 29 26 89,7%
de 100.000 a 500.000 8 8 100,0%  
més de 500.000 1 1 100,0%  
TOTAL 946 220 23,3% 
(*) Dades del Cens de 1996

En el marc del treball del Fons cal destacar la important tasca realitzada
per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC), a l’hora de difondre les diverses accions
realitzades pel Fons Català, que han permès d’incorporar com a socis als
municipis esmentats.
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Nous convenis
Conveni entre les Nacions Unides (UNOPS) i el Fons Català
En els darrers temps s’han anat duent a terme debats sobre les actuals estratè-
gies de cooperació amb la finalitat de millorar-les i adaptar-les als canvis que
estan vivint tant les societats del Nord com del Sud. Aquests debats no només
s’han fet a l’àmbit local, sinó que des de les institucions internacionals s’ha
copsat la importància creixent de la cooperació descentralitzada. A la conferèn-
cia de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Social a Copenhaguen, 1995,
es va reconèixer la multiplicitat d’actors que intervenen en el desenvolupament. 

Arran d’aquests nous plantejaments en el transcurs de l’any 2000 es van
establir contactes entre el Fons Català i la UNOPS de les Nacions Unides, els
quals van culminar, el març del 2001, amb la signatura d’una carta d’intencions
de cara a coordinar accions en el marc de la cooperació descentralitzada. 

La UNOPS és un organisme del sistema de les Nacions Unides, constituïda l’1
de gener de 1995, que té la finalitat de proporcionar serveis a projectes i pro-
grames promoguts pels estats membres i organitzacions de l’ONU. L’acord
establert entre el Fons i la UNOPS considera que les dues institucions com-
parteixen la importància de lluitar contra els riscos de l’actual procés de glob-
alització, orientant-lo cap a un desenvolupament humà i sostenible, fundat
sobre les particularitats locals, i el compromís de crear espais polítics i institu-
cionals que facilitin l’actuació d’iniciatives de cooperació internacional.

A partir del document signat, s’estableix un canal regular d’informació entre
la UNOPS i el Fons que permetrà endegar de forma conjunta seminaris i
trobades específiques que consolidaran el partenariat establert. També es
facilitarà la visita del Fons a programes que s’estiguin executant per conèixer
sobre terreny les estratègies i metodologies d’intervenció aplicades. El Fons
participarà en els programes-marc executats per la UNOPS contribuint amb
diferents recursos, que es determinaran segons les característiques dels pro-
jectes de cooperació descentralitzada a fer. 

Convenis amb ajuntaments
Cada vegada més ajuntaments demanen que el Fons gestioni convocatòries
locals que els municipis realitzen adreçades a les entitats locals. En aquest
sentit, des de l’any 1998, s’han signat convenis amb Santa Coloma de
Gramenet, Badalona, Mataró, Igualada, Montcada i Reixac i Molins de Rei, a
través dels quals el Fons es compromet a fer l’anàlisi dels projectes que les
entitats locals presenten als ajuntaments i a posteriori fer el seguiment del
projecte fins que s’emeti l’informe final corresponent.



Informació econòmica
Cada any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament se sotmet
voluntàriament a una auditoria externa per tal de supervisar l’estat de
comptes i donar transperència als moviments econòmics de l’exercici.
L’empresa encarregada de fer aquesta auditoria és Pich Auditores, S.L.
L’informe de l’any 2001 es va presentar a l’Assemblea General de Socis el
13 d’abril de 2002 i està a disposició de tots els socis i col.laboradors.

Enguany s’ha continuat amb el creixement econòmic i s’ha produït un
increment de 24 milions en relació als ingressos del 2000.

Ingressos
Concepte 31/12/01 31/12/00

Consignacions 639.271.282 617.020.468  
Donatius 430.620 1.430.710  
Ingressos per serveis diversos 2.136.164 1.226.003  
Ingressos financers 3.269.354 2.151.793  
Diferències positives de canvi 0 75.704  
Beneficis procedents immobilitzat material 500.000 0 
Ingressos procedents exercicis anteriors 208.504 0 
Excés provisió immobilitzat 211.120 0  
TOTAL 646.027.044 621.904.678  

Despeses
Concepte 31/12/01 31/12/00

Aplicacions projectes -608.837.679 -516.665.364  
Variació projectes pendents de consignació 27.442.500 -45.200.643  
Serveis exteriors -21.873.097 -14.304.470  
Despeses de personal -36.877.566 -30.716.066  
Altres despeses de gestió -1.705.446 -7.558.070  
Despeses financeres -52.562 -23.083  
Dotacions per amortitzacions -3.891.679 -3.156.151  
Despeses extraordinàries -8.226 -550.491  
Dotacions per provisions 0 -380.594  
TOTAL -645.803.755 -618.554.932  
SUPERÀVIT EXERCICI 223.289 3.349.746 
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Origen dels recursos
Els recursos gestionats pel Fons Català l’any 2001 provenen, aproximadament
en un 81,4%, d’aportacions fetes per les administracions locals: ajuntaments,
diputacions, consells comarcals i mancomunitats.

Aplicació dels recursos

Gestió

9,97%

Projectes de cooperació i
sensibilització

90,03%

Amèrica Central

32,8%

Carib 6,2%
Amèrica del Nord 2,7%

Amèrica del Sud 12,4%

Sensibilització 11,2%

Europa 1,0%

Àsia 10,2%

Mediterrània 12,5%

Àfrica 11,0%

Distribució per àrees geogràfiques
La distribució per àrees geogràfiques dels recursos econòmics destinats a
projectes de cooperació i sensibilització en el transcurs de l’any 2001 ha
estat la següent:

Diputacions i Mancomunitats
39.555.957 ptes  6,18%

Consells Comarcals
4.665.740 ptes  0,73%

Generalitat
45.000.000 ptes  7,03%

Altres Entitats
36.376.960 ptes  5,69%

Aportacions Particulars
430.620 ptes  0,07%

Fons de Cooperació
35.853.084 ptes  5,60%

Ajuntaments
477.819.541 ptes  74,69%



Aportacions municipals
Dels 246 socis que el Fons Català tenia el 31 de desembre de l’any 2001, 220
són ajuntaments. D’aquests, un total de 214 han fet alguna aportació per
finançar projectes i per a les campanyes coordinades pel Fons durant l’any.
En el transcurs del 2001, les aportacions fetes pels ajuntaments van sumar
477.819.541 pessetes, les quals representen un 74,69% respecte el total de
recursos gestionats.

Cal destacar que durant l’any 2001 només hi ha hagut 6 ajuntaments socis
que no han fet cap aportació econòmica, quan l’any 2000 van ser 24. La majo-
ria d’aquests ajuntaments que no fan aportació durant l’any, corresponen a
municipis que s’han incorporat en el transcurs de l’any com a socis i encara
no tenen assignada una partida econòmica.

En el quadre següent hi ha el barem de l’aportació dels ajuntaments socis per
veure si la recomanació de 75 pessetes per habitant i any s’acompleix. Com
es pot comprovar, creix el nombre d’ajuntaments que superen aquesta xifra i
aquest any 2001 un total de 136 ajuntaments socis l’acompleix, fet que rep-
resenta el 61,8% del total. La lleugera davallada en els dos últims anys del
percentatge d’ajuntaments socis que superen aquesta xifra és fruit de la con-
stant incorporació de nous socis, que inicialment fan aportacions reduïdes.
Aquest fet també explica la lleugera reducció de la mitjana de pessetes per
habitant, que ha passat de 97 ptes l’any 2000 a 95,7 ptes l’any 2001. 

Aportació dels ajuntaments socis (ptes/habitant) 1997 1998 1999 2000 2001  
més de 2.000 0 1 0 0 1  
entre 1.000 i 2.000 1 1 3 3 1  
entre 500 i 1.000 5 7 8 10 14  
entre 300 i 500 6 13 19 25 26  
entre 150 i 300 27 44 34 39 46  
entre 75 i 150 36 41 54 51 48  
entre 25 i 75 61 44 40 38 54  
entre 10 i 25 14 12 14 13 21  
menys de 10 0 4 4 3 3  
Total ajuntaments que consignen 150 167 176 182 214  
Ajuntaments que superen les 75 ptes/hab. 75 107 118 128 136  
% sobre el total d’ajuntaments socis 43,6% 58,8% 62,8% 62,1% 61,8%  
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Aportacions realitzades pels socis i col.laboradors el 2001

Ajuntaments socis
Abrera 1.124.670 ptes
Aiguafreda 225.075 ptes
Alcanar 100.000 ptes
Alella 750.000 ptes
Alfarràs 50.000 ptes
Alió 25.000 ptes
Alpens 126.318 ptes
L’Ametlla del Vallès 150.000 ptes
Anglès 150.000 ptes
L’Arboç 50.000 ptes
Arbúcies 418.000 ptes
Arenys de Mar 150.000 ptes
Arenys de Munt 400.000 ptes
Argentona 4.365.618 ptes
Badalona 48.300.000 ptes
Badia del Vallès 1.100.000 ptes
Banyeres del Penedès 550.000 ptes
Banyoles 1.650.000 ptes
Barberà del Vallès 3.426.327 ptes
Barcelona 1.000.000 ptes
Begur 1.000.000 ptes
Berga 400.000 ptes
Besalú 325.000 ptes
Bescanó 350.000 ptes
La Bisbal d’Empordà 1.000.000 ptes
Blanes 1.350.000 ptes
Les Borges Blanques 950.000 ptes
El Bruc 428.886 ptes
Les Cabanyes 314.237 ptes
Cabrera de Mar 1.800.000 ptes
Caldes d’Estrac 125.000 ptes
Caldes de Malavella 0 ptes
Caldes de Montbui 150.000 ptes
Calella 3.287.600 ptes
Cambrils 3.108.914 ptes
Campdevànol 1.022.000 ptes
Camprodon 625.000 ptes
Canet de Mar 1.725.000 ptes
Canovelles 150.000 ptes
Cardedeu 1.353.850 ptes
Cassà de la Selva 2.100.000 ptes
Castellar del Vallès 4.150.000 ptes
Castellbisbal 4.600.000 ptes
Castelldefels 14.687.917 ptes
Castellfollit de la Roca 75.000 ptes
Castelló d’Empúries 181.028 ptes
Castell-Platja d’Aro 200.000 ptes
Castellterçol 325.000 ptes
Castellví de la Marca 25.000 ptes
La Cellera de Ter 425.000 ptes
Celrà 200.000 ptes
Cerdanyola del Vallès 10.336.000 ptes
Corbera de Llobregat 500.000 ptes
Cornellà del Terri 317.000 ptes
Creixell 75.000 ptes
Cunit 300.000 ptes
L’Escala 4.100.000 ptes
Esparreguera 1.600.000 ptes
Esplugues de Llobregat 4.069.581 ptes

Esterri de Cardós 37.214 ptes
La Fatarella 634.718 ptes
Figueres 1.350.000 ptes
Flaçà 100.000 ptes
Flix 300.000 ptes
Fontcoberta 60.000 ptes
Fortià 25.000 ptes
Les Franqueses del Vallès 776.000 ptes
La Garriga 3.150.000 ptes
Girona 15.777.972 ptes
Gironella 200.000 ptes
La Granada del Penedès 424.336 ptes
Granollers 6.199.880 ptes
Guardiola de Berguedà 40.000 ptes
L’Hospitalet 11.780.000 ptes
Igualada 3.080.000 ptes
La Jonquera 125.000 ptes
Llagostera 200.000 ptes
Llavorsí 566.435 ptes
Lleida 5.000.000 ptes
Lliçà d’Amunt 2.675.676 ptes
Lliçà de Vall 1.450.000 ptes
Lloret de Mar 1.650.000 ptes
Les Llosses 60.000 ptes
Lluçà 25.000 ptes
Malgrat de Mar 7.287.490 ptes
Manlleu 2.410.000 ptes
Manresa 1.850.000 ptes
Martorell 150.000 ptes
Les Masies de Voltregà 250.000 ptes
El Masnou 150.000 ptes
La Masó 139.490 ptes
Masquefa 379.094 ptes
Massanes 125.000 ptes
Matadepera 3.990.475 ptes
Mataró 49.120.882 ptes
Mediona 1.250.000 ptes
Moià 950.000 ptes
El Molar 50.000 ptes
Molins de Rei 4.031.641 ptes
Mollet del Vallès 4.150.000 ptes
Montblanc 0 ptes
Montbrió del Camp 500.000 ptes
Montcada i Reixac 1.289.000 ptes
Montellà i Martinet 55.000 ptes
Montmeló 1.550.000 ptes
Mont-ras 115.000 ptes
Navarcles 450.000 ptes
Olot 5.615.000 ptes
Orís 125.000 ptes
Palafolls 50.000 ptes
Palafrugell 5.650.000 ptes
Palau-Solità i Plegamans 4.500.000 ptes
Pallejà 700.000 ptes
Parets del Vallès 150.000 ptes
Perafita 0 ptes
Peralada 475.000 ptes
Pineda de Mar 5.300.000 ptes
El Pla de Santa Maria 25.000 ptes
Les Planes d’Hostoles 25.000 ptes



La Pobla de Segur 50.000 ptes
Polinyà 2.820.000 ptes
Portbou 75.000 ptes
El Prat de Llobregat 700.000 ptes
Premià de Dalt 1.100.000 ptes
Premià de Mar 1.400.000 ptes
Les Preses 425.000 ptes
Regencós 35.000 ptes
Reus 2.832.450 ptes
Ribes de Freser 1.233.811 ptes
Riells i Viabrea 234.488 ptes
Ripoll 450.000 ptes
Ripollet 1.450.000 ptes
Riudarenes 375.000 ptes
Riudecanyes 25.000 ptes
La Roca del Vallès 1.825.000 ptes
Roda de Ter 950.000 ptes
Roquetes 1.781.373 ptes
Roses 150.000 ptes
Rubí 3.200.000 ptes
Sabadell 0 ptes
Salt 1.150.000 ptes
Sant Adrià de Besòs 4.400.000 ptes
Sant Agustí de Lluçanès 41.000 ptes
Sant Andreu de Llavaneres 218.838 ptes
Sant Andreu Salou 50.000 ptes
Sant Boi de Llobregat 8.421.065 ptes
Sant Cebrià de Vallalta 45.000 ptes
Sant Celoni 2.350.000 ptes
Sant Cugat del Vallès 600.016 ptes
Sant Esteve de Palautordera 215.000 ptes
Sant Feliu de Codines 363.000 ptes
Sant Feliu de Guíxols 910.000 ptes
Sant Feliu de Llobregat 2.150.000 ptes
Sant Feliu de Pallerols 545.000 ptes
Sant Gregori 275.000 ptes
Sant Iscle de Vallalta 25.000 ptes
Sant Joan de les Abadesses 50.000 ptes
Sant Joan les Fonts 416.000 ptes
Sant Julià de Ramis 675.000 ptes
Sant Just Desvern 1.800.000 ptes
Sant Llorenç d’Hortons 295.000 ptes
Sant Llorenç Savall 480.000 ptes
Sant Mateu de Bages 25.000 ptes
Sant Pere de Ribes 3.750.000 ptes
Sant Pol de Mar 500.000 ptes
Sant Sadurní d’Anoia 800.000 ptes
Sant Salvador de Guardiola 25.000 ptes
Sant Vicenç de Castellet 250.000 ptes
Sant Vicenç de Montalt 325.000 ptes
Sant Vicenç dels Horts 1.200.000 ptes
Santa Coloma de Farners 488.750 ptes
Santa Coloma de Gramenet 21.224.000 ptes
Santa Eugènia de Berga 155.000 ptes
Santa Margarida de Montbui 300.000 ptes
Santa Margarida i els Monjos 1.274.634 ptes
Santa Maria d’Oló 25.000 ptes
Santa Maria de Corcó 425.000 ptes
Santa Maria de Palautordera 375.000 ptes
Santa Perpètua de Mogoda5.332.206 ptes
Sarrià de Ter 1.712.196 ptes
La Secuita 300.000 ptes
La Sénia 225.000 ptes
Sentmenat 2.527.528 ptes

La Seu d’Urgell 2.540.920 ptes
Sitges 1.456.650 ptes
Súria 700.000 ptes
Tagamanent 16.200 ptes
Tarragona 14.571.755 ptes
Teià 500.000 ptes
Terrassa 7.500.000 ptes
Tiana 1.500.000 ptes
Tona 575.000 ptes
Tordera 100.000 ptes
Torelló 1.734.000 ptes
Torredembarra 100.000 ptes
Torrelles de Llobregat 1.592.000 ptes
Torres de Segre 200.000 ptes
Torroella de Montgrí 5.100.000 ptes
Tortosa 8.939.684 ptes
Tossa de Mar 370.000 ptes
Ulldecona 387.900 ptes
Vacarisses 25.000 ptes
Vallfogona de Ripollès 38.484 ptes
Vallromanes 150.000 ptes
Valls 3.567.208 ptes
Vandellòs 50.000 ptes
El Vendrell 850.000 ptes
Vic 10.500.000 ptes
Vidreres 450.000 ptes
Viladecans 5.200.000 ptes
Vilafant 200.000 ptes
Vilafranca del Penedès 8.110.000 ptes
Vilajuïga 53.000 ptes
Vilanova del Camí 350.000 ptes
Vilanova i la Geltrú 1.950.000 ptes
Vilassar de Mar 3.085.000 ptes
Vilobí d’Onyar 246.900 ptes
Xerta 345.000 ptes

Consells comarcals socis
Consell Comarcal 
de l’Alt Camp 214.400 ptes

Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà 300.000 ptes

Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès 294.340 ptes

Consell Comarcal 
del Baix Empordà 200.000 ptes

Consell Comarcal 
del Berguedà 100.000 ptes

Consell Comarcal del Garraf 100.000 ptes
Consell Comarcal del Maresme 400.000 ptes
Consell Comarcal 
del Tarragonès 100.000 ptes

Consell Comarcal 
del Vallès Occidental 2.200.000 ptes

Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 300.000 ptes

Diputacions sòcies
Diputació de Barcelona 20.000.000 ptes
Diputació de Girona 8.555.957 ptes

Mancomunitats sòcies
Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona 11.000.000 ptes

10
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Entitats associades
Cooperativa Abacus 1.270.000 ptes
Federació d’Associacions 
de Pares Alumnes Catalunya 359.537 ptes

Grup Gicapla 29.216 ptes
Justícia i Pau Barcelona 14.975 ptes
Justícia i Pau Girona 8.000 ptes

Institució protectora
Generalitat de Catalunya 45.000.000 ptes

Altres ajuntaments col·laboradors
Alcover 50.000 ptes
Amposta 50.000 ptes
Artesa de Segre 200.000 ptes
Ascó 50.000 ptes
Balaguer 200.000 ptes
Balenyà 1.000.000 ptes
Bellver de Cerdanya 100.000 ptes
Borredà 170.296 ptes
Breda 300.000 ptes
El Brull 50.000 ptes
Cabra del Camp 25.000 ptes
Calafell 200.000 ptes
Canyelles 250.000 ptes
Casserres 50.000 ptes
El Catllar 200.000 ptes
Cercs 28.560 ptes
Cervelló 15.000 ptes
Cervera 75.000 ptes
Colomers 10.000 ptes
Darnius 5.000 ptes
L’Espluga de Francolí 280.000 ptes
Fogars de Tordera 50.000 ptes
Fornells de la Selva 25.000 ptes
Hostalric 100.000 ptes
Les 20.000 ptes
Llançà 50.000 ptes
Llimiana 20.000 ptes
Maià de Montcal 20.000 ptes
Monistrol de Calders 25.000 ptes
Montferri 5.000 ptes
Montgat 800.000 ptes
Montornès del Vallès 300.000 ptes
Mont-roig del Camp 50.000 ptes
Móra la Nova 25.000 ptes
El Morell 50.000 ptes
Nalec 10.000 ptes
Navata 50.000 ptes
Olesa de Bonesvalls 100.000 ptes
Pals 100.000 ptes
La Pobla de Lillet 25.000 ptes
La Pobla de Mafumet 13.899 ptes
Porqueres 330.000 ptes
Quart 200.000 ptes
Riba-roja d’Ebre 100.000 ptes
Riudellots de la Selva 250.000 ptes
Sallent 100.000 ptes
Salou 1.500.000 ptes
Sant Jaume d’Enveja 80.000 ptes
Sant Julià de Cerdanyola 50.000 ptes
Sant Martí de Centelles 35.000 ptes
Sant Martí de Llémena 10.000 ptes

Santa Coloma de Cervelló 620.000 ptes
Santa Eulàlia de Ronçana 475.000 ptes
Santa Oliva 75.000 ptes
Sils 150.000 ptes
Térmens 100.000 ptes
Terrades 20.000 ptes
Torà 25.000 ptes
La Torre de l’Espanyol 25.000 ptes
Torrelavit 15.000 ptes
Tortellà 25.000 ptes
La Vall d’en Bas 50.000 ptes
Vallirana 200.000 ptes
Vila-seca 25.000 ptes
Vilablareix 500.000 ptes
Viladecavalls 800.000 ptes
Vilaplana 50.000 ptes
Vinebre 25.000 ptes

Altres institucions col·laboradores
Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 100.000 ptes

Consell Comarcal 
de la Selva 357.000 ptes

Altres entitats col·laboradores
PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

Agrupació del PSC 
de Castellar del Vallès 100.000 ptes

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) 100.000 ptes

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Agrupació Polinyà Solidari 150.000 ptes
Sant Celoni - 
Fundació La Caixa 2.900.000 ptes

Amics del 3r Món de Cercs 21.440 ptes
Associació de Veïns 
El Casal de Medinyà 93.200 ptes

Associació Musical del Prat 
(el Prat de Llobregat) 41.300 ptes

Banyoles Solidària 123.000 ptes
Campanya Ciutadana 
de Malgrat de Mar 1.463.711 ptes

Campanya Ciutadana 
de Molins de Rei 144.000 ptes

Campanya Ciutadana 
de Polinyà 124.150 ptes

Campanya Ciutadana 
per El Salvador de Tiana 654.963 ptes

Càritas de Figueres 60.000 ptes
Casal d’Avis Ca n’Oms 
de Parets del Vallès 222.000 ptes

Casal de Dones de Platja d’Aro28.200 ptes
Col·legi la Florida 
de l’Hospitalet 73.000 ptes

Comissió de Carnestoltes 
de Portbou 124.000 ptes

Comitè d’empresa i junta personal de
l’Ajuntament de Castelldefels 1.700.000 ptes
Consell Municipal de Cooperació 
de Sant Pere Ribes 396.318 ptes

Diàleg Entre Cultures 
(Cerdanyola del Vallès) 25.000 ptes



Fundació Privada 
Sabadell Solidari 581.175 ptes

Fundació Roger 
Torné (Bellaterra) 18.590.000 ptes

Gent de Pau (l’Hospitalet) 5.000 ptes
Grup d’Empordanesos 
i Empordaneses per    
la Solidaritat (Alt Empordà) 138.500 ptes

Grup de Voluntariat 
Social de Celrà 41.000 ptes

Grup Nicaragua i Cooperació 
(Molins de Rei) 25.000 ptes

Lliçà Solidari (Lliçà d’Amunt) 650.000 ptes
Moianès Solidari 1.362.756 ptes
Treballadors de l’Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès 60.754 ptes
Treballadors de l’Ajuntament 
de Cambrils 37.000 ptes

Plataforma l’Escala 
Solidària 1.256.000 ptes

Rubí Solidari 2.318.476 ptes
Sentmenat Solidària 200.000 ptes
Solidaritat Arbúcies 
Palacagüina (SOARPAL) 232.000 ptes

Studio Funki, gala benèfica 
per El Salvador (Girona) 317.000 ptes

Taula de Solidaritat 
de Sentmenat 300.000 ptes

Voluntariat Municipal 
per a Solidaritat (Manlleu) 400.000 ptes

EMPRESES

Aigües Ter Llobregat 
(Barcelona) 1.000.000 ptes

Cooperativa Obrera de Viviendas 
(el Prat Llobregat) 100.000 ptes

COFINANÇAMENT AMB ALTRES FONS

DE COOPERACIÓ

Fons Mallorquí de Solidaritat 
i Cooperació 24.591.892 ptes

Fons Menorquí de Solidaritat 11.261.192 ptes

APORTACIONS DE PARTICULARS

Aportacions particulars 65.225 ptes
Aportacions a l’emergència 
d’El Salvador 374.120 ptes
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Àfrica Subsahariana Projectes

Camerun 2
Costa d’Ivori 1
Gàmbia 2
Guinea Bissau 1
Guinea Equatorial 3
Moçambic 1
Senegal 9
Sudan 1
Tanzània 2

Amèrica Central i Mèxic
Guatemala 9
Hondures 5
Mèxic 6
Nicaragua 34
El Salvador 16

Àsia
Afganistan 3
Bangladesh 1
Índia 4
Iraq 1
Kurdistan 1
Pakistan 1

Carib
Cuba 15
República Dominicana 3

Mediterrània i Magrib
Algèria 2
Marroc 13
Mauritània 1
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Poble Sahrauí 1
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Europa
Bòsnia i Hercegovina 2
Catalunya 24

Sud-Amèrica
Argentina 1
Bolívia 2
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Xile 1
Uruguai 1
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Des del Fons Català hem anat treballant des de fa anys en un conjunt de línies en el
marc de la cooperació al desenvolupament, amb una clara voluntat d’avançar en
l’eradicació de la pobresa, la reducció de la vulnerabilitat dels països del Sud,
l’enfortiment de la democràcia i la participació i l’empoderament local. Les línies de
treball de l’any 2001 suposen una continuïtat en les polítiques que hem assumit en
els darrers exercicis. A continuació us presentem els projectes de desenvolupament
classificats per àrees geogràfiques i identificats, a través d’una icona, en funció del
sector d’intervenció: educació, formació i cultura; desenvolupament comunitari;
promoció dels drets humans i la democràcia; infraestructures i equipaments;
protecció del medi ambient; desenvolupament municipalista; migracions; sensibilit-
zació; sanitat. 

Desenvolupament

àfrica subsahariana
Una de les línies prioritàries de treball en l’àrea de l’Àfrica Subsahariana
és la vinculació del desenvolupament i les migracions. De l’estudi
d’avaluació dels projectes realitzats se’n desprèn la iniciativa dels immi-
grants a organitzar-se per cooperar amb la seva comunitat d’origen i com
aquest fet contribueix a modificar la visió que es té de la immigració, tant
en el país d’acollida com en el país d’origen. En aquest sentit, es realitza
una tasca d’acompanyament i mediació dels diferents actors implicats.
Altres àmbits d’actuació a l’Àfrica Subsahariana són el desenvolupament
rural i productiu, l’educació i la sanitat.

promoció dels drets humans i la democràcia          educació, formació i cultura         desenvolupament municipalista        migracions

desenvolupament comunitari          sanitat         infrastructures i equipaments         protecció del medi ambient         sensibilització

Construcció d’un pou 
d’aigua a Diakhaly

país Senegal

presenta GRIMM, 
Ajuntament de Sant Celoni, FODDE

aportació fons 21.877.654 ptes

La disminució de les pluges ha fet min-
var el cabal d’aigua del riu Gàmbia del
qual es proveïen les comunitats de la
regió de Kolda, al sud-oest del Senegal.
Es preveu la construcció d’un pou de
gran profunditat per poder trobar
aigua, que serà utilitzada principalment
com a regadiu i per al consum humà
dels habitants de Diakhaly.
AJUNTAMENT DEL BRULL

AJUNTAMENT DE LES CABANYES

AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL

AJUNTAMENT DE FLAÇÀ

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

APORTACIONS PARTICULARS

Tasques de construcció d’un pou d’aigua a Diakhaly, Senegal
16
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La Comunitat de Sant Egidi ja va parti-
cipar en una primera rehabilitació de
l’Hospital Raoul Follerau-Comunitat de
Sant Egidi ubicat a la ciutat de Bissau,
que va concloure al 1991. Malauradament,
la guerra va afectar aquesta infraes-
tructura i enguany es planteja la
reconstrucció. 
AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT DE MASSANES

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

VILASSAR, MAR DE CULTURES (VILASSAR DE MAR)

Reconstrucció de l’Hospital de
Pneumologia Raoul Follerau-
Comunitat de Sant Egidi

país Guinea Bissau

presenta Comunitat de Sant Egidi

aportació fons 6.983.289 ptes

La comunitat rural del Passa és la zona
d’on provenen la majoria d’immigrants
que van assistir al curs de cooperació al
desenvolupament organitzat pel GRAMC
i el Fons Català a Girona. El grup va par-
ticipar en l’anàlisi i diagnòstic, junta-
ment amb una ONG local i la mateixa
comunitat del Passa, d’una sèrie de
necessitats que els permetrien de millo-
rar el seu desenvolupament. L’objectiu
és construir un dipòsit d’adobs per a les
poblacions rurals de la comunitat i el
seu entorn que permeti garantir l’accés
a aquest producte durant l’estació de
pluges, reduint la dependència de les
multinacionals.
AJUNTAMENT D’ABRERA

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

Cooperativa de compra 
i venda d’adobs 
a la comunitat rural del Passa

país Senegal

presenta GRAMC, ADEP

aportació fons 5.900.000

L’organització Planeta presenta la pro-
posta per al país d’origen d’alguns dels
seus membres, Senegal. La contrapart
local, AJAEDO, treballa des de l’any
1983 amb grups locals en activitats de
formació i lliurament de materials. El
projecte té com a objectiu donar suport
a col.lectius que integren l’AJAEDO i a
altres grups que, malgrat no ser mem-
bres de l’associació, tenen les mateixes
activitats productives.
AJUNTAMENT D’ALELLA

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Suport a grups locals per a 
la millora de la producció 
hortícola i ramadera 
al departament d’Oussouye

país Senegal

presenta Planeta, Association des
Jeunes Agriculteurs et Eleveurs du
Departement d’Oussouye (AJAEDO),
Ajuntament de Mataró

aportació fons 5.329.356 ptes

L’organització Sabusire, formada per
immigrants gambians residents a
Mataró, presenten la proposta de cons-
trucció d’un centre per a la seva comu-
nitat d’origen. A Sabi hi ha un metge
que visita els malalts a les cases parti-
culars, fet que suposa greus deficiències
de salubritat i higiene. El projecte pre-
veu la construcció d’un dispensari de 48
m2 amb una sala de visites, sala de
cures, magatzem i sala d’espera, poder
atendre les necessitats dels habitants
del poble. Una de les principals funcions
del centre serà l’assistència en els parts.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Saabu Nyinma: edificació 
d´un dispensari per al poble
de Sabi

país Gàmbia

presenta Abusire, 
Ajuntament de Mataró

aportació fons 489.433 ptes

Moçambic viu en una situació d’emer-
gència arran de les inundacions que van
assolar el país l’any 2000. Una de les
conseqüències va ser l’increment de la
vulnerabilitat davant les epidèmies, a
causa de la precarietat dels serveis
sanitaris i el desplaçament de la pobla-
ció. Si bé aquest projecte no està ubi-
cat a la zona més afectada per les inun-
dacions, es considera un projecte prio-
ritari, tenint en compte que en situa-
cions d’emergència sovint les ajudes es
focalitzen en els punts més afectats,
però es deixen de banda altres àrees
del país que també estan patint els
efectes de la catàstrofe. El projecte se
centrarà en la construcció del bloc d’ur-
gències de l’Hospital Rural de
Montepuez.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Regionalització i millora de la
qualitat de l’atenció primària
de salut a Cabo Delgado

país Moçambic

presenta Medicus Mundi, Direcção
Provincial de Saude de Cabo Delgado

aportació fons 15.000.000 ptes



El grup d’immigrants del Baix Montseny
(GRIMM) proposa la rehabilitació de les
infraestructures i aportació d’eines per
a la millora del funcionament del centre
de salut de Gambissara, a la província
de l’Upper River Division a Gàmbia. Per
cobrir les primeres necessitats del cen-
tre es proposa: reparar parets, terra,
portes i finestres; il·luminació solar de
la sala de maternitat; construcció d’una
sala d’observació i proveïment d’aigua
potable.
AJUNTAMENT DE OLOT

AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Millora del funcionament del
centre de salut de Gambissara

país Gàmbia

presenta GRIMM, 
Ajuntament de Sant Celoni

aportació fons 6.000.000 ptes

Ndiossy és un poble que, com molts
altres del nord del Senegal, pateix
sequera des de fa anys, amb la conse-
qüent disminució de la pluviometria. La
profunditat en la capa freàtica fa difícil
l’accés a l’aigua amb l’excavació
manual. El nou pou a Ndiossy permetrà
tenir accés a un recurs bàsic com és l’ai-
gua i que revertirà també en la ramade-
ria i l’agricultura, amb el conseqüent
desenvolupament econòmic de la regió.
AJUNTAMENT DE BLANES

AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE RUBÍ

AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Excavació del pou a Ndiossy

país Senegal

presenta Associació Catalana de Resi-
dents Senegalesos al Vallès Occidental

aportació fons 9.926.459 ptes

En el marc del treball endegat al Sud
del Sudan arran de l’emergència del
1998 que va assolar el país, es proposa
la continuïtat del treball en aquesta
zona perquè l’ajut no només quedi en
una fase d’emergència sinó que es con-
tinuï en la posterior fase de promoció
del desenvolupament econòmic. El pro-
jecte concret comporta la compra de
bous per optimitzar el treball dels page-
sos.
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

Suport i formació d’agricultors
en explotació agrícola amb bous

país Sudan

presenta Mundri Relief 
and Development Association

aportació fons 9.000.000 ptes

Pou d’aigua a Ndiossy, Senegal

Al departament de Kolda el 60% de la
població no supera els 20 anys, però és
una de les regions amb més migració
cap a les zones urbanes. El projecte
contempla l’organització de la comuni-
tat per ser actors actius en el seu des-
envolupament. El projecte preveu la
millora en tres pobles agrícoles com
són: Wèlia Mbounka, Médina Yéro
Foulah i Bantacountu Maoundé.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE SILS

AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Millora de les produccions
agrícoles a Welia M., Medina
Yéro F. I Batanccoutu Maoundé

país Senegal

presenta FODDE

aportació fons 2.500.000 ptes
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L’objectiu del projecte és el de procurar
que els països empobrits tinguin pro-
gressivament els seus propis titulats i
que hi restin un cop acabats els estudis
per fomentar el desenvolupament polí-
tic, econòmic i social de la zona. L’ajut
concedit es fa sota la forma de préstec
que l’estudiant es responsabilitza a tor-
nar tot realitzant un treball voluntari en
benefici dels membres més necessitats
de la comunitat. El programa es desen-
volupa a les zones rurals o perifèriques
de grans ciutats de Guatemala,
Equador, Xile, Brasil, Bolívia, El
Salvador, Guinea Equatorial, Senegal i
República de Benín. 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

FUNDACIÓ ROGER TORNÉ

Ajuts a estudiants 
del tercer món

país Països africans

presenta Justícia i Pau Terrassa

aportació fons 4.000.000 ptes

La recessió econòmica que pateix Costa
d’Ivori, a causa de la caiguda dels preus
del cafè i el cacau i el pes del deute
extern, fa que hagi disminuït considera-
blement el poder adquisitiu de la pobla-
ció. El projecte proposa la construcció i
equipament d’un centre sanitari des del
qual l’Association Centre de Santé
Primaire Sainte Martine atendrà la
població més vulnerable, proporcionant
atenció sanitària a un cost més reduït
que el que s’ofereix en els serveis. El
centre s’ubicarà a Sakassou, ciutat
situada a 42 km de Bouaké, segona ciu-
tat del país.
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Centre de salut primària 
Sainte Martine a Sakassou

país Costa d’Ivori

presenta Arquitectes sense Fronteres,
Association du Centre de Santé 
Primaire Sainte Martine

aportació fons 4.000.000 ptes

Els assecadors de cacau van ser molt
utilitzats en el període previ a la inde-
pendència. Amb l’arribada al govern del
dictador Macías, els camperols van ser
obligats  a abandonar els seus cultius i
treballar gratuïtament per l’estat. En
aquests moments, els camperols han
tornat a les seves terres, però existeix
una manca de mitjans. El projecte pre-
veu rehabilitar un assecador de cacau
per millorar el comerç del cacau que ara
ja es produeix i es comercialitza, el qual
permetrà assecar el cacau i vendre’l a
un preu just per obtenir més recursos.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Reconstrucció i posada en
marxa de l’assecador de cacau
del poblat Maule-Gaessa

país Guinea Equatorial

presenta Centre d’Harmonització i
Dinamització Intercultural de Catalunya
(CADDIC), Ajuntament de Badalona

aportació fons 4.000.000 ptes

El projecte Ahadi, que en suahili signifi-
ca “promesa i compromís”, vol respon-
dre a la necessitat de formació de la
joventut a la zona dels Grans Llacs i
contribuir a l’establiment d’una pau
duradora a la zona. En el marc del pro-
jecte s’elaboren programes d’estudis i
cursos en relació a quatre branques de
l’ensenyament superior. El sistema d’es-
tudis a distància permet arribar a un
gran nombre d’estudiants que poden
seguir els cursos i aprendre pa-
ral.lament al desenvolupament de la
seva vida quotidiana.
AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

AJUNTAMENT DE MANRESA

Ahadi: Institut internacional 
de formació i ensenyament 
a distància

país Tanzània

presenta Inshuti amics dels pobles
de Ruanda, Burundi i Congo, Ahadi

aportació fons 3.500.000 ptes



La Missió de Blangoua-Makary, on viuen
unes 250.000 persones, es troba a
120 km de Kousséri, la ciutat adminis-
trativa més propera. La Missió desenvo-
lupa projectes en diferents sectors com
l’educació, formal i tècnica, i l’accés a
l’aigua, entre d’altres. Per optimitzar les
energies i els esforços que comporta el
treball amb les comunitats locals és
bàsic tenir els mitjans necessaris. Per
aquest motiu, un vehicle facilitarà la
consecució dels objectius que es plan-
tegen en els diferents projectes que
s’estan duent a terme a la zona.
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Dotació d’un vehicle tot terreny
per possibilitar i dinamitzar  
la missió Makary Balangoua

país Camerun

presenta Camerun 100%, 
Ajuntament de Mollet del Vallès

aportació fons 3.000.000 ptes

El projecte del Centre Catalunya a
Sokone, la ciutat més important de la
regió de Niombató, consisteix en la
construcció d’un centre educatiu i social
per als joves de la regió, al qual es
dóna suport des de 1997. La segona
fase del projecte consisteix en la forma-
ció pràctica dels joves als tallers del
poble i la millora en els seus equipa-
ments. 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Promoció educativa i social
pels infants i joves de Sokone-
Centre Catalunya

país Senegal

presenta Mans Unides, 
Missió de Sokone, Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès

aportació fons 500.000 ptes

El projecte preveu la construcció d’un
centre per acollir nois i noies de dife-
rents cicles que no tenen accés a l’edu-
cació per manca de recursos. La comu-
nitat d’Agustines Missioneres serà la
responsable de la posada en marxa del
projecte i del posterior desenvolupa-
ment, garantint-ne el funcionament con-
tinuat i una educació de qualitat. El pro-
jecte inclou: edifici amb aules, annex
amb un espai per a docents i adminis-
tració, edifici d’aules de primària i de
secundària i edifici de residència per als
alumnes de l’escola.
AJUNTAMENT DE LLEIDA

Construcció de l’escola de
Santa Mònica a la ciutat
d’Arusha

país Tanzània

presenta Fundació Lleida Solidària,
Ajuntament de Lleida

aportació fons 1.772.727 ptes

L’agrupació agrícola i ramadera Acona
és una organització local fundada el
1995 amb l’objectiu d’oferir mitjans als
camperols de la zona de Wele Nzàs per
tal de millorar el sector agrícola i rama-
der amb l’aportació de maquinària i
equipaments diversos. El projecte, que
és la continuïtat d’un programa iniciat
fa cinc anys, contempla la compra de
maquinàries i eines, així com insectici-
des, herbicides i xarxes metàl·liques per
mantenir el recinte resguardat.
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

Equipament i subministrament
de material agrícola per als
camperols d’Añisok

país Guinea Equatorial

presenta Agrupación Agrícola 
y Ganadera Acona

aportació fons 2.000.000 ptes

Participant al projecte Acull

El projecte Acull és un programa pro-
mogut per l’AEJGE, que té com a objec-
tiu ajudar els joves de Guinea
Equatorial perquè realitzin estudis tèc-
nics o superiors a Catalunya i tornin al
seu país un cop acabin, amb el propò-
sit de contribuir al desenvolupament de
la seva societat. El model d’ajut, a més
de cobrir totes les despeses econòmi-
ques de l’estudiant, incorpora un valor
afegit: els estudiants són acollits per
famílies solidàries. Aquest fet afavoreix
la integració i promou, a través de la
convivència, l’intercanvi cultural i l’enri-
quiment mutu. 
AJUNTAMENT DE LLEIDA

Acull: formació d’estudiants 
de Guinea Equatorial 
(curs 2001-2002)

país Guinea Equatorial

presenta Associació d’Estudiants i
Joves de Guinea Equatorial  (AEJGE)

aportació fons 2.500.000 ptes
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L’Enfance Joyeusee du Camerun (EJC) va
detectar fa dos anys al barri de Dimako
un grup important de pigmeus que
vivien en condicions d’extrema pobresa.
Després d’un acostament per part de
l’EJC, es va fer una primera actuació que
va consistir en la construcció del Centre
Mbouda. Els pares dels joves de
Dimako estaven molt interessats en l’e-
ducació dels seus fills, per la qual cosa
el centre els va semblar l’espai adequat
per aquesta finalitat. El projecte preveu
l’ampliació del centre, atès que la cons-
trucció inicial no té l’espai suficient ni
els serveis necessaris per considerar-se
una escola primària a cicle complet.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Construcció d’una escola 
primària de cicle complet 
i una infermeria a Dimako

país Camerun

presenta Enfance Joyeuse du
Camerun, Esplais Catalans, 
Ajuntament de Badalona

aportació fons 2.900.000 ptes

El projecte té com a objectiu la cons-
trucció d’una pista poliesportiva en una
zona on els escolapis catalans han creat
un centre d’acollida i formació. Aquest
centre desenvolupa activitats tant de
catequesi com lúdiques i acull joves de
tots els barris de la zona. La pista, que
serà d’ús totalment gratuït, permetrà
finalment la creació d’una escola de
bàsquet i un club esportiu per als joves
de l’àrea.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Pista poliesportiva 
Notre-Dame d’Afrique

país Senegal

presenta Associació d’Amics 
de l’Escola Pia al Senegal, 
Ajuntament de Mataró

aportació fons 1.215.144 ptes

La comunitat rural de Sare Colly, amb
15.000 habitants, té importants proble-
mes de desenvolupament econòmic a
causa de les migracions consecutives.
Per millorar aquesta situació es vol
comprar un tractor i els equipaments
complementaris per optimitzar-lo.
D’aquesta manera, els agricultors
podran treballar les seves parcel·les
d’arròs i recol·lectar-ne dos cops l’any.
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

AJUNTAMENT DE TEIÀ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Tractor per a la comunitat rural
de Sare Coly Salle

país Senegal

presenta GRAMC, Asociación para 
el Desarrollo Económico de 
la Comunidad Rural de Sare Coly Salle

aportació fons 3.400.000 ptes

Tractor de la comunitat Sare Coly Salle, Senegal



Obres de pavimentació 
a San Miguelito, Nicaragua

amèrica central i mèxic
A l’àrea d’Amèrica Central i Mèxic s’ha treballat en diversos projectes
municipalistes que permeten portar a terme un procés horitzontal
d’acompanyament Nord-Sud i Sud-Sud, alhora que s’han prioritzat
projectes presentats en el context de la reconstrucció i reactivació en els
països més afectats per fenòmens naturals com els terratrèmols a
El Salvador i l’huracà Mitch. En aquest sentit, es fa èmfasi en els proces-
sos d’enfortiment de la participació ciutadana i dels poders locals i es con-
tinua amb l’actuació realitzada a Chiapas, Mèxic.

Arran d’una visita de tècnics de
l’Ajuntament de Sant Boi al municipi de
San Miguelito, poblacions agermana-
des, es van detectar importants defi-
ciències del clavegueram i la pavimen-
tació. El projecte consisteix a pavimen-
tar 1.754 m2 de carrers i construir i
canalitzar el desguàs per a l’aigua de la
pluja.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Pavimentació i drenatges 
a San Miguelito

país Nicaragua

presenta Alcaldía de San Miguelito,
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

aportació fons 20.864.373 ptes

L’acció del projecte se situa a la regió
del Bajo Aguán, una zona interior mun-
tanyosa i selvàtica localitzada a l’occi-
dent del departament de Colón. El pro-
jecte contempla la continuïtat d’un pro-
grama d’assistència sanitària i salut
preventiva iniciat el setembre de 1998,
a partir del treball en diversos aspectes
sanitaris a 16 comunitats de San Pedro,
a la regió d’Aguán. Es realitzaran
accions de capacitació de dones, de
promotores de salut comunitària i es
portaran a terme activitats de prevenció
de malalties a través de la potabilitza-
ció de l’aigua i la construcció de 630
latrines.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

Icona: 

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 5.967.785 ptes

L’any 1996 es va iniciar un programa de
suport a l’ensenyament en llocs on el
Ministeri d’Educació havia retirat les
places de mestre. Amb l’ajut de diverses
institucions s’ha pogut finançar el cost
de diverses places de mestres, que ate-
nen prop de 700 alumnes de les dife-
rents comunitats rurals del municipi de
San Ramón. El projecte pretén donar
continuïtat a aquest programa mante-
nint 20 places de mestres rurals que
pugin garantir l’escolarització de 700
infants del municipi de San Ramón, i,
en segon lloc, facilitar la compra dels
materials escolars.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE L’ESCALA

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE PERALADA

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Ajuda a l’ensenyament: finan-
çament de 20 mestres rurals

país Nicaragua

presenta Associació Catalana de
Brigadistes a Nicaragua, ACNAS

aportació fons 5.000.000 ptes

L’Institut Nacional Autònom Julio César
Castillo Ubau és l’únic centre d’ensen-
yament secundari públic per a una
població de 30.000 habitants. El nom-
bre d’alumnes que actualment cursen
estudis en aquest institut és de més de
400. La majoria d’estudiants procedei-
xen de famílies camperoles de nivell
socioeconòmic humil que no els permet
de pagar les despeses que comporten
els estudis. Amb aquest projecte es vol
evitar que molts alumnes hagin d’aban-
donar els estudis per la carència dels
mitjans més elementals.
AJUNTAMENT DE BANYOLES

GENERALITAT DE CATALUNYA

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIÓ DE PARES D´ALUMNES

DE CATALUNYA

Beques per a estudiants de
l´Institut Nacional Julio César
Castillo de Condega

país Nicaragua

presenta Banyoles Solidària, Institut
Nacional Julio César Castillo Ubau,
Ajuntament de Banyoles

aportació fons 7.200.000 ptes
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El projecte contempla la construcció i
equipament de 40 centres educatius
autogestionats, 20 escoles per a 50
alumnes i 20 per a 100 alumnes, en
benefici de tres mil infants i joves de les
comunitats localitzades a municipis
rebels de la Regió Roberto Barrios, a la
Zona Norte, i La Realidad, a Las Cañadas
de la Selva, de l’estat de Chiapas. El
projecte planteja l’articulació directa
amb les comunitats beneficiàries a tra-
vés dels Comitès d’Educació existents. 
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

COOPERATIVA ABACUS

SIPAJ

APORTACIONS PARTICULARS

Construcció de centres 
educatius per a la infància 
i la joventut

país Mèxic

presenta La Garriga Societat Civil,
Ajuntament de la Garriga, 
Enlace Civil A.C.

aportació fons 11.227.713 ptes
El projecte preveu la formulació del Pla
de Desenvolupament i Ordenament
Urbà de la ciutat d’Ocotal. Aquest docu-
ment es proposa com un instrument útil
per al desenvolupament coherent del
territori, que permeti prendre decisions
adequades de cara a l’impuls de pro-
grames i projectes en el sòl urbà. La for-
mulació del Pla donarà suport a l’enfor-
timent del govern local que vol raciona-
litzar i millorar l’aprofitament dels recur-
sos propis del seu territori mitjançant
un instrument orientat a la participació
ciutadana.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Formulació d’un pla de desen-
volupament i ordenament urbà
a Ocotal

país Nicaragua

presenta Arquitectes Sense
Fronteres, Alcaldía de Ocotal

aportació fons 2.600.000 ptes

L’objectiu és l’autoconstrucció de 40
habitatges al municipi El Progreso per a
famílies damnificades afiliades al sindi-
cat SITRATERCO. Tela Railroad Company
és una de les dues grans companyies
plataneres del país, que té el 90% de
les seves plantacions a El Progreso i
municipis veïns i que va perdre el 90%
de la producció a causa de l’huracà.
Aquest fet ha provocat la suspensió
dels contractes de treball a més de
6.000 treballadors.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE MEDIONA

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE TONA

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Autoconstrucció d’habitatges
per a la població damnificada
pel Mitch a El Progreso

país Hondures

presenta Fundació Pau i Solidaritat,
Confederación Unitaria de
Trabajadores de Honduras, Sindicato
de Trabajadores de la Tela Railroad
Company (SITRATERCO)

aportació fons 4.636.364 ptes

El projecte vol elevar el nivell de vida
de 33 famílies camperoles de les comu-
nitats de Pire i Cantagallo, a Condega,
amb la diversificació de la producció
agropecuària de les seves finques i el
desenvolupament de les capacitats
d’autogestió, en un procés que porti a
la igualtat entre homes i dones. Amb el
suport del crèdit a baix interès es pre-
veu que les famílies puguin potenciar
les seves unitats productives.
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Diversificació de la producció
en finques cafetaleres de famí-
lies camperoles de Condega

país Nicaragua

presenta Banyoles Solidària,
Instituto Mujer y Comunidad

aportació fons 2.000.000 ptes

A través d’un diagnòstic participatiu es
va poder determinar que una de les
principals necessitats que afronta la
comunitat de La Tomita és l’electrifica-
ció. El projecte instal·larà els pals i el
cablejat al llarg d’1km, el qual permetrà
la distribució d’energia elèctrica a les
cases de les comunitats, i beneficiarà
163 famílies.
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Introducció d’energia elèctrica
a la comunitat a Tomita

país El Salvador

presenta Ajuntament del Prat de
Llobregat, Alcaldía  de Quezaltepeque

aportació fons 2.000.000 ptes

Construcció de 440 habitatges amb
latrines a 19 comunitats dels departa-
ments de Chalatenango, La Libertad,
San Salvador, Cuscatlán i La Paz, a tra-
vés d’una estratègia de cooperació i
ajuda mútua entre els beneficiaris del
projecte. Atesos els importants compro-
misos de crèdit que els beneficiaris han
adquirit per poder reassentar-se a les
comunitats (adquisició de terres), es
considera contraproduent que hagin de
sol.licitar més crèdits per poder cons-
truir-se l’habitatge, per això els mate-
rials són una donació. El projecte forma
part d’un conjunt d’accions planificades
per a la incorporació dels excombatents
beneficiaris del PTT (Programa de
Transferencia de Tierras), a la vida eco-
nòmica, política i social del país.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES

AJUNTAMENT DE VALLROMANES

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

APORTACIONS PARTICULARS

Habitatges per a desmobilitzats
de guerra - 3a fase

país El Salvador

presenta COOPERACCIÓ

aportació fons 6.000.000 ptes



El projecte preveu l’adjudicació de
beques per a l’educació mitjana i supe-
rior, com a suport  necessari per a la
formació i educació de 27 joves de la
comunitat de retornats Aurora 8 de
Octubre. D’aquests estudiants, 24 cur-
sen magisteri professional i 3 estan a la
universitat. La beca contempla cost
d’inscripció, quota mensual, dieta, allot-
jament, transport i materials educatius.
AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS

AJUNTAMENT DE LA GRANADA

AJUNTAMENT DE NAVATA

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

APORTACIONS PARTICULARS

Suport al desenvolupament
educatiu de la comunitat
Aurora 8 de Octubre

país Guatemala

presenta Retornar Associació de
Suport al Retorn dels Refugiats
Guatemalencs, Comité de Padres de
Básico de la Cooperativa la Unión
Maya R.L., Cooperación Meso-
americana para el Desarrollo y la Paz

aportació fons 2.500.000 ptes El projecte contempla la implementació
de la Unidad Técnica Municipal (UTM) a
través de l’articulació de la
Coordinadora Municipal de Desarrollo.
La UTM és un òrgan de suport tècnic i
un espai de participació i assessoria del
Consell Municipal per part de la pobla-
ció, les institucions locals i l’Estat. El
Pla de treball contempla la intervenció
a 6 barris i 14 comunitats del municipi
de San Francisco per tal d’organitzar
tres coordinadores municipals que s’in-
tegraran a la Coordinadora Municipal de
Desarrollo.
AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Articulació de la Coordindadora
Municipial de Desarrollo 
per a la implementació 
de la UTM de San Francisco

país Guatemala

presenta Municipalidad de San
Francisco, Ajuntament de Palau-Solità
i Plegamans, Diputació de Barcelona

aportació fons 9.000.000 ptes

Chahal, a Alta Verapaz, té una població
de 15.000 habitants, el 95% dels quals
són indígenes kekchí. Amb la presa de
possessió de la nova corporació munici-
pal s’ha anat incorporant la participació
comunitària en la formulació d’un pla
de desenvolupament municipal. Un dels
aspectes que ha assenyalat la població
és la dotació d’un sistema d’aigua pota-
ble per al casc urbà del municipi i per a
dues comunitats veïnes. El projecte pre-
veu complementar al 100% el proveï-
ment d’aigua i millorar la recaptació
local per concepte d’aigua potable per
tal d’assegurar el manteniment de la
xarxa. 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VALLS

AJUNTAMENT DE VILADECANS

CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Instal·lació d’un sistema 
d’aigua potable al municipi 
de Chahal

país Guatemala

presenta Fundación Incide,
Municipalidad de Chahal

aportació fons 11.818.435 ptes

El projecte s’emmarca en  l’agermana-
ment entre Malgrat de Mar i la ciutat de
Cárdenas, a Nicaragua, que té uns
8.000 habitants. Per Cárdenas passa el
transport que ve de les comarques i es
trasllada cap a Rivas, i el municipi no
disposa d’un espai en condicions per-
què en època de pluges els usuaris no
es mullin. A més, el municipi té una pro-
ducció agrícola i pecuària important
que, per falta d’un espai adequat per
comercialitzar-la, es perd o es trasllada
al país veí. En aquest sentit, el mercat
podria proveir d’arròs, frijol, blat de
moro, aus de corral, etc. El projecte pre-
veu la construcció d’una parada d’auto-
busos i d’un mercat municipal.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Mercat municipal i estació
d´autobusos a Cárdenas

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Cárdenas, Ajuntament de Malgrat de Mar

aportació fons 5.772.728 ptes

El projecte contempla donar suport al
procés organitzatiu economicosocial de
l’Empresa Asociativa Campesina Delicias
nº2, constituïda per 12 associats bene-
ficiaris de la reforma agrària, i ubicada
a la comunitat de Delicias, a
Comayagua. Es preveu la construcció
d’infraestructura productiva per al pro-
cessament de la canya de sucre i la
seva transformació en dulce de panela
per a la comercialització. El problema
que es pretén resoldre és la manca
d’instal.lacions adequades.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Millora del processament de la
canya de sucre per a la pro-
ducció

país Hondures

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau, Instituto Hondureño de
Desarrollo Local

aportació fons 3.800.000 ptes

Aquest projecte s’emmarca en l’agerma-
nament entre Puerto Cabezas-Bilwi,
capital de la RAAN (Regió Autònoma de
l’Atlàntic Nord), i les ciutats catalanes
de Vilafranca del Penedès i Sant Pere de
Ribes. El projecte consisteix en la re-
adaptació, reordenació i equipament de
les oficines de treball i de serveis als
ciutadans de l’edifici de l’Alcaldía
Municipal de Puerto Cabezas. 
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

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 12.104.545 ptes
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El projecte preveu la consolidació de
l’Institut de Batxillerat de Nueva
Esperanza, que és un element clau per
a la projecció educativa de la zona cam-
perola del Bajo Lempa, i crear una xarxa
educativa pròpia amb un sistema mixt
d’educació popular i la participació de
les pròpies comunitats i del Ministeri
d’Educació. Es preveu que en els pro-
pers dos anys l’institut beneficiarà un
centenar d’alumnes de les diferents
comunitats. Per consolidar l’institut cal
construir, com a 3a fase, una sala multi-
ús, que permeti fer reunions d’alumnes i
pares i realització d’actes culturals.
AJUNTAMENT D’IGUALADA

AJUNTAMENT DE LA SECUITA

3a fase de construcció 
de l’Institut de Batxillerat de 
la Comunidad Nueva Esperanza

país El Salvador

presenta Comissió d’Agermanament
Igualada Nueva Esperanza,
Comunidad Nueva Esperanza,
Ajuntament d’Igualada

aportació fons 4.318.182 ptes El retorn de les persones guatemalen-
ques refugiades a Mèxic arran de la sig-
natura dels Acords de Pau l’any 1996 és
un procés molt complex, caracteritzat
pel desmembrament de les organitza-
cions que es varen crear a Mèxic durant
l’exili. Aquest és el cas de Mamá
Maquín, que ha patit un afebliment
organitzatiu arran del seu retorn a
Guatemala. El projecte preveu contribuir
a l’enfortiment de Mamá Maquín, inte-
grada per 1.360 dones exrefugiades, a
partir de la capacitació en administra-
ció, coordinació, formació de líders,
alfabetització i execució de projectes.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

COMITÈ D’EMPRESA I JUNTA DE PERSONAL

DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Recuperació i reinserció de l’or-
ganització de dones Mamá
Maquín

país Guatemala

presenta Ajuntament de Malgrat de
Mar, Mamá Maquín

aportació fons 2.000.000 ptes

A partir d’un diagnòstic realitzat per
l’Asociación Martin Luther King, gener
del 2000, es confirma la percepció que
la situació socioeconòmica dels joves
ha empitjorat durant la dècada dels 90.
En conseqüència, s’ha plantejat la
necessitat de realitzar un programa
d’acció integral que permeti crear noves
condicions de vida per a un desenvolu-
pament integral. El projecte beneficiarà
225 joves ubicats a 11 comunitats del
barri.
AJUNTAMENT DE L´HOSPITALET

Pla integral pel desenvolupa-
ment de la joventut al barri de
San Judas de Managua

país Nicaragua

presenta Joves per la Igualtat i la
Solidaritat de l’Hospitalet, Asociación
Martin Luther King

aportació fons 4.000.000 ptes
La Fundación de Investigación y
Desarrollo Holístico en Educación
Sexual (FIDHES) ofereix atenció mèdica,
tallers i xerrades de prevenció sobre
malalties de transmissió sexual i SIDA
en zones de prostitució i en estaciona-
ments dels camioners a Managua i als
passos fronterers amb Hondures i Costa
Rica. L’objectiu de programa és desen-
volupar processos de capacitació i aten-
ció per a la prevenció del VIH/SIDA i
altres malalties de transmissió sexual
en la població de camioners del trans-
port pesat. El projecte beneficiarà
també les treballadores sexuals localit-
zades a la carretera panamericana.
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Prevenció del VIH/SIDA i les ETS
amb transportistes de càrrega
que viatgen per Centreamèrica

país Nicaragua

presenta FIDHES, Ajuntament de
Sant Just Desvern

aportació fons 3.000.000 ptes

Aquest projecte s’emmarca en un pro-
grama de tres anys que contempla
documentar 680  dones de 17 municipis
del Departament de Guatemala, a través
d’una campanya d’empadronament per
aconseguir la cèdula de veïnat que per-
meti a les dones exercir el seu dret de
ciutadanes i la seva participació en les
diferents institucions. El projecte preveu
promoure els valors cívics, l’empadro-
nament i la promoció del vot de les
dones. 
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS

Mano a mano: promoció dels
valors cívics, empadronament i
promoció del vot conscient de
les dones

país Guatemala

presenta Associació d’Amistat 
amb el Poble de Guatemala,
Fundación Guillermo Toriello

aportació fons 4.000.000 ptes

Campanya de documentació 
de dones a Guatemala



Els sistemes sanitaris de Nicaragua i El
Salvador són molt deficients, només un
31% de la població té accés a una aten-
ció mèdica mínima. L’Associació Dr.
Josep Trueta, juntament amb ajunta-
ments de Catalunya agermanats amb
municipis de Nicaragua i El Salvador,
envia fàrmacs i material sanitari als cen-
tres de salut, previ estudi de les seves
necessitats específiques.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

FUNDACIÓ ROGER TORNÉ

Tramesa de fàrmacs 
i material sanitari 
a Nicaragua i El Salvador

país Nicaragua, El Salvador

presenta Associació Humanitària 
Dr. Josep Trueta

aportació fons 3.420.455 ptes

L’edifici de la Casa Anden, que acull el
Centre de Recursos Pedagògics de
Rivas i la seu social de la Federación
Departamental de Trabajadores Do-
centes de Rivas, és un espai obert amb
biblioteca, sala de reunions, escola
d’anglès, etc. Les pluges de l’estiu del
2000 van produir-hi importants desper-
fectes. El projecte preveu, en coordina-
ció amb la Brigada Rubén Darío de
Barcelona, la rehabilitació de la Casa
Anden.
AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Reconstrucció de les parets
ensorrades i rehabilitació 
de l’estructura de l’edifici 
de la Casa Anden

país Nicaragua

presenta Casa de Nicaragua,
Associació Catalana d’amistat amb
Nicaragua

aportació fons 2.000.000 ptes
La problemàtica sanitària és una de les
més greus a la zona sud-occidental de
Guatemala. En aquest sentit, es preveu
executar un programa per promocionar
la salut preventiva maternoinfantil, la
base del qual serà la capacitació i la
difusió d’informació. El projecte benefi-
ciarà unes 12.000 persones de la zona
de Sololá, principalment infants i dones
en edat fèrtil.
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA

Guatemala: projecte 
de reforçament sanitari

país Guatemala

presenta Arenys Solidari, Arenys
Solidari Guatemala

aportació fons 3.000.000 ptes

Des de 1998, Las Dignas treballen en la
construcció d’una instància associativa
que agrupa dones funcionàries electes
de governs municipals administrats per
diferents partits polítics. Amb aquest
projecte, Las Dignas busquen consoli-
dar el lideratge institucional de les
dones i la seva participació a les ins-
tàncies socials, polítiques i als proces-
sos de construcció de democràcia i des-
envolupament local.
AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

COMITÈ D’EMPRESA I JUNTA DE PERSONAL

DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Construint ciutadania 
i governabilitat per a dones

país El Salvador

presenta Alcaldía Municipal San
Salvador, Asociación de Mujeres por la
Dignidad y la Vida

aportació fons 5.000.000 ptes
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El projecte se situa a la comunitat de
Miraflor, al municipi d’Estelí, zona amb
una important riquesa de flora i fauna,
i preveu implicar 10 famílies organitza-
des a la UCA Miraflor que estiguin tre-
ballant amb el sistema de producció
orgànica, a través de l’adequació dels
seus habitatges per tal que puguin
allotjar visitants. La proposta inclou
equipar una o dues habitacions senzi-
lles a cadascun dels 10 habitatges
seleccionats. En aquest sentit, es pre-
veu oferir els serveis d’allotjament, pas-
sejades a cavall, gaudir de la natura o
realitzar estudis de flora i fauna.
AJUNTAMENT DE FIGUERES

Projecte ecoturístic Miraflor

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Figueres,
UCA Miraflor

aportació fons 3.800.000 ptes

Projecte ecosturístic Miraflor a Estelí, Nicaragua
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L’associació de Monitors Cooperants
d’Olot realitza projectes de cooperació a
Centreamèrica i activitats de sensibilit-
zació a la Garrotxa. Des de fa tres anys
viatgen a Amèrica Central i coordinen
tres projectes: a Chiapas (Mèxic), al Pire
(Nicaragua) i a Santa Rosa (Guatemala).
La iniciativa preveu la dinamització
d’activitats educatives, de formació i de
creació de teixit associatiu a les comu-
nitats respectives, mitjançant l’estada
de 12 monitors d’Olot. El projecte conti-
nua després a Olot amb activitats de
sensibilització.
AJUNTAMENT DE NAVATA

AJUNTAMENT D’OLOT

GENERALITAT DE CATALUNYA

Projectes d’educació 
a Centreamèrica 2001

país Nicaragua, Mèxic

presenta Ajuntament d’Olot,
Monitors Cooperants d’Olot, Instituto
Mujer y Comunidad (Nicaragua),
Escuela Secundaria Rebelde Autónoma
Zapatista (Mèxic)

aportació fons 2.500.000 ptes

Radio Segovia va néixer el 1980 i s’es-
colta als departaments de Las Segovias,
Somoto, Madriz i Estelí. Actualment l’e-
quip de transmissió de la ràdio es troba
en mal estat, però l’alt cost econòmic
que suposen els nous aparells els n’im-
possibilita el canvi. El projecte preveu la
renovació de l’equip de transmissió,
que té una antiguitat de 39 anys.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

AJUNTAMENT DE RUBÍ

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Renovació tècnica 
de la planta de transmissió 
de Radio Segovia

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Rubí, 
Radio Segovia

aportació fons 5.937.759 ptes

El programa contempla el desenvolupa-
ment d’una estratègia d’intervenció
sostinguda que permeti l’empodera-
ment de les comunitats a partir d’un
procés de formació i capacitació d’au-
toritats municipals electes el 2000, fun-
cionaris municipals i líders comarcals.
Es preveu la capacitació de 120 líders
comarcals i una trobada amb les autori-
tats electes i funcionaris municipals, per
realitzar una avaluació de les relacions
entre l’alcaldia i les comunitats.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Formació i capacitació d’autori-
tats electes, funcionaris munici-
pals i líders comarcals

país Nicaragua

presenta Popol Na Fundación para la
Promoción y el Desarrollo Municipal

aportació fons 3.000.000 ptes

En un context advers i complex, la
CONAI i SERAPAZ han continuat els
esforços per vincular la problemàtica de
la pau amb altres eixos de mobilització
i lluita de la societat civil, particular-
ment amb la transició democràtica i la
defensa i promoció dels drets humans.
Aquest projecte preveu la continuació
del treball de SERAPAZ per a la consoli-
dació del diàleg entre l’EZLN i el Govern
mexicà i l’impuls del Procés de Pau a
Chiapas.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

Impuls del procés nacional 
de pau i de reconciliació 
a Chiapas

país Mèxic

presenta Servicios y 
Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)

aportació fons 3.000.000 ptes

A Hondures els components sociojurí-
dics són altament precaris, amb un ele-
vat índex de repressió i injustícia. En
aquest context, les dones són un sector
doblement oprimit i el treball de CDM a
favor dels drets de les dones esdevé de
vital importància. El projecte contribuirà
a l’exercici real de la ciutadania femeni-
na, tot potenciant els processos d’em-
poderament, la capacitat d’incidència,
de lobby i participació directa en la pro-
posta referida a la Llei d’igualtat d’o-
portunitats per a la dona.
AJUNTAMENT DE CELRÀ

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GRUP GICAPLA

Ciutadania i igualtat d’oportu-
nitats per a les dones

país Hondures

presenta Centro de Derechos de
Mujeres (CDM)

aportació fons 3.000.000 ptes

El projecte se situa en el marc de l’a-
germanament entre els pobles de Vic i
Somoto. La iniciativa preveu cobrir les
necessitats alimentàries de 150 infants i
50 avis que viuen en quatre barris de
Somoto. La proposta compta amb pro-
porcionar un àpat diari de dilluns a
divendres, per un període de cinc
mesos.
AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA

AJUNTAMENT DE VIC

APORTACIONS PARTICULARS

Enfortiment alimentari 
de menjadors infantils 
i d’avis desamparats

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic, 
Alcaldía Municipal de Somoto

aportació fons 900.000 ptes



Les eleccions de juliol del 2000 són un
pas en la transició cap a la democràcia,
però aquesta es veu summament inaca-
bada i vulnerable. La configuració d’un
nou règim polític passa per com es
resoldrà el conflicte de Chiapas. Des del
Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas es treballa en
l’acompanyament, l’assessorament i
l’enfortiment de la defensa dels drets
humans del poble indígena de Chiapas.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE RIPOLLET

Suport al Centro 
de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las casas

país Mèxic

presenta Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas

aportació fons 3.000.000 ptes
El projecte se situa en el marc del pro-
cés d’agermanament entre els pobles
de Somoto i Vic. La situació d’extrema
pobresa exclou la majoria de la pobla-
ció de l’accés als mitjans financers i cre-
diticis. El projecte impulsarà la creació
de microempreses productives com ara
tallers de rosquillas, tortillas i pulperías.
Els microcrèdits es destinaran a finançar
les necessitats bàsiques de producció i
inversió en un termini de recuperació de
cinc a vuit mesos. La recuperació del
crèdit es realitzarà mensualment i serà
reinvertit en benefici d’altres dones del
mateix municipi.
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE

AJUNTAMENT DE VIC

Microempresa de dones 
a Somoto

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic, Alcaldía
Municipal de Somoto

aportació fons 1.000.000 ptes

El projecte s’emmarca en el pla d’ac-
cions del Programa de Promoció
Popular de Salut, iniciat ara fa vuit anys
a la Selva Lacandona. Malgrat la situa-
ció de conflicte que es viu a la zona, la
viabilitat ve donada pel fet que el pro-
jecte sorgeix com una necessitat de les
pròpies comunitats, que hi aportaran la
seva capacitat organitzativa i de lluita.
La iniciativa preveu millorar i prevenir la
salut de la població d’aquest municipi
autònom, a través de la formació de 120
promotors de salut en preparació far-
macèutica artesanal, a partir de subs-
tàncies autòctones medicinals d’origen
natural. Es preveu la construcció i equi-
pament de tres laboratoris.
AJUNTAMENT D’OLOT

Icona: 

Projecte de salut: formació en
plantes medicinals i farmàcia

país Mèxic

presenta Garrotxa Solidària,
Opsamsech, Ajuntament d’Olot

aportació fons 909.091 ptes

Per tal de pal·liar els danys del Mitch, el
Comitè de Reconstrucció Municipal pre-
sidit per l’Alcaldía de Estelí ha endegat
un pla de reconstrucció basat en les
necessitats prioritàries a les quals cal
donar resposta urgent. D’aquestes
necessitats en destaca la reconstrucció i
construcció dels habitatges de les per-
sones que s’han quedat sense sostre.
En aquest sentit el projecte preveu
resoldre el problema de la manca de
vivendes, impulsant la construcció de
325 cases i la reconstrucció de 405
habitatges més, tant a la zona urbana
com a la zona rural.
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

SANT FELIU SOLIDARI

Construcció d’habitatges a la
municipalitat d’Estelí

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal 
de Estelí, Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat

aportació fons 16.409.091 ptes

Obres de construcció d’habitatges a Estelí, Nicaragua
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El projecte correspon a la segona fase
del projecte de creació d’una biblioteca
i centre de recursos per a mestres a la
comunitat d’El Viejo i té com a objectiu
contribuir a la formació del professorat
de primària i secundària. El projecte
preveu crear un fons bibliogràfic d’edu-
cació i de consulta general, facilitar
material didàctic al Centre de Recursos
i d’Autoformació i millorar la formació.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Creació d’un centre 
de recursos i de formació 
per a mestres d’una biblioteca

país Nicaragua

presenta Associació per a la
Cooperació amb Nicaragua
Sacuanjoche, Alcaldía de El Viejo,
Sindicato de Maestras y Maestros,
Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet

aportació fons 1.500.000 ptes

Una de les grans mancances de
Bluefields és el tractament de residus
sòlids. Aquest projecte preveu la dota-
ció de dos tractors per a l’Alcaldía de
Bluefields, que permetrà millorar el ser-
vei de recollida i el tractament d’es-
combraries. El servei de la ciutat inclou
dos camions recol·lectors de brossa,
que permetran atendre 16 barris i cobrir
el 53% del servei. La dotació dels vehi-
cles es complementarà amb una cam-
panya de sensibilització a la ciutadania
sobre el tractament de residus sòlids.
AJUNTAMENT DE GIRONA

Projecte de residus 
sòlids a Bluefields

país Nicaragua

presenta Alcaldía de Bluefields,
Ajuntament de Girona

aportació fons 8.970.000 ptes

Nicaragua pateix un procés de privatit-
zació dels serveis bàsics, que afecta les
classes socials més desfavorides, espe-
cialment les dones. Davant d’aquesta
situació, les federacions afiliades a la
Central Sandinista de los Trabajadores
(CST), estan lluitant per donar respostes
a les demandes de salut a través dels
convenis col.lectius. El projecte contem-
pla dotar d’equipament la Clínica Sara
Caporale, en benefici de les federacions
sectorials i territorials de treballadores i
treballadors de la CST del departament
de Managua. 
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Equipament de la clínica de la
dona Sara Caporale

país Nicaragua

presenta Central Sandinista de
Trabajadores, Fundació Pau i
Solidaritat, Ajuntament de Mataró

aportació fons 826.973 ptes

El projecte té per objectiu assolir l’accés
a la vida legal i als drets fonamentals
per a 300 dones indígenes del municipi
de San Andrés Sajcabajá, departament
de Quiché, per promoure i aconseguir la
igualtat de drets i oportunitats. El pro-
jecte preveu dotar de documents d’i-
dentificació a 300 dones indígenes. El
projecte afavorirà 1.500 persones, 300
dones beneficiàries directes i 1.200 d’in-
directes, totes de les ètnies quiché, ixil,
uspanteca, pokomchí i sacapulteco. 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Dret a la ciutadania 
per a dones indígenes 
a San Andrés Sajcabajà, 
departament de Quiché

país Guatemala

presenta Entrepobles, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

aportació fons 300.000 ptes
Xochilt-Acalt és una organització inte-
grada al moviment de dones de
Nicaragua, que impulsa projectes de
desenvolupament humà per contribuir a
l’eliminació de la subordinació i la dis-
criminació de les dones del camp. El
projecte preveu l’enfortiment organitza-
tiu i la promoció de processos de des-
envolupament humà a quatre comuni-
tats del municipi de Telica. El Centre vol
afavorir espais on les dones puguin
desenvolupar-se com a protagonistes
del seu desenvolupament, de la seva
comunitat i del seu municipi. 
AJUNTAMENT DE L´ESCALA

Promoció de l’organització 
de dones de Telica

país Nicaragua

presenta Centro de Mujeres 
Xochilt-Acalt, Gra de Sorra de L’Escala,
Ajuntament de l’Escala

aportació fons 2.272.727 ptes

El projecte s’emmarca en l’agermana-
ment entre Jalapa i Santa Coloma de
Gramenet. La iniciativa preveu la dota-
ció de recursos per a la Coordinadora
de Mujeres de Jalapa i els grups que la
composen, i la formació i capacitació de
les dones. La iniciativa planteja una
segona etapa de planificació estratègica
participativa. El pla estratègic de la
coordinadora s’articularà a través del
Pla de Desenvolupament Municipal.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Enfortiment organitzatiu 
de les dones de Jalapa

país Nicaragua

presenta Associació de Joves
Solidaris Sahbi, Coordinadora de
Mujeres de Jalapa, Alcaldía de Jalapa,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

aportació fons 4.000.000 ptes



El projecte preveu oferir atenció mèdica
odontològica a les famílies de Morazán
a través de la clínica mòbil i el seu
equip professional i voluntari, de mane-
ra articulada amb el Ministeri de Salut
Pública i Assistència Social d’El
Salvador. En el marc del projecte es pre-
veu l’atenció mèdica i odontològica, la
capacitació sanitària a voluntaris i pro-
motors de salut. L’objectiu general és
millorar l’estat de salut de les famílies
més empobrides d’aquesta zona.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Clínica mòbil per 
al departament de Morazán

país El Salvador

presenta ADRA Badalona, 
Ajuntament de Badalona

aportació fons 6.164.975 ptes

Aquest projecte s’emmarca en el procés
d’agermanament entre les ciutats de
Bluefields i Girona. La major part de la
infraestructura vial del nucli urbà de
Bluefields està molt deteriorada i oca-
siona problemes de trànsit, accidents
de vianants i inundacions. La iniciativa
preveu dotar d’infraestructura vial el
nucli urbà de Bluefields, a través de la
rehabilitació de vuit xarxes viàries loca-
litzades al Barrio Central.
AJUNTAMENT DE GIRONA

Projecte d’infraestructura 
vial a Bluefields

país Nicaragua

presenta Alcaldía de Bluefields,
Ajuntament de Girona

aportació fons 2.609.975 ptes

L’atenció a les poblacions indígenes per
part del Ministeri d’Educació Nacional
de Guatemala i els programes específics
d’educació bilingüe són molt precaris i
no responen a les necessitats educati-
ves de les comunitats lingüístiques
afectades. El projecte contempla enfor-
tir la identitat ètnica del poble chalchi-
teco a través de l’aprenentatge de la
lectoescriptura de la seva llengua, tot
incorporant-la als textos de l’educació
pública als graus de preprimària, primer
i segon de primària. 
AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER

Suport a la comunitat lingüística
chalchiteca de Guatemala

país Guatemala

presenta Comunidad de Chalchitán,
Ajuntament de Sarrià de Ter

aportació fons 1.511.087 ptes

Arran dels terratrèmols del passat gener
i febrer, El Salvador està immers en un
context de reconstrucció. El projecte té
per objectiu disminuir la vulnerabilitat
davant dels riscos físics i ambientals de
la població del Districte Municipal V de
San Salvador, un dels més pobres de
l’àrea metropolitana. El projecte es des-
envoluparà en tres àrees: capacitació
per a l’administració de riscos i preven-
ció de desastres, configuració d’un sis-
tema integral de recol·lecció i processa-
ment de residus sòlids i neteja de rius,
i formulació d’un pla d’ordenament
territorial intermunicipal. 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Disminució de la vulnerabilitat
fisicoambiental al Districte de
San Salvador

país El Salvador

presenta Cooperacció Alt Penedès,
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

aportació fons 4.200.000 ptes

El municipi de San Juan de Limay, amb
uns 15.000 habitants, el 90% són cam-
perols, és a la zona més seca del país,
la qual cosa fa que les condicions pro-
ductives siguin escasses. El Centre de
Nutrició Infantil i Capacitació, sorgeix
amb l’objectiu d’atendre la població
infantil, ajudar les famílies més empo-
brides i disminuir el percentatge de des-
nutrició. Els beneficiaris directes del
projecte són 75 infants de famílies de
pocs recursos que viuen al sector urbà
del municipi.
AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

Centre de nutrició 
infantil i capacitació

país Nicaragua

presenta Fundación de
Hermanamiento L’Esquirol - San Juan
de Limay, Comissió d’Agermanament
San Juan de Limay - L’Esquirol

aportació fons 1.318.183 ptes El projecte s’emmarca en l’agermana-
ment entre Somoto i Vic. La iniciativa
preveu dotar 60 famílies d’escassos
recursos, de materials per a l’autocons-
trucció d’habitatges per evitar l’emigra-
ció a la zona urbana, preservar els
recursos ecològics i treballar la terra. Els
beneficiaris es comprometen a aportar
el terreny escripturat, mà d’obra no
qualificada, pedres, terra i aigua. El pro-
jecte garantirà l’aportació de fusta per
al sostre, portes i finestres, teules de
fang, ciment per revestir el terra i les
parets, mà d’obra qualificada i transport
de materials.
AJUNTAMENT DE BREDA

AJUNTAMENT DE FLIX

AJUNTAMENT DE L’ESCALA

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR

AJUNTAMENT DE VIC

Autoconstrucció d’habitatges 
a la zona rural de Somoto

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic, 
Alcaldía Municipal de Somoto

aportació fons 11.700.000 ptes
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El projecte preveu la creació d’un centre
de formació destinat a joves d’Estelí.
La formació serà teoricopràctica i es
farà a través de cursos de bellesa, hos-
taleria i construcció, amb una durada de
sis mesos cadascun. Es vol oferir una
formació laboral qualificada, des d’un
centre adaptat i amb un currículum ade-
quat a l’oferta laboral de la zona. La
capacitat del centre serà de 50 alumnes
per a cada cicle formatiu. Els beneficia-
ris són joves d’entre 16 i 25 anys, pro-
vinents de famílies de baixos recursos. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

Centre de formació Familias
Unidas

país Nicaragua

presenta Familias Unidas,
Ajuntament de Badalona

aportació fons 3.000.000 ptes

El projecte consisteix en la construcció
de 28 habitatges rurals al Caserío de la
Guacamaya, del municipi de Meanguera,
al departament de Morazán. Els habitat-
ges es destinen a la població empobri-
da i marginada de la zona. El projecte
preveu assentar 28 famílies desmobilit-
zades del conflicte armat i donar la
millor solució possible al problema de
l’habitatge, que s’ha d’entendre com
una mancança estructural, agreujada
per la destrucció produïda pels darrers
terratrèmols.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Construcció de 28 
habitatges rurals 
al municipi de Meanguera

país El Salvador

presenta Fundació Josep
Comaposada, Ajuntament de Mataró

aportació fons 1.198.267 ptes

Arran dels terratrèmols de gener i febrer
del 2001, Creu Roja Espanyola i Creu
Roja Salvadorenca han posat en marxa
un pla de reconstrucció. El projecte con-
sisteix en la reconstrucció de centres
escolars que han estat afectats per la
catàstrofe. La rehabilitació del centre
escolar los Naranjos, al departament de
San Vicente, té per objectiu contribuir a
la millora de les condicions educatives.
Aquest centre de caràcter públic, s’in-
clou al programa EDUCO del Ministerio
de Educación, i la gestió i administració
de serveis és a càrrec de la comunitat.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Rehabilitació del centre 
escolar Caserío los Naranjos

país El Salvador

presenta Creu Roja Alt Penedès,
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

aportació fons 2.100.000 ptes

El projecte s’emmarca en l’agermana-
ment entre Cárdenas i Malgrat de Mar.
A la Casa de la Mujer de Cárdenas
s’imparteixen tallers i es fan activitats
dirigides bàsicament a dones i joves.
L’estat actual de la construcció és molt
precari: no disposa d’aigua corrent, ni
de letrines, ni de mobiliari. El projecte
preveu l’adequació de la Casa perquè
l’espai pugui esdevenir lloc de capacita-
ció, reunió i esbarjo de les dones. 
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Reconstrucció i equipament 
de la Casa de la Mujer 
de Cárdenas

país Nicaragua

presenta Casa de la Mujer de
Cárdenas, Ajuntament de Malgrat de Mar

aportació fons 2.851.637 ptes

Tasques de reconstrucció de la Casa de la Mujer de Cárdenas, Nicaragua



Aquest projecte és continuïtat de la
tasca de defensoria popular realitzada
pel Bufet Popular Boris Vega des de fa
10 anys, que té com a objectiu la pro-
moció i la defensa dels drets humans i
l’accés a la justícia dels sectors socials
més vulnerables. La proposta oferirà
atenció jurídica legal i seguiment psico-
social a 800 dones i menors amb pro-
blemes de violència. Es donarà servei
jurídic a 250 persones de cinc organit-
zacions socials per a la seva consolida-
ció i enfortiment.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Protecció i promoció dels drets
humans i garanties constitucionals

país Nicaragua

presenta Associació d’Amistat amb
Amèrica Llatina Huayna, Bufete
Popular Boris Vega, Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 1.000.000 ptes
El projecte és la continuïtat del treball
endegat l’any 1998. La iniciativa es
planteja com un projecte integral a llarg
termini que preveu augmentar els
nivells d’educació i capacitació en tots
els àmbits, garantir la producció orgàni-
ca del cafè, accedir als mitjans produc-
tius i de benestar social, disposar d’ei-
nes de comunicació i informació i des-
envolupar un sistema de crèdit i estalvi.
AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

La Selva de Mataró 2001-2005

país Mèxic

presenta Grup Tercer Món Mataró, La
Selva, Musa, Ajuntament de Mataró

aportació fons 8.410.224 ptes
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El projecte s’emmarca en un context de
construcció de l’estat de dret que pre-
tén implicar els alcaldes auxiliars com a
representants de les comunitats indíge-
nes. Es preveu l’enfortiment de l’autori-
tat comunal de la Conca Alta del
riu Samalá, als departaments de
Quetzaltenango i Totonicapán. Es porta-
rà a terme l’enfortiment organitzatiu de
les alcaldies auxiliars de les comunitats
de San Francisco La Unión, Salcajá, San
Andrés Xecul, San Francisco el Alto, San
Cristóbal Totonicapán i Totonicapán.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Millora de condicions per 
a l’enfortiment de l’autoritat
comunal a la Conca Alta 
del Riu Samalá

país Guatemala

presenta Centro Popular para la
Democracia Kemb’al Tinimin,
Movimiento Tzuk Kim-Pop

aportació fons 1.500.000 ptes

El projecte preveu la donació de mate-
rials per a l’extinció i els salvaments,
complementant els equips ja existents,
amb la finalitat de millorar l’eficàcia del
cos de bombers de San Pedro Sula. Es
preveu de portar a terme tot un seguit
de pràctiques i entrenaments, per acon-
seguir un òptim aprofitament dels recur-
sos disponibles, i millorar el servei a
la població. Els cursos aniran dirigits
a bombers de diferents ciutats
d’Hondures, policies, protecció civil i
algunes unitats de l’exèrcit.
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

AJUNTAMENT DE XERTA

Formació, entrenament 
i donació d’equips d’extinció 
i rescat al cos de bombers 
de San Pedro Sula

país Hondures

presenta Acció Logística i Solidària,
Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula

aportació fons 1.000.000 ptes
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àsia
A la regió d’Àsia, s’ha posat èmfasi en la situació de l’Afganistan,
Bangladesh, Índia i Iraq. A l’Afganistan i a Bangladesh s’ha treballat en
projectes d’educació i sanitat, mentre que a l’Iraq, concretament la zona
del Kurdistan, després de 10 anys d’estar sotmesa a l’embargament inter-
nacional, des del Fons s’ha considerat prioritari treballar amb la població
més desfavorida.

Iraq viu, en aquests moments, les san-
cions econòmiques d’un embargament
imposat fa 10 anys i la repressió d’un
règim totalitari que ha sotmès el país
fins al límit de la pobresa. Amb aques-
ta realitat, un dels sectors que ha patit
més la recessió econòmica és l’educa-
tiu. En aquest sentit, l’organització local
Al-Amal preveu el lloguer d’un espai i
l’equipament per a la creació d’un cen-
tre de formació per a joves, aportant-los
els elements per poder desenvolupar
les seves pròpies habilitats i el seu
potencial intel·lectual.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Centre de formació 
per a joves a Arbyl

país Iraq, Kurdistan

presenta Associació Catalana 
per la Pau, Al-Amal

aportació fons 6.000.000 ptes

El projecte se situa al poble de Konart,
a 500km de Calcuta, al districte de Puri,
a l’estat d’Orissa. Un dels problemes
sanitaris i socials més importants a la
regió és la lepra, la qual implica margi-
nació i aïllament del malalt i en alguns
casos fins l’abandonament per part de
la família. El projecte proposa la cons-
trucció d’un hospital que pugui  atendre
48 malalts, oferint-los un espai digne
per rebre el tractament i les necessitats
bàsiques per recuperar-se.
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Construcció d’un hospital per 
a leprosos al poble de Konart

país Índia

presenta Fundació Daniel Shah &
Núria Toneu, Ajuntament de Manlleu

aportació fons 1.139.186 ptes

Una de les vies per millorar la situació
de les dones a l’Afganistan és propor-
cionar educació bàsica. L’activitat princi-
pal és oferir formació a les dones per-
què puguin educar les seves filles i fills
i proporcionar-los coneixements relatius
a la maternitat, la salut i la higiene bàsi-
ca. Les professores autòctones seran
les encarregades de formar el grup de
dones i les que rebin formació seran
animades a estendre els seus coneixe-
ments a altres de la comunitat.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS1

Cursos d’alfabetització i salut
bàsica per a les nenes i dones
de l’Afganistan

país Afganistan

presenta Associació pels Drets
Humans a l’Afganistan

aportació fons 1.000.000 ptes

1 A causa dels la situació generada a l’Afganistan

a partir de setembre 2001, el projecte Cursos
d’alfabetització i salut bàsica per a les nenes i
dones a l’Afganistan va haver de ser cancel.lat. En

conseqüència, els diners destinats pels ajunta-

ments a aquest projecte van ser reconduïts a la

campanya d’emergència a l’Afganistan. Més infor-

mació a l’apartat d’Emergència.

Cursos d’alfabetització per a dones i nenes a l’Afganistan



Bangladesh és el segon país del món
on les dones pateixen més agressions i
violència domèstica. Una de les formes
més horroroses és l’atac amb àcids. La
fundació de Bangladesh Acid Survivors
Foundation té com a objectiu millorar
els serveis mèdics mitjançant la creació
d’un centre de rehabilitació i de prime-
res cures per a les víctimes de les agres-
sions. En aquest sentit, es planteja la
creació d’un centre per fer operacions
de cirurgia sense que les afectades
hagin de viatjar fora del país. 
AJUNTAMENT DE LA GRANADA

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

FUNDACIÓ ROGER TORNÉ

Millora de les instal.lacions
quirúrgiques de la Fundació 
de Supervivents de Cremades
amb Àcid

país Bangladesh

presenta Acid Survivors Foundation

aportació fons 4.963.034 ptes

Les abundants pluges que cauen durant
sis mesos provoquen a Kerala, municipi
de 20.000 habitants, la destrucció de
les barraques construïdes amb palla i
altres materials febles que són els habi-
tatges de les persones amb menys
recursos. Per aquest motiu es planteja
la construcció de vivendes per a les
famílies en condicions més precàries. El
projecte preveu la construcció d’un pou
al costat de cada casa. 
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

AJUNTAMENT DE LA MASÓ

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Construcció de 10 habitatges a
Pampakuda

país Índia

presenta Konat Abraham Malpan

aportació fons 3.750.000 ptes
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Transport de material per a Cuba des del port de Barcelona

carib
A l’àrea del Carib s’ha treballat en el suport i l’acompanyament dels
processos d’enfortiment de la participació ciutadana i dels poders locals,
fent especial èmfasi en el suport a Cuba a través de la facilitació d’e-
quipament, en el marc del bloqueig per part dels EUA. Pel que fa als sec-
tors d’intervenció, s’ha donat prioritat el projectes municipalistes, i a
processos de desenvolupament productiu i de formació i educació.

Des de l’any 1994 està en marxa un pro-
cés de coordinació per estructurar un
centre de coordinació, que possibiliti la
recol·lecció i el transport d’ajut solidari
-materials i vehicles- cap a Cuba, des
del port de Barcelona.  Es pretén dotar
el centre dels recursos financers mínims
per al seu funcionament.
AJUNTAMENT DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE VILADECANS

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Recepció i transport de mate-
rial de solidaritat per a Cuba

país Cuba

presenta Secretaría Adjunta Poder
Popular Ciudad Habana, Comitè de
Solidaritat amb Amèrica Central

aportació fons 20.255.514 ptes

El projecte contempla l’electrificació de
dos consultoris mèdics de família amb
energia solar, a partir de mòduls solars
fotovoltaics. També es dotarà cadascun
dels consultoris amb un equip de radio-
comunicació, fluorescents, nevera, tele-
visió, electrocardiograma, negatoscopi i
llum de coll, entre d’altres.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Electrificació solar del 
consultori mèdic de família 
de la Isabelita i la Josefina

país Cuba

presenta Casal d’Amistat amb Cuba,
Centro de Investigación en Energía
Solar, Ajuntament de Badalona

aportació fons 2.950.634 ptes

El projecte és un treball de formació en
hàbits saludables a les comunitats més
desfavorides. L’acció es desenvoluparà
a les àrees d’educació per a la salut i
ambiental, fent especial incidència a la
prevenció del dengue, l’ús d’aigua i
sanejament de riberes dels rius. Les
accions de difusió preveuen la formació
de personal voluntari, el treball directe
amb les comunitats, la publicitat i la
difusió a través d’emissores de ràdios
locals. 
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Educació sanitària i ambiental
en llars vulnerables

país República Dominicana

presenta Cruz Roja Dominicana, Creu
Roja Catalunya, Ajuntament de Mataró

aportació fons 1.232.021 ptes

El projecte preveu satisfer les necessi-
tats alimentàries de 2.500 persones de
les cooperatives CPA Augusto César
Sandino, al municipi de San Antonio los
Baños; CPA VI Congreso, del municipi
de Colón i CPA Revolución de Octubre,
del municipi de Morón. Es pretén millo-
rar la producció agrícola i pecuària, mit-
jançant la producció i l’ús de bioprepa-
rats, en sintonia amb la política econò-
mica del país, sobretot en relació al
desenvolupament de les zones rurals.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT

AJUNTAMENT DE QUART

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TIANA

INSTITUT DE RECERCA

I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES 

LLIÇÀ SOLIDARI

Agricultura sostenible a Cuba:
desenvolupament i producció
de biopreparats

país Cuba

presenta Entrepobles, Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños

aportació fons 16.000.000 ptes



El projecte té l’objectiu d’oferir conti-
nuïtat al treball que la contrapart local,
Niños del Camino, està desenvolupant
amb infants del carrer a Santo Domingo.
La proposta preveu tres etapes: treball
al carrer, amb infants, famílies, mestres
i pares de família; programa psicotera-
pèutic i reinserció en una llar substitu-
tòria; acompanyament de l’infant i for-
mació de la família que l’acull.
AJUNTAMENT D’ABRERA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE TORROELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SÚRIA

COOPERATIVA ABACUS

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS 

DE PARES D’ALUMNES DE CATALUNYA

Formació i sensibilització
entorn de la realitat 
dels nens del carrer

país República Dominicana

presenta Educació sense Fronteres,
Niños del Camino

aportació fons 3.000.000 ptes

L’escola Nadiezhda Krupskaya, a La
Habana del Este, va ser inaugurada
l’any 1973, i en aquests moments
necessita una rehabilitació per poder
garantir un nivell òptim en el procés
educatiu dels seus 700 alumnes. El pro-
jecte preveu la rehabilitació del centre a
partir de la reparació de sostres, fuste-
ria, xarxa elèctrica, i l’ampliació dels
recursos amb equipament mobiliari i
material d’oficina i escolar.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Rehabilitació de l’escola
Nadiezhda Krupskaya

país Cuba

presenta Casal d’Amistat amb Cuba
José Sánchez, Asamblea del Poder
Popular de La Habana del Este,
Dirección Escuela Primaria Nadiezhda
Krupskaya, Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 4.000.000 ptes

El projecte, situat en el context de blo-
queig econòmic, comercial i financer
que viu Cuba, preveu la construcció
d’un consultori mèdic de família al
municipi de Plaza de la Revolución,
amb l’objectiu d’anar cobrint les neces-
sitats d’atenció mèdica de la població.
El projecte millorarà les condicions de
treball dels metges i les infermeres de
família.
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Construcció i posada 
en marxa d’un consultori 
mèdic i la infermera de familia

país Cuba

presenta Ajuntament Barberà 
del Vallès, Asamblea Municipal 
Poder Popular Plaza Revolución, 
Dirección Municipal de Salud

aportació fons 2.300.000 ptes
El 70% dels habitatges del municipi de
Banes tenen un sistema conductor de
proveïment d’aigua, mentre que el 30%
restant la reben pel sistema de carruat-
ges cisterna. Amb aquest projecte es
pretén la construcció d’una conducció
per poder distribuir l’aigua des del tanc
cisterna, la construcció de la potabilit-
zadora  i la reparació dels sistemes de
bombeig actuals. La iniciativa permetrà
aconseguir una distribució d’aigua amb
garanties sanitàries i amb uniformitat a
tota la població del municipi.
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

AJUNTAMENT DE SITGES

Sistema de proveïment 
d´aigua pel municipi de Banes

país Cuba

presenta Poder Popular de Banes,
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

aportació fons 4.563.637 ptes

Rehabilitació finalitzada a l’escola Nadiezhda Krupskaya a La Habana del Este, Cuba
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Aprofitant la celebració a Cuba, el
novembre del 2000, de la VIII Trobada
per la Cooperació i la Solidaritat dels
Ajuntaments amb La Habana, la de-
legació de regidors i diputats de
l’Ajuntament de Girona i de la Diputació
de Girona, es van desplaçar fins a la Isla
de la Juventud, a Nueva Gerona, per tal
d’iniciar contactes per realitzar un pos-
sible agermanament. Les autoritats de

Nueva Gerona van indicar que una de
les necessitats sanitàries més urgents
era disposar d’una ambulància. El pro-
jecte preveu l’adquisició a Catalunya
d’una Nissan Vanette transformada en
ambulància que serà transportada fins a
Cuba en vaixell.
AJUNTAMENT DE GIRONA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Ambulància per a Nueva Gerona a la Isla de la Juventud

país Cuba

presenta Ajuntament Girona, Diputació Girona, Poder Popular  Delegació
Catalunya, Poder Popular Nueva Gerona

aportació fons 3.737.332 ptes

El projecte és la continuïtat d’un projec-
te anterior de reparació de les teulades
del centre històric de Banes. En aquest
sentit, altres afectats del municipi han
sol.licitat al Poder Popular la possibilitat
d’ampliar el projecte a altres zones.
Aquesta iniciativa pretén la millora
habitacional d’altres barris, a través del
mateix sistema constructiu, que inclou
el desmuntatge de la teulada existent,
la reparació de l’estructura i la col.loca-
ció de la teulada nova.
AJUNTAMENT DE LA MASÓ

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Rehabilitació de sostres 
en habitatges del centre 
històric de Banes

país Cuba

presenta Poder Popular de Banes,
Hábitat, Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts

aportació fons 2.500.000 ptes

Ambulància transportada a la Isla de la Juventud, Cuba

L’huracà Michelle va ocasionar greus
danys al seu pas per Cuba, les dades
més destacables dels quals són:
705.153 persones evacuades, 2.674
habitatges destruïts i 22.405 habitatges
malmesos, 82 hospitals i policlínics
afectats, 385 escoles afectades i altres
danys importants a infraestructures pro-
ductives i de serveis bàsics. En aquest
sentit, es proposa d’incidir en la repa-
ració de sostres, a través de la dotació
de materials com tela asfàltica i uralites.
Una altra de les grans demandes són
els matalassos. Per aquest motiu, el
Poder Popular de Ciudad Habana
sol.licita finançament per adquirir
aquests materials. No obstant, resta
obert a la possibilitat de rebre’ls com a
donació des de Catalunya i enviar-los a
Cuba a través dels mecanismes habi-
tuals que garanteix la delegació a
Catalunya del Poder Popular.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Campanya d’emergència 
per a Cuba

país Cuba

presenta Secretaría General Adjunta
Poder Popular Ciudad Habana,
Delegació a Catalunya del Poder
Popular de Ciudad Habana

aportació fons 909.091 ptes

La Casa de Cultura Municipal Raúl
Gómez García de Gibara treballa per
desenvolupar la creació artística i literà-
ria i possibilitar l’increment qualitatiu
del moviment d’artistes mitjançant un
treball comunitari integrat. Actualment
només s’utilitza la meitat de l’edifici, ja
que l’altra està en mal estat. El projec-
te preveu la remodelació de la Casa de
Cultura per millorar-ne el funcionament
i el servei.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Restauració de la casa 
de cultura Raúl Gómez García

país Cuba

presenta Ajuntament del Prat 
de Llobregat, Associació d’Amics 
de la UNESCO del Prat, 
Casa de Cultura Raúl Gómez García

aportació fons 2.000.000 ptes

El projecte planteja el disseny i l’execu-
ció d’un intercanvi de joves de Palavé
(República Dominicana) i Sant Cugat. Es
preveu la intervenció directa en el dis-
seny de projectes d’intercanvi per part
dels dos grups de joves, de tal manera
que això enriqueixi la seva tasca futura.
Els joves del grup de República
Dominicana i d’Aba Guima de Sant
Cugat en seran els beneficiaris.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Projecte educatiu 
d’intercanvi i autoformació 
de joves Aba Guima

país República Dominicana

presenta Grup Natura Club
Muntanyenc Sant Cugat

aportació fons 400.000 ptes



L’estat crític de les cases del municipi
de Plaza de la Revolución obliga a
impulsar un programa progressiu de
reparació. L’edifici que es vol rehabilitar
va ser construït l’any 1930 i a curt ter-
mini serà declarat inhabitable, situació
per la qual es planteja aquest projecte,
que beneficiarà les 37 persones que hi
viuen. El projecte preveu la participació
dels beneficiaris mitjançant brigades de
construcció.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

Reparació de l´edifici Marcos
calle 16 nº 358 e/ Zapata y 23

país Cuba

presenta Unidad Provincial de
Inversores de La Vivienda

aportació fons 1.700.000 ptes

El projecte respon a una petició de
material mèdic que l’Hospital Universi-
tario Clínico Quirúrgico General Calixto
García va fer a l’Ajuntament de
Castellbisbal. En aquest sentit, el Fons
Català va sol.licitar la col·laboració del
representant de Cuba a Catalunya per
tal que coordinés amb els especialistes
en electromedicina del Ministerio de
Salud Pública les necessitats materials.
Aquestes s’han establert en: fotòmetre,
amilasa, aspartat, creatinina quinasa,
creatinina, fructosamina, sèrum calibra-
dor, pipetes automàtiques i reactius. La
pròpia empresa subministradora s’enca-
rregarà d’enviar-lo directament a La
Habana per via aèria.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

Icona: 

Adquisició i enviament de
material mèdic per a l’Hospital
General Calixto García

país Carib

presenta Centro Nacional de
Electromedicina, Hospital Universitario
Clínico Quirúrgico General Calixto
García, Ajuntament de Castellbisbal

aportació fons 1.000.000 ptes

La Casa d’Avis d’Espada és l’espai on es
desenvolupen els programes d’atenció
dels adults grans que viuen al Consejo
Popular Catedral, el qual té una gran
densitat de població i un elevat percen-
tatge de gent gran. El projecte preveu
contribuir a l’enfortiment i desenvolupa-
ment del Programa d’Atenció Integral de
l’Adult Gran, a través de la restauració i
l’equipament de la Casa d’Avis
d’Espada.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Suport a la casa d’avis d’Espada

país Cuba

presenta Asamblea Poder Popular
Habana Vieja, PDHL-Cuba,  
Ajuntament de Castelldefels

aportació fons 750.000 ptes

El projecte s’emmarca al barri de La
Timba, una de les zones més desfavori-
des de la ciutat. Es preveu d’oferir un
servei social i cultural de qualitat a tot
el conjunt de la població i contempla el
subministrament i dotació de mitjans i
equips per a la construcció del complex
cultural al municipi de Plaza de la
Revolución. En aquest sentit, serà un
equipament públic on es desenvolupa-
ran diferents activitats culturals adreça-
des a la població en general. 
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Construcció i posada 
en funcionament d’un 
complex cultural comunitari 
a Plaza de la Revolución

país Cuba

presenta Ajuntament de Barberà 
del Vallès, Poder Popular Ciudad
Habana, Poder Popular Plaza 
de la Revolución

aportació fons 2.300.000 ptes

El projecte és la continuïtat de la inicia-
tiva de millora de les condicions de vida
a la Ciudadela de Monte. En aquests
moments es preveu la rehabilitació de
l’edifici a partir de la demolició de les
estructures afectades, la reparació i la
reconstrucció de les estructures i la
renovació d’instal.lacions elèctriques i
hidrosanitàries. Els beneficiaris s’incor-
poraran a les brigades constructores, a
través de les quals tindran la possibili-
tat de continuar treballant per millorar
la situació del barri.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Rehabilitació de 
la Ciudadela Monte nº 816

país Cuba

presenta Secretaría Adjunta del
Poder Popular de La Habana, 
Unidad Municipal Inversionista 
de la Vivienda la Habana Vieja,
Ajuntament de Castelldefels

aportació fons 3.000.000 ptes

Obres de rehabilitació a l’edifici 
de la Ciudadela Monte nº816 a Cuba
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europa
El 1999 es va establir com un apartat dins la política de cooperació del
Fons la cooperació amb els països dels Balcans en l’etapa de reconstruc-
ció postbèl.lica. En aquest sentit, es treballa a Bòsnia i Hercegovina en
diferents aspectes socials i fent especial èmfasi en la problemàtica de les
mines antipersona disseminades pel país.

El programa de formació de formadors
sobre les mines antipersona té com a
finalitat donar la informació necessària
per saber com actuar davant el perill
que suposen aquestes mines. A través
dels formadors que participen en el
programa s’arribarà als mestres d’esco-
les perquè aquests, alhora, ensenyin als
alumnes. 
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Formació de formadors sobre
les mines antipersona

país Bòsnia i Hercegovina

presenta Moviment per la Pau,
Akcija Protiv Mina (APM)

aportació fons 8.000.000 ptes

El municipi de Maglaj està governat per
un alcalde que promou un canvi polític
i centra l’interès en l’increment de la
qualitat de vida per a tots els habitants
del poble, independentment de la seva
ètnia o religió. El projecte s’ha fixat com
un dels objectius el treball en les acti-
vitats de política juvenil. En aquest sen-
tit, arran del treball realitzat entre
l’Associació Juvenil La Rotllana i
l’Associació de Joves de Bòsnia, el pro-
jecte preveu la consolidació del centre
juvenil i de les activitats que se’n deriven.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Dinamització juvenil 
per al desenvolupament 
comunitari a Maglaj - 2

país Bòsnia i Hercegovina

presenta Associació Juvenil 
La Rotllana, Ajuntament de Badalona

aportació fons 2.000.000 ptes

Activitats  en el marc del centre juvenil de Maglaj, Bòsnia i Hercegovina



La proposta preveu la promoció d’una
confederació d’associacions de campe-
rols dels nuclis rurals de  Lebra,
Azemour, El Kalaa, El Fej Hanout, els
quals treballen actualment de forma
independent. La confederació es concep
com un instrument necessari per dina-
mitzar la regió i promoure la solidaritat
entre els pobles i els habitants. 
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA

Promoció de la confederació
camperola a la zona del Rif
Jebalí

país Marroc

presenta Amics de Tizi Rando

aportació fons 500.000 ptes

mediterrània i magrib
La Mediterrània és una de les àrees de treball prioritàries pel Fons Català
al considerar-se punt de confluència política, social, cultural i econòmica
per part dels pobles que la integren. En aquest sentit es treballa molt
activament la zona nord del Marroc, per ser un dels territoris d’origen
dels immigrants que viuen a Catalunya, alhora que es fa èmfasi en l’apro-
fundiment de les relacions intermediterrànies a partir de projectes a
Algèria, Palestina, Líban i Marroc. Aquest any 2001, el Fons Català ha
obert l’Oficina al Marroc, a la població de Tetuan, amb l’objectiu de dina-
mitzar el treball a la Mediterrània.

Tamassint és un projecte que pretén
transformar les terres de la Plana
d’Izoughar en conreus de regadiu.
Izoughar és una plana explotada per 80
famílies amb un nivell econòmic baix.
Les activitats de la primera fase del pro-
jecte són la construcció d’un pou per
captar les aigües de la riba del riu Ghis,
la instal·lació de les canalitzacions fins
a la Plana d’Izoughar i la construcció
d’un dipòsit de reserva en una cota ele-
vada del terreny.
AJUNTAMENT D’ALELLA

AJUNTAMENT DEL BRUC

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE VILADECANS

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Tamassint: promoció de 
l´agricultura sostenible 
i desenvolupament rural 
a la plana Izoughar

país Marroc

presenta Col.lectiu d’Immigrants
Marroquins de Mataró, Federació
d’Associacions de Veïns de Mataró,
Ajuntament de Mataró

aportació fons 25.834.926 ptes

Al poble d’Asjen, a l’àrea de
Chefchaouen, el 1999 un grup de dones
es va constituir com a cooperativa per
treballar de forma comunitària la pro-
ducció de cus cus. Aquesta iniciativa els
permet obtenir més beneficis i incideix
en la imatge pública de la dona. El pro-
jecte preveu dotar la cooperativa de
maquinària i altres equipaments neces-
saris. La millora dels mitjans els perme-
trà incrementar la producció de cus cus
i augmentar els ingressos.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Suport a la cooperativa 
femenina Mesdakia per 
a la producció de cus cus

país Marroc

presenta Sodepau, Ajuntament de
Badalona

aportació fons 1.633.700 ptes

Construcció d’un pou a la plana d’Izoughar, Marroc
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La Fundació Solidaritat UB proposa la
realització d’unes Jornades a Al-
Hoceimas les quals es definirà un pla
estratègic per dur a terme accions a la
zona, concretament a Beni Boufrah, a la
província d’Al-Hoceimas. L’objectiu
general del projecte és la promoció del
desenvolupament humà a la regió, tot
potenciant les associacions locals i la
seva cooperació amb les autoritats per-
què actuïn com a dinamitzadores del
desenvolupament local.
GENERALITAT DE CATALUNYA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Jornades sobre desenvolupa-
ment integral a la comuna de
Beni-Boufrah

país Marroc

presenta Fundació Solidaritat Ub,
Asasha

aportació fons 3.639.000 ptes

El projecte donarà suport a la tasca que
realitza l’organització SOS Disparus en
el treball de denúncia i sistematització
de trobades amb les famílies dels des-
apareguts, a partir de la dotació d’ins-
truments apropiats per a l’oficina de
denúncies. Es facilitarà també la coordi-
nació amb les famílies que han patit
alguna vulneració dels seus drets, i els
contactes amb organitzacions interna-
cionals que treballen en la defensa dels
drets humans.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Atenció a les famílies de des-
apareguts i promoció del teixit
associatiu de defensa dels
drets humans

país Algèria

presenta SOS Disparus

aportació fons 2.000.000 ptes L’objectiu del projecte és la creació d’un
centre per acollir les víctimes de la vio-
lència, sobretot infants i joves, i treba-
llar la salut de manera integral, en el
marc del conflicte que viu des de fa
anys Algèria. La transferència d’expe-
riències entre professionals que han
exercit aquest treball en d’altres països
com Guatemala i El Salvador, aportarà
coneixements des de la pràctica.
Chrysalide ha desenvolupat una sèrie
d’activitats a la zona on s’ubicarà el
centre, com organització d’excursions,
tallers a les escoles i distribució de roba
i joguines.
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

Centre d’acollida per a les víc-
times de la violència a Algèria

país Algèria

presenta Sodepau, Chrysalide

aportació fons 1.300.000 ptes

El projecte preveu la construcció de 20
cisternes per a l’emmagatzematge d’ai-
gua de pluja i la construcció d’un siste-
ma de canonades per tal que l’aigua
pugui arribar a escoles i clíniques.
També es duran a terme campanyes de
sensibilització que complementaran les
activitats destinades a incrementar els
recursos hídrics disponibles a la comu-
nitat.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE FLIX

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Increment del subministrament
d’aigua potable a escoles 
i clíniques dels districtes 
Jenin i Tulkarem

país Palestina

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau, Ajuntament de Badalona

aportació fons 7.430.888 ptes

La situació que viu el poble sahrauí en
el transcurs de més de 25 anys d’exili
continua agreujant-se i més si tenim en
compte els entrebancs continuats que
pateix el pla de pau i d’autodetermina-
ció de l’ONU. El retard en l’organització
del referèndum ha fet que es ratifiqui la
petició a la Comissió Europea de refor-
çar l’ajuda humanitària. En aquest sen-
tit, es planteja el programa de vacuna-
ció, la formació de personal de salut i la
millora de les infraestructures sanità-
ries.
AJUNTAMENT D’ALPENS

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

Vacunació infantil, formació
continuada de personal sanitari
i millora d’infraestructures
sanitàries

país Poble Sahrauí

presenta Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, Fons Català

aportació fons 5.000.000 ptes

El projecte es dirigeix a pares, mares,
mestres i alumnes de l’escola Abulqasim,
al centre del municipi d’Ait Sidar
n’Udrar. L’objectiu és rehabilitar les sis
aules, construir un menjador escolar,
una cuina, un servei higiènic amb qua-
tre latrines, lavabo i la corresponent
fossa sèptica, alhora que se subminis-
trarà energia elèctrica a l’escola amb
sistemes d’energia solar i es dotarà de
cisternes per emmagatzemar aigua
potable. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

Millora de les condicions edu-
catives dels alumnes del muni-
cipi d’Ait Sidar n’Udrar

país Marroc

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau, Ajuntament de Badalona

aportació fons 1.500.000 ptes



La pesca ocupa avui encara un lloc molt
important en l’economia de la regió del
Rif, al nord del Marroc, i és un dels
pilars de la seguretat alimentària a la
zona. El projecte vol aportar una res-
posta, a escala local, al problema dels
dèficits en la comercialització dels pro-
ductes pesquers. L’existència d’una
xarxa organitzada per a la distribució i
venda, beneficiaria els productors, els
distribuïdors i els consumidors locals.
En aquest sentit, el projecte preveu la
creació i posada en marxa de tres coo-
peratives de distribució i comercialitza-
ció de peix i la dotació i equipament de
tres peixateries en tres pobles.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Suport a la xarxa de comercia-
lització pesquera a la província
de Nador

país Marroc

presenta Cooperacció, 
Ajuntament de Badalona

aportació fons 4.000.000 ptes

La proposta que es presenta forma part
d’un programa de desenvolupament
rural integral, de dos anys de durada,
que beneficiarà 2.000 habitants que
viuen a la zona de Beni Zalten, al sud-
est de Tunísia. El projecte pretén millo-
rar les condicions mediambientals i
socioeconòmiques de la comunitat a
través de l’optimització dels recursos
naturals de la zona. Es potenciarà el
desenvolupament socioeconòmic amb
el condicionament d’infraestructures
agrícoles i la instal·lació de sistemes de
rec que permetin la intensificació de la
producció i l’economia de l’aigua. 
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

AJUNTAMENT DE MONTGAT

Millora de les condicions
mediambientals i 
socioeconòmiques 
de la zona de Beni Zalten

país Tunísia

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau, Union Tunisienne 
de Solidarité Sociale

aportació fons 4.000.000 ptes
El projecte va ser concebut arran de l’a-
rribada a Catalunya de joves immigrants
no acompanyats. Des de 1999 el Casal
de Joves del Raval desenvolupa el pro-
grama d’acollida Marhàba i molts dels
joves que hi assisteixen són de la zona
nord del Marroc, concretament de
Tànger. En aquest sentit, el Casal de
Joves ha iniciat un treball de col·labora-
ció amb l’associació DARNA, que treba-
lla amb joves d’un barri de la ciutat de
Tànger. 
AJUNTAMENT DE MANRESA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

Casal de la joventut per als
nens de Tànger

país Marroc

presenta Casal de Joves del Raval,
DARNA

aportació fons 10.909.091 ptes

El sistema educatiu a la zona nord del
Marroc és precari i la taxa d’analfabetis-
me és molt alta i no sembla que hi hagi
d’haver canvis a curt termini. En aquest
sentit, es crearà el primer centre educa-
tiu de Fahs-Bni Makada que dinamitzi
l’educació no formal. El centre poten-
ciarà els recursos educatius de la zona,
amb l’objectiu de realitzar activitats
socioculturals, cursos d’alfabetització,
contactar amb els educadors de les sis
escoles del barri i inserir laboralment
els joves.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Solidaritat amb la infància i la
joventut de Fahs-Bni Makada

país Marroc

presenta Wafae, Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 3.000.000 ptes

L’Associació Forum des Femmes treballa
des de fa temps per donar sortida a la
greu situació de discriminació que viuen
les dones en aquesta zona del nord del
Marroc. Aquesta organització actua per
promoure les condicions de la dona en
l’àmbit familiar, jurídic, polític i social. El
projecte preveu la creació i posada en
marxa d’un centre per a dones que
constitueixi un espai lúdic, social, cultu-
ral i de trobada associativa amb l’ob-
jectiu de promocionar la integració de la
dona en la vida comunitària, social, cul-
tural i econòmica de la ciutat.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Creació d’un centre per a
dones a Al Hoceima

país Marroc

presenta Cooperacció, 
Forum des Femmes, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 2.500.000 ptes

L’any 1999 es va donar suport a un pro-
jecte de construcció d’un estable a la
ciutat de Chaouen, i es va constatar la
importància de l’estable per als rama-
ders, els quals havien vist incrementar
la producció. En aquest sentit, el pro-
jecte actual vol donar suport a l’orga-
nització local dels ramaders de cabrum
de Chaouen, a través de la millora de
les condicions de l’estable de cabres.
AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

CÀRITAS FIGUERES

GRUP D´EMPORDANESOS I EMPORDANESES 

PER LA SOLIDARITAT

Millora de l’estable per 
a cabres de Chefchaouen

país Marroc

presenta Agence de Dévelopement
Local, Association Chefchaouen 
des Éleveurs Caprins

aportació fons 3.000.000 ptes
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L’objectiu del projecte consisteix a crear
una estructura estable i consolidada en
l’àmbit de l’òptica i l’optometria, ges-
tionada per personal local, que ofereixi
atenció en el camp de la salut visual
als habitants de la província de
Chefchaouen. La primera fase consisteix
en l’estada d’un mes a Chefchaouen i
Tetuan d’un equip de 20 persones per
realitzar 3.500 revisions visuals i lliurar
ulleres en els casos necessaris. La sego-
na fase consistirà en la formació de sis
persones locals en les tasques d’optica
i d’optometria, revisions visuals i mun-
tatge d’ulleres. 
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Hi tenen molt a veure 
Marroc  2001

país Marroc

presenta Òptics pel Món, 
Ajuntament de Terrassa

aportació fons 2.909.091 ptes

El projecte consisteix en la dotació de
recursos humans i equip mobiliari per
posar en marxa l’oficina tècnica de coo-
peració de la CDT a Tetuan. Aquesta ofi-
cina tindrà com a finalitat la coordinació
dels projectes de cooperació sindical
que es realitzin en diversos territoris,
així com el desenvolupament dels plans
de cooperació anual i la formulació,
seguiment, avaluació i justificació dels
projectes de cooperació corresponents. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

Suport a la creació de l’oficina
tècnica de cooperació per al
sindicat marroquí CDT

país Marroc

presenta Fundació Josep
Comaposada, Ajuntament de Badalona

aportació fons 2.000.000 ptes

La proposta d’agermanament comprèn
accions de caràcter cultural, social, eco-
nòmic i institucional. Es tracta d’un pro-
jecte que acosta les persones, contri-
bueix al coneixement de l’altre i estimu-
la les activitats de cooperació i solidari-
tat, sensibilitza la societat sobre el fet
migratori i la necessitat d’avançar cap
una societat multicultural.
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

APORTACIONS PARTICULARS

Agermanament 
dels pobles d’Osona nord 
amb la regió de Nador

país Marroc

presenta Jameiat Essalam

aportació fons 3.100.000 ptes

La població la regió del R’Ki, al sud-est
de Mauritània, viu en unes condicions
molt dures a causa de la climatologia
característica del Sahel. El 1996 Terre
Vivante va fer un diagnòstic de la situa-
ció de les dones de la regió i va con-
tactar amb grups de dones amb poten-
cialitats per treballar en el desenvolu-
pament rural. A partir d’aquí va establir
un pla d’acció pilot amb la creació del
Centre Agroécologique des Terres Arides
à R’Kiz. L’actual proposta es basa en
l’experiència pilot i té com a objectiu
consolidar les 21 cooperatives ja exis-
tents i fomentar la creació de 10 grups
més de dones.
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE LES LLOSSES

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE TAGAMANENT

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

CASAL DE DONES DE PLATJA D’ARO

COOPERATIVA ABACUS

JUSTÍCIA I PAU GIRONA

APORTACIONS PARTICULARS

Suport organitzatiu a les 
cooperatives i associacions 
de dones de comunitats rurals

país Mauritània

presenta Intermón Oxfam,  
Terre Vivante

aportació fons 5.500.000 ptes

Centre escolar a la regió de Nador, Marroc



El projecte consisteix en la consolidació
d’una escola de formació municipal i
ciutadana, per tal de contribuir a l’en-
fortiment de les institucions locals, mit-
jançant capacitació, formació i assistèn-
cia tècnica adreçada a alcaldes, regi-
dors, funcionaris municipals, dirigents
d’organitzacions socials i estudiants.
L’objectiu és la millora de la qualitat de
la gestió municipal.
GENERALITAT DE CATALUNYA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Escola de Formació Municipal-3

país Perú

presenta Centro de Educación y
Comunicación Guamán Poma de Ayala

aportació fons 5.000.000 ptes

sud-amèrica
Atesa la gran extensió de Sud-Amèrica concentrem l’acció en tres àrees
geogràfiques de característiques coincidents: Àrea Andina, Àrea
Amazònica i Brasil, i Con Sud. El treball en aquestes àrees es dirigeix,
principalment, a reforçar les institucions locals, crear condicions favora-
bles per als processos de participació ciutadana, donar suport a les orga-
nitzacions derivades de la problemàtica de la propietat de la terra i
reforçar els processos d’identitat ètnica.

El projecte donarà suport al Movimiento
Campesino de Santiago del Estero, que
agrupa diverses organitzacions i coope-
ratives camperoles de la província, per
contribuir a la consolidació del procés
organitzatiu dels camperols i d’adquisi-
ció de terres. En aquest sentit, es crea-
rà una àrea d’assessorament legal i una
de documentació i investigació.
AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Acció del dret a la justícia

país Argentina

presenta CENEPP, Comitè de
Solidaritat amb Santiago del Estero

aportació fons 6.000.000 ptes

El projecte impulsarà la participació
activa dels pobladors de la comunitat
aimara de Machaca a les instàncies
públiques de la regió. En concret es for-
maran 90 líders en tècniques de partici-
pació ciutadana i gestió administrativa
municipal i 50 en comunicació radiofò-
nica i periodística. 
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE RIPOLL

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

AJUNTAMENT DE SITGES

AJUNTAMENT DE VIDRERES

AJUNTAMENT DE XERTA

CONSELL COMARCAL DE L´ALT URGELL

JUSTÍCIA I PAU BARCELONA

DIÀLEG ENTRE CULTURES

Desenvolupament 
del lideratge a la comunitat
Aimara de Machaca per 
a la participació política

país Bolívia

presenta Diàleg entre Cultures,
Centro de Educación Técnica
Humanística Agropecuaria, Comisión
Episcopal de Educación

aportació fons 5.000.000 ptes

Les comunitats índies de Pacahuaico i
San Vicente, situades a la província
d’Imbabura, no compten amb terres
comunitàries. Aquest fet genera migra-
cions importants, alhora que la zona
pateix mancances d’habitatge adequat.
El projecte preveu millorar les condi-
cions de vida de les comunitats a partir
de la construcció d’habitatges dignes i
funcionals.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Pel dret a un habitatge digne

país Equador

presenta Fundación Pueblo Indio 
del Ecuador, FAVGRAM, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 7.600.000 ptes

Comunitats índies de Pacahuaico i San Vicente, Equador
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El projecte té com a finalitat enfortir i
ampliar la tasca que l’escola realitza
des de 1997 a favor dels processos de
participació local en vuit províncies del
país. El programa pretén enfortir els
processos democràtics a través de l’as-
sessorament dels processos participa-
tius i la formació d’autoritats locals, tre-
balladors, funcionaris municipals i líders
comunals.
AJUNTAMENT D’ANGLÈS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

Sostenibilitat institucional 
de l’escuela Mayor 
de Gestión Municipal

país Perú

presenta Escuela Mayor de Gestión
Municipal, Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 5.000.000 ptes

La iniciativa desenvoluparà als governs
locals models d’equitat de gènere i
empoderament de les líders ciutadanes
i polítiques. S’assessorarà en disseny i
aplicació de polítiques, programes i pro-
jectes de gènere extrapolables a la resta
del país.
AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE SÚRIA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Polítiques locals de promoció
de l’equitat de gènere 
i participació de la dona

país Perú

presenta Escuela Mayor de Gestión
Municipal, Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 4.000.000 ptesA la perifèria de la ciutat de Natal, a
l’estat de Rio Grande do Norte, hi ha
dues zones de favelas molt poblades,
que tenen un dels índexs més elevats
d’indigència i violència de la regió. En el
transcurs de 15 anys s’ha observat que
els infants de les famílies amb menor
renda no reben una educació integral.
El projecte preveu la capacitació, durant
tres anys, de les 50 dones que treballen
a les escoles bressol dels barris i que
atenen uns 900 infants.
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D´ARO

AJUNTAMENT DE CUNIT

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Educació infantil 
en programes informals

país Brasil

presenta Mans Unides,  
Fe e Alegria do Brasil

aportació fons 6.000.000 ptes

A l’Equador existeix una població de
discapacitats que representa aproxima-
dament el 13% de la població total del
país. El projecte persegueix la rehabili-
tació i la integració dels segments de
població discapacitada que provenen
de les famílies més desfavorides dels
municipis de Saraguro i Loja. Es tracta
de treballar conjuntament amb les famí-
lies i els educadors per tal d’oferir un
suport psicològic i educatiu que perme-
trà superar la disfunció familiar i social
que provoquen aquestes discapacitats.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE BEGUR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D´HORTONS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE TORÀ

AJUNTAMENT DE VILAFANT

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D´ONYAR

FUNDACIÓ ROGER TORNÉ

Rehabilitació i integració de
discapacitats de comunitats
rurals marginals

país Equador

presenta Setem Catalunya, 
Hogar el Ángel

aportació fons 8.248.961 ptes

Es contempla el desenvolupament d’un
programa sanitari a la regió de Nariño.
En aquest sentit, es preveu la construc-
ció de dispensaris mèdics, farmacioles
comunals, educació per la salut, un pla
d’atenció oftalmològica, prevenció del
consum de substàncies psicoactives,
atenció de la gent gran i ampliació de la
xarxa de comunicacions.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE FIGUERES

AJUNTAMENT DE FLAÇÀ

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

AJUNTAMENT DE RIPOLL

Acció comunitària a Nariño

país Colòmbia

presenta Creu Roja de Catalunya,
Cruz Roja Colombiana

aportació fons 6.400.000 ptes

El projecte preveu, en el transcurs de
dos anys, dotar de títols de propietat
comunal les 78 comunitats indígenes
localitzades al departament del Beni, a
la regió amazònica boliviana. La titula-
ció de terres evitarà que ramaders i fus-
ters, que es valen de les seves influèn-
cies a l’Estat, desplacin la població indí-
gena dels seus territoris. Es contempla
la identificació de les línies divisòries i
la senyalització mitjançant la instal·lació
de fites.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MEDIONA

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Titulació de comunitats indíge-
nes a l’amazònia boliviana

país Bolívia

presenta Tercera Edat pel Tercer
Món, Vicariato Apostólico del Beni

aportació fons 2.700.000 ptes



La iniciativa vol contribuir a l’elimina-
ció de les desigualtats, discriminació
i violència de gènere que afecten
les dones de la Asociación de
Mujeres Trabajadoras Campesinas de
Huancabamba (AMHBA), i oferir els ser-
veis de conselleria legal i de consultori
mèdic ginecològic.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Conselleria de drets, salut
reproductiva i sexual de
l´Amhba

país Perú

presenta Ajuntament de
Castelldefels, Amnistia Internacional
Castelldefels, Instituto Apoyo al
Movimiento Autónomo de Mujeres
Campesinas

aportació fons 3.000.000 ptes

El projecte plantejarà un programa sani-
tari al cantó de Guaranda amb l’objectiu
de reduir les deficients condicions sani-
tàries, plantejar solucions pràctiques i
involucrar la comunitat i els agents de
salut presents a la zona. La proposta
beneficiarà 3.000 famílies dels munici-
pis de San Luis de Pambil, Facundo Vela
i Salinas, al nord-oest del cantó de
Guaranda.
AJUNTAMENT DE BESCANÓ

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Salut comunitària 
al cantó de Guaranda

país Equador

presenta Creu Roja Catalunya, 
Cruz Roja Ecuatoriana

aportació fons 5.000.000 ptes

El projecte preveu la creació i el mante-
niment d’un mitjà de comunicació radio-
fònica que pertanyi al poble maputxe,
específicament a les comunitats maput-
xes lafkenches, de la comuna de
Tirúa. Aquest mitjà, anomenat Radio
Lafkenche, serà un instrument impor-
tant de difusió social i cultural, per a
l’expressió de la cultura maputxe, i de
la seva visió del món i l’ordenament
social.
AJUNTAMENT DE BADALONA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Ràdio Lafkenche per a Tirúa

país Xile

presenta Associació de Suport 
a les Organitzacions Populars Xilenes
(ASOPXI), Sociedad Radiodifusora
Mapuche de Arauco

aportació fons 8.555.764 ptes

Formació dels diferents agents implicats
en el disseny de polítiques i planificació
d’accions per al problema de les escom-
braries i l’estimulació del desenvolupa-
ment del municipi de Montevideo a par-
tir de programes socials. El projecte pre-
veu l’anàlisi, investigació, acció demos-
trativa, elaboració de propostes i difu-
sió dels resultats.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Cultura, escombraries, ciutadania

país Uruguai

presenta Intendencia Municipal de
Montevideo, Instituto de Educación
Popular el Abrojo

aportació fons 2.000.000 ptes

El projecte és continuïtat d’iniciatives
endegades en anys anteriors i implica la
consolidació de l’Escola de Formació
Municipal i Ciutadana, amb l’objectiu de
contribuir a l’enfortiment de les institu-
cions locals, mitjançant accions de
capacitació, formació i assistència tècni-
ca. Es contribuirà també a la creació de
condicions per a la democratització dels
governs locals a través de la participa-
ció dels veïns en la gestió local.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Escola de Formació 
Municipal i Ciutadana-4

país Perú

presenta Centro de Educación y
Comunicación Popular Guamán 
Poma de Ayala

aportació fons 4.000.000 ptes

Es preveu la promoció d’horts familiars
amb conreu de productes del país a les
poblacions rurals de Luque i Tavalí, en
el transcurs de tres anys. El procés
millorarà l’alimentació i l’economia d’u-
nes 100 famílies, amb l’objectiu de
generar pràctiques autosuficients. Es
preveu la construcció d’instal.lacions i
eines per desenvolupar la proposta.
AJUNTAMENT DE BESALÚ

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

Ajut a l’economia familiar 
a partir de l´alimentació 
alternativa

país Paraguai

presenta Ajuntament de Besalú,
Besalú Solidari, Hermanas Misioneras
Franciscanas de María

aportació fons 1.300.00 ptes
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Les zones rurals pateixen de manera
directa les conseqüències de la crisi
econòmica del Perú. En aquest sentit,
es vol garantir l’accés a l’educació a
80 infants que viuen a la comunitat
de Chanchiloma, al districte de
Bambamarca. Es construirà un mòdul
educatiu per al nivell primari i es realit-
zaran jornades de sensibilització desti-
nades a fomentar la participació activa
dels pares en el procés educatiu.
FUNDACIÓ ROGER TORNÉ

Construcció d’un mòdul 
educatiu a Chanchiloma

país Perú

presenta Ajuda en Acció, 
Ayuda en Acción Perú

aportació fons 2.500.000 ptes

La iniciativa neix d’un treball de consul-
toria i formació municipal promogut per
l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, el qual va generar propostes
de col·laboració. L’objectiu del projecte
és dotar la xarxa de biblioteques del
municipi d’un fons bibliogràfic amb
material didàctic i llibres de textos tea-
trals. 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Suport a l’àrea de promoció
cultural i biblioteques 
del municipi d’Alausí

país Equador

presenta Huayna, Alcaldía de Alausí,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

aportació fons 500.000 ptes

Les províncies de Melgar, Carabaya i
Sandia, que formen el territori de la pre-
latura, són de les més pobres del Perú.
El projecte contempla la millora de la
granja escola Pichani de Càritas
d’Ayaviri, que actualment s’està autofi-
nançant i compleix amb els objectius de
promoció de l’activitat pecuària i la
capacitació de 72 promotors per any. Es
tracta d’ampliar la capacitat de la gran-
ja escola amb l’ampliació de terrenys
conreables, millora de la formatgeria i
construcció d’un dipòsit d’aigües
negres, entre d’altres. 
AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

Potenciació de l’acció social 
de la prelatura de Ayaviri

país Perú

presenta Ajuntament de Mataró,
Associació d’amics del Bisbe Joan
Godayol, Vicaría de Solidaridad de
Ayaviri

aportació fons 8.218.930 ptes

Ja fa sis anys que la Federació Catalana
de l’Esplai treballa en el projecte de
solidaritat conjuntament amb el
Movimiento Nacional de Meninos e
Meninas da Rua. Aquest projecte ajuda
a treballar el valor de la solidaritat i
aporta una motivació forta als inte-
grants dels esplais. En aquest sentit, es
planteja la continuïtat de les accions
desenvolupades tant a Brasil com a
Catalunya i es programen les següents
activitats: campanyes de sensibilització
i denúncia, impuls de la Comissió Local
de Rio de Janeiro i de Maringà, inter-
canvi d’educadors Brasil-Catalunya i
participació al VI Encontro Nacional a
Brasília.
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Solidaritat amb el Movimento
Nacional de Meninos 
e Meninas da Rua de Brasil

país Brasil, Catalunya

presenta Federació Catalana de
L’esplai, Movimento Nacional de
Meninos e Meninas da Rua

aportació fons 2.830.909 ptes

El projecte preveu el conreu i la creació
d’una àrea d’arbres autòctons i la cons-
trucció de corrals a la Sección La Virgen
Esperanza. El projecte es realitzarà en
terrenys pertanyents a la central de
capacitació, on els agricultors i els pas-
tors de la regió es formen en agrofores-
teria, activitats agropecuàries, conserva-
ció i preservació del medi ambient.
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

AJUNTAMENT DE XERTA

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

DIPUTACIÓ DE GIRONA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Agroforesteria sostenible

país Perú

presenta Centro de Promoción 
del Desarrollo y la Educación
(CEPRODE),  Comitè de Solidaritat
amb els Pobles del Perú

aportació fons 3.500.000 ptes

Zona per activitats d’agroforesteria 
a la Sección La Virgen Esperanza, Perú



La situació econòmica i social de la
població en alguns districtes urbans
marginals de Lima és d’extrema pobre-
sa. Com a resposta, ha sorgit un gran
nombre d’organitzacions integrades per
dones que treballen en la lluita contra
la pobresa, però que necessiten d’una
major formació. El projecte promou acti-
vitats de capacitació i d’assessorament
tècnic a dones d’organitzacions socials
de base, microempresaris i líders
socials, i l’enfortiment institucional de
les xarxes comunals.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Consolidació d’organitzacions
socials de dones dels districtes
de El Agustino y Santa Anita

país Perú

presenta Intermón Oxfam, 
Servicios Educativos El Agustino,
Ajuntament de Mataró

aportació fons 1.000.000 ptes

El projecte preveu la informatització de
la Municipalidad Distrital de Talavera de
la Reina, a partir de la instal·lació d’e-
quipament informàtic, que permetrà
replantejar l’estratègia actual de recap-
tació de tributs municipals i fer-la més
eficient, i la capacitació del personal
encarregat de l’Àrea de Rendes i
Tributació. Aquest procés facilitarà les
tasques als contribuents i incrementarà
el pressupost per a infraestructures
municipals.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

Equipament informàtic 
per a l´Àrea de Renda 
i Tributació del municipi 
de Talavera de la Reina

país Perú

presenta Municipalidad Distrital de
Talavera de la Reina, Ajuntament de
l’Hospitalet

aportació fons 980.000 ptes

Arran de la crisi industrial que pateix la
Regió do ABC, el Sindicato dos
Metalúrgicos va propiciar la creació
d’empreses d’economia social (coopera-
tives i societats laborals) per tal de
garantir llocs de treball i la generació
de renda. El 1999 es va crear la
União e Solidariedade das Cooperativas
do Estado de São Paulo (UNISOL
Cooperativas) per articular el treball
conjunt. En aquests moments es consi-
dera necessari la formació de quadres
dirigents de les noves empreses d’eco-
nomia social. El projecte preveu la capa-
citació d’un grup indicat pel Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC i per UNISOL a
partir de l’experiència d’empreses auto-
gestionades a Catalunya.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Formació de formadors en la
creació d’empreses d’economia
social a la Regió do ABC

país Brasil

presenta Fundació Pau i Solidaritat,
Sindicato dos Metalúrgicos,
Ajuntament de Badalona

aportació fons 1.795.000 ptes

El municipi de Versalles Valle és al
departament del Valle del Cauca. Des de
1987 es realitza un treball comunitari
que va donar origen a la creació de
grups de dones amb l’objectiu de res-
catar el seu paper a la societat. El pro-
jecte contempla la reactivació producti-
va dels grups de dones organitzades, a
través de la capacitació continuada, l’e-
laboració d’un diagnòstic situacional i
l’organització de 10 fons de treball rota-
tiu que permetran realitzar una activitat
productiva que parteixi de les necessi-
tats i les aptituds de les integrants.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR

Dones, Producció i participació,
una experiència al municipi 
de Versalles

país Colòmbia

presenta SUNA-HISCA, 
Diàleg entre Cultures

aportació fons 4.000.000 ptes
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La Clínica Humanitària Pablo Jaramillo
Crespo atén la població més vulnerable
de la zona des de 1999. Des de fa dos
anys la clínica presenta un dèficit del
10%, que ha anat pujant fins a un 30%.
Aquest dèficit està causant fortes reta-
llades pressupostàries que han compor-
tat el tancament de les àrees d’educa-
ció i de formació de dones. Es proposa
fer front a aquesta greu situació econò-
mica mitjançant el subministrament
d’equips mèdics perquè la Clínica
Humanitària no hagi de tancar les seves
portes. 
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE REUS

Icona: 

Projecte d’ajuda 
a la Fundación Humanitaria
Pablo Jaramillo Crespo

país Equador

presenta Biaix Centre per la Pau 
i el Desenvolupament, Fundación
Humanitaria Pablo Jaramillo Crespo

aportació fons 3.000.000 ptes
La seu regional del MST de l’estat de
São Paulo és al municipi d’Itapeva, on
es realitzen moltes de les activitats del
moviment. Aquesta seu disposa d’in-
fraestructures que possibiliten la realit-
zació de les activitats, però hi ha una
manca important d’aigua potable. El
projecte preveu la construcció  d’un pou
artesià que, a banda de garantir la salut
dels assentats, permetrà la posada en
funcionament d’un laboratori de remeis
naturals a partir de plantes medicinals.
AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Pou artesià per a 
la reforma agrària

país Brasil

presenta Movimento dos
Travalhadores Rurais Sem Terra (MST)
Itapeva, COAPRI, Ajuntament de Torelló

aportació fons 454.545 ptes



Emergència



En el marc del conflicte actual, el
Creixent Roig Palestí continua amb la
funció d’assistir les víctimes dels
enfrontaments. No obstant, tant el per-
sonal com les ambulàncies han estat
advertides d’entrar a diverses àrees i,
en conseqüència, se’ls ha impedit d’as-
sistir molts ferits. Quatre dels seus vehi-
cles han estat tirotejats, membres del
seu equip han estat ferits durant els
serveis i un conductor ha resultat mort.
Enfront d’aquesta situació, el Creixent
Roig Palestí ha elaborat un pla d’emer-
gència, coordinant l’acció dels tècnics
sanitaris i la resta de personal de
suport, que es basa en el subministra-
ment de material necessari per a l’aten-
ció de les víctimes, el transport de sang
als diferents centres d’atenció sanitària
i la mobilització de voluntaris. La cam-
panya d’emergència per Palestina del
Fons anirà destinada a donar suport a
la tasca sanitària que porten a terme.

Ajut sanitari d’emergència

país Palestina

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau, Creixent Roig Palestí

aportació fons 12.800.000 ptes

Els desastres naturals no afecten igual la població rica i la més empobrida. La car-
tografia del desastre coincideix amb els grups més empobrits. Com més pobresa,
més vulnerabilitat i més possibilitats d’esdevenir víctimes. Per aquest motiu, el tre-
ball del Fons Català a l’àmbit de l’emergència es basa en el principi de reconstruir
per transformar.

Es tracta d’impulsar una reconstrucció dirigida al desenvolupament amb una visió
de llarg termini i que té per objectiu disminuir la vulnerabilitat dels col.lectius més
empobrits. Cal evitar la visió a curt termini, la priorització dels interessos econò-
mics per sobre dels socials i l’especulació. L’estratègia de reconstrucció ha de partir
d’un enfortiment de les municipalitats, les comunitats de base i la ciutadania i d’un
diàleg amb les institucions i les forces polítiques.

És important que la comunitat internacional doni suport a aquest procés i que des
de Catalunya es col.labori a reforçar la capacitat de gestió local a partir de projectes
de desenvolupament transformadors.

Campanyes d’emergència

conflicte a palestina
La nova escalada d’enfrontaments que viu Israel i Palestina suposa un
nou fre al procés de pau. Davant d’aquesta situació, cal reiterar la neces-
sitat d’una solució dialogada del conflicte que eviti de continuar comptant
per centenars les víctimes civils d’aquesta tensió, que té repercussions
directes a molts països del Pròxim Orient. Cal que la comunitat interna-
cional incrementi els esforços per tal de reprendre els acords signats a
Oslo I i Oslo II (1993) on queda palès que no es pot aconseguir la pau
sense la devolució dels territoris ocupats. 

El treball que es promou des del Fons Català en situacions d’emergència
se centra en el suport a aquelles entitats que de manera constant tre-
ballen sobre terreny i amb les quals ja s’ha col.laborat en projectes de
desenvolupament. En aquest cas es planteja el treball amb l’Assemblea de
Cooperació per la Pau i una de les seves contraparts, el Creixent Roig
Palestí, i l’organització Sodepau que treballa amb la Union of Health Work
Committees. Ambdues organitzacions catalanes ja fa anys que treballen
conjuntament a l’àmbit sanitari. És una tasca constant que no es remet
només a una situació d’emergència i que assegura la continuïtat en una
fase posterior de rehabilitació. Una altra de les accions que s’han plante-
jat des del Fons ha estat l’edició d’un llibre que permetrà de conèixer i
entendre millor la situació que viu el poble de Palestina. En total, s’han
portat a terme quatre projectes en el marc de la campanya a Palestina.
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El projecte que es proposa consisteix en
l’adquisició d’equipament sanitari per a
la Clínica de Sarlem, amb la conseqüent
millora i ampliació de l’assistència
mèdica que ofereix. La clínica cobreix el
100% dels casos que se li presenten
perquè no hi ha cap altre centre sanita-
ri a la zona i ofereix assistència de medi-
cina general, ginecologia, atenció pre i
post natal, serveis de laboratori i educa-
ció sanitària per a la comunitat. Amb
l’adquisició del nou equipament, alguns
d’aquests serveis, en particular els de
ginecologia i atenció infantil, milloraran
les condicions sanitàries i les infraes-
tructures de salut maternoinfantil.

Adquisició d’equipament sani-
tari per a la Clínica de Sarlem

país Palestina

presenta Sodepau, The Union 
of Health Work Committees

aportació fons 3.000.000 ptes

La Union of Palestinian Medical Relief
Committees té una llarga experiència en
l’establiment d’equips d’urgències i de
clíniques mòbils que permeten d’aten-
dre comunitats allunyades. Les clíni-
ques mòbils són una eina molt efectiva
per desenvolupar la prevenció i l’aten-
ció. El projecte forma part d’una actua-
ció més àmplia a través de la qual s’e-
quiparan nou ambulàncies que actuaran
a la franja de Gaza i Cisjordània.

Unitat mòbil d’urgències 
i primers Auxilis

país Palestina

presenta Associació Catalana per la
Pau, Ajuntament de Castelldefels

aportació fons 3.317.237 ptes

Tal i com exposa l’autor, Salah Jamal, a
la contraportada, la premsa i els infor-
matius mostren diàriament el conflicte a
Palestina i l’Orient Mitjà, que apareix
sovint com un fet massa complex per
entendre’l. Massa vegades les informa-
cions són parcials i no proporcionen
una idea global del conflicte. No ajuden
a comprendre’n les causes i els motius.
L’objectiu d’aquest llibre és detallar i
explicar les dades bàsiques del conflic-
te de forma senzilla i precisa, des dels
seus orígens fins a l’actualitat. 

Edició del llibre ‘Palestina, 
ocupació i resistència’

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 474.240 ptes

INSTITUCIONS COL·LABORADORES:
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

AJUNTAMENT D’ASCÓ

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

AJUNTAMENT DE CALAFELL

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

AJUNTAMENT DE CERVELLÓ

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE GIRONA

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT

AJUNTAMENT DE LA MASÓ

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MEDIONA

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE NAVARCLES

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE RIUDECANYES

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE RUBÍ

AJUNTAMENT DE SALT

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

AJUNTAMENT DE LA SECUITA

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS

AJUNTAMENT DE VILADECANS

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

AJUNTAMENT DE VILA-SECA

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

GRUP PRO-AGERMANAMENT AMB NICARAGUA

DE MOLINS DE REI

PLATAFORMA L’ESCALA SOLIDÀRIA

RUBÍ SOLIDARI

APORTACIONS PARTICULARS

Assistència sanitària a Palestina



Arran dels atemptats a Nova York de l’11
de setembre de 2001, el Govern d’EUA
va prendre represàlies cap al règim dels
talibans. Aquest fet va generar un des-
plaçament de milers de persones cap a
Pakistan i d’altres països fronterers, els
quals es van unir als refugiats generats
pels successius conflictes des de 1979.
La iniciativa proposada per HAWCA con-
sisteix a millorar les condicions de vida
dels refugiats que fugen cap a Pakistan,
a partir del repartiment de menjar (oli,
farina, arròs i sucre) i mantes als refu-
giats més necessitats de la frontera
nord-oest de Pakistan, on es treballa
conjuntament amb l’ACNUR, organisme
que coordina la distribució.

Distribució d’ajut humanitari
d’emergència per als refugiats
afganesos al Pakistan

país Afganistan

presenta Associació per als Drets
Humans a l’Afganistan, Assemblea de
Cooperació per la Pau, HAWCA

aportació fons 16.110.161 ptes

A partir dels cursos de formació es pre-
tén proporcionar oportunitats a dones i
nenes afganeses per aconseguir un
espai en la societat que els permeti
desenvolupar-se com a persones. RAWA
és una organització que treballa des de
1977 amb l’objectiu de defensar els
drets de les dones, a partir de la lluita
per la justícia social a l’Afganistan. 

Educació bàsica per a nenes i
dones de tres províncies de
l´Afganistan

país Afganistan

presenta Revolutionary Association
of Women of Afganistan (RAWA)

aportació fons 4.794.455 ptes

Metges Sense Fronteres treballa a
l’Afganistan des de fa 22 anys. Enguany,
i després de l’11 de setembre, la pro-
posta d’actuació se centra a la zona de
Bamyan, al centre del país, amb l’ob-
jectiu de proveir d’ajut humanitari d’e-
mergència i de serveis bàsics de salut
les poblacions afectades per les inter-
minables crisis afganeses i ubicades en
llocs de difícil accés. Alhora, es pressio-
na l’ONU i la comunitat internacional a
favor de les poblacions afectades per la
sequera i la inseguretat alimentària.

Ajut humanitari d’emergència 
i proveïment de serveis bàsics
de salut per a poblacions 
desplaçades

país Afganistan

presenta Metges Sense Fronteres

aportació fons 15.001.362 ptes

INSTITUCIONS COL·LABORADORES:
AJUNTAMENT DE BERGA

AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE CANYELLES

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE GIRONA

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT D’ORÍS

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESES

AJUNTAMENT DE RIUDARENES

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

AJUNTAMENT DE LA SECUITA

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TERRASSA

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D’ULLDECONA

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

VEÏNS DE POLINYÀ

conflicte a l’afganistan
Com es va aprovar a Assemblea Ordinària de l’any 2000, Afganistan és un
dels països prioritaris en el treball en cooperació al desenvolupament en
l’àrea asiàtica. Des de 1999 es treballa en aquest país donant suport a pro-
jectes d’organitzacions locals com HAWCA (Humanitarian Assistance for the
Women and Children of Afganistan) i RAWA (Revolutionary Association of
Women of Afganistan) que treballen en l’educació, la sanitat i la denúncia de
la violació dels drets humans i de l’exclusió de les dones en tots els àmbits
de la vida pública. El darrer conflicte bèl·lic que ha afectat la zona, ha inten-
sificat el treball del Fons a l’Afganistan.  

La campanya d’emergència a l’Afganistan ha treballat en el transcurs del
2001 en tres projectes dirigits a millorar la situació de la població afganesa
que, com sempre en les campanyes d’emergència endegades des del Fons,
es canalitzen mitjançant les organitzacions locals del territori (HAWCA i
RAWA) i a través d’aquelles ONG internacionals que tenien una presència
activa en el territori abans de l’esclat de la crisi (Metges Sense Fronteres).
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El departament d’Usulután ha estat un
dels més afectats pel primer sisme: es
calculen més de 300.000 persones dam-
nificades i els danys a les infraestructu-
res són nombrosos. Entrepobles, a tra-
vés de la contrapart local Las Dignas,
està realitzant tasques de rehabilitació
i construcció en els municipis de
Santiago de María i Jiquiliscto i Berlín,
al departament d’Usulután. Las Dignas,
que des de fa anys realitzen el progra-
ma de Desenvolupament Local i
Participació Política en aquests munici-
pis, han distribuït d’ençà del terratrè-
mol, roba, aliments, medicaments i
aigua potable a la zona, a banda de
suport emocional a les persones afecta-
des. El projecte preveu com a primera
mesura endegar un pla “sostre” a través
de la dotació de 10 làmines de zenc,
claus i material de construcció per famí-
lia damnificada. Paral·lelament al pla
“sostre”, es duran a terme les accions
d’emergència a través de la dotació d’a-
liments i roba, i de la neteja de runes.

Projecte d’emergència 
i inici de la reconstrucció 
a comunitats d’Usulután

país El Salvador

presenta Entrepobles, Las Dignas

aportació fons 6.000.000 ptes

Per cobrir la primera fase de contingèn-
cia, FUNDASPAD presenta aquest pro-
jecte que es realitza als municipis de
Chinameca i Zaragoza, localitzats als
departaments de San Miguel i La
Libertad respectivament. Aquests muni-
cipis són 2 dels 97 afectats pel primer
terratrèmol. El projecte contempla el
proveïment d’aigua potable a través de
tancs cisternes i la dotació d’una canas-
ta alimenticia familiar per a 425 famílies
per municipi.

Ajut per cobrir l’emergència a
2 municipis: dotació d’aliments
i d’aigua potable

país El Salvador

presenta FUNDASPAD, 
Alcaldía Municipal de Zaragoza,
Alcaldía Municipal de Chinameca

aportació fons 5.000.000 ptes

terratrèmols a el salvador
Arran dels terratrèmols del 13 de gener i 13 de febrer de 2001, El
Salvador va viure una tragèdia  de grans magnituds, qualificada de desas-
tre nacional. Un 25% de la població del país va resultar afectada, un per-
centatge que en els departaments de San Vicente, Usulután i La Paz
sobrepassava el 75% de la població. L’impacte socioeconòmic del primer
terratrèmol equivalia al 7,5% del PIB del país, els sectors socials i pro-
ductius foren els que van registrar les pèrdues més greus. El segon sisme
va concentrar novament les conseqüències en aquests sectors. Cal
assenyalar la relació directa que va tenir l’impacte del terratrèmol amb el
deteriorament ecològic que pateix el país, l’absència o no respecte de nor-
matives preventives quant a zones edificables i, fonamentalment, amb la
pobresa i la injustícia que obliga a milions de persones a viure i constru-
ir en zones altament vulnerables.

Des del Fons Català, seguint l’estratègia de valorar la participació de la
societat civil en els processos de transformació de la seva pròpia realitat,
es va donar suport a les propostes generades per la xarxa de concertació
ciutadana per a la transformació d’El Salvador, on participaven activa-
ment el Foro de la Sociedad Civil i COMURES, la institució que represen-
ta els alcaldes a tot l’àmbit nacional.

En aquest sentit, el Fons va canalitzar la campanya donant suport als
municipis afectats en tasques immediates i en fases consecutives, va fer
una crida a la comunitat internacional i al Govern espanyol per tal que es
comprometessin a aportar recursos per la cooperació i a condonar el
deute d’El Salvador, i a propiciar marcs de debat i seguiment de les ini-
ciatives d’emergència dels darrers temps a Amèrica Central.

Proveïment d’aigua potable a Chinameca i Zaragoza, El Salvador



Des de COMURES s’ha prioritzat donar
suport al Consejo Departamental de
Alcaldes (CDA) de La Libertad, zona
molt afectada. El projecte preveu contri-
buir al desenvolupament local i a l’en-
fortiment municipal del departament, en
el marc de l’emergència. La proposta
inclou la contractació d’un tècnic que
assessori el CDA de La Libertad en
estratègies d’associativisme, descentra-
lització, transparència, participació ciu-
tadana, gestió municipal i pública, i la
contractació d’un expert que dissenyi
un Programa de Mitigació de Riscos.

Enfortiment del CDA de La
Libertad per a la reconstrucció
després dels terratrèmols

país El Salvador

presenta Corporación de
Municipalidades de la República 
de El Salvador (COMURES), 
Consejo Departamental de Alcaldes 
de La Libertad (CDA)

aportació fons 5.000.000 ptes

Aquest projecte d’emergència preveu la
rehabilitació de les infraestructures
implicades en un projecte anterior a
l’àmbit de la salut visual a Tecoluca. Les
instal.lacions d’Òptics pel Món en
aquest municipi estan formades per una
sala de capacitacions, una sala despatx
on es realitzen les graduacions visuals i
un taller on hi ha instal·lada la maqui-
nària necessària per realitzar muntatges
de les ulleres prescrites. Els danys oca-
sionats pels terratrèmols fan referència
a les estructures constructives i als
materials i equipaments.

Rehabilitació d’infraestructures
danyades pels terratrèmols

país El Salvador

presenta Òptics pel Món

aportació fons 1.700.000 ptes

Amb l’execució d’aquest projecte,
FUNDE preveu enfortir la capacitat
de les municipalitats de planificar la
reconstrucció dels municipis amb una
visió estratègica de desenvolupament,
identificar iniciatives i mecanismes ins-
titucionals de cooperació microregional
en el marc de la reconstrucció, la reduc-
ció de vulnerabilitat i la descentralitza-
ció de l’Estat. El projecte espera dismi-
nuir la vulnerabilitat de la zona del Bajo
Lempa.

Planificació estratègica per a 
la construcció d’una microregió
sostenible al Bajo Lempa

país El Salvador

presenta Fundación Nacional 
para el Desarrollo (FUNDE)

aportació fons 9.000.000 ptes

El problema d’habitatge a El Salvador
s’agreuja per l’existència de sectors de
la població que, a causa de la margina-
ció, es veuen obligats a viure en condi-
cions d’alt risc. El projecte habitacional
María Auxiliadora està localitzat al
municipi de Cuscatancingo, departa-
ment de San Salvador. Aquest projecte
ha estat prioritzat pel Consejo
Municipal de San Salvador i s’emmarca
dins del context de la rehabilitació de
les àrees danyades pel terratrèmol. La
primera fase consisteix en la recons-
trucció dels habitatges danyats pel
terratrèmol i el reforçament amb obres
menors de protecció del terreny. La fase
d’habilitació preveu la reubicació de 40
famílies a través de la construcció d’ha-
bitatges.

Reconstrucció d’habitatges de 44 famílies damnificades 
i reforçament de les obres de protecció del terreny 
del projecte habitacional María Auxiliadora

país El Salvador

presenta Alcaldía Municipal de San Salvador

aportació fons 5.000.000 ptes

Habitatges construïts per a famílies damnificades a San Salvador, El Salvador
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AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

AJUNTAMENT DE LA SECUITA

AJUNTAMENT DE TÉRMENS

AJUNTAMENT DE TERRADES

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL

AJUNTAMENT DE TORRELAVIT

AJUNTAMENT DE TORROELLLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

AJUNTAMENT DE TORTOSA

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS

AJUNTAMENT DE VALLIRANA

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AJUNTAMENT DE VIDRERES

AJUNTAMENT DE VILABLAREIX

AJUNTAMENT DE VILAFANT

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

AJUNTAMENT DE VILAPLANA

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

AJUNTAMENT DE VINEBRE

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

DIPUTACIÓ DE GIRONA

AGRUPACIÓ DEL PSC DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AGRUPACIÓ POLINYÀ SOLIDARI

AIGÜES TER LLOBREGAT

AMICS DEL 3R MÓN DE CERCS

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL CASAL (MEDINYÀ)

ASSOCIACIÓ MUSICAL DEL PRAT

CAMPANYA CIUTADANA

EL SALVADOR-AJUNTAMENT MOLINS DE REI

CAMPANYA CIUTADANA

EL SALVADOR-AJUNTAMENT DE ROQUETES

CAMPANYA CIUTADANA EL SALVADOR-TIANA

CASAL AVIS CA N’OMS 

(AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS)

COL·LEGI LA FLORIDA

COMISSIÓ DE CARNESTOLTES DE PORTBOU

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ 

(AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES)

COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS

FUNDACIÓ ROGER TORNÉ

GENT DE PAU GRUP VEÏNAL

D’ACCIÓ CÍVICA I CULTURAL

GRUP DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE CELRÀ

GRUP PROAGERMANAMENT AMB NICARAGUA

MOIANÈS SOLIDARI

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT

DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS

PLATAFORMA L’ESCALA SOLIDÀRIA

RUBÍ SOLIDARI

SENTMENAT SOLIDÀRIA

SOLIDARITAT ARBÚCIES PALACAGÜINA (SOARPAL)

STUDIO FUNKY

TAULA DE SOLIDARITAT DE SENTMENAT

VOLUNTARIAT MUNICIPAL PER 

A LA SOLIDARITAT (AJUNTAMENT DE MANLLEU)

APORTACIONS PARTICULARS

AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

AJUNTAMENT DE FIGUERES

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA

AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE GIRONA

AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

AJUNTAMENT DE LES

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE LLIMIANA

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MEDIONA

AJUNTAMENT DE MOIÀ

AJUNTAMENT DEL MOLAR

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE NALEC

AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE PORTBOU

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE REGENCÓS

AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D´EBRE

AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA

AJUNTAMENT DE RIPOLL

AJUNTAMENT DE RIUDARENES

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE RUBÍ

AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SALT

AJUNTAMENT DE SALLENT

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

INSTITUCIONS COL·LABORADORES:

AJUNTAMENT D’ALCOVER

AJUNTAMENT D’ALELLA

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

AJUNTAMENT DE BALAGUER

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE BEGUR

AJUNTAMENT DE BERGA

AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP

AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

AJUNTAMENT DE CALAFELL

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

AJUNTAMENT DE CASSERRES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

AJUNTAMENT DE CERCS

AJUNTAMENT DE CERVERA

AJUNTAMENT DE COLOMERS

AJUNTAMENT DE CREIXELL

AJUNTAMENT DE CUNIT

AJUNTAMENT DE DARNIUS

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

REDES treballa des de 1989 amb les
comunitats i ha dissenyat una proposta
per a la transferència de tecnologia a
566 microempreses de forns de pa en
diferents municipis de zones rurals del
departament de Cuscatlán i les zones
suburbanes de San Salvador, amb la
finalitat de canviar el seu combustible
de llenya per gas. El projecte preveu la
transferència de tecnologia a microem-
preses i les respectives capacitacions
per millorar el rendiment i la productivi-
tat d’aquestes i disminuir la pressió de
la petita indústria sobre el medi
ambient, contribuint a la conservació
dels boscos.

Transferència de tecnologia 
a microempreses rurals 
de forns de pa

país El Salvador

presenta Mans Unides Barcelona,
Fundación Salvadoreña para la
Reconstrucción y el Desarrollo (REDES)

aportació fons 5.000.000 ptes



Taller de capacitació de dones en la producció d’artesania 

El projecte donarà suport a un grup de
dones que treballen en la producció de
joguines, artesania i brodats a través de
la capacitació administrativa, comptable,
de màrqueting i de reciclatge. El projec-
te preveu l’empoderament d’aquestes
dones mitjançant cursos d’alfabetització. 

Suport a la capacitació 
de grups de dones 
per al desenvolupament 
d’activitats artesanals a Andheri

país Índia

presenta Intermón Oxfam , 
Creative Handicrafts

aportació fons 6.500.000 ptes

El projecte suposa la continuació de les
activitats d’emergència realitzades per
l’organització Asha Kendra (Agape Trust)
a la zona de Maliya Taluka (estat de
Gujarat), una àrea de minoria hindú dis-
criminada pel Govern, que inclou una
dotzena de comunitats aïllades a causa
de la manca de carreteres. Un cop les
necessitats més immediates de la
població han estat cobertes, es fa
necessari reforçar el procés de rehabili-
tació de la població afectada pel terra-
trèmol. L’objectiu general del projecte
és el de millorar la qualitat de vida de
la població de Maliya Taluka del distric-
te de Rajkot a Gujarat, afectada pel terra-
trèmol, i contribuir a la rehabilitació.

Rehabilitació de la població
afectada pel terratrèmol 
de Gujarat a Maliya Taluka,
districte de Rajkot

país Índia

presenta Intermón Oxfam

aportació fons 7.000.000 ptes

terratrèmol a l’india
El sisme de 7,9 graus de l’escala de Ritcher que va afectar l’estat de
Gujarat, a la costa occidental de l’Índia, el 26 de gener de 2001, va pro-
duir al voltant d’uns 18.500 morts, tot i que fonts governamentals ele-
vaven la xifra a 100.000 persones. El terratrèmol va afectar les ciutats de
Bhuj, Anjar, Bachau i altres localitats properes a l’epicentre. A partir
d’aquest sisme, unes 275 rèpliques, algunes de les quals van superar els
5,3 graus en l’escala de Richter, van ocasionar greus desperfectes i fer-
its a la regió de Gujarat. La ciutat de Bhuj, on vivien unes 70.000 per-
sones, va quedar greument afectada i un 90% dels edificis presenta
greus danys d’estructura. La població viu i dorm al carrer o en refugis
temporals. Cap edifici no ofereix garanties i haurien de ser destruïts
perquè la reconstrucció és pràcticament inviable. 

En aquesta campanya d’emergència el Fons Català col.labora amb
Intermón Oxfam que, a través de la seva xarxa internacional, està treba-
llant en aquest país abans del sisme. En concret, des de l’any 1994
Intermón actua a l’estat de Maharstra i dóna suport a 17 contraparts que
treballen en els àmbits educatiu, sanitari, desenvolupament rural i drets
tribals. Malgrat que el sisme va afectar un altre estat, les contraparts
d’Intermón van patir les conseqüències de la catàstrofe i moltes s’han
desplaçat a la zona afectada per tal de donar suport en les accions d’e-
mergència.
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AJUNTAMENT DE TERRADES

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE TORTOSA

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AJUNTAMENT DE VIDRERES

AJUNTAMENT DE VILAFANT

AJUNTAMENT DE VILA-SECA

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

AGRUPACIÓ POLINYÀ SOLIDARI

BANYOLES SOLIDÀRIA

COMISSIÓ DE CARNESTOLTES DE PORTBOU

GRUP DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE CELRÀ

PLATAFORMA L’ESCALA SOLIDÀRIA

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

RUBÍ SOLIDARI

VOLUNTARIAT MUNICIPAL PER A

LA SOLIDARITAT-AJUNTAMENT DE MANLLEU

INSTITUCIONS COL·LABORADORES:
AJUNTAMENT D’ALELLA

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

AJUNTAMENT D’ASCÓ

AJUNTAMENT DE BALAGUER

AJUNTAMENT DE BALENYÀ

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA

AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE CALAFELL

AJUNTAMENT DE CALDES D´ESTRAC

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

AJUNTAMENT D’HOSTALRIC

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE LLIMIANA

AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE MEDIONA

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET

AJUNTAMENT DE MONTFERRI

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG

AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

AJUNTAMENT DEL MORELL

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE PALS

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE PORTBOU

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE REGENCÓS

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE RIUDARENES

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE RUBÍ

AJUNTAMENT DE SALLENT

AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

AJUNTAMENT DE LA SECUITA

AJUNTAMENT DE TÉRMENS 



El projecte s’emmarca en el model
Treball per Aliments, dotació d’aliments
i salut a canvi de treball comunitari com
jornades de neteja de terrenys, elimina-
ció de tolls d’aigua, reparació i neteja
de camins secundaris. A canvi d’aques-
tes tasques les persones que han inte-
grat els blocs de treball rebran un
paquet setmanal d’aliments. El projecte
preveu oferir ajut humanitari a 40 barris
i comarques del municipi de
Chinandega, tot beneficiant 1.200 famí-
lies.

Projecte d’ajut humanitari 
a Chinandega

país Nicaragua

presenta Movimiento Comunal
Nicaragüense

aportació fons 4.592.253 ptes

En diverses zones del municipi d’El
Sauce hi ha pous comunitaris que van
ser excavats a mà per les famílies de la
zona i que actualment estan en molt
mal estat. La proposta presentada pre-
veu l’adquisició i instal·lació de 50
bombes de mecate (de corda) amb tub
de PVC i els seus accessoris, els quals
permetran reactivar els pous comunita-
ris a través de la substitució de les
bombes i de les planxes de suport.

Adquisició de bombes 
de ‘mecate’ a El Sauce

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal 
de El Sauce

aportació fons 850.000 ptes

L’activitat cafetalera involucra cada tem-
porada de collita 60.000 treballadors
temporals i 25.000 de permanents.
Actualment hi ha un 90% d’atur. A
Matagalpa, una de les àrees cafetaleres
de referència del país, la situació ha
generat fam a milers de treballadors
que s’han quedat sense feina. Davant
d’aquesta situació, l’Alcaldía de
Matagalpa proposa reobrir dos centres
infantils rurals, un a la cooperativa La
Fundadora i l’altre a la hisenda San
José, que beneficiaran uns 200 infants.
Els centres oferiran atenció, alimenta-
ció, alberg  i educació.

Projecte de seguretat alimentà-
ria infantil rural a Matagalpa

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Matagalpa

aportació fons 2.154.560 ptes

sequera a nicaragua
Nicaragua viu, des de fa anys, una situació de fam crònica, aguditzada en
el transcurs del 2001 per les crisis simultànies de la caiguda dels preus
internacionals del cafè, les inundacions dels rius del nord-est i sud-est del
país i la sequera generalitzada que afecta a la zona. El Programa Mundial
d’Aliments (PMA) de les Nacions Unides anunciava a principis de l’any
2001 la vulnerabilitat en la seguretat alimentària de 37 municipis
nicaragüencs. En aquests moments es calcula que unes 25.000 famílies
pateixen fam a tot l’estat a causa de les crisis paral·leles que afecten
Nicaragua.

En el marc de les relacions de cooperació amb Nicaragua, des del Fons es
va considerar fonamental que l’Oficina a Managua acompanyés les con-
traparts afectades per aquesta situació d’emergència en el suport a pro-
jectes orientats a contribuir a la seguretat alimentària.

INSTITUCIONS COL·LABORADORES:
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFLS

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA

AJUNTAMENT DE GIRONA

AJUNTAMENT D’IGUALADA

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SALT

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGUDA

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
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INSTITUCIONS COL·LABORADORS:
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

El projecte preveu la rehabilitació de
452 manzanas de blat de moro, a través
del lliurament de llavors i un paquet
d’eines a les famílies damnificades. Els
objectius persegueixen rehabilitar les
àrees de conreu danyades, garantir a
curt termini el proveïment del producte
al mercat local i restablir l’economia
familiar. Els beneficiaris són 904 famí-
lies de les comunitats rurals damnifica-
des del municipi de Bilwi-Puerto
Cabezas.

Sembra de 452 ‘manzanas’
de blat de moro

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal 
de Puerto Cabezas

aportació fons 702.227 ptes

La iuca és un dels principals productes
de subsistència de la població de la
Costa Atlàntica. El projecte preveu la
rehabilitació de 496 manzanas de iuca,
a partir del lliurament de llavors i un
paquet d’eines a les famílies damnifica-
des. El projecte garantirà la sembra de
mitja manzana per família. A partir d’a-
quest projecte es rehabilitaran les àrees
de conreu que generaran producció per
al mercat local. En aquest sentit, se’n
beneficiaran 992 famílies de Bilwi-
Puerto Cabezas, que podran restablir la
seva economia.

Sembra de 496 ‘manzanas’
de iuca

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal 
de Puerto Cabezas

aportació fons 2.147.399 ptes

inundacions a nicaragua
La posició geogràfica de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord de
Nicaragua (RAAN) situa aquest territori en una zona d’alt risc. El 25 d’oc-
tubre la RAAN va patir les conseqüències del pas de l’huracà Michelle ja
convertit en tempesta tropical i va provocar inundacions a la zona urbana
i rural del municipi. Al seu pas per la Costa Atlàntica Nord, les fortes
pluges van provocar danys abundants pel que fa a les infraestructures
vials, serveis bàsics, habitatges i agricultura. La capital de la regió, Bilwi-
Puerto Cabezas, compta amb 64 comunitats rurals i un centre urbà inte-
grat per 23 barris. Els danys provocats pels aiguats afecten directament
51 comunitats rurals i 23 barris. Les pèrdues materials són abundants i
la població damnificada supera les 6.000 persones. 

Les accions per pal·liar els efectes de les pluges contemplen la interven-
ció en la fase de rehabilitació, mitjançant suport urgent a la reactivació
agrícola del municipi de Bilwi-Puerto Cabezas, endegant un pla emergent
de suport a l’agricultura a través de la sembra de blat de moro i iuca. Les
accions es realitzen en coordinació directa amb el Comitè Municipal
d’Emergència organitzat per l’Alcaldia.



Sensibilització
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Les línies de treball a l’àmbit de la sensibilització per a l’any 2001 van tenir com a
objectiu ampliar i donar suport a projectes que impulsessin la reflexió, el debat i l’a-
valuació de la cooperació al desenvolupament. Es va treballar en la promoció de
mecanismes per obrir alternatives en les relacions econòmiques com la banca ètica,
el comerç just i el deute extern, alhora que es va incidir en el foment del diàleg inter-
cultural, especialment entre els pobles de la conca de la Mediterrània.

Sensibilització

El Servei de Documentació Internacional
té com a finalitat oferir documentació i
informació sobre polítiques de desenvo-
lupament, relacions Nord - Sud i con-
flictes, entre d’altres temes, a professio-
nals i estudiants de la comarca del
Vallès. El projecte preveu l’adaptació de
la base de dades del fons documental
per connectar-se a la xarxa telemàtica
de biblioteques públiques i privades de
Sabadell i comarca.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Servei de documentació 
internacional

país Catalunya

presenta Lliga dels Drets dels Pobles

aportació fons 2.500.000 ptes
Bioforce Développement és una escola
de formació de logistes d’acció humani-
tària situada a Lió, França. Es tracta
d’una de les poques escoles d’aquestes
característiques existents a Europa i
amb un prestigi reconegut en el sector
de les organitzacions no governamen-
tals. Des de 1993 Setem Catalunya coor-
dina el concurs de selecció d’alumnes
de l’Estat espanyol. Amb aquest projec-
te s’ampliarà la difusió de la convocatò-
ria i la millora de la selecció de candi-
dats.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Beques Bioforce 2000

país Catalunya

presenta Lliga dels Drets dels Pobles

aportació fons 500.000 ptes

Des de 1996, el Fons Català vincula els
projectes de desenvolupament a les
migracions, i suposa, en aquests
moments, una de les àrees prioritàries
de treball. El concepte de migracions i
desenvolupament pretén transformar la
immigració en protagonista de la coo-
peració al desenvolupament entre les
societats del Nord i les dels països d’o-
rigen. En aquest sentit, s’organitza el
curs de formació en cooperació interna-
cional per a immigrants i cooperants.
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

AJUNTAMENT DE NAVARCLES

GENERALITAT DE CATALUNYA

Migracions 
i desenvolupament 2001

país Europa, Àfrica Subsahariana

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 4.560.695 ptes

Mans Unides ha posat en marxa una
exposició itinerant sobre Àfrica amb
fotografies de Kim Manresa. L’objectiu
de l’exposició és acostar a través
d’imatges del continent la realitat
d’aquesta zona geogràfica i fomentar el
respecte a la diversitat i la diferència.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Àfrica, escolta la seva veu

país Catalunya

presenta Mans Unides

aportació fons 1.500.000 ptes

Aquest projecte de sensibilització s’em-
marca en una campanya que es realitza
en tres països del sud d’Europa (Itàlia,
Estat espanyol i Portugal) amb l’objec-
tiu de fomentar el comerç just en dife-
rents àmbits de la societat. Entre les
accions programades destaca el pas per
Barcelona i Tarragona del veler Estelle,
en el qual es realitzaran activitats diver-
ses de sensibilització.
AJUNTAMENT DE MANRESA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Comerç just: 
ens hi embarquem?

país Catalunya

presenta Setem Catalunya

aportació fons 1.500.000 ptes

Exposició de Mans Unides sobre Àfrica 
a BarcelonaIm
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L’Observatori de la Solidaritat és un ser-
vei de documentació de la Fundació
Solidaritat, de la Universitat de
Barcelona, sobre conflictes a través
d’internet, el qual analitza la situació
dels drets humans, especialment, en
regions que viuen conflicte armats. 
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

Observatori Solidaritat 2000

país Catalunya

presenta Fundació Solidaritat,
Universitat de Barcelona

aportació fons 2.900.000 ptes

En el marc de l’àrea de municipalisme
s’han promogut, principalment, dues
activitats clau per a l’anàlisi i la reflexió
de la cooperació descentralitzada. Per
una banda, el Fons Català ha signat un
conveni de col·laboració amb la
Université de París 1 - Sorbonne i el
grup Emergència - Rehabilitació -
Desenvolupament (URD) per elaborar
una anàlisi de l’impacte a tres anys del
pas de l’huracà Mitch per Nicaragua. En
segon lloc, s’ha realitzat la Trobada de
Ciutats Catalanes Solidàries amb
Municipis Cubans a Castelldefels.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Àrea de Municipalisme 2001

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 5.364.286 ptes

La revista Síntesis, editada per l’AIETI,
és una de les principals publicacions de
l’Estat espanyol dedicades a tractar els
temes de la realitat llatinoamericana
des d’un punt de vista acadèmic. El pro-
jecte dóna suport a l’edició del número
33/34 amb articles d’especialistes en
desenvolupament, política i societat
local llatinoamericana i cooperació
municipal.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Revista Síntesis: 
política i desenvolupament
local a Iberoamèrica

país Catalunya

presenta AIETI

aportació fons 1.500.000 ptes

El fòrum de cooperació entre societats
d’Amèrica Llatina, el Carib i Europa,
amb el nom de Fòrum ALCE, va néixer
en el marc del Fòrum Social Mundial,
amb l’objectiu de construir un espai
d’intercanvi i col·laboració entre la
societat civil d’aquestes regions. El pro-
jecte consisteix en l’organització de la
6a trobada del grup d’animació del
Fòrum ALCE, l’abril del 2001.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Fòrum de cooperació entre
societats d’Amèrica Llatina, 
el Carib i Europa

país Catalunya

presenta Desenvolupament
Comunitari

aportació fons 1.000.000 ptes

L’Assemblea General de les Nacions
Unides va proclamar l’any 2000 Any
Internacional de la Cultura de Pau. El
projecte promou la cultura de la pau a
Catalunya amb l’elaboració de material
didàctic multimèdia, vídeo i fitxes
didàctiques dirigides a escoles i esplais.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Material didàctic: 2000, 
Any Internacional 
de la Cultura de Pau

país Catalunya

presenta CIEMEN

aportació fons 1.500.000 ptes

La Trobada de Barcelona és un encontre
internacional que cada any organitzen
Justícia i Pau i la Fundació per la Pau.
Coincidint amb l’Any Internacional de la
Cultura de la Pau, la XI Trobada de
Barcelona analitzarà el procés de globa-
lització i les dificultats que ofereix a la
instauració d’una cultura de la toleràn-
cia.
GENERALITAT DE CATALUNYA

XI Trobada de Barcelona: 
La Cultura de la Pau davant 
del Procés de Globalització

país Catalunya

presenta Justícia i Pau

aportació fons 1.000.000 ptes

El projecte consisteix a crear un servei
de documentació i difusió via internet
dels recursos que existeixen a
Catalunya sobre el Magrib i l’Àfrica
Subsahariana. Es preveu l’edició d’una
guia de recursos sobre aquesta zona
geogràfica i una pàgina web amb infor-
mació i agenda d’actes culturals relacio-
nats amb el tema.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Dirisha Wa Afrika 
(La Porta de l’Àfrica)

país Catalunya

presenta Centre d’Estudis Africans

aportació fons 1.000.000 ptes

Trobada de Ciutats Catalanes Solidàries 
amb Municipis Cubans a Castelldefels
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A l’àmbit de la sensibilització es dóna
continuïtat a l’exposició Una mirada al
món, endegada l’any d’2000, amb l’ob-
jectiu de conscienciar entorn els des-
equilibris Nord - Sud i les desigualtats
econòmiques i socials. L’Agenda de la
Cooperació, publicada setmanalment a
El Periódico de Catalunya, és una altra
de les activitats realitzades, amb la
voluntat de difondre els actes, confe-
rències i cursos que es porten a terme
en relació a cooperació, drets humans,
desenvolupament, gènere i globalitza-
ció, entre d’altres.
AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Àrea de Sensibilització 2001

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 4.587.922 ptes

Les jornades, que s’emmarquen en l’à-
rea de treball de migracions i desenvo-
lupament, es plantegen en el
transcurs de la II Assemblea General
de la Federació d’Associacions de
Senegalesos a Espanya. L’objectiu és
tractar l’anàlisi de la immigració sene-
galesa a partir de la problemàtica social
al país d’acollida i la contribució al des-
envolupament econòmic del Senegal.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Jornades sobre la immigració
senegalesa a l’Estat espanyol

país Catalunya, Senegal

presenta Associació Catalana de
Residents Senegalesos

aportació fons 400.000 ptes

El projecte suposa la continuació del
treball endegat l’any 2000 entorn la
temàtica d’Amèrica Llatina i drets humans,
per una cultura de la pau. En aquest sen-
tit, la trobada reunirà representants del

moviment indígena de Xile, Bolívia,
Equador, Guatemala i Mèxic en un encon-
tre amb la societat civil catalana.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Trobada de Pobles Indígenes d´Amèrica Llatina a Barcelona

país Catalunya

presenta Associació de Suport a les Organitzacions Populars Xilenes (ASOPXI)

aportació fons 1.500.000 ptes

El projecte respon a la necessitat de fer
un seguiment de l’actuació del Govern
de l’Estat espanyol, de les multinacio-
nals i de les institucions internacionals
vinculades amb la problemàtica de l’en-
deutament extern. Es crearà una pàgina
web que gestioni, sistematitzi i doni
visibilitat a les dades obtingudes.
L’Observatori comptarà amb àrees espe-
cífiques d’investigació sobre el deute
extern, el deute ecològic, la societat
civil, el Govern espanyol i les multina-
cionals.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TERRASSA

Creació i desenvolupament 
de l’Observatori del Deute 
en la Globalització

país Catalunya

presenta Càtedra Unesco de la UPC

aportació fons 5.454.546 ptes

El projecte es concep com un espai de
formació i anàlisi de les dinàmiques
socials i culturals dels pobles de la
Mediterrània dirigida als alumnes de
secundària. Es plantegen sessions teòri-
ques a càrrec d’experts sobre conflictes,
drets humans, societat, entre d’altres, a
l’àrea de la Mediterrània i sortides per
visitar llocs emblemàtics de caràcter
històric.
GENERALITAT DE CATALUNYA

La Mediterrània: cruïlla 
de tradicions i innovacions

país Catalunya

presenta Fundació Randa

aportació fons 500.000 ptes

El projecte consisteix en la celebració
d’unes jornades dirigides a les persones
que treballen en el món de la coopera-
ció al desenvolupament, per tal d’insis-
tir en la importància de l’avaluació com
a part fonamental del cicle del projecte
i oferir una anàlisi dels instruments i
problemes de l’avaluació. En el marc de
les activitats programades es preveu la
presentació del manual d’avaluació de
la Creu Roja.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Jornada: l’avaluació de la coo-
peració per al desenvolupament

país Catalunya

presenta Creu Roja Catalunya

aportació fons 500.000 ptes

Membres de comunitats indígenes d’Amèrica Llatina a Barcelona



Es tracta de fer arribar a la ciutadania el
missatge i els principis de la banca ètica
i solidària mitjançant l’edició i presenta-
ció del llibre La Banca Ètica. El llibre,
que és una síntesi de les ponències i
taules rodones del 1r Congrés
Internacional d’Inversió i Estalvi Solidari
a Catalunya, anirà completat amb una
anàlisi del context de la banca ètica a
Catalunya i arreu del món. 
GENERALITAT DE CATALUNYA

La banca ètica ja és aquí

país Catalunya

presenta Finançament Ètic i Solidari
(FETS)

aportació fons 2.000.000 ptes

El projecte, molt lligat a les accions de
cooperació que duu a terme el Casal
d’Amistat amb Cuba de Badalona, pre-
veu la realització d’accions de sensibi-
lització en aquesta ciutat. La difusió es
realitzarà a partir de l’elaboració de
diversos materials informatius que recu-
llin l’experiència dels projectes relacio-
nats amb la implantació de sistemes
d’energies renovables a diversos con-
sultoris mèdics de muntanya a Cuba.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Difusió i sensibilització sobre
l’electrificació dels consultoris
mèdics de muntanya a Cuba

país Catalunya

presenta Casal d’Amistat amb Cuba
de Badalona, Ajuntament de Badalona

aportació fons 656.100 ptes El Fons Especial de Solidaritat i
Cooperació pretén la posada en funcio-
nament d’una secció especialitzada en
el marc de la Biblioteca Central de
Santa Coloma de Gramenet. El Fons
comptarà amb llibres, documents, CD-
ROM, cassettes, mapes i vídeos sobre
drets humans, ecologia, educació per la
pau, estudis monogràfics sobre països i
regions, interculturalitat, gènere, desen-
volupament i pobles indígenes, entre
d’altres temes. 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

GENERALITAT DE CATALUNYA

Fons Especial de Solidaritat 
i Cooperació a la Biblioteca
Central de Santa Coloma 
de Gramenet

país Catalunya

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 5.396.974 ptes

L’any 2001 suposa la continuïtat del tre-
ball d’elaboració del material didàctic
de la campanya i la promoció de la ini-
ciativa en els municipis catalans. Es
proposa la participació dels ajunta-
ments a partir de l’organització d’activi-
tats informatives i didàctiques com
exposicions, cicles de conferències o
passi de pel·lícules.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

Àrea Mediterrània 2001

país Catalunya, Països Mediterranis

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 15.091.109 ptes

El projecte pretén gestionar dos centres
d’acollida per a persones que provenen
de zones en conflicte, bàsicament
malalts que han vingut per rebre tracta-
ments especials i estudiants. Una casa
serà destinada a l’acollida de les perso-
nes que necessiten atencions sanitàries
i una altra per a l’acollida de persones
que estiguin fent estades de formació i
estudis. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

Xarxa de centres d’acollida

país Catalunya

presenta Associació Juvenil 
La Rotllana, Ajuntament de Badalona

aportació fons 4.870.000 ptes

Portada del llibre La Banca Ètica
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CONFERÈNCIA SOBRE EL PROCÉS DE PAU A MÈXIC
El Fons Català va organitzar el 21 de febrer a Sant Cugat del Vallès la con-
ferència Característiques i lliçons del procés de pau a Mèxic, a càrrec de
l’exbisbe de Chiapas, Samuel Ruíz. La xerrada va permetre aprofundir en els
elements del conflicte i les solucions de futur a Chiapas.

CENTREAMÈRICA DOS ANYS DESPRÉS DE L’HURACÀ MITCH
El pas de l’huracà Mitch per Amèrica Central va posar en evidència la vulner-
abilitat social, econòmica, política i institucional en aquesta àrea geogràfica.
Amb l’objectiu de reflexionar sobre els efectes del Mitch, el 14 de març es va
organitzar a Santa Coloma de Gramenet l’acte Centreamèrica dos anys després
de l’huracà Mitch. La jornada va comptar amb la participació d’Ana Quirós,
representant de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local,
i Morena Soledad Herrera, regidora de San Salvador. 

JORNADA MUNICIPIS I SOLIDARITAT
Amb l’objectiu de reflexionar al voltant de la cooperació descentralitzada, el
21 de maig, es va organitzar a l’Hospitalet una jornada monogràfica dedicada
a la cooperació municipial a Catalunya: Jornada Municipis i Solidaritat. L’acte
va analitzar la situació de la cooperació a l’Estat espanyol i a Catalunya, i es
van organitzar tallers sobre agermanaments, migracions i polítiques de soli-
daritat des dels municipis. A l’acte es van fer públics els resultats de l’Estudi
de la Cooperació Local de Catalunya amb els Països del Sud, 1998-1999-2000.

FÒRUM SOCIAL MUNDIAL A PORTO ALEGRE
El 1r Fòrum Social Mundial (FSM) a Porto Alegre, Brasil, el gener del 2001,
va ser l’inici d’un procés de construcció de confluències entre moviments
socials d’arreu del món amb l’objectiu d’articular propostes i alternatives a
l’actual model de globalització neoliberal. En paral.lel al 1r FSM es va cele-
brar el Fòrum d’Autoritats Locals per la Inclusió Social. El Fons Català va par-
ticipar a la primera reunió del Comitè Internacional del FSM, el mes de juny,
a São Paulo, i des d’aleshores participa d’aquest procés d’articulació d’al-
ternatives.

Activitats de cooperació 
descentralitzada i municipalisme

Acte d’obertura del Fòrum Social Mundial a Porto Alegre



UNOPS CUBA
Per tal de conèixer la tasca que es realitza des del Programa de
Desenvolupament Humà Local de les Nacions Unides obert a la cooperació
descentralitzada, una delegació del Fons Català va viatjar el juliol a Cuba.
L’estada va permetre mantenir entrevistes amb els responsables del pro-
grama, visitar projectes que s’estan portant a terme i establir els acords
necessaris amb els responsables de Relacions Internacionals i de la
Secretaria General Adjunta del Poder Popular de Ciudad Habana per a
l’organització, a Catalunya, de la Trobada de Ciutats Catalanes Solidàries amb
Municipis Cubans.

DELEGACIÓ D’OBSERVADORS A LES ELECCIONS GENERALS DE
NICARAGUA I VISITA A EL SALVADOR
Més de 30 representants d’ajuntaments i entitats de Catalunya van participar
a la delegació d’observadors internacionals que el Fons Català va organitzar
amb motiu de les eleccions generals del 4 de novembre a Nicaragua.
L’observació electoral es va realitzar amb la coparticipació del Fons Català, el
Fons Mallorquí, el Fons Pitiús, Euskal Fondoa i el Fons Valencià. Un cop final-
itzada la tasca d’observació, 15 membres de la delegació catalana van
desplaçar-se a El Salvador, del 8 al 12 de novembre, amb l’objectiu de fer el
seguiment de la campanya de reconstrucció en aquest país després dels ter-
ratrèmols del gener i febrer del 2001 i participar a l’Encuentro internacional
de mujeres electas en cargos públicos en entidades locales.

TROBADA DE CIUTATS CATALANES SOLIDÀRIES 
AMB MUNICIPIS CUBANS
Més d’un centenar de persones van participar a la Trobada de Ciutats
Catalanes Solidàries amb Municipis Cubans, organitzada pel Fons Català de
Cooperació, l’Ajuntament de Castelldefels i la Diputació de Barcelona, el 18 de
gener de 2002, a Castelldefels. Alcaldes i regidors de diferents municipis cata-
lans, integrants d’organitzacions solidàries amb el poble cubà i alcaldes de
deu poblacions cubanes, juntament amb representants de la Secretaría
Adjunta del Poder Popular de Ciudad Habana, de la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Asamblea del Poder Popular Provincial de Ciudad
Habana i de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Asamblea del
Poder Popular Provincial de Holguín van participar a la jornada. La trobada,
que inicialment s’havia d’organitzar el 24 d’octubre de 2001, es va haver de
posposar com a conseqüència del context internacional generat després de
l’11 de setembre, que dificultava la visita a Catalunya dels representants
cubans.
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Comunicació
A l’àmbit de la comunicació, el Fons promou, tant internament com exter-
nament, la difusió de les activitats realitzades en el món de la cooperació
i la solidaritat. 

En aquest sentit, en el transcurs del 2001, es va editar mensualment el Full
Informatiu, una eina per donar a conèixer a socis i col.laboradors les activ-
itats i campanyes que realitza el Fons. Una altra publicació va ser la
memòria anual que recull els projectes finançats, els fons gestionats i les
activitats realitzades. 

Com a gran novetat, cal informar de l’obertura de la pàgina web
www.fonscatala.org, on es poden consultar dades referents a la dinàmica
interna, els projectes executats i les publicacions elaborades. Al web,
l’usuari pot accedir a informació sobre els projectes en curs i els realitzats
en els darrers cinc anys, la col·laboració que mantenen els ajuntaments amb
el Fons i els projectes que financen. Amb aquesta nova eina, el Fons reforça
els principis que sempre ha defensat de transparència en la destinació dels
recursos econòmics que els socis aporten, alhora que ofereix aquestes
dades públicament a la ciutadania.

En relació als mitjans de comunicació, les notícies referents al Fons han
aparegut periòdicament tant a la premsa local i comarcal com als mitjans
de gran difusió a Catalunya. Amb El Periódico de Catalunya, des de l’any
1999, el Fons manté un conveni de col·laboració per tal de publicar cada
dijous una pàgina amb el recull d’activitats solidàries que es realitzen a
Catalunya en el transcurs de la setmana, sota el nom de l’Agenda de la
Cooperació. A l’àmbit local, el Fons col.labora amb el programa Solidària de
Vilafranca Televisió, un espai setmanal de notícies sobre activitats rela-
cionades amb el món de la cooperació, el qual es distribueix gratuïtament
a una vintena d’emissores locals a través del Circuit de Televisions Locals.

Portal de la pàgina web del Fons Català



1998 1999 2000  

Ajuntaments 1.518.616.138 ptes 1.658.517.583 ptes 1.742.032.416 ptes  

Ens supramunicipals 

Consells Comarcals 6.031.209 ptes 5.015.139 ptes 2.879.362 ptes  

Diputacions 467.744.770 ptes 493.913.394 ptes 525.612.190 ptes  

Mancomunitats 60.000.000 ptes 60.000.000 ptes 60.000.000 ptes  

Subtotal 533.775.979 ptes 558.928.583 ptes 588.491.552 ptes  

TOTAL 2.052.392.117 ptes 2.217.446.166 ptes 2.330.523.968 ptes  

Increment sobre l’any anterior  + 8,0 % + 5,1 %  

ESTUDI DE LA COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA
AMB ELS PAÏSOS DEL SUD

El Fons Català de Cooperació ha realitzat l’Estudi de la cooperació local de
Catalunya amb els països del Sud 1998-1999-2000. L’objectiu d’aquest estu-
di ha estat presentar un mapa que reflecteixi la situació actual de la coop-
eració municipal a Catalunya, alhora que permeti de definir possibles ori-
entacions sobre l’estat de la cooperació al desenvolupament en els nostres
municipis. Aquesta és la primera anàlisi d’aquestes característiques que s’e-
labora en el nostre país amb dades de 544 municipis, que corresponen al
93% de la població catalana, a més de les xifres d’altres corporacions locals.

En aquest estudi es constata com l’ajut oficial al desenvolupament provinent
de l’administració local catalana s’eleva, pel que fa a l’any 2000, a més de
2.330 milions de pessetes, i mostra les dades referents als exercicis 1998,
1999 i 2000 per tal que es puguin analitzar comparativament i subratllar les
tendències i evolucions. A banda de les dades quantitatives, també es pre-
senta com aquesta cooperació municipal es duu a terme (línies d’actuació,
distribució geogràfica dels recursos, anàlisi dels sectors...) i l’establiment de
mecanismes de participació local en temes de solidaritat, com els agermana-
ments entre municipis. 
Fins ara, l’Estudi ha estat presentat a l’Hospitalet, Lleida, Mataró, Santa
Coloma de Gramenet, Llavorsí, Ripollet, Vic, Tarragona i Olot. L’objectiu és
donar a conèixer a diferents poblacions la realitat de la cooperació local cata-
lana amb els països del Sud.

A continuació us presentem alguns gràfics que sintetizen les dades recollides.

Processos de reflexió entorn 
la cooperació descentralitzada

Informació relativa a recursos destinats a cooperació pels ajuntaments i els ens supramunicipals:
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Pel que fa als recursos de l’any 1999, s’han distribuït de la forma següent:

Destinat a projectes 2.076.280.002 ptes  

Aplicat a despeses de gestió en la pròpia administració 73.969.979 ptes  

Romanents no aplicats durant l’any o destinats a projectes no especificats 35.280.822 ptes  

Recursos destinats a projectes que no es poden incloure 

en la categoria de cooperació al desenvolupament 31.915.363 ptes   

TOTAL: 2.217.446.166 ptes  
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Ajuntaments que fan cooperació

13 (3,8%)

121 (35,5%)

207 (60,7%)

Socis del Fons

Col.laboradors del Fons

No són socis del Fons  

Ajuntaments de Catalunya i cooperació

341

203

402

90,8%

6,9%

2,3%

Sí fan cooperació 

No fan cooperació

No tenim informació  

Per nombre d’ajuntaments:

Per població representada:



Altres dades d’interès:

74 ajuntaments arriben al 0,7% i 13 en defineixen l’any d’assoliment.
45 ajuntaments agermanats amb 62 pobles del Sud. 
48 municipis amb consell de cooperació.
20 municipis amb coordinadora d’entitats de cooperació i solidaritat.
35 municipis organitzen brigades de solidaritat.

70

Portada de l’Estudi de la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud



7171

ESTUDIS SOBRE LA PARTICIPACIÓ A SAN MIGUELITO 
(NICARAGUA) I A SANT BOI DE LLOBREGAT

En el marc de l’agermanament entre Sant Boi de Llobregat i San Miguelito
(Río San Juan, Nicaragua), l’Ajuntament de Sant Boi va signar un conveni amb
el Fons Català per tal de realitzar un procés de diagnòstic i planificació local
a San Miguelito amb l’objectiu de redefinir les línies estratègiques de l’ager-
manament. En aquest sentit, es va fer el diagnòstic participatiu de San
Miguelito, que pretenia analitzar les principals problemàtiques que afecten el
municipi i determinar perspectives de desenvolupament amb la participació
de la ciutadania. 

L’estudi va incloure l’observació directa i participant i la sistematització de
dades secundàries que van permetre recopilar, analitzar i interpretar tot un
seguit d’informació d’interès. Alhora, es van realitzar entrevistes amb actors
socials locals i tallers participatius, que van servir per a l’elaboració del diag-
nòstic local i la definició d’estratègies de desenvolupament.

Aquesta anàlisi va permetre de consolidar els vincles d’agermanament, fomen-
tar la solidaritat i potenciar els intercanvis entre ambdós municipis.

Assemblea municipal a San Miguelito



AVALUACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
D’EMERGÈNCIA I RECONSTRUCCIÓ 
DESPRÉS L’HURACÀ MITCH A NICARAGUA

En el marc de la campanya per a la reconstrucció de Centramèrica després
de l’huracà Mitch, el Fons Català, la Université de París 1-Sorbonne i el grup
URD (Emergència-Rehabilitació-Desenvolupament) van signar un conveni de
col·laboració per tal d’elaborar una avaluació d’impacte a tres anys del pas
de l’huracà Mitch per Nicaragua. 

L’objectiu de l’avaluació va consistir a realitzar un estudi extern que com-
parava models d’intervenció en situacions d’emergència, per tal de generar
un procés de reflexió entorn de les actuacions en moments de crisi per part
de diferents actors humanitaris i de desenvolupament (locals, internacionals,
estatals i multilaterals). L’estudi, Tres anys després del Mitch, intervencions
davant les grans catastrofes socionaturals. Quatre estudis de cas a
Nicaragua, va sistematitzar experiències amb la finalitat de donar suport als
actors que treballen en cooperació i millorar la seva intervenció. En aquest
sentit, es va elaborar una sèrie de recomanacions sota el títol Avaluar per
evolucionar.

L’estudi a Nicaragua va partir d’un enfocament municipalista, a l’àmbit urbà
i rural, i de la capacitat de gestió del poder local davant de la crisi. Del juny
al novembre del 2001, es va analitzar l’impacte de les intervencions real-
itzades en quatre municipis: Somoto i Posoltega (a la zona rural) i a Estelí i
Ciudad Sandino (a la zona urbana). El treball va permetre també contrastar
aquestes anàlisis amb altres processos de reconstrucció a la resta de
Centreamèrica.

L’estudi va establir la necessitat de promoure, a l’àmbit rural, l’accés a la
terra i el suport a projectes productius agropecuaris que reforcen la segure-
tat alimentària. A l’àmbit urbà, va establir la necessitat de fomentar els petits
projectes de reactivació econòmica. Malgrat les necessitats, l’avaluació va
constatar com després de la crisi, des de l’àmbit bilateral i multilateral,
s’havia optat per la construcció d’infraestructures i des de la cooperació
descentralitzada, ONG locals i internacionals per la construcció de cases.
Altres recomanacions de l’estudi van ser la promoció de la reconstrucció in
situ i evitar el desplaçament de la població. Tot i així, es va constatar que
les tasques de reconstrucció havien generat importants desplaçaments cap
a la perifèria de les grans ciutats, tot reforçant l’exclusió social dels sectors
més empobrits. 

Aquesta avaluació d’impacte permet de valorar la cooperació internacional
postcatàstrofe, el treball en el marc de l’emergència i treure’n lliçons que
enriqueixin la planificació estratègica i els programes a executar.
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Comissions de Treball
En el transcurs del 2001, tres comissions de treball integraven el Fons
Català: la comissió de Municipalisme, de la Mediterrània i de Seguiment del
Marc Legal. Aquestes comissions permeten impulsar les línies de treball
establertes, millorar la cooperació local de Catalunya amb els pobles del
Sud i organitzar jornades temàtiques sectorials que aprofundeixin en els
continguts.

COMISSIÓ DE MUNICIPALISME
La Comissió de Municipalisme va ser la més activa en el transcurs de l’any
2001 i va centrar-se principalment en la campanya d’emergència a El Salvador
després dels terratrèmols de gener i febrer del 2001, en la delegació d’ob-
servadors a les eleccions de Nicaragua, i en la Trobada de Ciutats Catalanes
Solidàries amb Municipis Cubans, que va tenir una molt àmplia participació
de les ciutats catalanes agermanades amb Cuba i d’una delegació de repre-
sentants dels municipis cubans.

Delegació d’observadors de municipis catalans al projecte d’intercanvi amb 
el Consejo Departamental de Alcaldes de La Libertad, El Salvador

COMISSIÓ DE LA MEDITERRÀNIA
La Comissió de la Mediterrània va treballar a partir de la necessitat de con-
tribuir a recuperar una dimensió mediterrània de Catalunya, amb iniciatives
que posessin de manifest, fomentessin i reforcessin la consciència d’aquesta
identitat entre la població. En aquest sentit, es va inaugurar l’oficina al
Marroc, a Tetuan, encarregada de realitzar el seguiment dels projectes,
la identificació d’entitats i l’acompanyament dels processos, i es van
elaborar diferents materials de sensibilització en el marc de la campanya
La Mediterrània, una cruïlla de pobles.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MARC LEGAL
Un cop el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei catalana de cooperació,
el 17 de desembre de 2001, el Fons va constituir la Comissió de Seguiment
del Marc Legal amb l’objectiu de col.laborar en el desplegament del seu artic-
ulat i, en especial, pel que fa al reglament de la Comissió de Coordinació dels
Ens Locals. La pròpia Llei preveu que la composició de la comissió sigui par-
itària i hi participin representants de departaments i els organismes de la
Generalitat, dels ens territorials i locals designats per llurs entitats represen-
tatives, i del Fons Català.



Consells de cooperació
A l’àmbit dels ajuntaments socis, el Fons Català participa en diversos consells
de cooperació municipal i en activitats organitzades, amb l’objectiu d’aproxi-
mar la dinàmica del Fons al treball local i establir una comunicació directa amb
les entitats del municipi.

BADALONA
A Badalona, el Consell Sectorial de Solidaritat va ser creat l’any 1995 i l’inte-
gren les Organitzacions No Governamentals (ONG) de la ciutat i els grups
municipals. El Fons Català gestiona la convocatòria de projectes a través del
conveni que manté amb el municipi. El setembre del 2001, el Consell va organ-
itzar la Fira de la Solidaritat, que es realitza anualment al municipi, en la qual
van participar més de 30 entitats i va incloure tallers, paradetes, actuacions
musicals, activitats infantils i sopar solidari. En el marc de les activitats pro-
gramades es van dur a terme conferències sobre cooperació, migracions i
gènere.

BARCELONA
L’any 1999 es va constituir el Consell de Cooperació Internacional a
Barcelona. En el marc del Consell, el Fons assisteix a les reunions convo-
cades.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
El Fons Català va participar a la taula rodona organitzada per l’Ajuntament de
la Bisbal sobre Balanç i perspectives de futur de la cooperació a Catalunya,
a la cloenda del curs.

CASTELLDEFELS
El Consell Municipal de Pau i Solidaritat, creat el 1995, té com a objectiu coor-
dinar les activitats de les ONG de la ciutat i consensuar la destinació del 0,7%.
El Fons assisteix a les reunions convocades pel Consell i en el transcurs de
l’any es va organitzar la Trobada de Ciutats Catalanes Solidàries amb Municipis
Cubans, que va reunir alcaldes, regidors i representants de la societat civil de
Cuba i Catalunya.

GIRONA
El Consell Municipal de Girona per a la Cooperació, integrat per la
Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme i l’Ajuntament,
funciona com a òrgan complementari de participació ciutadana amb l’objectiu
de facilitar, promoure i donar suport a les actuacions de solidaritat i coop-
eració. El Fons col.labora amb el Consell participant en l’avaluació de projectes.
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IGUALADA
Igualada Solidària va constituir-se el 1994 amb l’objectiu de coordinar i donar
suport a les entitats i iniciatives relacionades amb la solidaritat. El març del
2001, Igualada Solidària va publicar la Guia d’Entitats Solidàries d’Igualada.
Participa-hi! amb l’objectiu de recopilar informació sobre els col.lectius del
municipi i aconseguir més voluntariat. En relació al Fons Català, l’any 2001 va
servir com a fase prèvia a la signatura d’un conveni de col·laboració entre totes
dues institucions.

MATARÓ
Des de l’any 1996 compta amb Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional integrat per representants dels grups municipals, ONG, Federació
d’Associacions de Veïns i persones de reconegut prestigi. El Fons col.labora
amb el Consell, a través del conveni signat, en l’avaluació i  seguiment dels
projectes. L’any 2001, l’Ajuntament va organitzar una jornada de reflexió
adreçada als membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

MOLINS DE REI
Molins de Rei Solidària, constituïda l’any 1995 i integrada per ONG locals, la
Regidoria de Cooperació i delegats de partits s’encarrega de donar transparèn-
cia a la gestió dels recursos municipals, valorar els projectes, intercanviar
experiències i formular activitats conjuntes. L’any 2001 s’ha portat a terme una
fase prèvia de signatura d’un conveni de col·laboració amb el Fons Català.
Entre les activitats realitzades en el transcurs de l’any destaca el curs de
Cooperació i educació per al desenvolupament, en el qual van assistir 60 per-
sones, i les jornades Solidaritat internacional per superar el desenvolupament.

MONTCADA I REIXAC
L’any 2000 es va constituir a Montcada i Reixac el Consell de Solidaritat que
s’encarrega d’aprovar projectes solidaris, distribuir recursos i avaluar les
accions. L’any 2001 s’ha treballat en la fase prèvia de signatura d’un conveni
amb el Fons Català. En el marc de les activitats realitzades en el transcurs
de l’any cal destacar les exposicions Un poble que acull creu en el seu futur
i De la cultura de la violència a la cultura per la pau i la xerrada Afganistan,
el crit silenciat a càrrec de HAWCA - Catalunya.

MONTMELÓ
El Fons Català va participar a les reunions del Consell de Cooperació de
Montmeló i a finals del 2001 va organitzar el curs de cooperació Migracions i
desenvolupament, una nova forma d’intercanvi Nord-Sud. El curs tenia com a
objectiu formar els immigrants i col.laboradors catalans en cooperació al
desenvolupament i execució de projectes.

RIPOLLET
Des del Fons Català es va participar a l’acte sobre Criteris de gestió de pro-
jectes, organitzat per l’Ajuntament de Ripollet.



SANT BOI DE LLOBREGAT
En el marc de l’agermanament entre Sant Boi i San Miguelito (Nicaragua), es
va signar un conveni amb el Fons Català per tal de realitzar un procés de diag-
nòstic i planificació local a San Miguelito, amb la voluntat de redefinir les línies
estratègiques de l’agermanament.

SANTA COLOMA DE GRAMENET
El Consell de Solidaritat i Cooperació, creat l’any 1998 a Santa Coloma, està
integrat per representants de grups municipals i de les entitats. El Fons, a
través del conveni, col.labora en l’anàlisi, avaluació i seguiment dels projectes.
El març del 2001 es va organitzar la jornada Centreamèrica dos anys després
de l’huracà Mitch amb la participació d’Ana Quirós, representant de la Red
Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, i Morena Soledad
Herrera, regidora de San Salvador.

SENTMENAT
El Fons Català va participar el desembre del 2001 a la xerrada sobre
Cooperació municipalista i mecanismes de seguiment i avaluació de projectes,
organitzada per l’Ajuntament de Sentmenat.

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’AMB
En el marc del Consell de Cooperació de la Mancomunitat de Municipis de
l’AMB, el Fons gestiona la línia de municipalisme per tal de contribuir a cofi-
nançar els projectes provinents dels ajuntaments metropolitans.

GENERALITAT DE CATALUNYA
El Fons Català participa en el Consell de Cooperació de la Generalitat de
Catalunya, el qual va elaborar la Llei catalana de cooperació aprovada per
unanimitat al Parlament de Catalunya el 17 de desembre de 2001.
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Any de creació  Nombre de socis  Recursos gestionats*     Projectes aprovats

FONS CATALÀ 1986 246 630 158  

EUSKAL FONDOA 1988-96 69 180 14  

FONS VALENCIÀ 1992 74 140 14  

FONS MALLORQUÍ 1993 53 340 80  

FONS MENORQUÍ 1993 33 126 20  

FONDO GALEGO 1997 61 36 8  

FONS PITIÚS 1999 15 120 28  

FONDO ANDALUZ 2000 40 50         

TOTAL 591 1.622 322        

* En milions de pessetes  

En el transcurs de l’any 2001, els Fons que integren la Confederació van
aglutinar més de 580 socis, van gestionar més de 1.622 milions de pessetes
i van aprovar més de 300 projectes.

Entre les activitats que la Confederació de Fons de Cooperació va realitzar en
el transcurs de l’any 2001, cal destacar:

Consolidació de les relacions amb la UNOPS 
En el marc de les relacions amb la UNOPS, es va participar, del 15 al 16 de
gener, al Seminari internacional sobre cooperació i partenariats territorials
per al desenvolupament de l’àrea del Mediterrani, que va tenir lloc a Vibo
Valentia (Itàlia). Alhora, es van signar acords de col·laboració amb el Fons
Català, Euskal Fondoa i el Fondo Andaluz.

Confederació de Fons

Assemblea de la Confederació de Fons, gener 2001, a Còrdova



Compareixença al Senat
La Confederació de Fons va comparèixer, el 10 de maig, davant la Ponència
per a l’estudi de la cooperació descentralitzada de la Comissió d’Afers
Exteriors del Senat. A la compareixença es va exposar la importància que en
els darrers anys ha guanyat la cooperació descentralitzada a l’àmbit estatal i
es va defensar la necessitat de promocionar-la i de rebre ajuda per part d’al-
tres institucions.

Comissió Interterritorial
El 24 de setembre, es va assistir a la convocatòria de la Comissió
Interterritorial, que tenia com a tema central l’aprovació del Pla Anual 2002.
La proposta completa del Pla del Govern va ser esmenada per la
Confederació mitjançant un document en què es qüestionaven diversos
punts, tant de tipus conceptual com formal.

Fira Municipàlia
La Confederació, convidada per l’Ajuntament de Lleida, va participar, del 16
al 19 d’octubre, a la Fira Municipàlia. En el transcurs de la fira es va presen-
tar la Guia de la cooperació descentralitzada i l’Estudi de la cooperació local
de Catalunya amb els països del Sud. Alhora la vicepresidenta del Consejo de
Educación de Adultos de América Latina a Uruguai, Arlés Caruso, va realitzar
la conferència Gestió municipal participativa i solidaritat.

Reunió amb el secretari general de l’AECI
El 31 d’octubre, una delegació de la Confederació de Fons va reunir-se amb
el  secretari general de l’AECI, Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca. A la reunió
es va acordar promoure convenis de col·laboració entre l’Agència i els Fons,
mitjançant l’elaboració d’un conveni marc, que faciliti la presentació de pro-
jectes en el marc de plans operatius.

Obertura d’una oficina permanent al Marroc
L’oficina de la Confederació a Tetuan va començar a funcionar oficialment a
partir del mes d’octubre, impulsada conjuntament pel Fons Català i el Fons
Mallorquí. Es tracta de donar un impuls a la cooperació amb els països del
Magrib i, a més llarg termini, a la zona sud i oriental de la Mediterrània.

Publicacions
El mes d’octubre va aparèixer en castellà, català i gallec el llibre
Municipalisme i Solidaritat. Guia de la cooperació descentralitzada, que vol
ser una eina de reflexió sobre les possibilitats i alternatives que ofereix la
cooperació descentralitzada. A posteriori, la Memòria 1999-2000 va ser traduï-
da al francès, amb la intenció d’esdevenir una carta de presentació que facil-
iti les relacions exteriors, amb la UE i el Magrib.
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Observació a les eleccions a Nicaragua
Amb motiu de les eleccions generals a Nicaragua el 4 de novembre de 2001,
la Confederació va enviar una delegació d’observadors integrada per repre-
sentants del Fons Català, Fons Mallorquí, Fons Pitiús, Euskal Fondoa i Fons
Valencià. A posteriori, es van poder visitar projectes a Nicaragua i El Salvador,
alhora que es va participar a l’Encuentro internacional de mujeres electas en
cargos públicos de entidades locales a El Salvador.

Contacte amb possibles gestores de nous fons de cooperació
La Confederació va ser convidada a una reunió a Astúries, el 8 de novembre,
per donar a conèixer les característiques dels fons de cooperació, de cara a
la constitució d’una comissió que gestioni la creació d’un fons asturià. Amb
la finalitat de contribuir a consolidar possibles nous fons, la Confederació va
participar a les jornades sobre cooperació descentralitzada a Múrcia, a càrrec
de la Secretaria d’Acció Exterior del Govern Autònom de Múrcia, i a Badajoz,
a càrrec de l’Asociación para la Cooperación al Desarrollo en el Ámbito
Municipal.

Comissió Permanent Interterritorial: 
A la reunió celebrada el 19 de novembre de 2001, cal destacar la voluntat del
Govern de donar contingut a la Comissió Interterritorial en la línia de coordi-
nar la convocatòria, execució i seguiment de projectes de cooperació directa
i d’emergència, així com de millorar la comptabilització dels recursos de la
cooperació descentralitzada a partir de l’establiment de convenis. Es va infor-
mar també sobre els exàmens del CAD. 

Anàlisi dels models de cooperació descentralitzada a Europa
Segons el treball, quatre estats en el marc de la Unió Europea (Bèlgica,
França, Itàlia i Suècia) reconeixen explícitament, mitjançant regulació legisla-
tiva, competències pròpies en el camp de la cooperació a les administracions
regionals i/o locals. França, Itàlia i Suècia inclouen, a més, la possibilitat de
cofinançar projectes presentats pels ens locals.



Teià
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
Vilobí d’Onyar
Xerta

ALTRES INSTITUCIONS

Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Mancomunitat de  Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ALTRES ENTITATS

CIEMEN
Comitè d’Osona de Solidaritat 
amb Nicaragua i Centramèrica

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 Barcelona
Justícia i Pau Girona

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

Agència Espanyola de Cooperació Internacional  
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Federació de Municipis de Catalunya
Programa de Desenvolupament Humà 
Local de Nacions Unides

AJUNTAMENTS

Abrera
Aiguafreda
Alcanar
Alella
Alfarràs
Alió
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
Bell-lloc d’Urgell
Berga
Besalú
Bescanó
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Les Borges Blanques
El Bruc
Les Cabanyes
Cabrera de Mar
Caldes d’Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Cambrils
Campdevànol
Camprodon
Canet de Mar
Canovelles
Canyelles
Cardedeu
Cassà de la Selva
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castell-Platja d’Aro
Castelló d’Empúries
Castellterçol
Castellví de la Marca
La Cellera de Ter
Celrà
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Corbera de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cunit
L’Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Esterri de Cardós
La Fatarella

Figueres
Flaçà
Flix
Fontcoberta
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gelida 
Girona
Gironella
La Granada
Granollers
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet
Els Hostalets de Pierola
Igualada
La Jonquera
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Lloret de Mar
Les Llosses
Lluçà
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Les Masies de Voltregà
El Masnou
La Masó
Masquefa
Massanes
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montblanc
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Mont-ras
Montmeló
Navarcles
Oliana
Olot
Orís
Palafolls
Palafrugell
Palau-Solità i Plegamans
Pallejà
Parets de Vallès
Perafita
Peralada
Pineda de Mar
El Pla de Santa Maria
Les Planes d’Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat

Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Regencós
Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
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 Andreu Salou
Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines
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 Fonts
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 Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
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
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