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Des de fa uns anys ens marcàrem l’objectiu de treballar per tal que la
cooperació que es fa des del Fons Català de Cooperació se centrés
sobretot en quatre eixos de treball: el municipalisme, el desenvolu-
pament local, el codesenvolupament i els drets humans i drets dels
pobles. 

En aquesta memòria de l’exercici 2002 podem observar clarament que
la focalització en aquests quatre eixos és cada vegada més notòria, la
qual cosa comporta treballar cada vegada més des de la perspectiva
de l’empoderament local.

Val a dir també que, quant a les àrees geogràfiques de destinació de
la nostra cooperació, hi ha un increment tant de l’Àrea Mediterrània
com de l’Àfrica que, juntament amb Amèrica Llatina, constitueixen els
nostres àmbits d’actuació preferents.

D’altra banda, en el marc del procés de desplegament de la Llei cata-
lana de cooperació al desenvolupament, el passat 19 de febrer de
2003, el Parlament de Catalunya va aprovar el primer Pla Director de
cooperació al desenvolupament 2003-2006, on es promouen objectius
de concentrar el 70% de la cooperació catalana al 2006 en 16 països
prioritaris més els països en àrea de conflicte d’atenció preferent. Fent
una anàlisi de la nostra cooperació el 2002 seguint aquest criteri,
podem veure que tenim un bon punt de partida, ja que estem al
voltant del 62%.

A l’àmbit social, l’any 2002 ha estat un període on s’ha produït un
notable creixement amb la incorporació de nous socis: 17 ajuntaments
i 2 consells comarcals. Podem dir que arribem al final del quart
període electoral des de la creació del Fons, any 1986, amb un balanç
de 238 ajuntaments socis, que suposen el 82,3% de la població, 2
diputacions (Barcelona i Girona), 13 consells comarcals i la
Mancomunitat de Municipis de l’AMB.

Cal destacar també que durant aquest exercici hem aconseguit ser
declarats pel Consell de Ministres Entitat d’Utilitat Pública, fet que
suposa un reconeixement a la nostra trajectòria i que obre la possi-
bilitat de desgravacions fiscals a les aportacions que puguin fer agents
privats.

Tot desitjant que  les dades que aquesta memòria recull puguin ser
del vostre interès, us saludo molt cordialment.

Joan Aguado i Masdeu
President del Fons Català

Alcalde de Vilafranca del Penedès
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Nous socis 
L’any 2002 hi ha hagut un creixement notable, amb 19 noves institucions que
s’han incorporat al Fons Català: 17 ajuntaments i 2 consells comarcals. En
total el nombre de socis ha augmentat fins arribar als 265. Amb aquests nous
socis, el 82,3% de la població de Catalunya està representada al Fons.

Les institucions incorporades són:

AJUNTAMENT D’AIGUAMÚRCIA (ALT CAMP)
AJUNTAMENT DE BELLPUIG (URGELL)
AJUNTAMENT DE BORREDÀ (BERGUEDÀ)
AJUNTAMENT DEL BRULL (OSONA)
AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP (ALT CAMP)
AJUNTAMENT DE CANYELLES (GARRAF)
AJUNTAMENT DE CASTELLCIR (VALLÈS ORIENTAL)
AJUNTAMENT DE GELIDA (ALT PENEDÈS)
AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA (ANOIA)
AJUNTAMENT DE LES (VAL D’ARAN)
AJUNTAMENT D’OLIANA (ALT URGELL)
AJUNTAMENT DE QUART (GIRONÈS)
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA (BERGUEDÀ)
AJUNTAMENT DE TORRELAVIT (ALT PENEDÈS)
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN (ALT EMPORDÀ)
AJUNTAMENT DE VILABLAREIX (GIRONÈS)
AJUNTAMENT DE VILAMALLA (ALT EMPORDÀ)
CONSELL COMARCAL D’OSONA
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

En el marc de treball del Fons, cal destacar la important tasca realitzada per
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’hora de difondre les diverses accions realitzades pel Fons
Català, que han permès d’incorporar com a socis els municipis esmentats.
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Distribució dels ajuntaments socis, segons la població del municipi

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

de 0 a 1.000 520 36 6,9%
de 1.001 a 5.000 252 77 30,6%
de 5.001 a 10.000 76 46 60,5%
de 10.001 a 25.000 59 43 72,9%
de 25.001 a 100.000 30 27 90,0%
de 100.000 a 500.000 8 8 100,0%  
més de 500.000 1 1 100,0%  
TOTAL 946 238 25,2% 
(*) Dades del Cens de 2001

Altres institucions Total Institucions sòcies  Proporció

Consells Comarcals 41 13 31,7%
Diputacions 4 2 50,0%
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Declaració d’entitat
d’utilitat pública
El Fons va ser declarat, el 22 d’abril de 2002, entitat d’útilitat pública per
acord del Consell de Ministres. Aquest fet suposa un reconeixement a la tra-
jectòria del Fons Català, en ser el primer fons de cooperació  que rep aques-
ta denominació per part del Govern.

La declaració equipara el Fons Català al règim de les fundacions i, en conse-
qüència, s’obtenen incentius fiscals, tant per part del Fons com per a les
empreses que hi aportin recursos. D’aquesta manera, s’obren les portes a les
aportacions de caràcter privat i es promou la col·laboració de les empreses
perquè participin al Fons a través de contribucions dirigides a projectes de
cooperació al desenvolupament. Les empreses, des de l’àmbit local, podran
col·laborar amb recursos considerats com a despeses deduïbles.

El procés per aconseguir aquesta declaració es va iniciar fa quatre anys, amb
la petició formal dels ajuntaments membres de la Junta i amb l’elaboració
d’un informe favorable del Departament de Justícia i del Departament de
Presidència de la Generalitat. 

Aquesta declaració suposa un aval a la trajectòria del Fons i al procés de ges-
tió econòmica i transparent de l’auditoria que en els darrers set anys s’ha dut
a terme.



Informació econòmica
Cada any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament se sotmet volun-
tàriament a una auditoria externa per tal de supervisar l’estat de comptes i
donar transparència als moviments econòmics de l’exercici. L’empresa encar-
regada de fer aquesta auditoria és Pich Auditores, S.L. L’informe de l’any
2002 es va presentar a l’Assemblea General de Socis el 22 de març de 2003
i està a disposició de tots els socis i col·laboradors.

Enguany s’ha continuat amb el creixement econòmic i s’ha produït un incre-
ment de l’1,62% en relació als ingressos del 2001.

Ingressos 
Concepte 31/12/02 31/12/01  
Consignacions 3.926.612,92 3.842.097,78  
Donatius 630,74 2.588,08  
Ingressos per serveis diversos 1.875,40 12.838,60  
Ingressos financers 12.302,11 19.649,21  
Beneficis procedents immobilitzat material 3.005,06 3.005,06
Ingressos procedents exercicis anteriors 0,00 1.253,13  
Excés provisió immobilitzat 1.018,56 1.268,86  
Aplicació 50% del romanent al resultat de l’exercici 69.363,19 0  
TOTAL 4.014.807,98 3.882.700,72  

Despeses 
Concepte 31/12/02 31/12/01  
Aplicacions projectes -3.938.397,86 -3.659.188,14  
Variació projectes pendents de consignació 363.774,99 164.932,75  
Serveis exteriors -148.408,17 -131.459,96  
Despeses de personal -258.478,27 -221.638,64  
Altres despeses de gestió -45,95 -10.249,94  
Despeses financeres -163,94 -315,90  
Dotacions per amortitzacions -24.721,66 -23.389,46  
Despeses extraordinàries -6.857,54 -49,44  
TOTAL -4.013.298,40 -3.881.358,73  
SUPERÀVIT EXERCICI 1.509,58 1.341,99
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Origen dels recursos
Els recursos gestionats pel Fons Català l’any 2002 provenen, aproximadament
en un 81,6%, d’aportacions fetes per les administracions locals: ajuntaments,
diputacions, consells comarcals i mancomunitats.

Distribució dels recursos per àrees geogràfiques
Aquest gràfic ens mostra la distribució per àrees geogràfiques dels recursos
econòmics destinats a projectes de cooperació i sensibilització en el transcurs
de l’any 2002. Cal destacar el creixement dels recursos destinats a l’Àrea
Mediterrània, que ha passat del 12,5% l’any 2001 al 19,7% d’enguany, com a
resultat de ser un dels àmbits prioritaris d’actuació del Fons.

Diputacions i Mancomunitats
233.225,90 euros  5,94%

Consells Comarcals
22.296,77 euros  0,57%

Generalitat
451.000,00 euros  11,48%

Altres entitats
72.616,47 euros  1,85%

Aportacions particulars
630,74 euros  0,02%

Ajuntaments
2.951.115,97 euros  75,14%

Sensibilització

17,1%
Europa (zones
en conflicte)

0,2%
Àsia

4,7%

Mediterrània

19,7%

Àfrica

10,9%

Amèrica Central

20,3%

Carib

7,6%

Nord-Amèrica
(Mèxic)

3,3%

Sud-Amèrica

16,3%

Fons de Coopreació
196.357,81 euros  5,00%
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Aportacions municipals
Dels 265 socis que el Fons Català tenia el 31 de desembre de l’any 2002, 238
són ajuntaments. D’aquests, un total de 219 han fet alguna aportació per
finançar projectes i per a les campanyes coordinades pel Fons durant l’any.
En el transcurs del 2002, les aportacions fetes pels ajuntaments van sumar
2.951.115,97 euros, que representen un 75,14% respecte al total de recursos
gestionats.

Durant l’any 2002 hi ha hagut 19 ajuntaments socis que no han fet cap apor-
tació econòmica. La majoria 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 0,45 euros (75 pessetes) per habitant i any
s’acompleix.

Aportació dels ajuntaments socis (euros/habitant)(*) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
més de 12,00 0 1 0 0 1 0  
entre 6,00 i 12,00 1 1 3 3 1 1  
entre 3,00 i 6,00 5 7 8 10 14 17  
entre 1,80 i 3,00 6 13 19 25 26 25  
entre 0,90 i 1,80 27 44 34 39 46 38  
entre 0,45 i 0,90 36 41 54 51 48 47  
entre 0,15 i 0,45 61 44 40 38 54 58  
entre 0,06 i 0,15 14 12 14 13 21 26  
menys de 0,06 0 4 4 3 3 7  
Total ajuntaments que consignen 150 167 176 182 214 219  

Ajuntaments que superen els 0,45 euros/habitant 75 107 118 128 136 128  
% sobre el total d’ajuntaments socis 43,6% 58,8% 62,8% 62,1% 61,8% 53,8%     

mitjana d’aportació  0,471 0,491 0,535 0,583 0,575 0,569  
dels ajuntaments socis en euros/habitant (*)

(*) Per fer aquest càlcul, durant els anys 1997 a 2001 s’ha utilitzat el cens de població de l’any 1996 i per l’any 2002 el cens de pobla-
ció de l’any 2001. L’increment de població de Catalunya fa que en general tots els càlculs relacionats amb l’aportació per habitant de
l’any 2002 donin xifres lleugerament inferiors a les de l’any anterior.

AAppoorrttaacciioonnss  rreeaalliittzzaaddeess  ppeellss  ssoocciiss  ii  ccooll..llaabboorraaddoorrss  eell  22000022

Ajuntaments socis

Abrera 12.750,00 e

Aiguafreda 1.352,72 e

Aiguamúrcia 150,00 e

Alcanar 750,00 e

Alella 1.202,00 e

Alfarràs 0,00 e

Alió 150,00 e

Alpens 901,00 e

L’Ametlla del Vallès 450,00 e

Anglès 750,00 e

L’Arboç 0,00 e

Arbúcies 3.154,05 e

Arenys de Mar 3.519,00 e

Arenys de Munt 2.404,05 e

Argentona 25.448,75 e

Badalona 291.787,83 e

Badia del Vallès 4.207,15 e

Banyeres del Penedès 1.953,25 e

Banyoles 2.302,02 e

Barberà del Vallès 13.412,56 e

Barcelona 66.100,00 e

Begur 6.000,00 e

Bell-lloc d’Urgell 1.050,00 e

Bellpuig 1.837,00 e

Berga 2.404,00 e

Besalú 1.803,04 e

Bescanó 450,00 e

La Bisbal d’Empordà 6.010,10 e

Blanes 19.026,97 e

Les Borges Blanques 0,00 e

Borredà 1.550,00 e

El Bruc 3.609,26 e

El Brull 500,00 e

Les Cabanyes 1.473,00 e

Cabra del Camp 0,00 e

Cabrera de Mar 10.800,00 e

Caldes d’Estrac 751,27 e

Caldes de Malavella 0,00 e

Caldes de Montbui 2.302,02 e

Calella 10.100,00 e

Cambrils 12.496,96 e

Campdevànol 7.592,00 e

Camprodon 150,00 e

Canet de Mar 22.730,00 e

Canovelles 26.140,48 e

Canyelles 0,00 e

Cardedeu 6.006,96 e

Cassà de la Selva 7.962,00 e

Castell-Platja d’Aro 750,00 e

Castellar del Vallès 19.219,46 e

Castellbisbal 39.832,26 e

Castellcir 2.085,31 e

Castelldefels 75.846,17 e

Castellfollit de La Roca 450,00 e

Castelló d’Empúries 994,69 e

Castellterçol 1.950,00 e

Castellví de la Marca 150,00 e

La Cellera de Ter 750,00 e

Celrà 1.202,02 e

Centelles 7.350,00 e

Cerdanyola del Vallès 47.600,30 e

Corbera de Llobregat 3.606,06 e

Cornellà del Terri 2.410,00 e

Creixell 450,00 e

Cunit 450,00 e

L’Escala 33.050,48 e

Esparreguera 10.100,00 e

Esplugues de Llobregat 30.411,50 e

Esterri de Cardós 358,65 e

La Fatarella 2.550,07 e

Figueres 23.026,80 e

Flaçà 601,01 e

Flix 1.503,00 e

Fontcoberta 300,00 e

Fortià 150,00 e

Les Franqueses del Vallès 3.433,34 e

La Garriga 10.490,00 e

Gelida 7.450,00 e

Girona 59.252,02 e

Gironella 0,00 e

La Granada del Penedès 2.554,03 e

Granollers 43.869,30 e

Guardiola de Berguedà 150,00 e

L’Hospitalet 2.100,00 e

Els Hostalets de Pierola 3.756,07 e

Igualada 4.470,00 e

La Jonquera 2.253,80 e
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Les 300,00 e

Llagostera 1.952,02 e

Llavorsí 2.963,90 e

Lleida 30.050,61 e

Lliçà d’Amunt 21.000,00 e

Lliçà de Vall 14.870,00 e

Lloret de Mar 0,00 e

Les Llosses 360,61 e

Lluçà 150,00 e

Malgrat de Mar 47.570,72 e

Manlleu 14.896,68 e

Manresa 9.616,20 e

Martorell 1.100,00 e

Les Masies de Voltregà 1.051,00 e

El Masnou 0,00 e

La Masó 843,78 e

Masquefa 3.250,00 e

Massanes 450,51 e

Matadepera 18.362,30 e

Mataró 361.538,05 e

Mediona 4.150,00 e

Moià 450,00 e

El Molar 150,00 e

Molins de Rei 50.075,49 e

Mollet del Vallès 16.800,00 e

Montblanc 750,00 e

Montbrió del Camp 3.606,07 e

Montcada i Reixac 38.362,75 e

Montellà i Martinet 390,00 e

Montmeló 20.476,29 e

Mont-ras 752,00 e

Navarcles 4.062,15 e

Oliana 150,00 e

Olot 31.700,00 e

Orís 751,27 e

Palafolls 750,00 e

Palafrugell 20.644,68 e

Palau-Solità i Plegamans 32.488,25 e

Pallejà 3.756,00 e

Parets del Vallès 1.100,00 e

Perafita 30,00 e

Peralada 2.850,00 e

Pineda de Mar 19.314,17 e

El Pla de Santa Maria 150,00 e

Les Planes d’Hostoles 150,00 e

La Pobla de Segur 450,00 e

Polinyà 17.010,74 e

Portbou 150,00 e

El Prat de Llobregat 13.520,00 e

Premià de Dalt 750,00 e

Premià de Mar 7.101,89 e

Les Preses 2.150,25 e

Quart 0,00 e

Regencós 0,00 e

Reus 14.188,48 e

Ribes de Freser 7.415,00 e

Riells i Viabrea 901,52 e

Ripoll 2.404,00 e

Ripollet 1.100,00 e

Riudarenes 150,00 e

Riudecanyes 150,00 e

La Roca del Vallès 16.524,00 e

Roda de Ter 5.410,49 e

Roquetes 10.366,20 e

Roses 6.800,00 e

Rubí 10.000,00 e

Sabadell 6.000,00 e

Salt 1.100,00 e

Sant Adrià de Besòs 26.444,53 e

Sant Agustí de Lluçanès 275,57 e

Sant Andreu de Llavaneres 1.300,00 e

Sant Andreu Salou 300,25 e

Sant Boi de Llobregat 57.391,22 e

Sant Cebrià de Vallalta 824,95 e

Sant Celoni 15.031,18 e

Sant Cugat del Vallès 9.300,00 e

Sant Esteve de Palautordera 470,00 e

Sant Feliu de Codines 2.404,00 e

Sant Feliu de Guíxols 13.222,27 e

Sant Feliu de Llobregat 1.100,00 e

Sant Feliu de Pallerols 3.500,00 e

Sant Gregori 450,00 e

Sant Iscle de Vallalta 150,25 e

Sant Joan de les Abadesses 1.950,00 e

Sant Joan les Fonts 2.554,30 e

Sant Julià de Cerdanyola 100,00 e

Sant Julià de Ramis 9.352,27 e

Sant Just Desvern 13.500,00 e

Sant Llorenç d’Hortons 1.772,99 e

Sant Llorenç Savall 2.650,00 e

Sant Mateu de Bages 150,00 e

Sant Pere de Ribes 22.446,77 e

Sant Pol de Mar 2.236,48 e

Sant Sadurní d’Anoia 3.750,59 e
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Sant Salvador de Guardiola 150,00 e

Sant Vicenç de Castellet 2.250,00 e

Sant Vicenç dels Horts 7.512,65 e

Sant Vicenç de Montalt 1.150,00 e

Santa Coloma de Farners 3.750,00 e

Santa Coloma de Gramenet 134.889,88 e

Santa Eugènia de Berga 1.081,57 e

Santa Margarida de Montbui 4.350,00 e

Santa Margarida i els Monjos 11.224,00 e

Santa Maria de Corcó 3.155,00 e

Santa Maria de Palautordera 1.653,00 e

Santa Maria d’Oló 150,25 e

Santa Perpètua de Mogoda 33.751,43 e

Sarrià de Ter 11.920,00 e

La Secuita 1.300,00 e

La Sénia 2.553,00 e

Sentmenat 19.348,00 e

La Seu d’Urgell 18.228,92 e

Sitges 22.573,04 e

Súria 4.350,00 e

Tagamanent 0,00 e

Tarragona 126.660,12 e

Teià 3.000,00 e

Terrassa 33.957,18 e

Tiana 8.409,65 e

Tona 3.906,58 e

Tordera 750,00 e

Torelló 12.020,00 e

Torredembarra 750,00 e

Torrelavit 150,00 e

Torrelles de Llobregat 10.525,00 e

Torres de Segre 0,00 e

Torroella de Montgrí 30.421,35 e

Tortosa 51.894,66 e

Tossa de Mar 3.050,00 e

Ulldecona 2.628,43 e

Vacarisses 0,00 e

Vallfogona de Ripollès 0,00 e

Vallromanes 0,00 e

Valls 14.220,24 e

Vandellòs 550,00 e

El Vendrell 5.500,00 e

Vic 70.054,00 e

Vidreres 3.004,30 e

Vilabertran 150,00 e

Vilablareix 0,00 e

Viladecans 37.500,00 e

Vilafant 1.262,13 e

Vilafranca del Penedès 53.661,48 e

Vilajuïga 150,00 e

Vilamalla 400,00 e

Vilanova del Camí 1.100,00 e

Vilanova i la Geltrú 12.622,00 e

Vilassar de Mar 12.100,00 e

Vilobí d’Onyar 2.253,54 e

Xerta 0,00 e

Consells Comarcals socis

Consell Comarcal de l’Alt Camp 2.077,57 e

Consell Comarcal 

de l’Alt Empordà 750,00 e

Consell Comarcal 

de l’Alt Penedès 750,00 e

Consell Comarcal 

del Baix Empordà 1.650,00 e

Consell Comarcal del Berguedà 1.050,00 e

Consell Comarcal del Garraf 996,00 e

Consell Comarcal del Maresme 3.750,00 e

Consell Comarcal d’Osona 750,00 e

Consell Comarcal de la Selva 2.145,62 e

Consell Comarcal 

del Tarragonès 802,00 e

Consell Comarcal del Vallès 

Occidental 5.409,00 e

Consell Comarcal del Vallès 

Oriental 1.566,58 e

Diputacions sòcies

Diputació de Barcelona 126.210,12 e

Diputació de Girona 107.015,78 e

Mancomunitats sòcies

Mancomunitat de Municipis 

de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona 103.975,10 e

Entitats associades

Cooperativa Abacus 8.999,15 e

Justícia i Pau - Barcelona 90,00 e

Institució protectora

Generalitat de Catalunya 451.000,00 e
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Projectes 2002Altres ajuntaments col·laboradors

Altafulla 8.500,00 e

Argelaguer 300,00 e

Artesa de Segre 301,32 e

Avinyonet del Penedès 480,00 e

Balaguer 300,00 e

Bellver de Cerdanya 610,00 e

Calafell 600,00 e

Colomers 65,00 e

Cubelles 300,00 e

Font-rubí 30,00 e

Llançà 150,00 e

Maià de Montcal 30,00 e

Martorelles 300,00 e

Montgat 4.207,09 e

Olesa de Bonesvalls 420,70 e

La Pobla de Lillet 150,00 e

La Pobla de Mafumet 60,00 e

Porqueres 2.000,00 e

Prats de Lluçanès 300,00 e

Sagàs 60,00 e

Salou 10.217,08 e

Sant Martí de Centelles 130,00 e

Sant Quirze Safaja 300,51 e

Santa Coloma de Cervelló 1.800,00 e

Sils 1.228,56 e

Tortellà 150,00 e

Vila-seca 100,00 e

Viladecavalls 2.516,89 e

Vilaplana 125,00 e

Altres institucions col·laboradores

Consell Comarcal de 

l’Alt Urgell 600,00 e

Cofinançament amb altres Fons de

Cooperació

Fons Mallorquí de Solidaritat 

i Cooperació 127.667,30 e

Fons Menorquí de Solidaritat 48.483,09 e

Fons Pitiús de Cooperació 20.207,42 e

Altres entitats col·laboradores

ASPS - Avançar en la Solidaritat 

amb el Poble Sahrauí 3.000,00 e

CNJC - Consell Nacional 

de la Joventut de Catalunya 2.408,37 e

Col·lectiu Sant Feliu de Pallerols 

Solidari 272,85 e

Comitè d’empresa i junta de 

personal - Ajuntament 

de Castelldefels 426,79 e

Federación de Entidades 

Culturales Andaluzas 

en Cataluña 4.898,68 e

Grup de Voluntariat Social 

de Celrà 119,05 e

Mancomunitat Intermunicipal 

Penedès-Garraf 166,64 e

Monitors Cooperants d’Olot 759,98 e

Lliçà Solidari (Lliçà d’Amunt) 3.650,00 e

Moianès Solidari 5.947,17 e

Olot - Campanya Ciutadana 1.936,98 e

Personal - 

Ajuntament de Figueres 8.343,99 e

Personal - 

Ajuntament de Mataró 15.892,54 e

Personal - Consell Comarcal 

de la Selva 1.885,00 e

Universitat Pompeu Fabra 3.000,00 e

Vilassar, Mar de Cultures 

(Vilassar de Mar) 1.772,20 e

Voluntariat Municipal per a la Solidaritat - 

Ajuntament de Manlleu 250,00 e

Aportacions de particulars

Aportacions particulars 578,30 e
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Arran de l’aprovació 
al Parlament de Catalunya del
Pla Director de Cooperació  
al Desenvolupament 2003-2006
es fixen objectius que pretenen
concentrar el 70% del volum
dels recursos en unes zones
prioritàries, objectiu que haurà
de ser assolit el 2006. Es per
això que hem considerat 
interessant conèixer pel que fa
al Fons Català quin és el nostre
punt de partida per abans 
de l’inici del període. Fent 
el càlcul del 2002 i incloent els
16 països prioritaris i els països
que han estat en un procés 
d’emergència dins d’aquest any,
podem dir que s’eleva al 62%,
xifra positiva ja que suposa 
un molt bon punt de partida de
cara a l’objectiu del 70% 
a assolir el 2006.

Àfrica Subsahariana Projectes
01 Angola 1
02 Burkina Faso 2
03 Camerun 2
04 Congo 1
05 Costa d’Ivori 1
06 Gàmbia 2
07 Guinea Equatorial 4
08 Moçambic 1
09 Rwanda 1
10 Senegal 9
11 Sudan 1
12 Tanzània 1
13 Txad 1

Amèrica Central i Mèxic
14 Guatemala 8
15 Hondures 3
16 Mèxic 8
17 Nicaragua 35
18 El Salvador 4

Àsia
19 Afganistan 2
20 Índia 2
21 Kurdistan iraquià 2
22 Pakistan 1

Carib
23 Cuba 17
24 Haití 1
25 República Dominicana 2

Mediterrània i Magrib
26 Líban 1
27 Marroc 10
28 Palestina 4
29 Sàhara Occidental 2
30 Tunísia 2

Europa
31 Bòsnia i Hercegovina 2
32 Catalunya 20
33 Kosova 1
34 Sèrbia i Montenegro 1

Sud-Amèrica
35 Argentina 2
36 Bolívia 5
37 Brasil 4
38 Colòmbia 1
39 Equador 9
40 Paraguai 2
41 Perú 9
42 Veneçuela 1
43 Xile 3

*Projectes que han estat consignats 
en el transcurs de l’any 2002
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El nou marc legal 
a Catalunya
L’any 2002 es va iniciar amb la publi-
cació i entrada en vigor de la prime-
ra Llei catalana de cooperació al des-
envolupament, aprovada per unani-
mitat al Parlament de Catalunya. Els
ens locals de Catalunya arriben a
aquesta Llei després de 20 anys des
de les primeres iniciatives en el camp
de la solidaritat internacional  i des-
prés de més de 15 anys de treball del
Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament, que ha esdevingut refe-
rent unitari del municipalisme per
promoure iniciatives de solidaritat
internacional. 

En aquest sentit, pensem que serà
possible d’impulsar, en el marc de
Comissió de Coordinació amb els Ens
Locals, iniciatives que contribueixin a
continuar enfortint, millorant i
ampliant la cooperació que es duu a
terme a Catalunya, des de tots els
àmbits, amb aportacions concretes al
Pla Director de cooperació (pla qua-
driennal) que s’haurà d’aprovar al
Parlament abans de finals d’any, així
com el primer pla anual que se’n derivi.  

Pel que fa a la dinàmica interna,
enguany volem fer més èmfasi en les
comissions de treball ja existents
(Municipalisme i Mediterrània) i pro-
posem constituir una nova comissió
de treball de Migracions i Desen-
volupament, que se sumarà a les que
es van crear el 1997 per tal d’obrir
espais de participació dels membres
del Fons més enllà de la pròpia Junta.

Línies prioritàries 
per àrees temàtiques
Desenvolupament humà i sostenible
Donar suport a projectes que treba-
llin per assolir un veritable desenvo-
lupament humà i sostenible que per-
metin de generar i impulsar dinàmi-

ques que contribueixin a l’autoges-
tió, l’autonomia i l’autosuficiència de
les comunitats. 

Migracions i Desenvolupament
El principal paper del Fons en els
projectes de Migracions i Desenvolu-
pament és l’acompanyament i el
suport tècnic a les organitzacions
d’immigrants, a més de la seva dina-
mització i formació. 

Jornades sobre Migracions 
i desenvolupament
Es proposa fer difusió de les expe-
riències de Migracions i Desenvolu-
pament en el marc d’unes jornades
de treball que es preveuen d’organit-
zar el novembre del 2002. 

Drets Humans i Drets dels Pobles
El Fons promou la prevenció de con-
flictes i els processos de formació i
assessorament de les minories que
no tenen reconeguts els seus drets
com a pobles. 

Municipalisme
Aquest és un dels principals trets d’i-
dentitat de la cooperació que es duu
a terme des del Fons Català i, per
això, cada vegada més s’impulsen
iniciatives de formació i capacitació
municipalista, enfortiment i suport a
la gestió local, creació d’unitats tèc-
niques municipals i suport a l’elabo-
ració de plans estratègics. Enguany
s’ha previst una estada a Catalunya
d’una àmplia delegació d’alcaldies de
COMURES (la Federació Nacional de
Municipis d’El Salvador), i el suport a
processos de formació de càrrecs i
tècnics municipals a Perú, Equador,
Colòmbia, Veneçuela, i a altres paï-
sos d’Amèrica Llatina.

Centre Virtual 
de Cooperació Descentralitzada
Una eina per donar a conèixer tots
aquests continguts municipalistes és

el Centre de Recursos de Cooperació
Descentralitzada, una iniciativa con-
junta de la Diputació de Barcelona i
el Fons Català, que es concep com
un centre virtual que permetrà fer
accessible tota la informació referida
a la cooperació que es promou des
dels municipis i cap als municipis.

Fòrum d’Autoritats Locals 
per la Inclusió Social
Des del Fons Català, continuarem
amb la participació en el Fòrum
d’Autoritats Locals per la Inclusió
Social en el marc del Fòrum Social
Mundial de Porto Alegre, per tal
d’impulsar l’aprofundiment de la
democràcia arreu del planeta. 

Línies per àrees 
geogràfiques
Àfrica
Una de les línies prioritàries  és la
tasca de vincular Migracions i
Desenvolupament, una estratègia
endegada l’any 1996. Es tracta de
formar els actors immigrants i locals
de les comunitats d’origen, potenciar
la implicació de les comunitats d’ori-
gen i fomentar la creació de xarxes de
cooperació per evitar l’atomització.

Amèrica Central, Mèxic i Carib
- La reconstrucció dels països afec-
tats pels fenòmens naturals: 
El Salvador, Nicaragua i Hondures.
- El marc electoral: context preelecto-
ral, electoral i postelectoral: Guate-
mala i Nicaragua.
- La situació de conflicte: Chiapas.
- La continuïtat del bloqueig de Cuba
per part dels EUA.
- Els efectes del Plan Puebla Panamá
i l’ALCA a Amèrica Central.

Oficina a Managua
L’oficina, que funciona des de fa sis
anys, té un paper fonamental en el
seguiment de processos i incideix en
el desenvolupament local, els projec-

tes municipalistes i en els processos
de formació i rehabilitació d’infraes-
tructures.

Delegació a Cuba
En el marc de les Jornades de
Solidaritat amb Cuba celebrades a
Castelldefels el  gener del 2001, es va
acordar d’organitzar una delegació
catalana per assitir al IX Encontre per
la Cooperació i Solidaritat dels
Ajuntaments amb l’Havana, el novem-
bre del 2002. Previ a l’Encontre es
preveu celebrar unes jornades cuba-
nocatalanes, a fi de debatre aspectes
pràctics de com millorar la nostra
cooperació amb Cuba. 

Sud-Amèrica
Les acccions es concentren en tres
regions. A l’Àrea Andina es reforçaran
els processos municipalistes, a l’Àrea
Amazònica i Brasil es treballarà en la
formació de joves organitzats i en
suport a la problemàtica de la pro-
pietat de la terra i al Con Sud es farà
èmfasi a reforçar els processos d’i-
dentitat ètnica i es donarà suport als
processos de construcció de ciutada-
nia a Argentina i Uruguai.

Europa
Es continuarà treballant a Bòsnia en
la reconstrucció del sector educatiu i
s’endegarà un procés de cooperació
intersindical amb 3 sindicats de Bòs-
nia i Hercegovina, Kosova i Sèrbia.

Àsia
A l’Afganistan es treballarà en el marc
de la campanya d’emergència amb
els refugiats i els sectors més des-
protegits en projectes d’atenció ali-
mentària, educativa i sanitària. L’àrea
prioritzarà també el treball a l’Índia i
al Kurdistan iraquià.

Mediterrània
El 2002 es continua la línia de treball
endegada en el marc de la campa-
nya La Mediterrània, una cruïlla de
pobles i amb els projectes de coope-
ració impulsats també des de
l’Oficina al Marroc.

La Mediterrània, una cruïlla de
pobles
Es treballarà amb els ajuntaments,
escoles i centres cívics per tal de dina-
mitzar les accions a través del mate-
rial educatiu elaborat, xerrades, passi
de pel.lícules i actuacions musicals.

Projectes de cooperació
L’oficina a Tetuan vol tenir una àrea
inicial de cobertura pel conjunt del
Marroc que, amb poc temps, espe-
rem d’ampliar a la resta de la
Mediterrània. Es treballarà en projec-
tes al Líban, en els camps de refu-
giats palestins; a Algèria; a Palestina
i al Marroc.

Delegació al Marroc
S’organitzarà una delgació al Marroc
per tal d’exposar la línia de treball de
codesenvolupament que consisteix a
implicar els immigrants marroquins a
Catalunya en projectes de desenvolu-
pament en els seus llocs d’origen. 

Paral.lelament es manifestarà la soli-
daritat amb el Poble Sahrauí en el
procés de reconeixement per poder
exercir el dret a l’autodeterminació.

Altres línies de treball
Emergències
Des de fa anys el treball en emer-
gències es basa a canalitzar les ini-
ciatives a través de les contraparts
amb les quals ja estàvem treballant
abans de la crisi sota una perspecti-
va de reconstruir per transformar. En
aquest sentit, i a tres anys del pas de
l’huracà Mitch per Amèrica Central,
volem organitzar una jornada de pre-
sentació de les conclusions. 

Actualment, en emergència, es treba-
lla a l’Afganistan i a Palestina.

Sensibilització
Es promou el diàleg intercultural, el
comerç just, la divulgació de propos-
tes a través dels mitjans de comunica-
ció, el suport a campanyes que impul-
sen alternatives globals i programes

d’acollida temporal per a persones
que provenen dels països del Sud.

Dinàmica interna
Comissions de treball
Les comissions de la Mediterrània,
Municipalisme, i Migracions i Desenvo-
lupament han ser un marc de partici-
pació obert on s’impulsin les línies de
treball, a partir de les quals millorar la
cooperació local de Catalunya amb els
pobles del Sud i impulsar jornades
temàtiques sectorials que aprofundei-
xin en els continguts.

Àrea de Difusió
S’elaboraran les publicacions que
informen de l’activitat del Fons: el
full informatiu mensual, tríptics amb
les línies de treball o els actes a rea-
litzar, la memòria del 2001 i memò-
ries de les campanyes d’emergència
2001. La pàgina web www.fonscata-
la.org és l’altre element en el qual es
treballarà, a la qual s’incorporaran
periòdicament notícies sobre les últi-
mes campanyes. Alhora es continua-
ran promovent espais de cooperació
als mitjans, com és l’Agenda de la
Cooperació a El Periódico de Cata-
lunya i el programa Solidària a
Televisió de Vilafranca.

Col·laboracions exteriors
Confederació de Fons
El Fons ha estat reelegit president de
la Confederació, la qual continua
ampliant-se i consolidant-se. Per
aquest motiu, s’ha elaborat un decà-
leg que caracteritza el model de fons
de cooperació.

PNUD
L’acord assolit entre la UNOPS de les
Nacions Unides i el Fons Català per-
metrà la coordinació d’accions en el
marc de la cooperació descentralitza-
da i la participació a les xarxes inter-
nacionals temàtiques.

Línies de treball 2002



En el marc de la cooperació al desenvolupament, el Fons Català, des de fa anys, tre-
balla 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. En el transcurs del 2002, s’ha donat continuïtat a les políti-
ques assumides en els darrers exercicis. A continuació us presentem els projectes
de desenvolupament de l’any 2002 classificats per àrees geogràfiques i identificats,
a través d’una icona, en funció del sector d’intervenció: municipalisme, desenvolu-
pament local, sanitat, drets humans, drets dels pobles i democràcia, educació i for-
mació, protecció del medi ambient, codesenvolupament.

Desenvolupament

àfrica subsahariana
Des de 1996, diversos ajuntaments socis del Fons Català estan donant
suport a projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per asso-
ciacions d’immigrants. La consolidació d’aquesta línia de col·laboració
s’ha materialitzat en el si del Fons amb la creació de l’àrea de migracions
i desenvolupament, amb l’objectiu de reforçar i potenciar les accions que
es realitzen. 

Hi ha diverses entitats d’immigrants que, en l’actualitat, cogestionen amb
el Fons Català projectes de codesenvolupament a les seves comunitats
d’origen. En el marc d’aquesta col·laboració, des de l’Àrea de Migracions
i desenvolupament es fa seguiment de l’evolució dels projectes i acompa-
nyament de les entitats d’immigrants, s’organitzen reunions amb els
grups en les seves seus socials, alhora que es visiten sobre el terreny els
diversos projectes. D’altra banda, sempre des de l’àrea, es reflexiona
sobre les estratègies i els mecanismes d’implicació de més col·lectius en
la     cooperació. Per això, s’investiga sobre l’existència de noves associa-
cions i es facilita també un acompanyament de processos de creació d’en-
titats d’immigrants a fi d’implicar-se en la cooperació al desenvolupa-

drets humans, drets dels pobles i democràcia educació i formació municipalisme codesenvolupament

protecció del medi ambientsanitatdesenvolupament local

Desenvolupament de l’atenció
primària de salut al municipi
de Viana

país Angola

presenta Medicus Mundi Catalunya

aportació fons 50.000 euros

El projecte es desenvolupa a tres barris
del municipi de Viana, a 20 km de
Luanda, la capital del país. El treball se
centra en la construcció d’infraestructu-
res sanitàries, en l’atenció sanitària
bàsica, es la sensibilització sobre malal-
ties infeccioses i en l’educació sanitària.
AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

AJUNTAMENT DE LES CABANYES

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

18 1919

El projecte s’emmarca dins d’una acció
més completa que contempla el treball
a deu pobles de la regió de Houed. Es
preveu de reforçar les competències
locals i permetre l’accés als serveis
bàsics com l’escolarització infantil, l’al-
fabetització de les dones i l’accessibili-
tat a l’aigua potable, mitjançant la cons-
trucció d’estructures bàsiques. 
AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

Construcció d’infraestructures
bàsiques per a agrupacions
rurals a la regió de Bobo-Dioulaso

país Burkina Faso

presenta Arquitectes Sense Fronteres

aportació fons 22.000 euros

El projecte proposa una ampliació de
l’escola Cefavihar amb la creació d’una
aula amb ordinadors. La formació infor-
màtica permetria als joves crear les
capacitats per desenvolupar-se profes-
sionalment dins de la pròpia regió.
L’aula estarà equipada amb plaques
solars, bateries, un equip electrogen
auxiliar i els equips informàtics neces-
saris per poder fer la formació.
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Aula d’informàtica per a l’esco-
la de formació per a joves
Cefavihar de Blangoua

país Camerun

presenta Mollet 100% Camerun,
Ajuntament de Mollet del Vallès

aportació fons 10.454,55 euros

El projecte proposa l’alfabetització d’un
grup de dones al poblat de Badogo.
Aquest col·lectiu ha mantingut contac-
tes amb el Grup de Dones de Pallejà a
través de visites sobre terreny, durant
les quals les dones catalanes van iniciar
els vincles i van cercar una organització
burkinesa que pogués atendre la petició
i resoldre una necessitat tan bàsica com
era la formació d’aquest col·lectiu. En
aquest sentit, i per tal de cobrir aques-
ta demanda, s’han organitzat cursos de
formació i es construirà una escola on
es podrà seguir el procés formatiu.
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ

AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

APORTACIONS PARTICULARS

Alfabetització de dones 
adultes en el medi rural 
al poblat de Badogo

país Burkina Faso

presenta Grup de Dones de Pallejà,
Association pour la Paix et la
Solidarité, Ajuntament de Pallejà

aportació fons 4.434 euros
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Santa Perpètua Solidària treballa a
Gàmbia en coordinació amb els immi-
grants d’aquest país residents a Santa
Perpètua de Mogoda. El projecte, que
planteja la construcció d’un centre sani-
tari amb infraestructures complementà-
ries, un pou i un habitatge per als tre-
balladors del centre, és el resultat del
treball conjunt entre l’ONG i els immi-
grants gambians del municipi vallesà, i
s’emmarca en una de les línies priorità-
ries del Fons Català: migracions i des-
envolupament. 
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Construcció d’un centre sanitari
a Jalangbereh

país Gàmbia

presenta Santa Perpètua Solidària,
Jalambereh Merajemmoukaffo,
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda

aportació fons 19.232,31 euros

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 D’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 Grup d’Immigrants del Baix
Montseny (GRIMM), Forum pour un
Développement Durable Endogène
(FODDE), Ajuntament de Sant Celoni

aportació fons 36.060,73 euros

El projecte té per objectiu la construcció
d’un centre escolar d’educació primària
en un barri perifèric de Malabo (Banapà).
Aquest barri és un dels llocs que té més
necessitats d’infraestructures educatives
i és el més poblat de la capital. La con-
trapart local gestiona diversos centres a
tot el país amb una població escolar de
més de mil alumnes.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT DEL BRUC

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Construcció i obertura d’un cen-
tre escolar d’educació primària
al barri de Banapa de Malabo

país Guinea Equatorial

presenta Associació Cultural Riebapua

aportació fons 18.000 euros

Les comunitats del Consejo de Poblado
de Punta Mbonda no disposen d’infraes-
tructures mínimes: no hi ha llum elèctri-
ca i l’aigua que s’utilitza per a l’ús
domèstic ve de rierols, amb la conse-
qüent repercussió de contaminació i
manca de salubritat de l’aigua. El projec-
te preveu dotar la població amb aigua de
fàcil accés, mitjançant pous amb meca-
nismes d’extracció d’aigua manuals.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Construcció de set 
pous d’aigua potable

país Guinea Equatorial

presenta Desarrollo 2000 en África,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 17.815 euros
La primera part d’aquest projecte es va realitzar l’any 2000 i va consistir en la posa-
da en marxa del centre. Aquest nou projecte té per objectiu finalitzar la construcció
i portar a terme el tancament del recinte. La proposta de continuïtat, centrarà la
intervenció en la sensibilització per a la integració de famílies amb persones disca-
pacitades.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Construcció d’un centre taller d’artesania autòctona per 
a discapacitats a Malabo

país Guinea Equatorial

presenta Centre d’Harmonització Intercultural de Catalunya (CADICC),
Ajuntament de Badalona

aportació fons 10.059,32 euros

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

AJUNTAMENT DE TIANA

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

país Guinea Equatorial

presenta Agrupación Agrícola y
Ganadera Acona

aportació fons 12.020,24 euros

Construcció d’un centre sanitari a Sakassou,
a Costa d’Ivori

Infraestructures al centre de salut 
de Gambissara a Gàmbia

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 CASSÀ DE LA SELVA

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

AJUNTAMENT DE SITGES

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Centre de salut primària Sainte
Martine a Sakassou

país Costa d’Ivori

presenta Arquitectes Sense Fronteres

aportació fons 24.040,48 euros

El projecte es desenvoluparà a l’àrea de
Bakou, especialment en el nucli urbà,
que pateix les conseqüències de la insa-
lubritat. L’associació local Kentaja, des-
prés d’una reunió amb les autoritats del
consell local, es va comprometre a rea-
litzar el projecte de captació i conducció
d’aigua potable a la localitat de Bakou.
La comunitat local aportarà la mà d’o-
bra i el finançador extern els recursos
per a la conducció, l’embassament i el
dipòsit per a l’emmagatzematge d’aigua
potable.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Aigua per a Bakou: captació i
conducció d’aigua potable

país Camerun

presenta Amics del Raval i de
Sistrells (ARSIS), Ajuntament de
Badalona

aportació fons 17.000 euros

A mitjans de gener del 2002, el volcà de
Nyiragongo va entrar en erupció i va
destruir un 25% de la ciutat de Goma.
Les necessitats més urgents van ser l’ai-
gua potable, el menjar de primera
necessitat, la distribució del material de
refugi i el suport a les estructures sani-
tàries. Aquest projecte es destinarà a
cobrir aquestes demandes.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Acció per l’erupció del volcà
Nyiragongo de Goma

país Congo

presenta Metges Sense Fronteres,
Ajuntament de Tarragona

aportació fons 10.927,49 euros

Agrupacio agrícola i ramadera d’Acona, 
a Guinea Equatorial
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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 D’ALTAFULLA

AJUNTAMENT DE BLANES

AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT D’ORÍS

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE RUBÍ

AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Excavació del pou a Ndiossy

país Senegal

presenta Associació Catalana de
Residents Senegalesos al Vallès
Occidental, Fondation Rurale de
l’Afrique Occidentale (FRAO)

aportació fons 59.659,22 euros

El projecte consisteix en l’organització
d’un centre residencial per a nois i
noies que viuen fora de Toubakouta i
que assisteixen al centre secundari del
poble. Durant el període d’inactivitat
escolar es reconvertirà en un centre
d’organització d’activitats educatives de
base per a nens i joves.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

Centre educatiu de Toubakouta

país Senegal

presenta Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal

aportació fons 28.277,83 euros

Aquest programa és fruit d’un curs de codesenvolupament organitzat entre
l’Associació d’Immigrants Africans del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Montmeló i el
Fons Català. L’objectiu és crear condicions favorables perquè les poblacions de
Woyokoro tinguin l’equipament que permeti la producció, la comercialització i el con-
sum en el transcurs de l’any, independentment de les condicions climàtiques. El pro-
jecte intervindrà en l’augment de la producció local, la comercialització dels produc-
tes, l’enfortiment de l’organització de la comunitat amb la capacitació de les pobla-
cions i la intervenció en el sector sanitari i la regeneració cultural de la societat.
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

Programa integral de desenvolupament econòmic de la comunitat
de Woyokoro

país Senegal

presenta Associació d’Immigrants Africans (AIA), Ajuntament de Montmeló

aportació fons 16.363,64 euros

La comunitat rural de 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 participar en l’anàlisi i diagnòstic, juntament amb
una ONG local i la mateixa comunitat del Passa, d’una sèrie de necessitats que els
permetrien de millorar 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, tot reduint la depen-
dència 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

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

país Senegal

presenta GRAMC Girona

aportació fons 35.459,71 euros

Els recursos naturals de la regió de
Kolda estan cada vegada més amena-
çats pels efectes nocius de les interven-
cions de l’home, que provoquen, cada
cop més, una important escassetat d’ai-
gua. Per corregir aquestes dificultats, i
millorar la producció lletera de la regió,
es proposa de treballar per aconseguir
un major nivell nutricional, augmentar
els ingressos dels productors i contri-
buir a la lluita contra l’èxode rural, a
partir de la creació d’ocupacions vincu-
lades a la transformació de productes
lleters. 
AJUNTAMENT DE BLANES

Millora de la producció 
i modernització de la unitat 
de transformació lletera

país Senegal

presenta GIE Sud Vetagro

aportació fons 9.000 euros
Des de l’any 1998, el Fons Català, jun-
tament amb l’associació GRAMC i els
residents immigrats de la zona de Sare
Coly a Catalunya, realitza un programa
de desenvolupament integral de la
comunitat rural. Un dels projectes inclo-
sos en aquest programa és el banc de
cereals, en funcionament des de l’any
1999. Aquesta iniciativa pretén corregir
les dificultats de gestió i comercialitza-
ció que pateix la comunitat i dotar de
recursos el banc perquè compleixi amb
els seus objectius inicials.   
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TEIÀ

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

APORTACIONS PARTICULARS

Compra de cereals per al banc
de cereals d’Adescs

país Senegal

presenta GRAMC Girona

aportació fons 15.000 euros

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 SITGES

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

aportació fons 56.030,07 euros

Sistema de regadiu a la Source, Senegal

Reunió a la comunitat rural de Passa al Senegal
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El projecte contempla un treball conjunt
entre la comunitat de Sant Egidi i el
govern de Moçambic per tal de millorar
i potenciar les estructures sanitàries de
base. Es proposa l’equipament del
Centre de Salut de Matola, ubicat a la
ciutat de Matola, la segona població
més gran del país, prop de Maputo, la
capital. L’equipament serà per a la sala
de parts, consultes, esterilització, sala
infermers i ambulatori ginecològic.
AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Reestructuració i equipament 
de la secció de maternitat 
del centre de salut Matola II

país Moçambic

presenta Comunitat de Sant Egidi

aportació fons 50.000 euros

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

COOPERATIVA ABACUS



252524

amèrica central i mèxic
A Catalunya, la cooperació amb aquesta regió té
vincles profunds i històrics. Els principals actors de
cooperació són els ens locals, municipals i supramu-
nicipals i els comitès de base. La intervenció en aque-
sta regió se centra, principalment, a l’àmbit local, a
partir de l’acompanyament de processos municipal-
istes, la majoria dels quals estan emmarcats en ager-
manaments Nord-Sud. Aquesta via de cooperació
marca l’actuació en aquesta regió altament complexa i
empobrida, la qual compta també amb una gran rique-
sa orga-nitzativa i un teixit social implicat i implantat
als territoris. Situada a l’àmbit local, aquesta via
apropa la ciutadania a l’exercici de la cooperació i sol-
idaritat (comissions d’agermanament, FAAVV, AMPAS,
ONG vinculades a territoris agermanats), tot reforçant
el teixit social tant al Nord com al Sud.

Pel que fa a la col·laboració, en el treball de continuï-
tat després de l’emergència ens hem basat en la
filosofia d’intervenció de reconstruir per transformar.
En el marc del continuum emèrgencia-rehabilitació-
recons-trucció hem continuat col·laborant, sobretot
amb els poders locals, en els projectes iniciats en el

procés de postemergència presentats per les contra-
parts locals, veritables actors d’aquest procés, en el
context de la reconstrucció i reactivació a Nicaragua,
Hondures i El Salvador. 

A tota la regió s’ha continuat col·laborant amb pro-
postes municipalistes de suport i d’acompanyament de
processos d’empoderament local, construcció de ciu-
tadania i de gestió municipal democràtica i participa-
tiva. En aquest marc, destaquen el suport organitzatiu
a la Fundación Incide i al Movimiento Tzuk Kim Pop a
Guatemala; COMURES, FUNDE i l’Alcaldía de San
Salvador a El Salvador; l’acompanyament a les
alcaldies nicaragüenques agermanades, i les entitats
municipalistes POPOL NA i IPADE a Nicaragua; pel
que fa a Mèxic, s’ha continuat l’actuació a Chiapas, que
s’ha vist reforçada amb l’agermanament de la Garriga
i el municipi autònom El Trabajo, l’agost de 2002, així
com el suport a les dues escoles de formació municipal
gestionades per COPEVI i CESEM, i el suport al gov-
ern del districte federal-delegació Tlalpan, en temes de
participació ciutadana. 

Projecte integrat de desenvolupament
social que té com objectiu disminuir la
vulnerabilitat del col·lectiu de dones
més pobres de vint comunitats. La dis-
minució de la vulnerabilitat s’assolirà
amb l’alfabetització, la sensibilització
entorn la salut primària i l’organització
de les dones mitjançant comitès.
Posteriorment es duran a terme activi-
tats periòdiques de capacitació a les
diferents comunitats. 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Integració sociolaboral de les
dones de vint comunitats rurals

país Sudan

presenta Creu Roja Catalunya,
Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 4.000 euros

Al Txad, les escoles comunitàries es van
crear els anys 80 com a resposta al blo-
queig del sistema educatiu. Aquests
centres funcionen gràcies a les aporta-
cions de les famílies i dels propis alum-
nes que treballen en els camps dels
seus mestres. L’Estat reconeix les esco-
les comunitàries, algunes han esdevin-
gut escoles oficials i l’Estat en cobreix
les despeses de personal. Les escoles
catòliques associades eren escoles pri-
vades catòliques. La dificultat per poder
assumir el seu finançament ha portat
els pares d’alumnes i l’església catòlica
a signar un conveni amb l’Estat de
corresponsabilitat en la gestió pedagò-
gica i econòmica de les escoles. Aquest
projecte planteja donar suport a aques-
tes iniciatives a la regió del Chari.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

AJUNTAMENT DE SÚRIA

Suport a les escoles primàries
del Moyen Chari

país Txad

presenta Biaix Centre per la Pau i el
Desenvolupament

aportació fons 24.000 euros

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 paral·lela-
ment al desenvolupament de la seva
vida quotidiana.
AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

Ahadi, institut internacional 
de formació i ensenyament 
a distància

país Tanzània

presenta Inshuti-Amics dels Pobles 
de Ruanda, Burundi i el Congo

aportació fons 21.035,42 euros

Les comunitats  a l’Alta Verapaz estan formades per camperols que tenen com a
principal producte d’exportació el cardamom. L’any 2001, a través d’un programa de
suport a excombatents, es va crear una associació de petits productors. Les comu-
nitats esmentades tenen el problema que no hi ha una carretera adequada per
enllaçar amb la carretera que porta fins al magatzem. Per això han demanat a la
Municipalidad de Chahal que construeixi un tram de 3 km de carretera, que és el
que els falta per enllaçar amb la principal i poder, així, transportar el cardamom de
forma col·lectiva.
AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

AJUNTAMENT DE VALLS

CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

Infraestructura vial a la municipalitat de Chahal

país Guatemala

presenta Fundación INCIDE, Municipalidad de Chahal, Ajuntament de Valls

aportació fons 31.954,24 euros

Construcció de carretera a Chahal, Guatemala

L’objectiu és l’enfortiment de les capaci-
tats econòmiques de les poblacions i la
consolidació del teixit social i de les
estructures comunitàries. El projecte
consisteix en la realització de micropro-
jectes agrícoles i ramaders per garantir
la seguretat alimentària de les pobla-
cions. També es preveu la construcció
d’habitatges per a persones que no
poden construir-se les cases.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Desenvolupament comunitari i
seguretat alimentària a Kigali-
Ngali

país Senegal

presenta Creu Roja Catalunya, Creu
Roja Alt Penedès, Ajuntament de
Vilafranca del Penedès

aportació fons 7.090,91 euros

La Creu Roja Rwandesa, amb el suport
de Creu Roja Catalunya, va posar en
marxa a la prefectura de Kigali-Ngali un
programa de desenvolupament comuni-
tari entre els anys 1998 i 2000. Els bons
resultats d’aquest programa han moti-
vat la demanda d’extensió del mateix a
altres comunes i el reforçament de les
activitats a Gikomero. L’objectiu és l’en-
fortiment de les capacitats econòmi-
ques de la població i la consolidació del
teixit social i de les estructures comuni-
tàries.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Desenvolupament comunitari i
seguretat alimentària a Kigali-
Ngali

país Rwanda

presenta Creu Roja Catalunya, Creu
Roja Alt Penedès, Ajuntament de
Vilafranca del Penedès

aportació fons 7.090,91 eurosL’any 1996 es va iniciar des del Fons
Català un model de cooperació al des-
envolupament que vincula la coopera-
ció amb les migracions. El protagonisme
dels immigrants de la zona en els pro-
grames garanteix la implicació directa
de les comunitats. El projecte té per
objectiu les perforacions a quatre loca-
litats, per tal de garantir aigua suficient
per al consum humà i per a l’agricultu-
ra de regadiu. Aquest tipus d’explotació
permet als camperols l’obertura de
noves fonts d’ingressos i la reducció la
pobresa.
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

Explotació de quatre perímetres
de producció hortícola

país Senegal

presenta FODDE (Forum pour un
Développement Durable Endogène)

aportació fons 50.000 euros



272726
Capacitació sanitària a dones de Sololá, a Guatemala

Emmagatzematge del residu de canya 
de sucre a las Delicias

Guatemala continua patint problemes
com ara l’exclusió i la injustícia social,
grans desigualtats estructurals, impuni-
tat, ineficiència i corrupció. En un con-
text on no es respecten els drets
humans, les dones són les víctimes
d’unes condicions especials de des-
avantatge socioeconòmic i cultural. El
projecte preveu la promoció del desen-
volupament local democràtic a través
de la participació activa i igualitària de
les dones, mitjançant un programa de
mínims per fomentar la participació de
la dona a les polítiques públiques
comunals i municipals.
AJUNTAMENT DE TORTOSA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Participació ciutadana de les
dones i incidència en polítiques
públiques d’àmbit municipal

país Guatemala

presenta Cooperacció

aportació fons 30.050,61 euros

El projecte contempla la implementació
de microgranges familiars que articulen
a activitats de capacitació i formació en
aspectes pecuaris i de comercialització.
Aquest procés anirà acompanyat per
cursos d’alfabetització adreçats a dones
indígenes maies perquè siguin autòno-
mes en la gestió i comercialització de
productes, per al seu autososteniment i
per a la seva inserció a la societat i la
participació activa dins les seves comu-
nitats. 
AJUNTAMENT DE BEGUR

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Implementació de microgranges
i capacitació per a 
l’autososteniment 
de les dones camperoles maies

país Guatemala

presenta Coordinadora de
Comunidades Indígenas por la
Educación y la Paz (COICAPEP),
Associació d’Amistat amb el Poble 
de Guatemala

aportació fons 12.000 euros

El projecte és la continuïtat del
Programa d’Enfortiment de la
Participació Ciutadana i Governs Locals
desenvolupat a partir de l’any 1999 a El
Petén i Retalhuleu. L’any 1999 el pro-
grama es va dirigir a la presa del poder
municipal i els anys 2000-2001 a l’en-
fortiment de la institucionalitat dels
municipis i dels governs municipals
nous electes i/o amb presència a la
Xarxa Nacional. La proposta actual plan-
teja aprofundir els processos organitza-
tius i d’enfortiment municipal que ja
estan realitzant-se. 
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE VILADECANS

Seguiment d’alcaldies de
Retalhuleu i Petén: enfortiment
de l’organització municipal 

país Guatemala

presenta Fundación INCIDE

aportació fons 30.000 euros

El projecte pretén potenciar els recursos
econòmics de les dones organitzades
que tenen petits negocis de verdures,
fruites, carbó i llenya , a partir d’un pro-
grama de crèdits en benefici de 38
dones de municipis dels departaments
de Chimaltenango i Santa Cruz El
Quiché. L’objectiu és millorar les seves
activitats econòmiques, de manera que
les dones esdevinguin protagonistes
del seu.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Enfortiment de l’activitat 
productiva de les dones maies
en l’àmbit rural

país Guatemala

presenta Cooperacció, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet,
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

aportació fons 37.146,80 euros
L’acció del projecte se situa a la regió del
Bajo Aguán, una zona interior muntanyo-
sa i selvàtica localitzada a l’occident del
departament de Colón. El projecte con-
templa la continuïtat d’un programa
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 capa-
citació de dones, de promotores de salut
comunitària i es portaran a terme activi-
tats de prevenció de malalties a través
de la potabilització de l’aigua i la cons-
trucció de 630 latrines.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Assistència sanitària i salut pre-
ventiva a les comunitats rurals
de la vall del Bajo Aguán

país Hondures

presenta Setem Catalunya,
Ajuntament de Badalona

aportació fons 35.867,11 euros

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 Las 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

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

AJUNTAMENT DE TIANA

Millora del processament 
de la canya de sucre per 
a la producció

país Hondures

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

aportació fons 22.838,46 euros

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

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR

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 Organización de Mujeres
Guatemaltecas Mamá Maquín,
Ajuntament de Malgrat de Mar

aportació fons 12.020,24 euros

El projecte actual contempla l’execució
del programa de treball de la Unitat
Tècnica Municipal per l’any 2002, plani-
ficat a partir de l’experiència generada
durant l’any 2001. El programa de tre-
ball contempla cinc components d’inter-
venció: enfortiment administratiu i
financer; transparència; enfortiment de
la participació comunitària i unes jorna-
des de documentació i empadronament. 
AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Unitat tècnica municipal 
de San Francisco

país Guatemala

presenta Fundación INCIDE,
Municipalidad de San Francisco,
Ajuntament de Palau-Solità i
Plegamans

aportació fons 19.200 euros

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, dins
del qual la capacitació i la difusió d’in-
formació en seran la base. El projecte
beneficiarà unes 12 mil persones de la
zona de Sololá, principalment infants i
dones en edat fèrtil.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA

Guatemala: projecte de reforça-
ment sanitari

país Guatemala

presenta Arenys Solidari, Arenys
Solidari Guatemala

aportació fons 18.030,36 euros
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El projecte vol promoure el coneixement
dels drets per part dels sectors més vul-
nerables de sis comunitats del municipi
de Marcovia, on la contrapart Andar ja
està treballant des de fa dos anys. La
contrapart local ha identificat nombro-
sos i greus casos de violència familiar.
El projecte contempla tres àrees priori-
tàries d’atenció: coneixement dels drets
laborals i dels drets humans; prevenció
i tractament de la violència domèstica i
intrafamiliar i l’impuls de la participació
ciutadana. 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

Programa de formació i assis-
tència jurídica per a la promo-
ció dels drets humans

país Hondures

presenta Asociación Andar, Associació
Catalana de Professionals per a la
Cooperació

aportació fons 30.000 euros

El projecte és la continuïtat del treball
endegat l’any 1998 a través de progra-
mes anteriors. La iniciativa es planteja
com un projecte integral a llarg termini
que preveu augmentar els nivells d’edu-
cació i capacitació en tots els àmbits,
garantir la producció orgànica del cafè,
accedir als mitjans productius i de benes-
tar social, disposar d’eines de comunica-
ció i informació i desenvolupar un siste-
ma de crèdit i estalvi.
AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

La Selva de Mataró 2001-2005

país Mèxic

presenta Grup Tercer Món-Mataró,
Organización de Mujeres de la Unión
de la Selva, A.C. (MUSA), Ajuntament
de Mataró

aportació fons 116.546,46 euros

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 contempla la continua-
ció del treball de SERAPAZ per a la con-
solidació del diàleg entre l’EZLN i el
Govern mexicà i l’impuls del Procés de
Pau a Chiapas.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

AJUNTAMENT DE FLAÇÀ

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE PERAFITA

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE LA SECUITA

AJUNTAMENT DE VIDRERES

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

APORTACIONS PARTICULARS

Impuls del procés nacional de
pau i reconciliació a Chiapas

país Mèxic

presenta Serapaz-Servicios y Asesoría
para la Paz, A.C.

aportació fons 18.030,36 euros

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 PREMIÀ DE MAR

AJUNTAMENT DE RIPOLLET

AJUNTAMENT DE SILS

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR

Suport al Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé 
de las Casas

país Mèxic

presenta Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé 
de las Casas A.C.

aportació fons 18.030,36 euros
El projecte contempla la creació d’un
sistema cooperatiu que faci front a la
situació d’explotació generada pels
intermediaris que actuen a la zona. Es
preveu la construcció, equipament i
posada en marxa d’un centre cooperatiu
de proveïment i distribució de mercade-
ries, en benefici de les comunitats loca-
litzades a municipis rebels de la Regió
Roberto Barrios, a la zona nord de l’es-
tat de Chiapas. En el marc del projecte
es durà a terme la capacitació de treba-
lladors en gestió, la construcció i equi-
pament del magatzem central i l’adqui-
sició d’un camió per transportar els
béns agrícoles des de les comunitats
d’origen fins al magatzem central.
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Construcció i equipament d’una
cooperativa d’emmagatzematge
i distribució de mercaderies

país Mèxic

presenta La Garriga Societat Civil,
Ajuntament de la Garriga

aportació fons 8.536,36 euros

El projecte contempla impulsar l’orga-
nització de quatre comunitats indígenes
(Santiago Lachivia, San Pedro Leapi,
San Lorenxo Lachivito i San Baltazar
Lagunas) de la regió de Yautepec, a l’es-
tat d’Oaxaca, a partir de la realització
de tallers participatius d’autodiagnòstic
comunitari, que ajudin a identificar les
potencialitats, les necessitats, la proble-
màtica i les alternatives. La proposta
contempla els següents components:
elaboració de quatre autodiagnòstics,
capacitació i intercanvi d’experiències.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Desenvolupament de la Unión
de Comunidades Forestales de
la Sierre Mixe, Zapoteca i
Chontal

país Mèxic

presenta Entrepobles, Fundación
Rigoberta Menchú Tum, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 12.000 euros
El projecte pretén potenciar els recursos
econòmics de les dones organitzades, a
partir d’un programa de crèdits en
benefici de 38 dones dels municipis de
San José Poaquil, San Juan Comalapa,
Santa Apolonia, Patzicia, Patzun i
Chichicastenango, dels departaments
de Chimaltenango i Santa Cruz El
Quiché, que tenen petits negocis de
verdures i fruites i de carbó i llenya.
L’objectiu consisteix a millorar les acti-
vitats econòmiques, de manera que les
dones esdevenen protagonistes del seu
treball.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Enfortiment de l’organització i
de l’activitat productiva de les
dones maies en l’àmbit rural

país Mèxic

presenta Cooperacció, Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 37.146,80 euros

El projecte preveu millorar la qualitat de
vida dels habitants de San Luciano (a
l’estat de Campeche, a la Península de
Yucatán, al sud-est de Mèxic), a partir
de la millora de les infraestructures de
salut i educació. L’execució d’aquest
projecte contempla la construcció d’un
centre mèdic per a l’atenció primària,
controls maternoinfantils, campanyes
de vacunació i assistència als grups vul-
nerables, avis, dones i infants, a partir
dels sistemes d’assistència mèdica esta-
tal ja existents.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Infraestructura per al desenvo-
lupament integral de la comuni-
tat de San Luciano, Campeche

país Mèxic

presenta Solidaritat Castelldefels-
Kasando, Agencia Municipal San
Luciano, Ajuntament de Castelldefels

aportació fons 5.483,19 euros L’associació Monitors Cooperants d’Olot
organitza cada any unes estades de tre-
ball solidari a Centreamèrica i Mèxic, en
les quals participen monitors dels
esplais de la Garrotxa. L’objectiu d’a-
questes estades és donar suport a
diverses comunitats rurals, concreta-
ment en l’àmbit de l’educació infantil.
També es preveu la realització de tallers
de formació per a mestres i cursets per
a joves que vulguin fer de monitors, per
poder donar continuïtat a les tasques
iniciades en l’àmbit del lleure. 
AJUNTAMENT D’OLOT

Educació i desenvolupament 
a Mèxic i Nicaragua

país Mèxic, Nicaragua

presenta Monitors Cooperants d’Olot,
Ajuntament d’Olot, Ajuntament d’Olot

aportació fons 16.000 euros

A Mèxic cada tres anys es renoven apro-
ximadament 20.000 autoritats dels gai-
rebé 2.500 municipis que hi ha al país.
El projecte de vídeo-capacitació d’auto-
ritats municipals permetrà millorar els
processos de formació i capacitació. El
projecte beneficia a 1.500 nous funcio-
naris i ciutadans vinculats als processos
formatius que desenvolupa CESEM a la
ciutat de Mèxic i a 125 municipis dels
estats de Veracruz i Michoacán.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Vídeo-capacitació d’autoritats
municipals

país Mèxic
presenta Centro de Servicios
Municipales Heriberto Jara (CESEM)

aportació fons 12.020,24 euros

Taller de cuina de les dones de la Unión 
de la Selva
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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 contempla implicar 10 famílies organit-
zades 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 preveu
equipar una o dues habitacions senzi-
lles a cadascun dels 10 habitatges
seleccionats. En aquest sentit, es con-
templa oferir els serveis d’allotjament,
passejades a cavall, gaudir de la natura
o realitzar estudis de flora i fauna.
AJUNTAMENT DE FIGUERES

Projecte ecoturístic Miraflor

país Nicaragua

presenta Unión de Cooperativas
Agropecuarias (UCA)-Miraflor,
Ajuntament de Figueres

aportació fons 41.679,19 euros

Aquest projecte s’emmarca en el procés
d’agermanament de San Juan de Limay
i l’Esquirol. A la zona existeix un dèficit
habitacional molt elevat. El projecte
contempla la construcció de 110 cases.
Per a la construcció de les cases, es
contracten dos paletes i un fuster que
treballen juntament amb els beneficiaris
que s’han organitzat en brigades de tre-
ball.
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

LLIÇA SOLIDARI

Impuls al desenvolupament
urbà: autoconstrucció d’habitat-
ges a San Juan de Limay

país Nicaragua

presenta Comisión de Hermanamiento
de San Juan de Limay, Ajuntament de
Santa Maria de Corcó

aportació fons 38.158,75 euros

La Red Nicaragüense por la Democracia
y el Desarrollo Local es va crear l’any
1993 amb l’objectiu de treballar en els
aspectes de democràcia, poder local i
desenvolupament municipal.
Actualment està integrada per 24 orga-
nitzacions socials. Els darrers anys els
moviments democràtics i progressistes
s’han anat aglutinant i han anat sorgint
moviments ciutadans que lluiten pel
govern local. El projecte proposa l’espai
de les xarxes, com una forma alternati-
va de compartir experiències i metodo-
logies de treball.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Suport institucional a la xarxa
nicaragüenca per a la democrà-
cia i el desenvolupament local

país Nicaragua

presenta Instituto para el Desarrollo
de la Democracia (IPADE)

aportació fons 58.298,17 euros

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 BADIA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE NAVARCLES

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Diversificació de la producció 
en finques cafeteres de famílies
camperoles de Condega

país Nicaragua

presenta Banyoles Solidària, 
Instituto Mujer y Comunidad (IMC)

aportació fons 12.020,24 euros

Radio Segovia va néixer el 1980 i s’escolta als departaments de Las Segovias,
Somoto, Madriz i Estelí. Actualment l’equip de transmissió de la ràdio es troba en
mal estat, però l’alt cost econòmic que suposen els nous aparells els n’impossibili-
ta el canvi. El projecte contempla 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 Radio Segovia, Rubí Solidari, Ajuntament de Rubí

aportació fons 35.686,65 euros

La constatació de l’expansió de l’epidè-
mia de la SIDA a Nicaragua durant les
darreres dècades, a partir d’estudis epi-
demiològics disponibles, expressa la
necessitat d’actuar de forma urgent,
tenint en compte que el principal patró
de contagi és per via sexual. Aquest
projecte té l’objectiu de millorar el ser-
vei i la capacitat d’actuació de la Red
Comunitaria de Derechos Humanos ante
el SIDA. Es preveu  millorar la formació
i la capacitació d’aquest personal i
enfortir un model de prevenció comuni-
tària integral que promogui canvis en
les pràctiques personals de risc.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

Enfortiment de la xarxa 
comunitària de drets humans
davant la SIDA a Nicaragua

país Nicaragua

presenta Sodepau

aportació fons 12.020,24 euros

Un dels allotjaments inclosos en el projecte ecoturístic

Instal·lació de les antenes de ràdio

El programa contempla el desenvolupament d’una estratègia d’intervenció sostin-
guda que permeti l’empoderament de les comunitats a partir d’un procés de for-
mació i capacitació d’autoritats municipals electes el 2000, funcionaris municipals i
líders comarcals. Es preveu la capacitació de 120 líders comarcals i una trobada amb
les autoritats electes i funcionaris municipals, per realitzar una avaluació de les rela-
cions entre l’alcaldia i les comunitats.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Formació i capacitació d’autoritats electes, funcionaris municipals i
líders comarcals

país Nicaragua

presenta Popol Na-Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal

aportació fons 18.030,36 euros

Taller de capacitació

Aquest projecte s’emmarca en el procés
d’agermanament entre les ciutats de
Bluefields i Girona. La majoria 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
contempla 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

DIUTACIÓ DE BARCELONA

Projecte d’infraestructura vial 
a Bluefields

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Bluefields, Ajuntament de Girona

aportació fons 94.368,08 euros

El projecte pretén contribuir a la pre-
venció de la SIDA a Nicaragua, a través
de facilitar a la societat civil nicara-
güenca un millor accés als múltiples
materials audiovisuals que s’han elabo-
rat els darrers anys tant a Amèrica
Llatina com a l’Estat espanyol.
Concretament el projecte preveu: 1)
l’ampliació del fons documental de la
videoteca de la Fundación Luciérnaga
amb nous vídeos sobre la SIDA; 2) l’e-
laboració de guies didàctiques d’alguns
dels materials audiovisuals; i 3) l’elabo-
ració, edició i distribució a organitza-
cions socials i institucions diverses d’un
fulletó de presentació dels recursos dis-
ponibles.
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Recursos audiovisuals per a la
prevenció de la SIDA

país Nicaragua

presenta Sodepau

aportació fons 18.000 euros
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El municipi de San Juan de Limay, amb
uns 15.000 habitants, dels quals el 90%
són camperols, és a la zona més seca
del país, la qual cosa fa que les condi-
cions productives siguin escasses. El
centre de nutrició infantil i capacitació,
sorgeix amb l’objectiu d’atendre la
població infantil, ajudar les famílies més
empobrides i disminuir el percentatge
de desnutrició. Els beneficiaris directes
del projecte són 75 infants de famílies
de pocs recursos que viuen al sector
urbà del municipi.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CREIXELL

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ

AJUNTAMENT DE TORTOSA

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

MAR DE CULTURES (VILASSAR)

Centre de nutrició infantil i
capacitació

país Nicaragua

presenta Comitè d’Osona de
Solidaritat amb Nicaragua i
Centramèrica, Comisión de
Hermanamiento de San Juan de Limay

aportació fons 20.022,44 euros

L’Alcaldía de Somoto (agermanada amb
Vic) està implementant alternatives de
finançament social per pal·liar la pro-
blemàtica habitacional del municipi,
amb la creació d’un fons rotatori per a
la construcció de 40 habitatges a 17
barris de la zona urbana de Somoto, en
benefici de la població damnificada de
l’huracà Mitch. Les famílies beneficiàries
aportaran mà d’obra i assumiran els
costos de l’obra en qualitat de finança-
ment roatori.
AJUNTAMENT DE L’ESCALA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VIC

Autoconstrucció d’habitatges a
la zona urbana de Somoto

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Somoto, Ajuntament de Vic

aportació fons 66.544 euros

El projecte se situa en el marc del pro-
cés d’agermanament entre els pobles
de Vic i Somoto. La situació d’extrema
pobresa exclou la majoria de la pobla-
ció de l’oportunitat d’accedir als mitjans
financers i crediticis. El projecte preveu
la creació d’un fons rotatori per a la ins-
tal·lació de microempreses productives
sostenibles, que evitin l’ús indiscriminat
de les matèries primeres en detriment
del medi ambient. 
AJUNTAMENT DE L’ESCALA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

AJUNTAMENT DE VIC

Instal·lació d’una fàbrica 
de teula de micro concreto

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Somoto, Ajuntament de Vic

aportació fons 13.201 euros

El projecte se situa en el marc del procés d’agermanament entre els pobles de Vic
i Somoto i preveu cobrir les necessitats alimentàries de 210 infants, dones emba-
rassades i avis, a través de la implementació de quatre menjadors socials a les
comunitats de Santa Emilia, Germania, Yaraje i Jocomico. El projecte contempla la
dotació d’aliments i el registre de creixement dels infants a partir de les orienta-
cions del Ministeri de Salut.
AJUNTAMENT DE VIC

Enfortiment alimentari per a infants, 
dones embarassades i ancians

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de Somoto, Ajuntament de Vic

aportació fons 7.409 euros

La comunitat El Aceituno del municipi  de
Cárdenas (agermanat amb Malgrat de
Mar), té 140 habitants, dels quals 84 són
infants.  El sistema educatiu està integrat
per una escola primària. El projecte con-
templa la construcció d’un annex a l’ac-
tual escola primària per a la instal·lació
d’un preescolar, que doni resposta als
infants d’aquesta franja d’edat i que no
poden incorporar-se al sistema educatiu
fins que entren la primària. 
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Construcció del centre 
preescolar El Aceituno

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Cárdenas, Ajuntament de Malgrat de
Mar

aportació fons 1.840,25 euros

L’Alcaldía de Cárdenas està realitzant
gestions per introduir l’energia elèctrica
a la comunitat El Aceituno, en resposta
a la demanda dels seus pobladors. La
línia primària de la xarxa elèctrica es
troba a 1 km de la comunitat. L’execució
d’aquest projecte contempla la intro-
ducció d’energia elèctrica a El Aceituno.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Ampliació de la xarxa elèctrica
de la comunitat El Aceituno

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Cárdenas, Ajuntament de Malgrat de
Mar

aportació fons 19.293,88 euros

Reunió de dones del municipi de Telica

Taller per a dones embarassades, a Somoto

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 de la SIDA i altres
malalties de transmissió sexual en la
població de camioners del transport
pesat. El projecte beneficiarà també les
treballadores sexuals localitzades a la
carretera panamericana.
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Prevenció de la SIDA i malalties
de transmissió sexual amb
transportistes de càrrega que
viatgen per Amèrica Central

país Nicaragua

presenta Fundación de Investigación
y Desarrollo Holístico en Educación
Sexual (FIDHES), Ajuntament de Sant
Just Desvern

aportació fons 20.757,64 euros

El projecte preveu millorar l’accés a l’au-
toconstrucció d’habitatges i afavorir les
condicions d’higiene i salut, millorar els
aspectes productius mitjançant el cul-
tius alternatius per obtenir millors
ingressos familiars per tal d’avançar en
l’aspecte nutricional. El projecte preveu
la rehabilitació i millora de l’entorn vital
de 95 famílies camperoles de les comu-
nitats d’El Pajarito i Petaquilla, treba-
llant a dos àmbits: el familiar, procurant
la millora dels habitatges, i el produc-
tiu, buscant la recuperació mediambien-
tal i agropecuària de les seves explota-
cions.
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Millora de les condicions
socioeconòmiques de les 
comunitats rurals del Pajarito 
i Petaquilla

país Nicaragua

presenta Escuelas Radiofónicas 
de Nicaragua

aportació fons 12.020,24 euros

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 contempla l’enfortiment orga-
nitzatiu i la promoció de processos de
desenvolupament humà a quatre comu-
nitats 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 Gra de Sorra, 
Centro de Mujeres Xochilt Acalt

aportació fons 26.659,80 euros
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Aquest projecte s’emmarca en el procés
d’agermanament entre els municipis de
Cárdenas i Malgrat de Mar. El projecte
contempla la construcció d’una carrete-
ra de 325m. Amb l’execució d’aquestes
obres, l’Alcaldía Municipal de Cárdenas
preveu millorar el transport dels pro-
ductes agropecuaris, el turisme, la
comercialització i l’accessibilitat dels
camins rurals. 
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Construcció de 325m de carrer
de la comunitat las Mercedes,
núm. 1

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Cárdenas, Ajuntament de Malgrat de
Mar

aportació fons 9.301,03 euros
El projecte, que s’emmarca en l’agerma-
nament entre Puerto Cabezas-Bilwi i
Sant Pere de Ribes, contempla l’elabo-
ració del pla de desenvolupament local
del municipi de Puerto Cabezas, a par-
tir d’una metodologia de treball partici-
pativa i integral. La metodologia con-
templa l’elaboració de diagnòstics com
a eina o instrument que permetrà visua-
litzar globalment les reflexions i els pro-
jectes estratègics prioritzats pels propis
ciutadans. 
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Pla de desenvolupament local
del municipi de Puerto Cabezas

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, Alcaldía Municipal de Puerto
Cabezas-Bilwi

aportació fons 14.237,34 euros

El projecte és fruit de l’agermanament
de Santa Coloma de Gramenet i Jalapa.
El consistori municipal de Jalapa va
aprovar un pla estratègic de desenvolu-
pament municipal, el qual té compo-
nents d’ordenament territorial i respon
a les necessitats i demandes d’organit-
zació i canvis en l’àmbit territorial. Els
objectius del pla són: ordenar física-
ment i territorialment el municipi d’a-
cord a les polítiques establertes; deter-
minar terminis raonables d’execució de
les accions; executar reformes institu-
cionals que facilitin la implementació i
avaluació del pla estructural.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Suport al pla estratègic 
de desenvolupament municipal
de Jalapa

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal 
de Jalapa, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 12.100 euros
Aquest projecte està plantejat en el
marc de l’agermanament entre el CEIP
Jungfrau de Badalona i l’escola
Francisca González de Chichigalpa, que
treballa amb alumnes d’edats compre-
ses entre els 3 i els 12 anys. La gran
quantitat d’alumnes amb necessitat
d’escolarització fa que l’escola treballi
en dos torns diaris. El projecte contem-
pla dotar l’escola pública Francisca
González d’un pavelló multiusos amb
biblioteca, ludoteca, sala multifuncional
per desenvolupar-hi activitats pedagògi-
ques, culturals i socials.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Biblioteca i equipament per a
l’escola Francisca González

país Nicaragua

presenta AMPA CEIP Escola Jungfrau,
Centro Escolar Francisca González,
Ajuntament de Badalona

aportació fons 25.000 euros

Aquest projecte és fruit del treball de
diagnòstic participatiu realitzat a la
municipalitat de San Ramón, al depar-
tament de Matagalpa. Un dels aspectes
prioritzats ha estat la millora mediam-
biental i en aquest sentit s’han propo-
sat accions com la latrinificació i la
reducció de la contaminació. El projecte
consisteix en la construcció de cent
latrines a cinc comunitats del municipi.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

AJUNTAMENT DE RIPOLL

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Construcció de cent latrines 
per a les comunitats 
del municipi de San Ramón

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal 
de San Ramón, Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses

aportació fons 10.790 euros

En el marc de l’agermanament amb
Jalapa, la ciutat de Santa Coloma va
finançar la construcció de l’escola pri-
mària Santa Coloma. El projecte presen-
tat contempla actuacions de suport a
aquesta escola primària a partir de la
compra de  materials. Una part dels
recursos del projecte es destinaran a
accions de suport als infants del carrer,
els quals són un sector altament margi-
nal de la societat de Jalapa.
FEDERACIÓN DE ENTIDADES CULTURALES

ANDALUZAS EN CATALUÑA

APORTACIONS PARTICULARS

Suport als infants del carrer 
i a l’escola Santa Coloma 
de Jalapa

país Nicaragua

presenta Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Cataluña
(FECAC), Alcaldía Municipal de Jalapa,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

aportació fons 4.501,02 euros

L’economia d’Estelí està basada en acti-
vitats secundàries i terciàries derivades
del sector primari agropecuari, particu-
larment de la producció de tabac, grans
bàsics i ramaderia. Actualment, el pro-
cés productiu està en recessió. El pro-
jecte pretén proporcionar a famílies
camperoles noves tècniques de cultiu
que permetin d’augmentar el rendiment
de les seves explotacions agropastorals
i protegir el medi ambient, a partir de la
creació d’un centre agroecològic experi-
mental.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Centre d’experiències 
agroecològiques

país Nicaragua

presenta Fundación Familias Unidas,
Familias Unidas Nicaragua, Ajuntament
de Badalona

aportació fons 9.000 euros

La CST és una organització sindical, els
afiliats de la qual són treballadors i tre-
balladores organitzats en sindicats
d’empresa i sindicats municipals, en
branques de l’economia, sindicats terri-
torials i d’oficis. El projecte contempla
la rehabilitació del local destinat a ofi-
cines i centre de reunions de la CST a
Managua. Actualment aquesta seu pre-
senta un estat que impossibilita poder
treballar adequadament i oferir els ser-
veis necessaris per al funcionament. 
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Rehabilitació d’un local 
per als treballadors de la CST

país Nicaragua

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

aportació fons 5.995 eurosEl projecte s’emmarca en el procés d’agermanament entre els municipis de San
Miguelito i Sant Boi de Llobregat, i preveu impulsar el desenvolupament futbolístic
dels infants de San Miguelito. L’actual camp de futbol, de règim privat, està situat
a la vora del llac i pel seu baix nivell, durant gran part de l’any, es troba inundat.
L’execució del projecte contempla l’adquisició d’un terreny de 150 m2, en una àrea
elevada, que ofereixi condicions per a la pràctica de l’esport, així com l’adquisició
d’uniformes i pilotes per als equips infantils femenins i masculins de San Miguelito.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Suport a l’esport infantil a San Miguelito

país Nicaragua

presenta Federación Municipal de Futbol de San Miguelito, Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

aportació fons 2.628,38 euros

El projecte contempla ampliar la cober-
tura educativa de preprimària i primària
a partir de la construcció i equipament
de tres noves aules a l’escola Ángela
Moreira Medina, al municipi de
Chinandega. El projecte vol respondre a
la problemàtica generada amb l’incre-
ment de la matrícula l’any 2001.
Algunes de les conseqüències, pel que
fa a la primària, són 36 alumnes rebent
classe a l’aire lliure i 4 graus recarregats
amb 50 alumnes per classe. Pel que fa
a preprimària, per manca de local es va
haver de negar la matrícula a més de 60
sol·licitants.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Construcció i equipament de
tres aules a l’escola Angela
Moreira Medina de Chinandega

país Nicaragua

presenta Nicaragua i Cooperació,
Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 10.000 euros

Equip de futbol femení de San Miguelito

Obres de construcció de les letrines 
a San Ramón, Nicaragua
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Aquest projecte sorgeix del procés de
diagnòstic i planificació local endegat
l’any 2001 amb l’objectiu de redefinir
les línies estratègiques de l’agermana-
ment entre San Miguelito i Sant Boi de
Llobregat. El projecte contempla la con-
versió i rehabilitació de 15 km de sen-
ders, que comuniquin la capçalera
municipal amb les comunitats de La
Conquista i Santa María, ambdues del
municipi de San Miguelito. 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Conversió de senders en camins
permanents a San Miguelito

país Nicaragua

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

aportació fons 48.181,82 euros

El projecte té per objectiu reduir l’extre-
ma pobresa i garantir la seguretat ali-
mentària a llarg termini, procurant l’au-
tosuficiència per mitjà d’una agricultura
sostenible. El projecte contempla la
transferència de tecnologies a partir de
la realització de tallers d’agricultura
orgànica, de tècniques de conservació i
processament de fruites i hortalisses,
de gènere, de salut i d’organització
comunitària. Els beneficiaris del projec-
te són 4.374 persones dels municipis
de Ciudad Darío, Sébaco i la Dalia, del
departament de Matagalpa.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Desenvolupament rural integral
a tres municipis del
Departament de Matagalpa

país Nicaragua

presenta Mans Unides, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

aportació fons 8.181,82 euros

Aquest projecte està emmarcat en el
procés d’enfortiment de l’agermana-
ment entre els municipis de Cárdenas i
Malgrat de Mar. El projecte contempla la
instal·lació de la línia telefònica a l’ofi-
cina de la delegació de la Policia
Municipal de Cárdenas, la qual compta
amb molt pocs recursos econòmics.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Telèfon municipal a l’edifici de
la policia

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Cárdenas, Ajuntament de Malgrat 
de Mar

aportació fons 515,45 euros

Aquest projecte està emmarcat en el
procés d’enfortiment de l’agermana-
ment entre els municipis de Cárdenas i
Malgrat de Mar. Consisteix en un procés
de capacitació des de la Casa de la
Mujer de Cárdenas dirigit a 60 dones
d’aquest municipi. El projecte està arti-
culat per: la Casa de la Mujer Nueva
Esperanza i la Casa de la Mujer Sonia
Bello de Rivas, les quals aportaran
recursos humans per realitzar les capa-
citacions; el Centre de Salut de
Cárdenas, que aportarà recursos
humans especialitzats en oncologia i
ETT-malalties de transmissió sexual; i
l’Alcaldía de Cárdenas, la qual aportarà
el transport de les beneficiàries de fora
de la ciutat.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Tallers de capacitació per a
dones a Cárdenas

país Nicaragua

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

aportació fons 766,73 euros

Aquest projecte s’emmarca en el procés
d’agermanament entre els municipis de
Cárdenas i Malgrat de Mar. La comunitat
El Bochinche, del municipi de Cárdenas
no compta amb servei d’energia elèctri-
ca i l’activitat productiva principal és
l’agricultura d’autosubsistència.
L’execució d’aquest projecte contempla
la introducció d’energia elèctrica a la
comunitat.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Introducció de la xarxa elèctrica
a la comunitat El Bochinche

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Cárdenas, Ajuntament de Malgrat de
Mar

aportació fons 7.437,12 euros

La Comunidad Segundo Montes està
situada als municipis de Meanguera i
Jocoaitique, una zona deprimida, amb
escassos recursos naturals, baixa activi-
tat artesanal i empresarial i deficiències
en les infraestructures. La seva població
rural va patir la guerra, els pobladors
són exrefugiats i desplaçats. En aquests
moments, la Comunidad Segundo
Montes necessita més de cent habitat-
ges. El projecte preveu cobrir les des-
peses de la construcció d’una casa.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Construcció d’un habitatge a la
comunitat Segundo Montes

país El Salvador

presenta Fundació Segundo 
i Santiago Montes, Ajuntament 
de Molins de Rei

aportació fons 3.716 euros

El projecte contempla millorar les con-
dicions de vida de dones ramaderes, a
partir de l’execució d’un projecte pro-
ductiu amb objectius de contribució
amb equitat de gènere. És un programa
de crèdits alternatius destinats a desen-
volupar models productius pecuaris i a
enfortir l’organització de les dones a
partir de la formació i implementació
d’una cooperativa de dones ramaderes. 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Enfortiment del procés organit-
zatiu i productiu de les dones
del Bajo Lempa

país El Salvador

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, ACAMG Marta
González, Huayna

aportació fons 17.000 euros

Projecte per millorar els ingressos eco-
nòmics i el nivell de vida de les famílies
camperoles del Caserío El Potrero, al
municipi de Meanguera, a partir de la
construcció d’un sistema de regadiu
que permeti produir tot l’any, així com
diversificar la producció, introduint-hi el
cultiu d’hortalisses. 
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

Sistema de regadiu per 
a la producció d’hortalisses 
al Caserío El Portero

país El Salvador

presenta Associació Cultural Tazumal
Catalunya-El Salvador, Centro de
Capacitación y Promoción de la
Democracia (CECADE), Ajuntament de
Montcada i Reixac

aportació fons 8.237,03 euros
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 en les ins-
tàncies socials, polítiques i en els pro-
cessos de construcció de democràcia i
desenvolupament local.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

COMITÈ D’EMPRESA I JUNTA DE PERSONAL DE

L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Construint ciutadania i governa-
bilitat per a dones

país El Salvador

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

aportació fons 30.050,61 euros

La comunitat de Santa Rosa està ubica-
da al municipi de San Fernando, depar-
tament d’Ocotal. El projecte contempla
millorar la producció dels cultius de
subsistència, a partir de la construcció
de cinc cisternes d’aigua que permetin
produir tot l’any i diversificar la produc-
ció, introduint verdures i fruiters, tot
estalviant aigua.  En el marc del projec-
te es construirà una cisterna destinada
a la producció de plantes medicinals
que seran distribuïdes a través del cen-
tre de salut naturista.
AJUNTAMENT DE CENTELLES

Construcció de cisternes 
i formació tècnica 
a la comunitat de Santa Rosa

país Nicaragua

presenta Comitè d’Osona de
Solidaritat amb Nicaragua i
Centramèrica, Ajuntament de Centelles

aportació fons 6.000 euros
Producció de cultius de subsistència a San
Fernando, Nicaragua
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àsia
A Àsia el treball va centrar-se, principalment, a
l’Afganistan, al Kurdistan iraquià i a l’Índia. A
l’Afganistan es va continuar amb la tasca tan impor-
tant que han desenvolupat les xarxes de dones que
han estat treballant des de la clandestinitat abans del
conflicte obert. Algunes d’aquestes xarxes estan ple-
nament reconegudes en el nou govern i fins i tot s’ha
creat un Ministeri de la Dona. No obstant, aquelles
organitzacions que vinculen el seu treball de coop-
eració a una incidència política encara estan trebal-
lant des de la clandestinitat ja que, si bé el conflicte
bèl.lic s’ha acabat per la comunitat internacional, la
realitat dintre del país continua sent d’inestabilitat,

repressió i, en definitiva violació dels drets humans
bàsics. Tot plegat amb el vistiplau de la comunitat
internacional que, un cop va fer fora del govern aque-
lls a qui havia ajudat a entrar-hi en el seu dia, ha deix-
at la població sense la seguretat que va prometre amb
la seva intervenció.

El Fons va treballar, també, al Kurdistan iraquià, on
l’increment de la tensió bèl·lica a la zona ens va portar
a ampliar la nostra acció a tot l’Iraq. En aquest sentit,
el suport se centra en accions vinculades a l’àmbit
sanitari i d’educació.

L’objectiu bàsic d’aquest projecte és
proporcionar, a partir de cursos de for-
mació, les oportunitats bàsiques a
dones i nenes afganeses per tal de
poder aconseguir un espai en la socie-
tat que els permeti desenvolupar-se
com a persones.
AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT D’ULLDECONA

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

COOOPERATIVA ABACUS

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 28.815,25 euros

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 LLIÇÀ D’AMUNT

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

LLIÇÀ SOLIDARI

*A causa de l’esclat del conflicte bèl·lic a

l’Iraq, aquest projecte s’ha reformulat en

una acció d’emergència: compra d’una 

clínica mòbil per a Bagdad i perifèria.

Centre de formació 
per a joves a Arbyl

país Kurdistan iraquià

presenta Associació Catalana 
per la Pau

aportació fons 36.060,73 euros

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 marginació i aïllament del malalt i en alguns casos fins l’a-
bandonament per part de la família. El projecte proposa la construcció d’un hospi-
tal que pugui  atendre 48 malalts, oferint-los un espai digne per rebre el tractament
i les necessitats bàsiques per recuperar-se.
AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

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

país Índia

presenta Fundació Daniel Shah & Núria Toneu, Ajuntament de Manlleu

aportació fons 48.846,65 euros

El projecte se centra a la comunitat de
Vendanthangal, on el SCI de l’Índia té
una seu i terreny cultivable. La comuni-
tat, formada majoritàriament per cam-
perols, té mancances greus de menjar,
d’assistència mèdica, d’educació dels
fills. Arran de la relació entre el SCI-
Índia i el SCI-Catalunya, es va plantejar
un programa de cooperació que incidia
en diferents àmbits: millora de les
potencialitats agrícoles, acompanya-
ment en la consolidació de l’organitza-
ció associativa i millora de les estratè-
gies de comercialització. 
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC

Desenvolupament rural a
Vedanthangal a través del cultiu
biològic de plantes medicinals

país Índia

presenta Servei Civil Internacional
(SCI)

aportació fons 3.900 euros

Obres de construcció de l’hospital 
per a leprosos a Konart, Índia

AJUNTAMENT DE LES LLOSSES

AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE LA MASÓ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

DIPUTACIÓ DE GIRONA
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carib
La cooperació realitzada dins d’aquesta àrea està mar-
cada pel context general d’intervenció, així com els
diferents graus de participació del teixit social impli-
cat, tant al Nord com al Sud. En aquest sentit, la coop-
eració amb República Dominicana s’està realitzant a
través d’ONG catalanes ben implantades al territori i
amb contraparts locals amb coneixement del context,
experiència i capacitat d’execució. Pel que fa a Haití, la
col.laboració és incipient, i s’està treballant directa-
ment amb l’Hospital de l’Union Haitienne.

Pel que fa a Cuba, el context d’intervenció està marcat
per la situació de bloqueig que pateix l’illa per part
dels EUA des de 1959, agreujat per l’Emmienda
Torricelli l’any 1992 i la Llei Helms Burton. El blo-
queig ha ocasionat pèrdues materials per més de
70.000 mil milions de dòlars i el conseqüent estanca-
ment econòmic que va esdevenir crític a inicis dels
anys 90 amb la caiguda del camp socialista, amb qui
l’illa mantenia el 85% de les relacions comercials.

En aquest marc de crisis es varen generar moviments
de solidaritat internacional, que va arribar sobretot
per la via dels governs locals i de la societat civil del

Nord, en forma d’agermanaments, a través dels quals
es canalitzen la majoria dels recursos solidaris, desti-
nats sobretot a pal.liar els efectes del bloqueig a partir
de projectes de rehabilitació d’infraestructures
bàsiques i dotació d’equipaments sanitaris i educatius. 

La col.laboració amb Cuba es carateritza per una gran
heterogeneïtat d’actors de la societat civil implicats,
un alt grau de compromís solidari i un esforç signifi-
catiu d’incidència en l’acompanyament de les contra-
parts, en el procés tècnic de gestió i seguiment dels
projectes desenvolupats. Entre les iniciatives de coop-
eració i      solidaritat endegades destaquen: la imple-
mentació del programa PDHL-Programa de
Desenvolupament Humà a Nivell Local, adscrit a la
UNDP-UNOPS a La Habana Vieja en el marc de l’ager-
manament amb Castelldefels, mocions per Cuba, nous
agermanaments i trobades triangulars (Castelldefels-
gener 2002 i l’Havana-novembre 2002) per parlar
sobre nous models de cooperació, temes de partici-
pació ciutadana, mecanismes de relació amb la briga-
da cubana a Catalunya i anàlisi dels diferents proces-
sos d’agermanaments vigents.

L’Estat cubà prioritza l’atenció a la ter-
cera edat. Entre les accions desenvolu-
pades per atendre aquest sector de la
població hi ha els menjadors socials. El
projecte contempla donar suport al
menjador San Ambrosio, del consejo
popular Jesús María. La població bene-
ficiària serà de 200 avis, que rebran ali-
mentació i atenció mèdica regular. 
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE TORTOSA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Menjador social per a persones
de la tercera edat

país Cuba

presenta Consejo popular Jesús 
María (San Ambrosio), Ajuntament 
de Castelldefels

aportació fons 19.616,19 euros

Des de l’any 1994 s’inicia un procés de
coordinació per estructurar un centre de
coordinació, que possibilités 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 CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

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 material
de solidaritat per a Cuba

país Cuba

presenta Casal d’Amistat amb Cuba
José Sánchez, Comitè de Solidaritat
amb Amèrica Central, Delegació a
Catalunya del Poder Popular

aportació fons 160.233,78 euros

El projecte preveu satisfer les necessi-
tats alimentàries de 2.500 persones,
socis i familiars, de les cooperatives
CPA Augusto César Sandino, al municipi
San Antonio Los Baños; CPA VI
Congreso, del municipi Colón i CPA
Revolución de Octubre, del municipi de
Morón, a través de la millora de la pro-
ducció agrícola i pecuària, mitjançant la
producció i ús de biopreparats. 
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

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 Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP),
Entrepobles

aportació fons 96.161,94 euros

Al municipi de San Miguel del Padrón hi
ha una zona coneguda com a Barri la
Corea on es va produir un procés d’as-
sentament anàrquic amb ocupacions de
parcel·les i construccions d’habitatges
no planificats i una gran deficiència en
els serveis bàsics. El projecte contem-
pla, en la seva segona fase, la cons-
trucció de 35 habitatges. També es pro-
posa crear la infraestructura necessària
per als 115 habitatges contemplats en el
projecte global. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

Transformació integral del barri
la Corea de San Miguel del
Padrón

país Cuba

presenta Secretaría General Adjunta
del Poder Popular de Ciudad Habana,
Poder Popular de San Miguel del
Padrón, Federació d’Associacions de
Veïns de Badalona, Ajuntament de
Badalona

aportació fons 74.905,59 euros

Menjador de San Ambrosio completament rehabilitat

Seu del taller de transformació integral del barri la Corea



434342

El projecte és la continuïtat d’una ini-
ciativa anterior de reparació de les teu-
lades del centre històric de Banes. El fet
que s’hagi solucionat només el proble-
ma d’ una part de la zona urbana de
Banes, fa que els altres afectats sol·lici-
tin al Poder Popular la possibilitat d’am-
pliar el projecte a altres zones. En
aquest sentit, el projecte pretén la
millora habitacional d’altres barris de la
ciutat, a través del mateix sistema de
construcció.
AJUNTAMENT DE LA MASÓ

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Rehabilitació de sostres en
habitatges del centre històric 
de Banes

país Cuba

presenta Asamblea del Poder 
Popular Provincial de Holguín, Poder
Popular de Banes, Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts

aportació fons 30.025,30 euros

El Parc Metropolità de l’Havana (PMH)
és un dels quatre grans parcs que inte-
gren el cinturó verd de la província de
Ciudad Habana. És un projecte urbanís-
tic i ecològic que contempla el desen-
volupament d’un parc urbà sostenible
d’àmbit ecològic, econòmic i social, en
benefici dels habitants de Ciudad
Habana. El projecte presentat ha sorgit
del diagnòstic ambiental participatiu
realitzat als consejos populares impli-
cats en el PMH.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT

Reforestació comunitària al 
Gran Parque Metropolitano 
de La Habana

país Cuba

presenta Gran Parque Metropolitano
de La Habana

aportació fons 10.000 euros

Aquest projecte està emmarcat en el
procés d’agermanament entre els muni-
cipis de Castelldefels i La Habana Vieja,
que es considera el marc per iniciar el
treball amb el programa PDHL a Cuba.
La proposta contempla l’enfortiment de
la integració social dels infants amb
necessitats educatives especials, així
com reduir els riscos socials de la
comunitat, per disminuir el flux d’in-
fants cap a les escoles especials, a tra-
vés d’enfortir les escoles com a centre
de la xarxa educativa.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Prevenció i integració social 
a La Habana Vieja

país Cuba

presenta Poder Popular de La Habana
Vieja, Programa de Desarrollo Humano
a Nivel Local (PDHL), Ajuntament de
Castelldefels

aportació fons 36.000 euros

El projecte contempla la dotació d’equi-
paments i la posada en funcionament
d’un Centre Comunitari de Salut Mental
del municipi Plaza Revolución a la pro-
víncia Ciudad Habana. L’objectiu és
dotar del material necessari un equipa-
ment ja existent on es desenvoluparan
diferents activitats sanitàries, educati-
ves i preventives, adreçades a la pobla-
ció en general i, especialment, a les per-
sones que es troben en situacions de
risc. 
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Equipament i posada en funcio-
nament d’un centre comunitari
de salut mental a Plaza
Revolución

país Cuba

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

aportació fons 22.600 euros

El municipi de Majagua està situat a la
província de Ciego de Ávila, en el seu
territori  hi ha els batey (poblats) de Las
Trozas, Limones i Derramadero. Cada
batey té el seu petit dispensari i una
escola. El fet d’estar apartats de la capi-
tal fa que tinguin carències de tot tipus,
molt més del que és habitual a Cuba.
L’acció plantejada forma part d’un con-
junt de petites ajudes a les poblacions
dels batey i consisteix en l’adquisició
d’una nevera, un aparell de vídeo, una
televisió, mobiliari i material per a la
rehabilitació del sostre, portes i fines-
tres. 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Projecte d’escoles Batey del
municipi de Majagua

país Cuba

presenta Ajut al Poble Cubà,
Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 7.000 euros

L’Hogar Infantil sin Amparo Filial de
Santa María, a Santiago de Cuba,  és un
establiment que va ser creat l’any 1981
amb l’objectiu d’acollir infants orfes
dels municipis de la província de
Santiago de Cuba. El bloqueig que ha
patit l’illa de Cuba i la retallada d’ajudes
ha provocat una degradació constant de
l’immoble. La Fundació Olof Palme ha
rehabilitat, en una primera fase, la cuina
i els banys. Aquest projecte és la sego-
na fase de la remodelació i consisteix a
rehabilitar les dependències de la casa
principal.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Remodelació de l’Hogar Infantil
sin Amparo Filial de Santa María

país Cuba

presenta Fundació Internacional 
Olof Palme, Ajuntament de Badalona

aportació fons 5.400 euros

L’Escola d’Educació Especial Dionisio
San Román es localitza al Consejo
Popular Centro Ciudad Sur de la capça-
lera municipal de Banes, província
d’Holguín. El projecte pretén millorar les
condicions de l’escola, a partir de la
construcció i remodelació de les ins-
tal·lacions físiques.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Obres de construcció i de re-
modelació de l’Escola Especial
Dionisio San Román de Banes

país Cuba

presenta Fundació Josep
Comaposada, Asamblea Municipal del
Poder Popular de Banes, Ajuntament
de Badalona

aportació fons 7.000 euros

A Cuba, els sistemes fotovoltaics per a
l’electrificació rural estan resolent un
problema social a les zones de muntan-
ya, on hi ha un alt índex d’habitatges
sense electrificar. El projecte contempla
l’electrificació del Batey La Isabelita a
través de la instal·lació de nou sistemes
independents per a cada habitatge, un
sistema per al centre social i un sistema
per a la botiga de productes alimentaris
i industrials.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Electrificació fotovoltaica 
de la comunitat rural el Batey
La Isabelita

país Cuba

presenta Casal d’Amistat amb Cuba
de Badalona, Centre de Investigación
de Energía Solar (CIES), Ajuntament de
Badalona

aportació fons 13.000 euros El projecte té per objectiu augmentar la
qualitat de vida de la població, mitjan-
çant la promoció d’un sistema sosteni-
ble d’ús dels recursos naturals. El pro-
jecte pretén la transformació gradual i
progressiva de cadascuna de les fin-
ques que integren aquesta zona, a par-
tir de la recuperació i millora de sòls,
reforestació de l’àrea amb arbres frui-
ters i de fusta i l’ús de fonts renovables
d’energia a partir de la construcció i
funcionament de deu biodigestors i la
instal·lació d’un sistema de distribució
de gas als habitatges dels camperols.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Recuperació dels recursos natu-
rals a l’àrea de la Cooperativa
26 de julio, Guanabacoa

país Cuba

presenta Entrepobles, Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès

aportació fons 6.454,55 euros

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
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 d’un complex 
cultural comunitari a Plaza 
de la Revolución

país Cuba

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

aportació fons 13.823,28 euros

Obres al centre històric de Banes

Projecte emmarcat en el procés d’ager-
manament entre els pobles de Velasco i
Banyeres del Penedès. L’escola Leonel
Hernández Martínez està ubicada a
Velasco, municipi de Gibara, província
d’Holguín. L’estat de l’edificació és pre-
cari i necessita una rehabilitació. El pro-
jecte contempla el manteniment de l’im-
moble, per millorar les condicions per
impartir els serveis educatius, que són
premisses fonamentals per a Cuba. 
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

Rehabilitació de l’escola primà-
ria Leonel Hernández Martínez 
a Velasco

país Cuba

presenta Dirección Municipal de
Educación de Gibara, Ajuntament de
Banyeres del Penedès

aportació fons 1.639,09 euros



Reformes finalitzades a l’institut 
de La Habana Vieja
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Aquest projecte s’emmarca en el procés
d’agermanament entre Girona i Nueva
Gerona, a la Isla de la Juventud. A finals
de setembre del 2002, aquest territori
va ser afectat pels huracans Isidore i
Lily, els quals van ocasionar importants
danys materials. En concret, es va mal-
metre el cultiu del tabac, els molins de
vent i les infraestructures educatives i
sanitàries.
AJUNTAMENT DE SALT

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Projecte d’emergència 
per pal·liar els efectes 
dels huracans Isidore i Lily 
a la Isla de la Juventud

país Cuba

presenta Diputació de Girona,
Asamblea Municipal Poder Popular 
Isla de la Juventud

aportació fons 28.277,84 euros

L’hospital de la Union Haïtienne és un
establiment sanitari sense ànim de lucre
que està administrat per aquesta entitat
des de 1997. El centre dóna atenció pri-
mària a 15.000 persones que viuen a la
zona  d’Arcahaie. El projecte pretén
millorar i ampliar els equipaments sani-
taris del centre de salut amb l’objectiu
de convertir-lo en un hospital de nivell
I. La proposta actual contempla obrir
una maternitat adscrita al centre de
salut, a través de la construcció i l’e-
quipament d’una sala de parts.
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Suport a l’hospital 
de la Union Haitienne

país Haití

presenta Organisation de l’Union
Haitienne, Ajuntament de Cambrils

aportació fons 12.000 euros

El projecte vol millorar les condicions
de les persones que viuen en cinc barris
marginals de la zona nord de Santo
Domingo. En aquest sentit, es millora-
ran les condicions de sanejament físic
ambiental del sector de Los Manguitos,
amb la construcció d’infraestructures
comunitàries i de sanejament bàsic, i
s’enfortirà l’estructura organitzativa dels
col·lectius socials d’aquests barris amb
una xarxa de voluntaris i líders comuni-
taris.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Sanejament ambiental i enforti-
ment organitzatiu a cinc barris
marginals de Santo Domingo

país República Dominicana

presenta Intermón Oxfam, 
Ajuntament de Mataró

aportació fons 12.762,93 euros

La guerra que va viure Bòsnia i
Hercegovina va crear una desvertebra-
ció del teixit associatiu que a poc a poc
s’ha anat refent. Malgrat el desencís,
fruit de la guerra, el suport i les rela-
cions estables entre organitzacions
locals i estrangeres ha fet que les asso-
ciacions del país tornin a ser espais de
participació i de democratització de la
societat. El projecte vol fomentar l’asso-
ciacionisme juvenil i la participació
democràtica a Bòsnia i Hercegovina a
través del suport en el funcionament de
l’organització Ug Mes, l’adquisició de
materials, la formació de monitors i la
capacitació de líders juvenils.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Foment de l’associacionisme
juvenil i de la participació
democràtica

país Bòsnia i Hercegovina

presenta Esplais Catalans, 
Ajuntament de Badalona

aportació fons 6.000 euros

El projecte contempla oferir continuïtat
al treball que la contrapart local, Niños
del Camino, està desenvolupant amb
infants del carrer a Santo Domingo. La
proposta contempla tres etapes: treball
al carrer amb els infants, famílies, mes-
tres i pares de família; programa psico-
terapèutic i reinserció en una llar subs-
tituta; acompanyament de l’infant i for-
mació de la família que l’acull.
AJUNTAMENT D’ABRERA

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

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
la realitat dels infants del carrer

país República Dominicana

presenta Educació Sense Fronteres,
Solidaritat i Cooperació (SOLC), Niños
del Camino

aportació fons 18.030,36 euros
El projecte vol incidir en els sindicats assentats a Bòsnia, Sèrbia i Kosova a través
de dues vies d’acció complementàries destinades a assolir un únic objectiu: l’en-
fortiment dels sindicats, entesos com a ens difusors dels drets humans i laborals a
la resta de la població civil. El projecte ajuda a la reconstrucció, a l’enfortiment, a
la formació i a la dotació dels sindicats del metall, i permetrà treballar per afavorir
la pau, després de tot el conflicte a la regió en els darrers anys.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Enfortiment i formació de les federacions sindicals del metall

país Bòsnia i Hercegovina, Kosova, Sèrbia

presenta Fundació Pau i Solidaritat

aportació fons 45.000 euros

L’institut de La Habana Vieja està situat
en una de les edificacions més notables
del casc històric. El projecte contempla
la reparació general de l’institut, inci-
dint especialment en els sanitaris, la
fusteria,  els vidres i el mobiliari esco-
lar.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE FLIX

AJUNTAMENT DE NAVARCLES

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS

AJUNTAMENT DE VALLS

AJUNTAMENT DE VILADECANS

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Rehabilitació de l’institut 
de La Habana Vieja

país Cuba

presenta Secretaría General Adjunta
del Poder Popular de Ciudad Habana,
Ajuntament de Castelldefels

aportació fons 156.913,44 euros

Taller de manualitats de l’organització Ug Mes

europa
En el marc de la política de cooperació del Fons es contempla el treball amb països europeus en una etapa de
reconstrucció postbèl.lica. En aquest sentit, es va continuar treballant a Bòsnia en l’àmbit de la reconstrucció
en el sector educatiu, a través d’organitzacions  d’ensenyants catalans. A més, es planteja una iniciativa molt
interessant de cooperació intersindical amb tres sindicats de Bòsnia i Hercegovina, Kosova i Sèrbia a partir d’un
procés generat des de la cooperació d’homòlegs. 
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mediterrània

La campanya Mediterrània, cruïlla de pobles  ha incidit,
especialment, en dos àmbits: sensibilització i projectes
de cooperació. El treball des dels dos vessants permet
un apropament al nostre entorn més immediat, el
Mediterrani, com a espai geopolític que conté en el seu
si tots els desequilibris econòmics, demogràfics, reli-
giosos, culturals... però també és un mar d’oportuni-
tats on hem d’anar trobant interessos i confluències
que ens aproximin.
Pel que fa a la campanya de sensibilització s’ha treballat
amb els ajuntaments, centres d’ensenyament i centres
cívics per tal de dinamitzar les accions, a partir del

material educatiu que s’ha editat així com amb les xer-
rades que es proposen, els passis de pel·lícules, les
actuacions musicals, contes... Es va preveure, també,
la coparticipació dels col·lectius d’immigrants, junta-
ment amb les entitats veïnals, culturals i juvenils.
En relació als projectes de cooperació, cal destacar el
treball fet des de l’oficina ubicada a Tetuan, des de la
qual s’incideix activament a la zona nord del Marroc,
territori d’origen dels immigrants que viuen a
Catalunya. Des de l’àrea es prioritza, també, el treball
amb Algèria, Palestina, Líban i Marroc.

Segons els estudis de l’Organització
Mundial de la Salut, la higiene i la salut
dental són dos dels àmbits més degra-
dats ens els camps de refugiats dins del
Líban. Aquest projecte pretén treballar
un aspecte bàsic de les condicions sani-
tàries: la salut dental, que serà la refe-
rència a partir de la qual es treballaran
elements de prevenció, higiene i alimen-
tació. En aquest sentit, s’instal·larà una
clínica dental especialitzada en infants.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

Millora de les condicions sani-
tàries del camp de refugiats 
palestins Rashidieyh

país Líban

presenta Associació Catalana 
per la Pau

aportació fons 45.000 euros

El projecte s’emmarca en el treball ini-
ciat anteriorment entorn la cooperació
sindical en el procés de globalització.
Es pretén fomentar la construcció de
noves relacions a la conca mediterrània
que portin a la cooperació entre la
societat civil dels pobles que la compo-
nen, mitjançant el reforçament del sin-
dicalisme democràtic i la cooperació
sindical Nord-Sud. Es preveu afavorir el
coneixement mutu de treballadors,
líders i organitzacions sindicals, oferir
formació, realitzar accions de sensibilit-
zació i elaborar estratègies comunes als
dos països assenyalats.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Cooperació sindical entorn de
la deslocalització de multina-
cionals

país Marroc

presenta Fundació Pau i Solidaritat

aportació fons 24.040,48 euros

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 treballa
amb joves d’un barri de la ciutat de
Tànger.
AJUNTAMENT DE MANRESA

AJUNTAMENT DE ROSES

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

Casal de la joventut a Tànger

país Marroc

presenta Casal d’Infants del Raval,
Darna-Centre Culturel d’Initiatives
Citoyennes

aportació fons 110.564,96 euros

El sistema educatiu a la zona nord del Marroc és precari i la taxa d’analfabetisme
és molt alta i no sembla que hi hagi d’haver canvis a curt termini. En aquest sen-
tit, es crearà el primer centre educatiu de Fahs-Bni Makada que dinamitzi l’educació
no formal. El centre potenciarà els recursos educatius de la zona, amb l’objectiu de
realitzar activitats socioculturals, cursos d’alfabetització, contactar amb els educa-
dors 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 Asociación Wafae de Lengua y Cultura Árabe, Asociación Alamal para la
Promoción Cultural y Social, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
Ajuntament de Badalona

aportació fons 31.111,13 euros

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 projecte són la construc-
ció d’un pou per captar les aigües de la riba del riu Ghis, la instal·lació de les cana-
litzacions fins a la Plana d’Izoughar i la construcció d’un dipòsit de reserva en una
cota elevada del terreny.
AJUNTAMENT D’ALELLA

AJUNTAMENT DEL BRUC

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

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

país Marroc

presenta Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, Ajuntament de Mataró

aportació fons 260.958,06 euros

Les terres de la plana d’Izoughar, al Marroc

Curs d’alfabetització al centre de Fahs-Bni Makada, al Marroc

Infraestrucutres del centre juvenil a Tànger

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

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

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

país Marroc

presenta Cooperacció, Ajuntament
de Badalona

aportació fons 74.040,48 euros

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE VILADECANS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
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El projecte pretén pal·liar les deficièn-
cies en el sector sanitari en zones rurals
de les províncies de Tetuan i
Chefchaouen, amb la construcció de
quatre centres de consultes i de petites
intervencions a diversos pobles de la
comuna de Sidi Kacem-Amsa. S’inclou
la construcció de quatre dispensaris
rurals. El Ministeri de la Salut dotarà els
centres del material i mobiliari bàsic
imprescindible, a més d’assumir el sala-
ri del metge. El sou de l’infermer serà a
càrrec de l’Ajuntament d’Amsa. Els
terrenys on s’ubicaran els centres sani-
taris seran cedits per la Comuna Rural
d’Amsa.
AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Construcció d’una xarxa de
centres d’assistència sanitària
primària al Marroc

país Marroc

presenta Association Al-Mahron,
Sodepau

aportació fons 45.000 euros

El projecte preveu dur a terme un seguit
d’accions formatives, informatives i de
sensibilització al voltant de la situació
de la dona al Marroc, amb la finalitat de
conscienciar la societat de la regió de
Tetuan sobre la necessitat d’avançar en
l’equitat de gènere. Per aquest motiu,
s’ha elaborat un pla d’acció que inclou
la formació de quadres i delegades sin-
dicals de la CDT, la sensibilització de les
dones afiliades i la divulgació de mate-
rials informatius entre les dones treba-
lladores.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Sensibilització i formació sobre
els drets laborals i socials de
la dona treballadora de Tetuan

país Marroc

presenta Fundació Josep
Comaposada, Confédération
Democratique du Travail (CDT),
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

aportació fons 12.000 euros 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 LLAVORSÍ

AJUNTAMENT DE MONTGAT

DIPUTACIÓ DE GIRONA

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS-

GARRAF

Millora de les condicions
mediambientals i socioeconò-
miques de la zona de Beni
Zalten

país Tunísia

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau

aportació fons 24.040,48 euros

L’actuació comprèn l’enfortiment de les
capacitats de la contrapart local quant a
l’elaboració de plans d’acció de desen-
volupament, la posada en marxa d’a-
quests i el seu seguiment. A posteriori,
es donarà suport als quatre grups d’in-
terès de la zona amb l’objectiu de millo-
rar-ne la implicació i de proporcionar-los
els instruments perquè puguin gestio-
nar les seves pròpies activitats.
Finalment, per incrementar els ingressos
de les famílies, es promouran activitats
generadores d’ingressos amb la utilitza-
ció d’un fons de microcrèdit.
AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Suport al desenvolupament
socioeconòmic de nou localitats
de la Conca de l’Oued Sbayhia

país Tunísia

presenta Intermón Oxfam

aportació fons 50.000 euros

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 pels ramaders,
els quals havien vist incrementar la pro-
ducció. En aquest sentit, el projecte
actual vol donar suport a l’organització
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 ROQUETES

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

DIPUTACIÓ DE GIRONA

CÀRITAS FIGUERES

GRUP D’EMPORDANESOS I EMPORDANESES PER

LA SOLIDARITAT

Millora de l’estable per a
cabres a Chefchaouen

país Marroc

presenta Association de
Développement Local de Chefchaouen
(ADL)

aportació fons 18.030,36 euros Els campaments de refugiats sahrauís estan administrats, en la seva majoria, per la
població femenina. Les dones han hagut d’assumir un rol protagonista en els dife-
rents mecanismes: comitè d’educació, salut, subministraments i producció. És per
això que atendre les necessitats de la població femenina és una de les prioritats del
seu Govern i de la Mitja Lluna Roja. El projecte sorgeix de la necessitat de fer arri-
bar 5.000 parells de sabates per a dones als campaments, que siguin fabricades
atenent les condicions climàtiques de sòl i temperatures que es donen al desert sah-
rauí.
AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

AJUNTAMENT DE BERGA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE CELRÀ

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE L’ESCALA

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE FLIX

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE MONTGAT

Suport a les dones dels campaments de refugiats sahrauís

país Sàhara Occidental

presenta Delegació del Front Polisario a Catalunya, Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 54.787,40 euros

Estables de cabres a Chefchaouen, Marroc 

Parell de sabates elaborades pel projecte

Al poble d’Asjen, a l’àrea de Chef-
chaouen, el 1999 un grup de dones es
va constituir com a cooperativa per tre-
ballar de forma comunitària la produc-
ció de cuscús. Aquesta iniciativa els per-
met obtenir més beneficis i incideix en
la imatge pública de la dona. El projec-
te preveu dotar la cooperativa de
maquinària i altres equipaments neces-
saris. La millora dels mitjans els perme-
trà incrementar la producció de cuscús 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 19.818,73 euros
L’objectiu del projecte consisteix a crear
una estructura estable i consolidada en
l’àmbit de l’òptica i l’optometria, gestio-
nada per personal local, que ofereixi
atenció en el  camp de la salut visual als
habitants de la província de Chef-
chaouen. 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 segona fase con-
sistirà en la formació de sis persones
locals en les tasques d’optometria, revi-
sions visuals i muntatge d’ulleres.
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Hi tenen molt a veure-Marroc

país Marroc

presenta Òptics pel Món, Association
Talassemtane pour l’Environement et
le Dévelop, Ajuntament de Terrassa

aportació fons 33.875,23 euros

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE SÚRIA

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

AJUNTAMENT DE VILAMALLA

AJUNTAMENT DE VILA-SECA

CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE

CATALUNYA
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sud-amèrica
L’any 2002 va suposar la consolidació del treball
municipalista i de construcció del poder local del Fons
Català de Cooperació a Sud-Amèrica. La regió es car-
acteritza per les propostes innovadores i d’articulació
fetes des dels diferents moviments socials i institu-
cions, per promoure una democràcia participativa que
permeti una implicació real de la població en el desen-
volupament social, econòmic i cultural de la seva
comunitat. 

Per la construcció del poder local s’ha optat per incidir
en una doble via. Per una banda, en l’enfortiment i
capacitació dels actors municipalistes, com els càrrecs
electes i els tècnics, per tal de promoure la creació
d’espais de participació ciutadana reals. En aquest
sentit, es continua donant suport a les escoles de for-
mació municipalista a Perú, però també s’inicia una
relació de col·laboració amb la Coordinadora de
Gobiernos Locales Alternativos d’Equador, que agrupa
la majoria de municipis amb alcaldes i regidors indí-
genes i camperols del país. D’altra banda, es treballa
paral·lelament en l’acompanyament i empoderament
dels moviments socials que volen ocupar aquests

espais de participació municipal per la transformació
de les condicions socials i econòmiques que provoquen
la desigualtat i la injusticia social. Així, hem continuat
la nostra col·laboració amb el Movimiento Campesino
de Santiago del Estero d’Argentina, amb l’MST de
Brasil i amb els moviments indígenes d’Equador, Xile i
Bolívia, entre d’altres. 

Una menció a part es mereix el treball iniciat aquest
any amb els processos municipalistes de construcció
de pau a Colòmbia. L’Asamblea Municipalista de Tarso,
a Antioquia, es presenta com una voluntat de constru-
ir espais de conciliació i construcció de pau des de la
participació conjunta dels diferents sectors socials per
treballar en la transformació del conflicte, però també
en relació a les condicions de desigualtat socioe-
conòmica que l’han provocat. Amb l’enfortiment
d’aquests processos valents dins d’una situació de con-
flicte es vol visibilitzar i valoritzar les alternatives de
pau que la societat civil colombiana ofereix com la mil-
lor opció per portar Colòmbia per un camí de pau
econòmica i social.

El final de l’any 2001 i principis del
2002 va suposar l’esclat de la societat
civil argentina. Els plans d’ajustament
estructural aplicats a l’àmbit nacional i
la seva incidència en les economies
locals van generar una tensió creixent
que va desembocar en les mobilitza-
cions populars. En aquest context, la
Red Municipal de Atención Primaria
Ambiental (APA)-Argentina presenta un
projecte que té com a objectiu enfortir
els governs locals i augmentar la parti-
cipació de la comunitat en la solució de
les problemàtiques sanitàries i mediam-
bientals. 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

COL·LECTIU SANT FELIU DE PALLEROLS SOLIDARI

Enfortiment de la xarxa 
municipal d’atenció primària
ambiental

país Argentina

presenta Fundación del Sur

aportació fons 27.000 euros

La crisi econòmica i social que va escla-
tar al desembre del 2001 a l’Argentina
ha posat de manifest els greus proble-
mes de desnutrició que presenta la
població dels barris marginals de la
capital. La Unión de Mujeres Argentinas
proposa un pla de formació d’agents de
seguretat alimentària perquè treballin
als barris i capacitin les famílies sobre
les millors opcions alimentàries que
tenen al seu abast dins l’escassetat.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Formació d’agents de salut ali-
mentària en zones urbanes

país Argentina

presenta Associació Catalana per la
Pau, Unión de Mujeres Argentinas

aportació fons 1.578,89 euros

El projecte dóna suport al Movimiento
Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE), que agrupa diverses organit-
zacions i cooperatives camperoles de la
província, per contribuir a la consolida-
ció del procés organitzatiu dels campe-
rols i a la legalització de terres. En
aquest sentit, es dóna suport a una
àrea d’assessorament legal i a una de
documentació i d’investigació.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Acció del dret a la justícia

país Argentina

presenta CENEPP, Comitè de
Solidaritat amb Santiago del Estero,
Grup de Cooperació del Campus de
Terrassa

aportació fons 54.060,73 euros
El projecte preveu contribuir a millorar
els ingressos dels petits productors
indígenes i a augmentar la competitivi-
tat de les Organitzacions Econòmiques
Camperoles, integrades per camperols,
a través de l’assessorament fiscal.
Alhora es preveu dotar les organitza-
cions d’instruments juridicolegals que, a
partir de la capacitació i l’assessor-
maent,  repercuteixin en una situació
econòmica favorable per a la comunitat
indígena. 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE VILAFANT

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

Capacitació i assistència tècnica
en serveis jurídics a les
Organitzacions Econòmiques
Camperoles

país Bolívia

presenta Juristes Sense Fronteres,
Comité Integrador de Organizaciones
Económicas Campesinas (CIOEC)

aportació fons 18.030,36 euros

El projecte impulsa la participació acti-
va dels pobladors de la comunitat aima-
ra de Machaqa a les instàncies públi-
ques de la regió. En concret es formen
90 líders en tècniques de participació
ciutadana i gestió administrativa muni-
cipal i 50 en comunicació radiofònica i
periodística.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

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

GENERALITAT DE CATALUÑA

DIÀLEG ENTRE CULTURES

JUSTÍCIA I PAU DE BARCELONA

Desenvolupament del lideratge
a la comunitat aimara de
Machaqa per a la participació
política

país Bolívia

presenta Comisión Episcopal de
Educación, Diàleg entre Cultures

aportació fons 30.050,61 euros

Taller d’autoritats aimares a la comunitat de Machaqa 

La comunitat de Yauriri Unificada, a la
província de La Paz, és una zona sense
serveis bàsics d’aigua i electricitat, amb
un alt índex de migració cap a la ciutat.
Els problemes d’accés a l’aigua provo-
quen alts nivells de malalties infeccio-
ses. La construcció del sistema d’aigua
potable beneficiarà 196 famílies campe-
roles de la comunitat de Yauriri
Unificada. El projecte pretén contribuir a
la disminució del risc de malalties d’in-
fants i adults com a conseqüència de
les malalties originades pel consum
d’aigua contaminada. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

DESENVOLUPAMENT LOCAL

CAMPEROLS I POBLACIÓ RURAL

Sistema d’aigua potable per a
la comunitat camperola Yauri
Unificada

país Bolívia

presenta ADRA Badalona, Ajuntament
de Badalona

aportació fons 25.000 euros



535352

Les escoles populars Don Bosco es tro-
ben en zones molt pobres i deprimides
del país i els alumnes d’aquests centres
són de baixos recursos, per la qual cosa
no poden adquirir els llibres de text. En
aquest sentit, es pretén dotar les 10
escoles populars de llibres de text  per
a cadascuna de les assignatures per
aula i per nivell.
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Textos de consulta per a esco-
les populars a Bolívia

país Bolívia

presenta Escuelas Populares Don
Bosco, Solidaris amb el
Desenvolupament Bolivià

aportació fons 5.400 euros

El fet de tenir una Escola Nacional equi-
pada adequadament permetrà capacitar
tècnicament els camperols, cercar una
pràctica que permeti produir coneixe-
ment científic i tècnic, estimular l’orga-
nització social, política i econòmica per
superar els reptes de la reforma, formar
líders que contribueixin a la construcció
d’una societat més justa i proporcionar
l’intercanvi de coneixements i experièn-
cies amb altres organitzacions de treba-
lladors rurals i urbans.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA GRANADA

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE RUBÍ

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Construcció de l’escola nacional
Florestan Fernandes del MST

país Brasil

presenta Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra,
Instituto Técnico de Capacitaçao e
Pesquisa de Reforma Agraria

aportació 56.444,53 euros La concentració de la terra al Brasil és una de les més altes del món. A l’estat
d’Espiritu Santo, un 21,3% del total de la terra agropecuària no es treballa i el 87%
són latifundis. El projecte forma part de les accions de l’MST per lluitar per una
redistribució més equitativa de la terra. Es preveu d’augmentar la capacitat d’auto-
desenvolupament de 36 assentaments de l’estat d’Espiritu Santo, a través de l’en-
fortiment de l’organització, la capacitació dels assentats i el suport a la producció
agrícola
AJUNTAMENT DE BADALONA

Suport a l’autogestió d’assentaments camperols 
de l’estat Espiritu Santo

país Brasil

presenta Cooperacció, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
Ajuntament de Badalona

aportació fons 10.000 euros

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. Es preveu la capacitació
d’un grup indicat pel Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC i per UNISOL a par-
tir de l’experiència d’empreses autoges-
tionades a Catalunya.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Formació de quadres de l’eco-
nomia social a la regió d’ABC

país Brasil

presenta Federació de Societats
Laborals de Catalunya (FESALC),
Ajuntament de Badalona 

aportació fons 14.000 euros

Ja fa sis anys que la Federació Catalana
de l’Esplai treballa en el projecte de soli-
daritat 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 integrants 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, intercanvi d’educadors Brasil-
Catalunya i participació al VI Encontro
Nacional a Brasília.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

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

país Brasil, Catalunya

presenta Federació Catalana de
l’Esplai 

aportació fons 17.000 euros

L’Asamblea Municipal Constituyente de
Tarso, declarada territori de pau, és un
dels principals referents en la línia de
construcció de pau i desenvolupament
a Colòmbia, des dels processos munici-
pals. L’Assemblea treballa per construir
un protectorat de pau, que permeti
donar continuïtat i, alhora, enfortir el
procés. Els objectius són la protecció
davant de l’amenaça dels sectors
armats, donar suport a la comunitat en
les seves necessitats bàsiques, enfortir
el procés com una iniciativa de pau per
a la regió en un context de guerra.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Suport al procés de
l’Assemblea Municipal
Constituent de Tarso

país Colòmbia

presenta Asamblea Municipal
Constituyente de Tarso, Corporación
Nuevo Arco Iris 

aportació fons 20.000 euros

Obres de construcció de l’escola nacional del MST Acte de l’assemblea municipal de Tarso

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 amb l’estat, desplacin la població
indígena dels seus territoris. Es contem-
pla la identificació de les línies divisò-
ries i la senyalització mitjançant la ins-
tal·lació de fites.
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS

AJUNTAMENT DE LES

AJUNTAMENT DE MASSANES

AJUNTAMENT DE MEDIONA

AJUNTAMENT DE SAGÀS

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR

CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

APORTACIONS PARTICULARS

Titulació de comunitats indíge-
nes a l’Amazònia Boliviana

país Bolívia

presenta Tercera Edat pel Tercer
Món, Vicariato Apostólico del Beni

aportació fons 31.227,33 euros



555554

Des de Creu Roja Equatoriana s’ha
detectat que un dels factors de major
vulnerabilitat de la comunitat de
Huertas és la manca d’un sistema d’ai-
gua potable. A més, en ser una pobla-
ció eminentment agrícola, utilitzen
aigua contaminada per regar els seus
conreus, els quals posteriorment són
consumits. Es preveu la construcció
d’un sistema d’aigua potable, acompan-
yat d’un procés de formació de la comu-
nitat per al manteniment de les
instal·lacions i l’ús correcte de l’aigua.
La gestió del projecte serà comunal, i
això ha d’enfortir la capacitat organitza-
tiva de la comunitat.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Subministrament d’aigua pota-
ble a la comunitat de Huertas

país Equador

presenta Creu Roja Badalona, Creu
Roja Catalunya, Cruz Roja Ecuatoriana,
Ajuntament de Badalona 

aportació fons 9.000 euros

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’e-
quips mèdics perquè la clínica humani-
tària no hagi de tancar les seves portes.
AJUNTAMENT DE BERGA

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE PERALADA

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE TONA

Projecte d’ajuda a la
Fundación Humanitaria Pablo
Jaramillo Crespo

país Equador

presenta Biaix-Centre per la Pau i el
Desenvolupament

aportació fons 18.030,36 euros

A través d’un diagnòstic comunitari
s’han detectat les mancances de la
població i s’ha dissenyat un pla d’ac-
tuació integral. Dins d’aquest, s’ha prio-
ritzat la necessitat d’un sistema d’aigua
potable que alleugeri la precària situa-
ció sanitària dels seus habitants. També
es treballa en la formació de la pobla-
ció pel manteniment de les
instal·lacions, foment d’hàbits higiènics
i consum d’aigua potable.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Dotació i autogestió d’un
sistema d’aigua potable a la
comunitat de la Ciénega

país Equador

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

aportació fons 6.732,09 euros

El GDDL treballa, de manera conjunta
amb altres actors (governs locals, orga-
nitzacions socials), en la construcció de
noves propostes de democràcia partici-
pativa i desenvolupament equitatiu.
Des de 1996 l’Estat va definint el marc
jurídic que possibiliti la descentralitza-
ció del país i el 1998 l’Assemblea
Nacional Constituent reconeix les cir-
cumscripcions territorials indígenes i les
parròquies. Això fa que calgui empren-
dre unes dinàmiques més estructurades
i sistemàtiques en l’enfortiment dels
actors del desenvolupament local,
objectiu màxim del projecte.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

Enfortiment d’actors de desen-
volupament local

país Equador

presenta Centro de Investigaciones
Ciudad, Grupo Democracia y
Desarrollo Local (GDDL)

aportació fons 30.000 euros

La Coordinación de Gobiernos Locales
Alternativos té per objectiu participar en
la construcció de governs alternatius
que orientin la gestió cap a un desen-
volupament local sostenible, basat en
la participació ciutadana, la intercultura-
litat, l’equitat de gènere i generacional,
com a elements fonamentals per repen-
sar la interrelació local-nacional-interna-
cional. El projecte preveu realitzar diver-
ses accions de capacitació, una trobada
nacional d’autoritats locals, l’edició de
publicacions periòdiques i la sistematit-
zació de propostes.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Coordinació de governs locals,
formació d’autoritats locals i
suport a la gestió democràtica

país Equador

presenta Coordinación de Gobiernos
Locales Alternativos, Pachakutik

aportació fons 18.030,36 euros

La crisi econòmica generalitzada que
pateix l’Equador els darrers anys ha
provocat un èxode massiu de gran part
de la població activa del sector rural a
les ciutats i a altres països a la recerca
d’unes millors condicions de vida. En
aquest context, i per donar resposta a
aquesta problemàtica juvenil generalit-
zada, una setantena de joves s’organit-
za, amb el suport de la Parròquia de
San Pedro i la pròpia Municipalitat de
Saraguro, en el Grupo de Acción Social
Juvenil de Saraguro. Aquest grup, amb
el suport del projecte, preveu treballar
per fer front a la situació dels joves de
Saraguro, tot creant espais d’ajuda, for-
mació i prevenció.
AJUNTAMENT DE BESALÚ

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE CASTELLCIR

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA

GENERALITAT DE CATALUNYA

MOIANÈS SOLIDARI 

Dinamització d’iniciatives labo-
rals i socioculturals per a la
joventut de Saraguro

país Equador

presenta Setem Catalunya

aportació fons 20.000 euros

L’any 2000 es crea Proyecto Hombre
Paraguay, com una associació sense
ànim de lucre per donar resposta al pro-
blema de les drogodependències des
d’un enfocament integral. El projecte
preveu implantar el Programa Ko’eti d’a-
tenció integral de drogodependents, en
especial adolescents, tot generant un
efecte preventiu ampli que englobi tots
els sectors implicats en el desenvolupa-
ment de l’adolescent. Les accions se
centraran en programes educativofor-
matius que anul·lin el consum de qual-
sevol substància i possibilitin la promo-
ció de la població jove. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

Proyecto Hombre Paraguay

país Paraguai

presenta Voluntaris Badalona,
Ajuntament de Badalona

aportació fons 5.200 euros

El Cantón Ibarra, a la província
d’Imbabura, situada al nord de Quito,
acull un centre de formació on es des-
envoluparà el projecte i on treballa des
de 1988 la Fundación Pueblo Indio del
Ecuador. El projecte pretén capacitar
dones organitzades de comunitats indí-
genes en temes sanitaris i en la protec-
ció del medi ambient
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Dones indígenes, cuidadores
de la vida i de la terra, educa-
ció sanitària i ambiental

país Equador

presenta Centre Excursionista
Puigcastellar, Fundación Pueblo Indio
del Ecuador, Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 10.000 eurosEl projecte sorgeix arran d’un projecte
de consultoria i formació municipal a
Alausí, promogut per l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet. Aprofitant
l’ambulància que es destinarà al centre
mèdic d’Alausí, s’ha previst també la
tramesa de llibres que han estat adqui-
rits a casa nostra, amb destinació a la
biblioteca del municipi equatorià.
També es destinaran medicaments a la
comunitat rural.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Ambulància i material sanitari
per al centre mèdic d’Alausí

país Equador

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

aportació fons 3.606,10 euros
El projecte planteja un programa sanita-
ri integral al cantón de Guaranda amb
l’objectiu de reduir les deficients condi-
cions sanitàries, aportar solucions pràc-
tiques i involucrar la comunitat i els
actors de salut presents a la zona. La
proposta beneficia 3.000 famílies dels
municipis de San Luis de Pambil,
Facundo Vela i Salinas, al nord-oest del
cantón de Guaranda.
AJUNTAMENT D’ABRERA

AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

AJUNTAMENT DE BESCANÓ

AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE TORTOSA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Salut comunitària al cantó 
de Guaranda

país Equador

presenta Creu Roja Catalunya, 
Cruz Roja Ecuatoriana

aportació fons 66.050,61 euros

Trobada de capacitació d’autoritats electes del moviment Pachakutik



575756

Es preveu la capacitació de les pobla-
cions rurals del Luque i Tavalí, en el
transcurs de tres anys, per tal de pro-
moure horts familiars amb cultiu de pro-
ductes del país. L’objectiu és generar
pràctiques autosuficients i millorar l’ali-
mentació i l’economia d’unes 100 famí-
lies. Es preveu la construcció d’ins-
tal·lacions i eines per desenvolupar la
proposta.
AJUNTAMENT DE BESALÚ

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

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

país Paraguai

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

aportació fons 7.813,16 euros
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 ciutadans en la gestió local.
AJUNTAMENT D’ALPENS 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE LLEIDA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES

Escola de formació municipal
i ciutadana

país Perú

presenta Centro de Educación y
Comunicación Popular Guaman Poma
de Ayala

aportació fons 39.040,48 euros

Les províncies de Melgar, Carabaya i
Sandia, que formen el territori de la
Prelatura, 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
cultivables, millora de la formatgeria i la
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 d’Ayaviri

país Perú

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

aportació fons 114.396,76 euros

Quillazú té greus carències pel que fa a
infraestructures de caire social i cultural,
tal com ha demostrat un estudi elabo-
rat per l’entitat de Palau Solità i
Plegamans, Palau Solidari-Camí Reial.
En aquest sentit, un dels resultats de
l’avaluació ha estat la necessitat de
crear un centre social, de titularitat
pública, que pugui cobrir les mancances
esmentades. Aquest centre està gestio-
nat per una junta ciutadana que comp-
ta amb la participació de la municipali-
tat, de veïns del municipi i d’una repre-
sentació de l’església.
AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Construcció d’un centre social a
Quillazú

país Perú

presenta Associació Cívica Camí
Reial-Palau Solidari, Ajuntament de
Palau-Solità i Plegamans,
Municipalidad Provincial de Oxapampa

aportació fons 7.380,28 euros

El projecte preveu la creació d’una ofici-
na de defensoria de la dona, dels ado-
lescents i dels infants, per tal de treba-
llar per la defensa dels drets humans
d’aquests col·lectius víctimes de la vio-
lència intra i extrafamiliar. En aquest
sentit, es treballa amb plans de promo-
ció, prevenció i atenció directa a la per-
sona agredida.
AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE SÚRIA

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE TORTOSA

AJUNTAMENT DE VILAFANT

VILASSAR, MAR DE CULTURES

Defensoria de la dona i l’infant

país Perú

presenta Agrupació Polinyà Solidari,
Parroquia de San Lorenzo

aportació fons 34.828,34 euros

La població indígena de l’Amazones
peruà supera de llarg el mig milió d’ha-
bitants i a la regió de l’Alto Amazonas
són la població majoritària. En aquest
context, el projecte preveu donar suport
a les accions de capacitació de la
població indígena mitjançant la forma-
ció dels seus professors en educació
bilingüe. Es tracta de formar, mitjançant
l’ajuda de beques, quadres tècnics indí-
genes que puguin assessorar i col·labo-
rar amb les organitzacions indígenes o
amb les municipalitats. 
AJUNTAMENT DE GELIDA

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Capacitació i formació de la
població indígena de
l’Alto Marañón

país Perú

presenta Alternativa Solidària Plenty

aportació fons 25.000 euros

Al Perú, s’està produint un procés de
descentralització en un context preelec-
toral, favorable a canvis institucionals
profunds que han d’anar acompanyats
de processos participatius. En aquest
sentit, el projecte s’adreça a autoritats,
funcionaris municipals i professionals
d’institucions públiques i privades que
treballen en l’àmbit local. Es preveu de
dissenyar un programa de gestors
locals que assumeixin la conducció de
processos que incorporin l’equitat
social i l’equitat de gènere en la formu-
lació de plans de desenvolupament.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Formació de gestors locals de
desenvolupament amb equitat
social i de gènere

país Perú

presenta Escuela Mayor de Gestión
Municipal

aportació fons 20.000 euros
La iniciativa desenvolupa models d’e-
quitat de gènere i empoderament de les
líders ciutadanes i polítiques en els
governs locals. S’assessora en el dis-
seny i la implementació de polítiques,
programes i projectes de gènere extra-
polables a la resta del país.
AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE SÚRIA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Polítiques locals de promoció
de l’equitat de gènere i partici-
pació de la dona

país Perú

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

aportació fons 24.040,48 euros

La Comunidad Campesina de San Pedro
de Corís és un grup de famílies que han
aconseguit mantenir la seva organitza-
ció a través de la defensa de la terra i
a partir d’una eficaç organització. El pro-
jecte preveu la realització d’activitats de
capacitació i assessoria, en què la par-
ticipació dels directius comunals i les
famílies és important per a l’enfortiment
de la institucionalitat comunal i local. 

Enfortiment de la comunitat
camperola de San Pedro de
Corís

país Perú

presenta Grup Baula, Asociación Ser

aportació fons 18.030,36 euros

A l’àrea urbana marginal de la zona de
Lima es donen situacions de desprotec-
ció social en què algunes famílies no
tenen garantida la seguretat alimentà-
ria. El projecte preveu millorar les con-
dicions de vida, a partir del funciona-
ment d’un menjador popular que aten-
gui sis dies per setmana i ofereixi un
menú diari d’alt valor nutritiu, que sigui
accessible a la comunitat.
AJUNTAMENT DE TORTOSA

Instal·lació de menjadors
populars en zones urbanes
marginals de l’àrea
metropolitana de Lima

país Perú

presenta DECO (Desarrollo y
Cooperación), Ajuntament de
l’Hospitalet

aportació fons 27.000 eurosA partir de 1990 la crisi econòmica del
Perú es va agreujar a causa dels ajusta-
ments neoliberals. En aquest context,
van ressorgir els moviments d’olles
comunals i menjadors populars, gestio-
nats per dones de famílies pobres, que
actualment són un suport imprescindi-
ble per a la supervivència familiar. El
1997, AYNE Perú va dissenyar el
Programa de Rehabilitació Nutricional
Infantil (PRNI), un sistema de tracta-
ment integral d’infants en situació de
desnutrició o amb risc de patir-ne. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

Rehabilitació nutricional
infantil a les províncies
de Lima i Chepén

país Perú

presenta AYNE-España, AYNE-Perú,
Ajuntament de Badalona

aportació fons 8.500 euros

Capacitació de dones promotores en la
defensa dels drets humans
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Als països andins la pobresa, la manca
de serveis bàsics i el creixent deteriora-
ment ambiental són problemes fona-
mentals que es multipliquen. El progra-
ma PANA 2000 pretén afavorir la forma-
ció de recursos humans en metodolo-
gies i tècniques per a la gestió i execu-
ció de polítiques, programes i projectes
de millora de l’hàbitat, gestió ambiental
i gestió dels serveis urbans bàsics.
GENERALITAT DE CATALUNYA

PANA 2000: programa andí
d’enfortiment institucional i
ONG per a la gestió ambiental

país Països Andins

presenta IEPALA

aportació fons 30.000 euros

Es preveu sensibilitzar professors i
directius de set escoles públiques de la
ciutat de Caracas i oferir-los formació en
la pràctica educativa dels drets humans,
amb l’objectiu d’assolir la transformació
social a través d’una educació humanit-
zadora. Les escoles escollides són dels
barris 23 de Enero i la Vega, a l’est de
Caracas.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Formació d’educadors en la
pràctica educativa dels
drets humans

país Veneçuela

presenta Intered-Catalunya

aportació fons 12.020,24 euros

La identitat Lafkenche comprèn l’espai
oest de la nacionalitat maputxe i el nom
reflecteix la relació amb l’espai geogrà-
fic que ocupa: lafken (mar) che (gent).
El projecte pretén construir i habilitar un
espai per a aquestes comunitats lafken-
ches-maputxes, que ha de funcionar
com a centre de desenvolupament inte-
gral i de documentació, per tal d’articu-
lar les diverses expressions del poble
maputxe que permetin d’enfortir-ne la
identitat.
AJUNTAMENT DE RUBÍ

Centre de desenvolupament
integral i documentació maput-
xe per a les comunitats
lafkenches

país Xile

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

aportació fons 20.000 euros
El projecte es realitza a la província de
Valdivia, ubicada entre dues zones mun-
tanyoses de difícil accés. La població
maputxe és considerada vulnerable pels
alts índexs de pobresa i privació dels
seus drets socials i econòmics. El pro-
jecte preveu l’edició de materials, pro-
grames de ràdio, tallers de recuperació
de la cultura i diverses d’activitats cul-
turals, amb l’objectiu de donar a conèi-
xer el paper del consell d’ancians,  el
Consell de Lonkos, i la tasca necessària
de recuperació de la identitat.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Suport organitzatiu i jurídic
al consell de Lonkos i
comunitats indígenes
maputxe-huillitxe

país Xile

presenta ASOPXI, CODEPU,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Ajuntament de Badalona

aportació fons 20.000 euros

Es crea una emissora radiofònica que
pertanyi al poble maputxe, específica-
ment a les comunitats maputxes lafken-
ches, de la comuna de Tirúa. Aquest
mitjà, anomenat Radio Lafkenche, és un
instrument important de difusió social i
cultural, per l’expressió de la cultura
maputxe i de la seva visió del món i de
l’ordenament social.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

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 51.421,18 euros

Les emergències poden ser causa de fenòmens naturals o de conflictes bèl·lics.
Enguany, les emergències en les quals ha treballat el Fons Català han estat fruit de
conflictes bèl·lics. No obstant, el procés que sempre es promou és el mateix. El tre-
ball amb les organitzacions locals, que ja estaven treballant sobre terreny abans de
produir-se l’emergència i que hi continuaran sent després que la situació deixi de ser
primera pàgina en els mitjans de comunicació. En qualsevol cas, considerem impor-
tant fer una breu reflexió sobre el desencadenament d’una catàstrofe o d’un desastre.
Pel que fa als fenòmens naturals, un desastre no és mai purament natural, és un
fenomen socionatural que indica i posa de manifest la vulnerabilitat socioeconòmi-
ca fruit del model de desenvolupament imperant. Com més pobresa, més vulnerabi-
litat. 
D’altra banda, un conflicte bèl·lic normalment està provocat per interessos interna-
cionals en una regió concreta (per motius econòmics, per recursos naturals exis-
tents, per necessitat de presència estratègica a la zona, etc.) tot i que sovint es dis-
fressa de temes religiosos, ètnics, territorials, etc. 
En qualsevol cas, esmentar que en situacions d’emergència, des del Fons conside-
rem fonamental conèixer quines són les contraparts locals i el seu paper en el terri-
tori afectat i donar-los suport entenent que són els actors principals del procés de
reconstrucció i transformació, i amb les quals es treballa amb igualtat d’objectius. 
Analitzar la crisi amb una visió de procés, afavoreix la intervenció més contínua i
horitzontal, basada en l’empoderament de les contraparts locals per resoldre els
seus problemes abans, durant i després de la crisi. En aquest sentit, la resposta
davant d’una situació d’emergència hauria de ser articulada, participativa, horit-

Campanyes d’emergència
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La Union of Palestinian Medical Relief
Committees té una llarga experiència en
l’establiment d’equips d’urgències i de
clíniques mòbils que permeten atendre
comunitats allunyades. Les clíniques
mòbils són una eina molt efectiva per
desenvolupar dos aspectes bàsics en el
treball de la salut: la prevenció i l’aten-
ció. Aquest projecte forma part d’una
actuació més àmplia a través de la qual
s’equipen nou ambulàncies que actuen
a la franja de Gaza i a Cisjordània.
Ambues són zones on cal una actuació
immediata a causa de l’elevat nivell de
violència que afecta la població civil
que actualment no té ni recursos ni
equipaments suficients.

Unitat mòbil d’urgències i pri-
mers auxilis per Palestina

país Palestina

presenta Associació Catalana per la
Pau, Union of Palestinian Medical
Relief Committees

aportació fons 40.176 euros

Des de l’ocupació israeliana dels terri-
toris de Gaza i Cisjordània els serveis
sanitaris s’han vist molt deteriorats.
L’accés a l’atenció hospitalària s’ha fet
més difícil per la manca de llibertat de
moviment de la població. El centre
mèdic està situat a Beit Sahour, un petit
poble adjacent a Betlem. El projecte
preveu la construcció d’un nou edifici
annex al centre mèdic ja existent, el
qual estarà dedicat a les consultes de
medicina general, a laboratori, a farmà-
cia i a magatzem per a medecines i
material quirúrgic.

Expansió del Beit Sahour
Medical Center

país Palestina

presenta Health Work Commitees,
Greek Catholic Convent

aportació fons 14.000 euros

El camp de refugiats de Rashidieyh, al
sud del Líban, té actualment una pobla-
ció de 24.000 persones. La majoria són
famílies que viuen sota el llindar de la
pobresa i desenvolupen tasques agríco-
les. Aquest projecte pretén treballar un
aspecte bàsic de les condicions sanità-
ries: la salut dental, que serà la refe-
rència a partir de la qual es treballaran
elements de prevenció, higiene, i ali-
mentació. Per aquest motiu, s’instal·larà
una clínica dental especialitzada en
nens de 3 a 6 anys.

Millora de les condicions sani-
tàries del camp de refugiats
palestins Rashidieyh

país Líban

presenta Associació Catalana per la
Pau

aportació fons 45.000 euros

El projecte s’ubica al centre Al Amal per
a discapacitats físics, psíquics, visuals i
auditius al camp de refugiats de Khan
Younis (franja de Gaza), l’únic districte
que presta aquest tipus d’assistència.
Amb la posada en marxa d’aquest pro-
jecte es pretén millorar la qualitat de
vida de la població discapacitada del
districte de Khan Younis a través de la
millora de l’atenció fisioterapèutica, les
condicions psicosocials, i la formació
professional de la població civil i adul-
ta i dels professionals del centre.

Millora de les condicions tera-
pèutiques de la població disca-
pacitada de Khan Younis

país Palestina

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau, Creixent Roig Palestí

aportació fons 11.000 euros

conflicte a palestina
La situació de creixent tensió entre Israel i Palestina suposa un fre al
procés de pau de la regió. És necessària una solució dialogada del con-
flicte, que té repercussions directes a molts països del Pròxim Orient. Cal
que la comunitat internacional incrementi els esforços per tal de repren-
dre els acords de pau, la qual cosa no serà possible sense la devolució dels
territoris ocupats. 

Parc mòbil de l’Hospital de Jenin

Obres de construcció dels anexos al centre mèdic de Beit Sahour

AJUNTAMENT D’ABRERA

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 BLANES

AJUNTAMENT DE CALAFELL

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

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 LLIÇÀ DE VALL

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 MONTGAT

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE NAVARCLES 

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE RIUDECANYES

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE RUBÍ

AJUNTAMENT DE SALOU

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 TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

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

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

NICARAGUA I COOPERACIÓ

PLATAFORMA L’ESCALA SOLIDÀRIA

RUBÍ SOLIDARI

APORTACIONS PARTICULARS
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El projecte pretén garantir la supervi-
vència, durant el fred hivern afganès, i
millorar les condicions de vida de les
dones vídues de la província de
Bamyan i d’antics refugiats afganesos
que han tornat al seu país. En aquest
sentit, es pretén repartir combustible,
com ara llenya i carbó, entre aquestes
persones necessitades. Durant les pri-
meres setmanes, es repartirà el material
entre les vídues de Bamyan, ja que
aquesta zona quedarà aïllada a causa
de la neu a l’hivern. La resta de setma-
nes, la tasca es concentrarà a Kabul. 
AJUNTAMENT D’ARGENTONA

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 MONTGAT

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT D’ORÍS

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE RIUDARENES

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA

AJUNTAMENT DE LA SECUITA

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TERRASSA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D’ULLDECONA

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

CAMPANYA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT

CAMPANYA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE

POLINYÀ

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Suport a l’escolarització de 300
infants afganesos refugiats

país Pakistan

presenta Associació pels Drets
Humans a l’Afganistan (ASDHA),
Assemblea de Cooperació per la Pau,
HAWCA

aportació fons 20.000 euros

Projecte d’emergència 
a Kabul i Bamyan

país Afganistan

presenta Associació pels Drets
Humans a l’Afganistan (ASDHA),
Assemblea de Cooperació per la Pau,
HAWCA

aportació fons 33.721 euros

conflicte a l’afganistan
Des de 1999, el Fons treballa en aquest país donant suport a projectes
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. Així mateix, es treballa amb organitzacions
catalanes amb experiència sobre el terreny com l’Assosciació pels Drets
Humans a l’Afganistan i l’Assamblea de Cooperació per la Pau.

crisi alimentària al sàhara
Segons informacions procedents de Nacions Unides, la situació als cam-
paments de refugiats sahrauís és extremadament greu. El Programa
d’Ajuda Alimentària (PAM) i l’ACNUR preveia, l’octubre del 2002, que els
150.000 refugiats sahrauís dels campaments de Tindouf (Algèria) tan sols
tindrien un 11% de l’ajuda alimentària necessària. En el transcurs de la
visita al Fons, el setembre del 2002, del ministre de Cooperació de la
RASD, Salek Baba, i del delegat del Front Polisario a Catalunya, Emboirik
Ahmed, es va exposar la situació als campaments de refugiats i es va fer
arribar al Fons la petició de suport per ajudar a pal·liar la situació de crisi
alimentària. 

Des del Fons s’adquireixen a Algèria els aliments de primera necessitat
sol·licitats (llegums, arròs, oli i sucre),  per tal que siguin lliurats als refu-
giats, amb el conseqüent estalvi de cost, temps i transport. La Mitja Lluna
Roja Sahrauí n’assumeix la distribució als campaments i el Fons en fa la
supervisió.

La necessitat d’enviament d’aliments va
sorgir arran dels darrers canvis que
pateixen els campaments de refugiats
sahrauís amb una davallada important
de suport internacional. En aquest sen-
tit, i d’acord amb la proposta feta pels
repsonsables del Ministeri de
Cooperació, el Fons Català, juntament
amb els Fons de les Illes Balears (Fons
Mallorquí, Fons Menorquí i Fons Pitiús)
han procedit a les gestions pertinents
per a la compra, el transport i la distri-
bució dels productes alimentaris entre
els refugiats.
AJUNTAMENT D’ANGLÈS

AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

AJUNTAMENT D’ARGELAGUER

AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE BALAGUER

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA

AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE CALAFELL

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE COLOMERS

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE CUBELLES

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ

Compra urgent d’aliments per
als campaments sahrauís

país Poble Sahrauí

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, Fons Mallorquí,
Fons Menorquí, Fons Pitiús, Delegació
del Front Polisario a Catalunya i a les
Illes Balears

aportació fons 163.547,62 euros

Camions carregats amb els aliments 
abans de sortir d’Alger a Tindouf

AJUNTAMENT DE FORTIÀ

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT D’IGUALADA

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

AJUNTAMENT DE LA GRANADA

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET

AJUNTAMENT DE LA SECUITA

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE MARTORELLES

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET

AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS

AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE PRATS DEL LLUÇANÈS

AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE SABADELL

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

AJUNTAMENT DE JULIÀ DE CERDANYOLA

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE SILS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TERRASSA

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE

L’INFANT

AJUNTAMENT DE VIDRERES

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE VILAMALLA

AJUNTAMENT DE VILAPLANA

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

AVANÇAR EN LA SOLIDARITAT AMB EL POBLE

SAHRAUÍ

MONITORS COOPERANTS D’OLOT

TREBALLADORS DEL CONSELL COMARCAL DE LA

SELVA

VOLUNTARIAT MUNICIPAL PER A LA SOLIDARITAT

(AJUNTAMENT DE MANLLEU)

El projecte pretén garantir l’escolaritza-
ció i millorar les condicions de salubri-
tat dels infants afganesos que viuen
refugiats a la ciutat de Peshawar, prop
de la frontera amb l’Afganistan. Amb
aquest objectiu es dotarà de material i
personal una escola de primària que en
l’actualitat ja està funcionant. A més,
per millorar les condicions de salubritat
es proveirà el centre amb material
higiènic i es compraran aliments per
garantir l’alimentació diària.
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emergència sanitària al kurdistan iraquià
La campanya es centra en l’enviament de material
sanitari al Poble Kurd, a la zona nord de l’Iraq, on
viuen sis milions de kurds sota un govern autònom.
L’emergència consisteix en fer arribar a la zona mate-
rials sanitaris per no haver d’interrompre el funciona-
ment dels hospitals del nord de l’Iraq. La Fundació
Humanitària Dr. Trueta organitza el conjunt de l’envi-
ament i el Fons n’assumeix el el cost, el seguiment i la
supervisió. 

La iniciativa de cooperació amb el poble Kurd va sor-
gir arran de la visita que el juny del 2002 va fer una
delegació del Parlament de Catalunya a aquesta zona.
La delegació estava integrada per membres de tots els
grups parlamentaris de la cambra. 

El Fons Català coordinava aquesta cam-
panya d’enviament de material sanitari.
El projecte consistia a fer arribar anes-
tèsics, iode i altres medecines a la zona.
La Fundació Humanitària Dr. Trueta va
comprar el material sanitari, el qual va
ser carregat al port de Barcelona i
enviat en vaixell cap a Síria, des d’on va
entrar al Kurdistan iraquià.
AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

AJUNTAMENT DE TIANA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

COL·LECTIU SANT FELIU DE PALLEROLS SOLIDARI

GRUP DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE CELRÀ

Tramesa de material sanitari
per al Kurdistan iraquià

país Kurdistan

presenta Fundació Humanitària pel
3r i 4t Món Dr. Trueta, Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament

aportació fons 42.208,93 euros

Carregament del material sanitari a Vic

Les línies de treball del Fons Català en l’àmbit de la sensibilització, impliquen un
doble objectiu, d’una banda el suport a la tasca de diverses ONG, i d’altra banda una
tasca de sensibilització a partir de les línies de treball prioritàries del Fons en matè-
ria de cooperació. 

En aquest sentit, s’ha continuat donant suport a processos de participació i suport
a campanyes i moviments que impulsen alternatives globals, com ara la promoció
del comerç just, les propostes per l’abolició del deute extern i la implicació en els
processos mundials de participació com el Fòrum Social Mundial i el Fòrum Social
Mediterrani, o la promoció de processos de pau a Colòmbia. També s’està incidint en
la presència sistemàtica dels temes de cooperació en diversos mitjans de comunica-
ció i, no oblidem tampoc, el suport que des de fa temps es dóna a diverses iniciati-
ves en el camp de l’educació per la pau i la solidaritat, i a la incidència en el foment
del diàleg intercultural, amb un especial èmfasi en el treball a l’Àrea Mediterrània.

Sensibilització
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Observatori Solidaritat

país Catalunya

presenta Fundació Solidaritat UB

aportació fons 9.015,18 euros

L’Observatori de la Solidaritat és un
servei 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 conflictes armats.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

GENERALITAT DE CATALUNYA

Programa de televisió ‘Solidària’

país Catalunya

aportació fons 12.610,12 euros

Concert en el marc de la festa del comerç just 2002

Setmana del Comerç Just a
Barcelona

país Catalunya

presenta Alternativa-3, Cooperacció,
Fundació Akwaba, Intermón Oxfam,
Setem Catalunya

aportació fons 15.000 euros

La Setmana del Comerç Just a
Barcelona suposa la continuïtat de
l’acció de sensibilització desenvolupa-
da el mes de maig de l’any 2000 amb
la visita del vaixell de comerç just
Estelle a Catalunya. Ara el projecte res-
pon a la voluntat de sumar-se a les
accions de foment del comerç just que
es realitzen cada any amb motiu de la
Diada Europea del Comerç Just.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

GENERALITAT DE CATALUNYA

17a Universitat Internacional 
de la Pau

país Catalunya

presenta Universitat Internacional de
la Pau

aportació fons 6.000 euros

El projecte dóna suport a la 17a edició
de la Universitat Internacional de la
Pau, a Sant Cugat del Vallès. L’objectiu
és crear un espai de reflexió que pos-
sibiliti la convivència i l’intercanvi d’o-
pinions entre persones de diferents
àmbits, sobre la construcció de la pau.
L’edició del 2002 s’articula al voltant
de temes com la pau i la ciutadania.
GENERALITAT DE CATALUNYA

La banca ètica ja és aquí

país Catalunya

presenta FETS (Finançament Ètic i
Solidari)

aportació fons 24.020,24 euros

El projecte consisteix a fer arribar a la
ciutadania el missatge i els principis de
la banca ètica mitjançant l’edició i pre-
sentació del llibre La Banca Ètica. El lli-
bre, que és una síntesi de les ponèn-
cies del 1r Congrés Internacional
d’Inversió i Estalvi Solidari a Catalunya,
es complementa amb una anàlisi del
context de la banca ètica arreu del
món i a Catalunya.  
GENERALITAT DE CATALUNYA

El projecte consisteix en l’emissió del
programa Solidària, elaborat per
Vilafranca TV, que està estructurat
entorn d’una agenda setmanal en la
qual es recullen totes les activitats de
caràcter local i general en relació als
temes de la solidaritat i cooperació al
desenvolupament. També inclou una

presentació de projectes i entitats de
cooperació. El programa, que té una
durada d’uns deu minuts, s’emet set-
manalment a Vilafranca TV i està a dis-
posició gratuïta de totes les emissores
de televisió del Circuit de Televisions
Locals via satèl·lit.

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

país Catalunya

presenta Càtedra UNESCO de la UPC

aportació fons 56.782,41 euros

El projecte respon a la necessitat de fer un
seguiment de l’actuació del Govern de
l’Estat espanyol, de les multinacionals i de
les institucions internacionals vinculades a
la problemàtica de l’endeutament extern.
L’objectiu és la creació d’una pàgina web
que gestioni, sistematitzi i doni visibilitat
a les dades obtingudes. L’Observatori
compta amb àrees específiques d’investi-
gació sobre el deute extern, el deute eco-
lògic, la societat civil, el Govern espanyol
i les multinacionals. L’adreça de la web és
www.observatorideute.org.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TERRASSA

Informació i sensibilització amb
motiu de la presidència 
espanyola de la Unió Europea

país Catalunya

presenta Coordinadora de ONG para
el Desarrollo de España (CONGDE)

aportació fons 9.015,18 euros

El problema més important amb què
ensopega qualsevol iniciativa en l’àm-
bit de la cooperació al desenvolupa-
ment és la desinformació i la manca
d’una perspectiva global. En aquest
sentit, i coincidint amb la presidència
espanyola de la Unió Europea, el pro-
jecte preveu realitzar una campanya
d’informació i sensibilització sobre la
política de cooperació de la Unió
Europea per incidir en tres àmbits: l’o-
pinió pública, les forces polítiques i les
pròpies ONGD.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Campanya del torró 
de comerç just

país Catalunya

presenta Sodepau

aportació fons 12.020,24 euros

El projecte vol contribuir a crear una
consciència crítica envers les estructu-
res del comerç internacional i a favor
d’un comerç just i ecològicament sos-
tenible. Les accions desenvolupades
estan orientades a enfortir, ampliar i
difondre els principis, els productes i el
missatge del comerç just. En aquest
sentit, es dóna suport a la campanya
que es realitza entorn les dates de
Nadal per tal de promoure el torró de
comerç just.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Àrea de Municipalisme

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 60.883,07 euros

En el marc de l’àrea de municipalisme
s’han promogut, principalment, dues
activitats. Per una banda, la presenta-
ció de les conclusions del treball d’a-
valuació i dels resultats de les actua-
cions realitzades en el marc de la cam-
panya per a la reconstrucció de
Amèrica-Central després de l’huracà
Mitch. En segon lloc, l’organització de
la trobada de ciutats agermanades
amb municipis cubans, a l’Havana.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Conferència alternativa 
i tribunal popular

país Catalunya

presenta Servei d’Informació i
d’Objecció Fiscal (SIOF)

aportació fons 11.419,23 euros

La Conferència Alternativa és un espai
de trobada oberta a totes les organit-
zacions i moviments socials, amb l’ob-
jectiu d’analitzar, debatre i denunciar la
responsabilitat del Banc Mundial en la
precarització de les condicions de vida
de la major part de la humanitat, en la
destrucció dels recursos i la biodiversi-
tat del planeta i en la imposició de
plans d’ajustament estructural. Es tre-
ballarà en més de trenta tallers temà-
tics, les conclusions dels quals es
donaran a conèixer en un plenari en el
qual també es donaran alternatives i
propostes de treball pel futur.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Portada de la guia didàctica de l’exposició Jornades ‘Tres anys després del Mitch’ a Girona

Xarxa de centres d’acollida 
per a persones provinents 
de zones en conflicte

país Catalunya

presenta Associació Juvenil La
Rotllana, Ajuntament de Badalona

aportació fons 30.000 euros

Aquest projecte és la continuïtat del
manteniment d’una casa on puguin ser
acollides temporalment persones pro-
vinents de zones en conflicte que
necessiten tractament mèdic.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Oficina de coordinació interna-
cional del protectorat de pau
per al sud-oest d’Antioquia

país Catalunya

presenta Càtedra Unesco per la Pau
i Drets Humans de la UAB

aportació fons 12.000 euros

L’objectiu principal del Programa
Colòmbia de la Càtedra Unesco és
estendre ponts entre les iniciatives ciu-
tadanes de construcció de pau a
Colòmbia, i entitats i institucions a
Catalunya. El projecte consisteix en la
creació a Catalunya d’una Oficina de
Coordinació Internacional que doni
suport al procés de l’Assemblea
Municipal Constituent (AMC) de Tarso
amb l’objectiu de coordinar les accions
que en aquest sentit es duguin a terme
a Europa. En relació a Catalunya, l’ofi-
cina realitzarà tasques de sensibilitza-
ció de les experiències colombianes i
de coordinació.
AJUNTAMENT DE LLEIDA
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Àrea Mediterrània

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 120.428,00 euros

L’any 2002 suposa la continuïtat de la
campanya La Mediterrània, una cruïlla
de pobles a Catalunya i a les Illes
Balears. Tots els municipis participants
han d’aprovar en el Ple municipal una
declaració del municipi com a vila o
ciutat mediterrània. L’inici de la cam-
panya coincideix amb una penjada
col·lectiva i descentralitzada de les
banderoles que anuncien la participa-
ció de cada municipi en aquesta inicia-
tiva. Es facilita material per a la difusió
de la campanya als municipis. 
AJUNTAMENT D’ALELLA

AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE BANYOLES

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE FIGUERES

AJUNTAMENT DE GIRONA

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DE LLEIDA

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE TORTOSA

AJUNTAMENT DE VALLS

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Migracions i Desenvolupament

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 49.129,16 euros

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 LLEIDA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Àrea de Sensibilització

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 16.692,30 euros

En 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 LA SEU D’URGELL

Àrea de Difusió

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 83.111,78 euros

Aquesta àrea produeix la línia de publi-
cacions que informa de l’activitat del
Fons, tant pel que fa a la comunicació
interna com externa. En el transcurs
d’aquest curs es potencia l’ús de la pàgi-
na web del Fons: www.fonscatala.org, el
qual vol ser un mecanisme ràpid per a
la coordinació i la difusió de campan-
yes informatives o d’emergència.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Manresa i Larraix més a prop

país Catalunya

presenta Ajuntament de Manresa

aportació fons 12.000 euros

El projecte vol facilitar la participació
de diverses entitats de Larraix dins les
activitats programades a la Setmana
Solidària i el Fòrum de Manresa.
L’objectiu és afavorir el coneixement
mutu, per fer una tasca de sensibilitza-
ció sobre la cooperació amb el Marroc
i per potenciar l’associacionisme i la
participació social al Marroc vinculat a
projectes de cooperació i desenvolupa-
ment arrelats al seu territori. 
AJUNTAMENT DE MANRESA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Immigració, causes, efectes i propostes d’acció

país Catalunya

presenta Justícia i Pau Barcelona

aportació fons 8.400 euros

Justícia i Pau s’ha proposat una campanya amb l’objectiu de plantejar una
superació de les desigualtats Nord-Sud i per millorar l’acollida i la convi-
vència. La campanya compta amb una exposició itinerant per Catalunya,
amb informació sobre les causes de la immigració, els efectes en els països
del Nord i propostes d’acció.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Material didàctic de la campanya de la Mediterrània

Projecte de colònies d’infants
sahrauís 2002

país Catalunya

presenta Nicaragua i Cooperació,
Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 2.000 euros

El projecte de colònies està dirigit a
tots els infants sahrauís que durant els
mesos d’estiu van a Molins de Rei per
conviure amb les famílies que els acu-
llen. Les colònies tenen un sentit lúdic,
a la vegada que coincidint amb aques-
tes activitats se’ls fan unes revisions
mèdiques que en molts casos servei-
xen per diagnosticar aquelles malalties
o patologies que en els campaments
no es poden detectar. El projecte
també serveix per sensibilitzar la
població de Molins de Rei sobre la
situació del Poble Sahrauí.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Promovent un món més just i
solidari: adéu a la pobresa

país Catalunya

presenta Camí Solidari, Ajuntament
de Vilafranca del Penedès

aportació fons 545,45 euros

L’objectiu del projecte és sensibilitzar i
canviar la concepció de la societat civil
del Nord cap al Sud, donant a conèixer
la realitat que separa aquests països,
fomentant el comerç just, la banca
ètica i l’abolició del deute extern. La
proposta concreta consisteix a consoli-
dar el dia Adéu a la pobresa!, amb la
realització d’actes diversos a l’àmbit
local, amb participació d’entitats i ins-
titucions de tot Catalunya.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Milers d’armes, 
milions de víctimes

país Catalunya

presenta Creu Roja Badalona, 
Creu Roja Catalunya, 
Ajuntament de Badalona

aportació fons 300,51 euros

És un projecte de sensibilització que
vol informar i conscienciar sobre la
importància d’efectuar un control en la
producció i transferència d’armes i l’a-
plicació dels dret humanitari interna-
cional per protegir la població durant
els conflictes armats. El projecte es
concreta en la realització d’un videofò-
rum amb la projecció de vídeos sobre
el tema i un debat posterior sobre la
proliferació d’armes lleugeres.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Projecte intercultural conta-cartes i entre-amigues

país Catalunya, Marroc

presenta Asociación Wafae de Lengua y Cultura Árabe, Asociación Alamal para
la Promoción Cultural y Social, Ajuntament de Badalona

aportació fons 22.800 euros

L’objectiu és promoure una educació
intercultural entre el Nord i el Sud de la
Mediterrània que previngui la xenofòbia
entre ambdues comunitats mitjançant
l’intercanvi de contes. Al final del pro-

grama es proposa un viatge al Marroc
per facilitar el coneixement directe entre
els infants i entre les dones participants
a l’experiència.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Programa de protecció tempo-
ral de defensors dels drets
humans

país Catalunya

presenta Amnistia Internacional
Catalunya

aportació fons 15.000 euros

El projecte consisteix a acollir tempo-
ralment un defensor dels drets humans
que estigui amenaçat en el seu país
d’origen, durant un període aproximat
d’un any. L’estada a Catalunya perme-
trà la participació en xerrades a esco-
les, instituts, universitats i altres enti-
tats i organitzacions sobre la situació
dels drets humans al país d’origen.
També es participarà en diversos actes
públics, col·laboració amb mitjans de
comunicació i contacte amb organitza-
cions polítiques.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Els (d)efectes del text: islam 
i pràctiques socials al Magrib 
i a la diàspora

país Catalunya

presenta GRAMC-Girona

aportació fons 3.000 euros

El projecte consisteix en la realització
d’un curs dirigit a treballadors socials,
docents, líders associatius, professio-
nals d’ONG i investigadors que treba-
llen en àmbits on hi ha un important
flux de migracions magribines. Es trac-
ta de formar a les persones que inter-
venen en diversos àmbits on es fa més
palesa la necessitat d’un treball inter-
cultural per a una correcta acollida i
integració dels immigrants magribins
que arriben a Catalunya.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Guia didàctica de l’exposició
‘Dictadures i dictadors 
a l’Àfrica Negra’

país Catalunya

presenta ETANE

aportació fons 4.808,10 euros

El projecte és la continuació de treballs
anteriors i, en aquests moments, con-
sisteix en l’edició de la guia didàctica
de l’exposició ‘Dictadures i dictadors a
l’Àfrica Negra’. Aquesta guia s’elabora a
partir de l’exposició i serveix com a
element de suport per a la seva difusió
i per aprofundir en els seus continguts.
GENERALITAT DE CATALUNYA



717170

2n Fòrum Social Mundial de Porto Alegre i Fòrum
d’Autoritats Locals per la Inclusió Social 
El 2n Fòrum d’Autoritats Locals per la Inclusió Social, celebrat a Porto Alegre
del 28 al 30 de gener, va reunir centenars de representants de municipis d’a-
rreu del planeta amb la voluntat d’intercanviar experiències i discutir al vol-
tant de temes claus com la descentralització i la participació ciutadana, entre
d’altres temes. Al mateix temps, es va celebrar el 2n Fòrum Social Mundial
(FSM), el qual va reunir milers de persones i col·lectius d’arreu per tal de dis-
cutir sobres els reptes i la necessitats de coordinació dels moviments socials
de tot el planeta. El Fons va participar en ambdues trobades i a la reunió del
Consell Internacional del FSM.

Delegació als campaments de refugiats sahrauís 
Del 30 maig al 2 juny es va organitzar una delegació de representants muni-
cipals als campaments de refugiats sahrauís a la qual van participar repre-
sentants del Fons Català i del Fons Mallorquí. L’objectiu era conèixer sobre
terreny la situació d’espera que viuen els campaments, a falta d’una resolu-
ció de la Secretaria General de Nacions Unides per desencallar la qüestió sah-
rauí.    

Representants del Poble Maputxe 
al Parlament de Catalunya 
El president del Parlament de Catalunya, Joan Rigol, i membres de diferents
grups parlamentaris van rebre el 8 de juliol una delegació del poble Maputxe
a la seu del Parlament. La delegació maputxe va comptar amb el suport del
Govern Balear, el Fons Menorquí i el Fons Català.

Jornades ‘Tres anys després del Mitch’ a Girona
El Fons va organitzar, el 9 de juliol, a Girona unes jornades de restitució sobre
l’actuació d’emergència després del pas de l’huracà Mitch a Nicaragua,
Hondures, el Salvador i Guatemala. Les jornades, sota el títol Tres anys des-
prés del Mitch, tenien com a objectiu donar continuïtat al procés de reflexió,
intercanvi i generació de propostes a partir de l’experiència en l’emergència i

Cooperació descentralitzada 
i municipalisme

Conferència, en el marc del 2n Fòrum Social Mundial a Porto Alegre

la reconstrucció. A la trobada hi van participar representants dels ajuntaments
d’Arbúcies, Cassà de la Selva, Girona, l´Hospitalet, Malgrat de Mar, Molins de
Rei, Olot, Palau-Solità i Plegamans, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet, Torelló, Torroella de Montgrí, Vic; representants de les diputacions
de Girona i Barcelona i membres de diverses ONG.

Declaració: ‘No a la cultura de la guerra’
La Junta del Fons es va pronunciar, en la reunió del 16 de setembre, a favor
d’una crida a la comunitat internacional perquè en aquest segle XXI s’optés
pel diàleg i la via diplomàtica com a fórmula per a la resolució dels con-
flictes. Des del Fons es va animar totes les administracions i persones a fer
arribar als governs de l’Estat espanyol, la Unió Europea, els EUA, l’Iraq i a
l’Assemblea de Nacions Unides un no rotund a promoure la cultura de la
guerra.

Delegació de representants municipals al Marroc 
El Fons va organitzar, del 17 al 23 de setembre, una delegació de represen-
tants municipals al Marroc. Aquest viatge tenia per objectiu conèixer més de
aprop un dels països prioritaris, en el context previ a les eleccions legislati-
ves del 27 de setembre. La delegació va estar formada per representants del
Fons Català i del Fons Mallorquí. En el marc del viatge es va constatar l’estat
i l’avanç dels projectes en aquest país. Representants dels ajuntaments de
Mataró, Molins de Rei, Palafrugell, Reus, Santa Coloma Gramenet, Viladecans
i de la Diputació de Barcelona van participar en el viatge.

Jornades sobre l’agermanament 
entre Sant Boi i San Miguelito
De l’1 al 7 d’octubre, es van organitzar a Sant Boi de Llobregat unes jorna-
des per tal de treballar i enfortir els llaços de solidaritat entre els municipis
agermanats de Sant Boi i San Miguelito (Nicaragua). Les jornades, organitza-
des conjuntament per la Regidoria de Cooperació, el Consell de Cooperació i
el Fons, van ser resultat de les conclusions d’un estudi sobre l’agermanament
entre aquests dos municipis.

Jornada sobre la situació actual 
del deute extern a l’Estat espanyol
El Fons, juntament amb l’Observatori del Deute Extern, va organitzar, el 18
d’octubre, una jornada per tal d’analitzar el que s’ha fet durant els darrers
dos anys en matèria de cancel·lació del deute dels països empobrits a l’Estat
espanyol. A les jornades hi van participar experts en la matèria, representants
de partits polítics i institucions i participants en moviments socials.

Fòrum sobre la immigració a Manresa
El 4t Fòrum Manresa, que va celebrar-se el 26 d’octubre a la capital del Bages,
va analitzar els trets de la cooperació entre Catalunya i el Marroc. La trobada
va permetre conèixer els projectes de desenvolupament entre entitats magri-
bines i catalanes. El Fons va participar-hi aportant la seva experiència en el
treball de codesenvolupament.

Fòrum Europeu de les Autoritats Locals a Florència
La Federació Mundial de les Ciutats Unides, conjuntament amb la Xarxa
Internacional d’Autoritats Locals per la Inclusió Social, van organitzar, el 3 i 4
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Conveni amb les Nacions Unides (UNOPS)
El març del 2001, el Fons Català i la UNOPS de les Nacions Unides van signar
una carta d’intencions amb l’objectiu de coordinar accions en el marc de la
cooperació descentralitzada. Aquestes tenien com a prioritat donar suport a
iniciatives que treballessin a favor de la reducció de la vulnerabilitat, de la
pobresa i de l’exclusió social i en la promoció dels drets humans i la coope-
ració al desenvolupament. 

En aquest sentit i en el transcurs del 2002 s’ha establert un debat sobre com
millorar les estratègies de cooperació descentralitzada, que considerem que
seria bo que s’estengués a altres àmbits de la cooperació, com la bilateral i
la multilateral. És així que valorem molt positivament aquest acord, de cara
a coordinar accions en el marc de la cooperació descentralitzada, que per-
metrà la nostra presència a les xarxes internacionals temàtiques, com la Xarxa
de les Agències de Desenvolupament Econòmic Local, la Xarxa de les
Pràctiques per la Lluita contra l’Exclusió Social i la Xarxa de Cooperació
Descentralitzada.

Cooperació multilateral
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de novembre, a Florència el Fòrum Europeu de les Autoritats Locals, dies
abans de la celebració del Fòrum Social Europeu. El Fons va participar en
aquesta trobada que tenia com a objectiu potenciar la participació dels
governs locals en la construcció europea i la promoció del desenvolupament
mundial.

2a Trobada de Ciutats Catalanes Solidàries 
amb Municipis Cubans a l’Havana 
El Fons Català va organitzar, conjuntament amb l’Asamblea Provincial del
Poder Popular de la Ciudad Habana, la 2a Trobada de Ciutats Catalanes
Solidàries amb Municipis Cubans, que es va celebrar el 13 de novembre a
Ciutat de l’Havana. Uns 30 alcaldes, regidors i representants d’entitats de soli-
daritat amb Cuba van participar-hi. La delegació va assistir  al X Encontre per
la Cooperació i la Solidaritat dels Ajuntaments amb l’Havana i va visitar els
municipis amb els quals es mantenen relacions d’agermanament i els projec-
tes que s’estan realitzant. A la Trobada, hi van participar representants dels
ajuntaments de Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Castelldefels, Gavà,
l’Hospitalet, Montgat, Reus, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Torelló, Vilanova i la Geltrú; represen-
tants de la Diputació de Barcelona i de la Mancomunitat de Municipis de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona i membres de diferents ONG.

Jornades d’anàlisi del codesenvolupament 
en el marc de la cooperació internacional
El codesenvolupament com a nova forma de partenariat en la cooperació
internacional va ser l’eix central de les jornades que el Fons Català va orga-
nitzar 29 i 30 de novembre a Santa Coloma de Gramenet, amb més de vui-
tanta participants. Els objectius generals plantejaven promoure i enfortir la
reflexió sobre el codesenvolupament com a model de cooperació i de solida-
ritat Nord-Sud i sensibilitzar els agents socials, polítics i econòmics sobre el
seu valor estratègic. A les jornades, hi van assistir representants dels ajunta-
ments de Calella, Cornellà de Llobregat, Granollers, la Seu d’Urgell, Malgrat de
Mar, Mataró, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Santa
Coloma de Gramenet, Toroella de Montgrí  i Viladecans.

Trobada de representants municipals a Ciutat de l’Havana
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Processos de reflexió entorn 
de la cooperació descentralitzada

2n Estudi de la Cooperació Local de Catalunya 
amb els Països del Sud
El nou estudi de la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud
publicat enguany pretén ser una actualització i continuació del recull de dades
que es va realitzar l’any passat en l’Estudi sobre la Cooperació Local de
Catalunya amb els Països del Sud 1998-1999-2000. En aquest nou informe s’a-
nalitzaran les dades referents a l’any 2000, 2001 i 2002. L’estudi respon a la
voluntat de donar continuïtat al procés endegat pel Fons de presentar la infor-
mació anualment sobre l’estat i l’evolució de la cooperació local de Catalunya. 

En aquest sentit, a partir de les dades recollides en els informes i a través de
la informació extreta de les aportacions econòmiques fetes a través del Fons
Català, s’ha elaborat una base de dades pública que s’anirà actualitzant anual-
ment amb informació rellevant sobre les polítiques de solidaritat i cooperació
al desenvolupament que porten a terme aquestes institucions. La base de
dades de la cooperació local amb els països del Sud es troba a la pàgina web
del Fons Català www.fonscatala.org 

En aquesta edició disposem de més dades que l’any anterior, ja que tenim
informació de 608 ajuntaments, corresponents al 92% de la població catala-
na. Dels 946 ajuntaments de Catalunya, 319 han realitzat accions de coope-
ració al desenvolupament entre els anys 2000, 2001 i 2002; 289 no han des-
tinat recursos a cooperació i de 338 no disposem de dades. Cal tenir en
compte que aquests darrers ajuntaments representen un percentatge molt
petit de la població de Catalunya.

En els tres darrers anys en què se centra l’anàlisi  hi ha hagut un increment
constant dels recursos que les corporacions locals destinen a cooperació i
solidaritat, tant des dels ajuntaments com des dels ens supramunicipals.
Concretament, la puja del total dels recursos del 2000 al 2001, és del 9,7%;
en l’interval d’anys següents, del 2001 al 2002, l’increment és d’un 9%. Aquest
increment ja existia en els anys 1998 i 1999, per tant denota que la preocu-
pació de les corporacions locals per les problemàtiques dels països empobrits
va en augment: en aquest sentit, la cooperació local catalana no ha arribat al
màxim de les seves possibilitats i es troba en ple creixement. 

Fent una anàlisi dels països de destinació de la cooperació local de Catalunya
amb els  pobles del Sud, en relació amb els objectius que preveu el Pla
Director de Cooperació al Desenvolupament 2003-2006 que ha estat recent-
ment aprovat al Parlament de Catalunya (el 19 de febrer de 2003), podem afir-
mar que la cooperació local catalana gaudeix d’un molt bon punt de partida
pel que fa a l’assoliment dels objectius de priorització que el Pla contempla
assolir en el 2006. En aquest, moments podem afirmar que amb dades 2001,
la destinació dels recursos de cooperació local als 16 països prioritaris
(Algèria, Marroc, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, República
Dominicana, Cuba, Bolívia, Equador, Perú, Camerun, Costa d’Ivori, Etiòpia,
Moçambic i  Senegal) és del 68,42% i la destinació als 5 països en conflicte
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La línia de comunicació del Fons promou una estratègia de comunicació inter-
na i externa. A l’àmbit intern, s’edita mensualment un Full Informatiu que va
dirigit a socis i col·laboradors amb l’objectiu de donar a conèixer l’activitat
més contínua tant de projectes de desenvolupament, emergència, sensibilit-
zació, jornades, etc. A partir d’aquesta publicació mensual es manté una
comunicació constant i fluida. A més, s’editen tríptics sobre informació espe-
cífica en la qual treballa el Fons com pot ser l’àmbit de migracions i desen-
volupament, les línies de treball, la Mediterrània.

La publicació de referència del Fons és la memòria anual, on es recull l’es-
tratègia de treball, informació econòmica, convenis signats, accions d’emer-
gència, projectes consignats, activitats de cooperació descentralitzada i muni-
cipalisme, estratègia de comunicació, publicacions, comissions de treball,
consells de cooperació.

La pàgina web (www.fonscatala.org) és un altre dels instruments de comuni-
cació, on es troba informació sobre els objectius, els orígens i les actuacions
que es fan, així com dades referents a projectes finançats, informació de cam-
panyes que es coordinen, facilitar l’accés a les publicacions i informar sobre
temes referents a la Confederació de Fons.

Un dels principis que el Fons sempre ha defensat és el de publicitat i trans-
parència de la destinació dels recursos econòmics que els socis aporten. En
aquest sentit, una de les parts més importants del web és la consulta de pro-
jectes, a través del qual cada soci pot consultar l’estat dels projectes que es
financen amb la seva aportació. Alhora, aquesta informació és pública per a
qualsevol ciutadà que la vulgui consultar. 

En l’àmbit de la comunicació externa,
la premsa local i comarcal recull pun-
tualment informació referent a jorna-
des o activitats que tenen a veure amb
el Fons. A més, es manté un conveni
de col·laboració amb El Periódico de
Catalunya, des de l’any 1999, 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. En el camp
audiovisual es col·labora amb el pro-
grama Solidària de Vilafranca Televisió,
un espai setmanal de notícies sobre
activitats relacionades amb el món de
la cooperació, el qual a través del
Circuit de Televisions Locals es distri-
bueix gratuïtament a una vintena d’e-
missores locals.

Comunicació
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ppeerr  nnoommbbrree  dd’’aajjuunnttaammeennttss  ddee  ccaattaalluunnyyaa::

ppeerr  ppoobbllaacciióó  rreepprreesseennttaaddaa::

Ajuntaments que fan cooperació
Dels 319 ajuntaments cooperants

Ajuntaments i  cooperació al desenvolupament 
2000 i/o 2001 i/o 2002

319

289

338

88,6%

8,1%

3,4%

Sí fan cooperació 

No fan cooperació

No tenim informació  

Altres dades d’interès
93 ajuntaments arriben al 0,7% i 12 en defineixen l’any d’assoliment.
56 ajuntaments agermanats amb 80 poblacions del Sud.
57 municipis tenen consell de cooperació.
28 municipis disposen d’una coordinadora local d’entitats de cooperació i
solidaritat.

75 (23,5%)

233 (73,1%)

Socis del Fons

Col·laboradors del Fons

No col·laboren amb el Fons  

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

11 (3,4%)
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(Bòsnia i Hercegovina, Afganistan, Sàhara Occidental, Palestina i Colòmbia) és
del 10,08%, per la qual  cosa s’assoleix una xifra total del 78,50% quant a
concentració en les àrees priotàries, que està per damunt de l’objectiu del
70% de concentració que es pretén assolir el 2006.

A banda de les dades quantitatives també es presenten en l’estudi d’altres
indicadors de les polítiques de cooperació local. A continuació us presentem
alguns gràfics que sintetitzen les dades recollides.

22000000  (euros) 22000011  (euros) 22000022  (euros)

AAjjuunnttaammeennttss  1100..557733..119900,,9955  1111..669944..779977,,1122  1122..770033..994444,,1100  

EEnnss  ssuupprraammuunniicciippaallss  

Consells Comarcals 19.408,85 42.192,60 44.362,00  

Diputacions 3.158.992,89 3.382.814,71 3.779.007,49  

Mancomunitats 360.607,26  360.607,26 360.607,26  

ssuubbttoottaall  3.535.402,92 3.785.614,57 4.183.976,75  

Total 14.112.200,05  15.480.411,69  16.887.920,85   

Increment sobre l’any anterior + 5,9% + 9,7% + 9%  

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

RReeccuurrssooss  ddeessttiinnaattss  aa  ccooooppeerraacciióó  ii  ssoolliiddaarriittaatt  ddeess  ddee  lleess  ccoorrppoorraacciioonnss  llooccaallss  ((22000000--22000022))

PPeell  qquuee  ffaa  aallss  rreeccuurrssooss  ddee  ll’’aannyy  22000011,,  ss’’hhaann  ddiissttrriibbuuïïtt  ddee  llaa  ffoorrmmaa  sseeggüüeenntt::

Destinat a projectes 14.811.311,65  

Aplicat a despeses de gestió en la pròpia administració 409.833,36  

Romanents no aplicats durant l’any o destinat a altres accions no especificades 189.976,36  

TOTAL 15.411.121,37* 

Recursos destinats a projectes que no es poden incloure en la categoria 

de cooperació al desenvolupament 69.290,31  

TOTAL 15.480.411,69  

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

* Aquest total no correspon amb el global indicat a la taula anterior sobre recursos per a
cooperació 2001, ja  que hem pogut comprovar, per les dades adjuntades del detall dels
projectes, que  hi ha programes que no es poden incloure a Ajut Públic al
Desenvolupament, concretament 69.291,11 euros; dels altres anys no disposem de les
dades dels projectes per poder detectar la part que no correspon a cooperació.
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Comissió de Municipalisme 
Aquest és un dels principals trets d’identitat de la cooperació que es duu a terme
des del Fons i, per aquest motiu, cada vegada més s’impulsen iniciatives de for-
mació i capacitació municipalista, enfortiment i suport de la gestió local, creació
d’unitats tècniques municipals i suport en l’elaboració de plans estratègics.
En el 2002, la comissió va treballar per tal d’impulsar el Centre Virtual de
Cooperació Descentralitzada, una iniciativa conjunta amb la Diputació de Barcelona,
que es concep com un centre virtual que farà accessible tota la informació referi-
da a la cooperació que es promou des dels municipis i cap als municipis. D’altra
banda, es va participar en el 2n Fòrum d’Autoritats Locals per la Inclusió Social,
que es va celebrar a Porto Alegre, gener del 2002, coincidint amb el Fòrum Social
Mundial. Aquests espais permeten d’ impulsar l’aprofundiment de la democràcia
arreu del planeta i establir noves vies d’interlocució, on sorgeixen alternatives con-
cretes a l’actual model de globalització.

Comissió de la Mediterrània
La comissió s’ha centrat, en l’àmbit de la sensibilització, en difondre la campanya
La Mediterrània, una cruïlla de pobles, la qual ha arribat a ajuntaments, escoles i
centres cívics de centenars de municipis de Catalunya i de les Illes Balears amb
una sèrie d’accions que tenen per objectiu incidir en la identitat mediterrània. Pel
que fa a projectes de cooperació, s’ha continuat amb la tasca endegada des de
l’oficina a Tetuan (Marroc). En aquest sentit, es va organitzar una delegació de
representants municipals a la zona nord del Marroc, del 17 al 23 de setembre, per
tal de conèixer una de les zones de procedència de la major part de marroquins
que viuen a Catalunya i fer un seguiment sobre terreny dels projectes. Des de la
comissió s’ha treballat en la promoció i organització del Fòrum Social Mediterrani,
que se celebrarà a Barcelona del 18 al 21 de març del 2004. 

Comissió de Migracions i Desenvolupament 
La Comissió de Migracions i Desenvolupament va començar a treballar en el trans-
curs de l’any 2002 amb la voluntat de fer un seguiment del treball en codesen-
volupament. Es tracta d’acompanyar, donar suport tècnic i dinamitzar les organit-
zacions d’immigrants per tal que es promoguin projectes de desenvolupament en
les seves zones d’origen. Del 29 al 30 de novembre, es van portar a terme unes
jornades d’anàlisi del codesenvolupament en el marc de la cooperació internacio-
nal a Santa Coloma de Gramenet, en la qual van participar reconeguts experts en
la matèria, representants d’institucions i de col·lectius d’immigrants.

Comissió de Seguiment del Marc Legal
Des d’aquesta comissió es fa un seguiment del marc legal de la cooperació tant
pel que fa al marc legal català, com a l’espanyol o comunitari. Enguany i arran
de l’aprovació de la Llei catalana de cooperació, el 17 de desembre de 2001, s’ha
treballat en el desplegament del seu articulat i, en especial, pel que fa al regla-
ment de la Comissió de Coordinació dels Ens Locals, el Consell Assessor de
Cooperació, el Consell Interdepartamental així com en l’elaboració del Pla
Director de la Cooperació al Desenvolupament 2003-2006. En aquest sentit, pen-
sem que serà possible d’impulsar, en el marc de Comissió de Coordinació amb
els Ens Locals, iniciatives que contribueixin a continuar enfortint, millorant i
ampliant la cooperació que es duu a terme a Catalunya, des de tots els àmbits.

Comissions de treball
Les comissions de treball són un marc de participació obert, des d’on s’impulsen i desenvolupen les línies de treball,
es fan jornades temàtiques i sectorials i s’aprofundeix en els continguts de cara a orientar les noves estratègies futu-
res. En el transcurs del 2002 han funcionat quatre comissions de treball: comissió de Municipalisme, de Mediterrània,
de Migracions i Desenvolupament i de Seguiment del Marc Legal.

Jornada de codesenvolupament a Santa
Coloma de Gramenet
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Estudi ‘Tres anys després del Mitch, intervencions
davant les grans catàstrofes socionaturals’

En el marc de la campanya per a la reconstrucció d’Amèrica Central 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 compa-
rava 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 van
elaborar una sèrie de recomanacions sota el títol Avaluar per evolucionar.

L’estudi a Nicaragua va partir d’un enfocament municipalista, en l’àmbit urbà
i rural, i de la capacitat de gestió del poder local davant de la crisi. Del juny
al novembre de 2001, es va analitzar l’impacte de les intervencions realitza-
des a 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 d’Amèrica Central.

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 seguretat ali-
mentària. A l’àmbit urbà, va establir la necessitat de fomentar els petits pro-
jectes de reactivació econòmica. Malgrat les necessitats, l’avaluació va cons-
tatar 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 descentra-
litzada, ONG locals i internacionals per la construcció de cases. Altres reco-
manacions 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 com 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.

Autoconstrucció d’habitatges a Dipilto,
Nueva Segovia, a Nicaragua
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Diversitat, es van organitzar els tallers d’educació per la pau amb infants de
diverses escoles del municipi i es va col·laborar amb la setmana intercultural
del IES Bernat el Ferrer, entre d’altres activitats.

Montcada i Reixac
El Fons participa a les reunions del Consell de Solidaritat, que s’encarrega
d’aprovar projectes, distribuir recursos i avaluar les accions. En el 2002 es va
impulsar l’agermanament entre Montcada i Reixac i Nahulingo (El Salvador).
Entre les accions fetes destaca una exposició sobre aquest país. A més, es va
portar a tres centres de secundària del municipi l’exposició de la Mediterrània
i es van organitzar xerrades sobre Palestina i els Balcans.

Montmeló
El Fons participa puntualment a les reunions mensuals del Consell de
Cooperació de Montmeló, el qual té com un dels seus objectius principals la
destinació del 0,7. En el transcurs del 2002, cal destacar la Festa de la
Cooperació amb un mercat de productes de comerç just. A més es van orga-
nitzar, xerrades, activitats i exposicions entorn el tema de la pau. 

Sant Boi de Llobregat
El Fons participa regularment al Consell de Cooperació de Sant Boi de
Llobregat. En el marc de l’agermanament entre Sant Boi i San Miguelito es
van organitzar unes jornades per tal d’enfortir els llaços de solidaritat entre
els municipis agermanats. Les jornades van ser resultat de les conclusions
d’un estudi sobre l’agermanament entre aquests dos municipis.

Sant Sadurní d’Anoia
L’any 2002 es va signar un conveni entre el Fons i l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia, a partir del qual el Fons participa a les reunions del Consell
de Cooperació del municipi i s’estableix una relació més estreta entre les
dues institucions. En el transcurs del 2002, el Consell va col·laborar activa-
ment en la visita dels nens sahrauís a la localitat. 

Santa Coloma de Gramenet
A través del conveni signat amb el consistori, es treballa l’anàlisi, l’avaluació
i el seguiment dels projectes. En l’any 2002, cal destacar l’organització de la
Jornada d’Anàlisi del Codesenvolupament en el marc de la Cooperació
Internacional, que es va celebrar en aquest municipi, entre el 29 i 30 de
novembre, i en el qual van participar experts en la matèria, representants
d’institucions i associacions d’immigrants.

Diputació de Barcelona
El 31 d’octubre del 2002 es va constituir la Comissió Diputació Solidària, com
a òrgan consultiu i de participació en les polítiques de cooperació al desen-
volupament de la Diputació de Barcelona. El Fons participa en les reunions
de la Comissió, que en la primera sessió es va centrar en el document La
cooperació al desenvolupament des del món local.
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Consells de cooperació

Badalona
El Fons gestiona la convocatòria de projectes a través del conveni que manté
amb el municipi. En el transcurs del 2002 es va organitzar la 10a Fira de la
Solidaritat, així com xerrades, presentacions de llibres i exposicions. Com ja
és habitual, el 10 desembre es va celebrar el Dia Internacional dels Drets
Humans amb activitats a favor dels drets fonamentals de les persones.

Barcelona
El Consell de Cooperació de Barcelona va ser creat l’any 1999. En el marc del
Consell, el Fons assisteix a les reunions convocades.

Castelldefels
El Consell Municipal de Pau i Solidaritat és l’òrgan de coordinació de les ONG
del municipi, al qual el Fons participa. L’any 2002 es va dedicar al Diàleg
entre cultures, del 21 al 30 d’octubre es van organitzar les XIII Jornades de
Pau i Solidaritat amb activitats, tallers i música entorn de temes de solidari-
tat. A més, es va continuar col·laborant activament en la difusió del comerç
just i amb les diverses accions promogudes per les entitats de Castelldefels.

Cerdanyola del Vallès
En el transcurs de l’any 2002, es va començar a plantejar la signatura d’un
conveni entre el Fons i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb l’objectiu
d’establir una col·laboració més estreta entre ambdues institucions. 

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 soli-
daritat i cooperació. El Fons col·labora amb el Consell participant en l’ava-
luació de projectes. El juliol del 2002 es va organitzar a Girona una jornada
d’anàlisi de l’impacte del pas de l’huracà Mitch per Centramèrica, tres anys
després.

Mataró
El Fons, a través del conveni signat, col·labora amb el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional, en l’avaluació i el seguiment dels pro-
jectes. En el 2002, el Consell va organitzar una  jornada de reflexió entorn el
paper del Consell i la relació amb entitats del municipi, a càrrec de Jean Pierre
Malé. També es va celebrar, com és habitual cada any, la Nit de la Solidaritat
i es van organitzar xerrades i conferències.

Molins de Rei
Molins de Rei Solidària és el marc d’intercanvi d’experiències, de valoració de
projectes i de formulació d’activitats entre les ONG del municipi. El Fons par-
ticipa habitualment a les seves reunions. En el transcurs del 2002 es va fer
el curs de cooperació sobre la Mediterrània, es va celebrar la 10a Festa de la

El Fons participa en diversos consells de cooperació municipal amb l’objectiu d’aproximar la dinàmica 
del Fons al treball local i establir una comunicació directa amb les entitats dels municipi.
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Confederació de Fons

Assemblea General de la Confederació a Alacant, febrer 2002

Actualment, són prop de 650 els socis dels diferents Fons que formen la
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. L’any 2002 entre tots els
Fons varen gestionar més de 10,4 milions d’euros i es varen aprovar 370 pro-
jectes de cooperació i sensibilització. A la taula es mostren les xifres des-
glossades de cadascun dels membres de la Confederació de Fons.

DDaattaa  ddee  CCrreeaacciióó  NNoommbbrree  ddee  ssoocciiss  RReeccuurrssooss      PPrroojjeecctteess  
ggeessttiioonnaattss  22000022  ((aa)) aapprroovvaattss  22000022

Fons Català 1986 265 3.945 157  

Euskal Fondoa 1988-96 74 1.081 16  

Fons Valencià 1992 81 1.031 23  

Fons Mallorquí 1993 56 2.212 81  

Fons Menorquí 1993 34 924 18  

Fondo Galego 1997 64 325 12  

Fons Pitiús 1999 16 796 29  

Fondo Andaluz 2000 39 371 34  

Fondo Extremeño 2002 19 —- —-        

TOTAL 648 10.421 370

TAULA 1. Socis, recursos i projectes aprovats per cada Fons / (a): en milers d’euros
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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 que provenen dels ajuntaments metropolitans, i que
aprova bianualment.

Generalitat de Catalunya
El Fons participa en el Consell de Cooperació de la Generalitat de Catalunya,
el qual va elaborar l’esborrany de la Llei catalana de cooperació i la propos-
ta de Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2003-2006; el decret
pel qual es regula el registre d’Organitzacions No Governamentals pel
Desenvolupament i el decret pel qual es passa a regular els òrgans de coor-
dinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001: la Comissió
Interdepertamental, la Comissió de Coordinació dels Ens Locals i el Consell
de Cooperació. El Fons té, en virtut d’aquests decrets, la vicepresidència
segona de la Comissió de Coordinació dels Ens Locals més tres vocals i un
representant en el Consell de Cooperació.
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Contactes amb possibles gestores de nous fons: es
varen iniciar els contactes amb les institucions i entitats de les Comunitats
Autònomes en què es preveu la creació de Fons de Cooperació per llei, com
ara Aragó (Llei de cooperació) i Castella-La Manxa (Llei en tràmit parlamen-
tari), per tal de concretar les particularitats dels fons que es pretenen impul-
sar, a fi de garantir la seva adequació al model de fons establert pels propis
Fons mitjançant el document Principis per a constituir-se com a Fons. Model
de Fons. 

Fòrum d’Autoritats Locals i Fòrum Social Mundial: a
finals de gener es va participar al Fòrum d’Autoritats Locals per la Inclusió
Social, que va tenir lloc a Porto Alegre (Brasil) en el marc del 2n Fòrum Social
Mundial. D’altra banda, durant tot l’any es va seguir amb especial interès
l’evolució del FSM. Es va decidir donar suport a les iniciatives, així com par-
ticipar en els fòrums que varen tenir lloc en la línia ratificada pel Comitè
Internacional de generalitzar progressivament la celebració de fòrums region-
als, per tal de guanyar en operativitat, i incorporar regions i cultures que
encara no s’han integrat al procés del FSM. En aquest sentit, es va partici-
par al Fòrum d’Autoritats Locals previ al Fòrum Social Europeu, que va tenir
lloc al novembre a Florència, i es col.laborà des de diversos Fons en la
preparació del Fòrum Social Mediterrani que se celebrarà a Barcelona el març
de 2004.

Entre les activitats que la Confederació de Fons de Cooperació va dur a terme
durant l’any 2002, cal destacar:

Procés de reflexió sobre el model de Fons: increment del
nombre de Fons de Cooperació en els darrers anys, així com l’interès creix-
ent per aquest tipus d’entitat, va fer veure la necessitat de reprendre els
punts en comú per tal de plantejar-los com a bases que serveixin per a les
entitats que vulguin esdevenir Fons. Aquests punts es varen recollir en el
document Principis per a constituir-se com a Fons. Model de Fons.

Relacions amb el Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament (PNUD): arran d’una reunió mantinguda el mes
d’abril a Barcelona entre els representants dels Fons i una delegació del
PNUD, que va presentar als Fons la proposta d’incorporar-se al Programa de
Desenvolupament Humà a nivell Local al Magrib i/o a Amèrica Central, es va
acordar participar conjuntament en aquest programa a Guatemala.

Relacions amb l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI): es varen presentar a l’AECI els convenis de
col·laboració entre els Fons que encara no en tenien i l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional, i es varen mantenir entrevistes amb els represen-
tants de les Direccions Generals geogràfiques, per tal de conèixer les seves
prioritats sectorials i geogràfiques, i per identificar possibilitats de desen-
volupar projectes conjunts, en el marc dels plans operatius corresponents als
convenis marc.

Participació a la Comissió Interterritorial: seguint la línia de
treball de representació conjunta, durant el 2002 es va assistir a les reunions
del plenari del 20 de maig i del 25 de novembre, i a les convocatòries de la
Comissió Permanent. Arran de la discussió sobre l’Estrategia española de
cooperación en medio ambiente, es va presentar un document amb un seguit
d’esmenes a la proposta del govern. 

Relacions amb la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP): es va participar al procés d’elaboració d’un
document sobre els agents de la cooperació descentralitzada, que s’està
redactant a tres bandes: corporacions locals, ONG i Fons de Cooperació.

Publicacions: es varen editar dues publicacions: Mémoire 1999-2000,
versió en francès de la presentació de la Confederació i de cadascun dels
Fons que la constitueixen; i Udal Lankidetza eta Elkartasuna. Lankidetza
deszentralizatuaren gida, traducció a l’euskera de la Guia de la cooperació
descentralitzada. 

Pàgina web: tot completant la tasca de difusió prevista per al 2002, es
va treballar en la elaboració, disseny i posada en marxa de la pàgina web de
la Confederació de Fons, que s’ha desenvolupat amb l’objectiu que esdevin-
gui un instrument de divulgació a l’àmbit estatal, europeu i internacional,
sobre la naturalesa i les activitats que caracteritzen la Confederació i els Fons
que la conformen. Es va preveure que sigui accessible en castellà, català,
euskera i gallec, així com en francès i anglès. També es va adaptar per tal de
garantir l’accessibilitat de les persones amb deficiències sensorials. El lloc
web és www.confederacionfondos.org
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AJUNTAMENTS
Abrera
Aiguafreda
Aiguamúrcia
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
Bellpuig
Berga
Besalú
Bescanó
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Les Borges Blanques
Borredà
El Bruc
El Brull
Les Cabanyes
Cabra del Camp
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
Castellcir
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

Vilablareix
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilamalla
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 Gironès
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal de la Selva
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 de Barcelona
Justícia i Pau de Girona

ALTRES COL·LABORADORS
Aigües Ter Llobregat
Avançar en la Solidaritat amb el Poble Sahrauí
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Comitè d’Empresa i Junta de Personal de
l’Ajuntament de Castelldefels
Federación de Entidades Culturales Andaluzas en
Cataluña
Fundació Roger Torné
Lliçà Solidari
Moianès Solidari
El Periódico de Catalunya
Personal de l’Ajuntament de Mataró
Plataforma l’Escala Solidària
Rubí Solidari
Treballadors del Consell Comarcal de la Selva
Universitat Pompeu Fabra
Vilassar, Mar de Cultures
Voluntariat Municipal per a la Solidaritat de
l’Ajuntament de Manlleu

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

INSTITUCIÓ PROTECTORA
Generalitat de Catalunya

Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gelida
Girona
Gironella
La Granada
Granollers
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet
Els Hostalets de Pierola
Igualada
La Jonquera
Les
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
El Papiol
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
Quart
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 Cerdanyola
Sant Julià de Ramis
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Torelló
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
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torredembarra
Torrelavit
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
Vilabertran

Socis del Fons Català
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