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Com mostra la memòria, l’any 2003 ha suposat la continuïtat del treball del
Fons Català en exercicis anteriors, tot centrant la nostra activitat en quatre
eixos de treball: el municipalisme, el desenvolupament local, el codesenvo-
lupament i els drets humans i drets dels pobles. Aquests eixos han esdevin-
gut també definitoris de la cooperació descentralitzada catalana. 

Durant l’exercici 2003 s’ha produït un important increment d’ingressos: un
15% respecte a l’any 2002, i s’ha arribat a la xifra de 4.500.000,00 e. També
s’ha continuat a bon ritme el creixement social del Fons Català, que actual-
ment està constituït per 270 institucions, 241 de les quals són ajuntaments,
que representen el 82,5% de la població de Catalunya.

En el marc del procés de desplegament de la Llei catalana de cooperació al
desenvolupament, el passat 19 febrer de 2003, el Parlament de Catalunya va
aprovar el primer Pla Director de cooperació al desenvolupament 2003-2006
que es fixa objectius a assolir pel 2006, com és ara la concentració del 70%
dels recursos dins dels 16 països prioritaris. Fent el càlcul del països de des-
tinació de la nostra cooperació en relació amb els objectius que preveu el Pla
Director podem dir que gaudim d’un bon punt de partida, doncs la destina-
ció de recursos als 16 països prioritaris i els països que han estat en procés
d’emergència en aquest any s’eleva al 63,4%.

Ara ens trobem davant d’una nova etapa. En la passada Assemblea General,
celebrada a Sant Boi de Llobregat el 3 d’abril de 2004, vaig ser escollit pre-
sident del Fons, després d’11 anys en que l’alcaldia de Vilafranca del Penedès
ha encapçalat la institució. I és per això, que vull agrair a Joan Aguado els
anys de dedicació. La meva voluntat és mantenir la seva manera de fer, basa-
da en els consens de tots els ajuntaments i les administracions públiques
que en formen part i les ONG i entitats amb les que col·laborem.

Des del Fons Català, apostem perquè els ajuntaments tinguin un pes especí-
fic molt important en les polítiques de solidaritat i cooperació al desenvolu-
pament, així com en la tasca de sensibilització de la ciutadania. La coopera-
ció al desenvolupament, ha anat progressant en positiu durant els últims 25
anys d’història democràtica local, no només perquè el municipalisme hi està
implicat, sinó també per l’interès de la ciutadania, per la presència d’ONG,
entitats, col·lectius... En aquest sentit, vull destacar el paper del Fons de
suport als ajuntaments i a les entitats locals, d’impulsar i de compartir objec-
tius, projectes i línies de treball per tal que la cooperació sigui més eficaç en
la lluita contra les desigualtats Nord-Sud.

Les pàgines següents detallen les actuacions portades a terme l’any 2003,
amb la voluntat d’informar i garantir la transparència de l’activitat del Fons.
Tot desitjant que la publicació sigui del vostre interès, us saludo molt cor-
dialment.

Pere Navarro i Morera
President del Fons Català

Alcalde de Terrassa
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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 enca-
rregada de fer aquesta auditoria és Pich Auditores, S.L. L'informe de l'any
2003 es va presentar a l'Assemblea General de Socis el 3 d’abril de 2004
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 del 13% en relació als ingressos del 2002.

Ingressos 
Concepte 31/12/03 31/12/02  
Consignacions 4.358.498,38 3.926.612,92
Donatius 168.246,46 630,74
Ingressos per serveis diversos 813,16 1.875,40
Ingressos financers 6.154,09 12.302,11
Beneficis procedents immobilitzat material 3.005,06 3.005,06
Ingressos extraordinaris 106,36 0,00
Excés provisió immobilitzat 0,00 1.018,56
Aplicació 50% del romanent al resultat de l’exercici 0,00 69.363,19
TOTAL 4.536.823,51 4.014.807,98

Despeses 
Concepte 31/12/03 31/12/02  
Aplicacions projectes -4.281.485,46 -3.938.397,86
Variació projectes pendents de consignació 163.883,53 363.774,99
Serveis exteriors -121.779,58 -148.408,17
Despeses de personal -261.837,98 -258.478,27
Altres despeses de gestió -144,03 -45,95
Despeses financeres -900,98 -163,94
Dotacions per amortitzacions -26.807,81 -24.721,66
Pèrdues procedents immobilitzat material -372,10 0,00
Despeses extraordinàries 0,00 -6.857,54
Despeses d’exercicis anteriors -1.230,21 0,00
TOTAL -4.530.674,62 -4.013.298,40
SUPERÀVIT EXERCICI 6.148,89 1.509,58

Nous socis 
L’any 2003 hi ha hagut cinc noves institucions que s’han incorporat al Fons
Català: quatre ajuntaments i un consell comarcal. En total el nombre de socis
ha augmentat fins arribar als 270. Amb aquests nous socis, el 82,5% de la
població de Catalunya està representada al Fons.

Les institucions incorporades són:

AJUNTAMENT DE PALAMÓS (BAIX EMPORDÀ)
AJUNTAMENT DEL PAPIOL (BAIX LLOBREGAT)
AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS (OSONA)
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ (OSONA)
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

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.

6

Distribució dels ajuntaments socis, segons la població del municipi
Nombre d’habitants Total de municipis(*) Ajuntaments socis        Proporció

de 0 a 1.000 520 37 7,1%
de 1.001 a 5.000 252 78 31,0%
de 5.001 a 10.000 75 46 61,3%
de 10.001 a 25.000 60 44 73,3%
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 946 241 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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Aportacions municipals
Dels 270 socis que el Fons Català tenia el 31 de desembre de l'any 2003, 241
són ajuntaments. D'aquests, un total de 214 han fet alguna aportació per
finançar projectes i per a les campanyes coordinades pel Fons durant l'any.
En el transcurs del 2003, les aportacions fetes pels ajuntaments van sumar
3.320.186,47 euros, que representen un 73,35% respecte al total de recursos
gestionats.

Durant l’any 2003 hi ha hagut 27 ajuntaments socis que no han fet cap apor-
tació 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)(*) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
més de 12,00 1 0 0 1 0 1  
entre 6,00 i 12,00 1 3 3 1 1 2  
entre 3,00 i 6,00 7 8 10 14 17 18  
entre 1,80 i 3,00 13 19 25 26 25 29  
entre 0,90 i 1,80 44 34 39 46 38 30  
entre 0,45 i 0,90 41 54 51 48 47 49  
entre 0,15 i 0,45 44 40 38 54 58 51  
entre 0,06 i 0,15 12 14 13 21 26 30  
menys de 0,06 4 4 3 3 7 4  
Total ajuntaments que consignen 167 176 182 214 219 214  

Ajuntaments que superen els 0,45 euros/habitant 107 118 128 136 128 129  
% sobre el total d’ajuntaments socis 58,8% 62,8% 62,1% 61,8% 53,8% 53,5%     

Mitjana d’aportació  
dels ajuntaments socis en euros/habitant (**) 0,491 0,535 0,583 0,575 0,569 0,664

(*) Per fer aquest càlcul, durant els anys 1997 a 2001 s’ha utilitzat el cens de població de l’any 1996 i pels anys 2002 i 2003 el cens
de població de l’any 2001.

(**) Aquesta mitjana correspon als ajuntaments que han fet aportacions econòmiques al Fons.

Origen dels recursos
Els recursos gestionats pel Fons Català l'any 2003 provenen, aproximadament
en un 81%, 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 2003.  

Diputacions i Mancomunitats
328.767,60 euros  7,26%

Consells Comarcals
17.337,79 euros  0,38%

Generalitat
500.000,00 euros  11,05%

Altres entitats
40.821,14 euros  0,90%

Aportacions particulars
168.246,46 euros  3,72%

Ajuntaments
3.320.186,47 euros  73,35%

Sensibilització

7,9%

Projectes
propis

7,3%

Europa

1,7%
Àsia

8,0%

Mediterrània

10,9%

Àfrica

15,8%

Amèrica Central

19,1%

Carib

4,1%

Nord-Amèrica
(Mèxic)

7,5%

Sud-amèrica

17,5%

Fons de Coopreació
151.385,38 euros  3,34%
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Les 150,00 e

Llagostera 750,00 e

Llavorsí 3.702,58 e

Lleida 30.050,61 e

Lliçà d’Amunt 30.000,00 e

Lliçà de Vall 15.750,00 e

Lloret de Mar 6.100,14 e

Les Llosses 747,36 e

Lluçà 150,00 e

Malgrat de Mar 47.131,30 e

Manlleu 4.851,67 e

Manresa 6.000,00 e

Martorell 1.100,00 e

Les Masies de Voltregà 450,00 e

El Masnou 16.100,00 e

La Masó 225,40 e

Masquefa 3.750,00 e

Massanes 150,00 e

Matadepera 21.992,56 e

Mataró 398.770,74 e

Mediona 0,00 e

Moià 2.300,00 e

El Molar 150,00 e

Molins de Rei 59.206,78 e

Mollet del Vallès 15.600,00 e

Montblanc 0,00 e

Montbrió del Camp 4.000,00 e

Montcada i Reixac 37.160,72 e

Montellà i Martinet 350,25 e

Montmeló 3.550,00 e

Mont-Ras 600,00 e

Navarcles 750,00 e

Oliana 150,00 e

Olot 56.660,00 e

Orís 750,00 e

Palafolls 750,00 e

Palafrugell 28.100,00 e

Palamós 0,00 e

Palau-Solità i Plegamans 27.500,00 e

Pallejà 4.100,00 e

El Papiol 0,00 e

Parets del Vallès 2.100,00 e

Perafita 0,00 e

Peralada 3.005,06 e

Pineda de Mar 20.477,50 e

El Pla de Santa Maria 150,00 e

Les Planes d'Hostoles 150,00 e

La Pobla de Segur 450,00 e

Polinyà 19.401,12 e

Portbou 150,00 e

El Prat de Llobregat 47.112,95 e

Premià de Dalt 750,00 e

Premià de Mar 4.100,00 e

Les Preses 1.350,25 e

Quart 2.554,05 e

Regencós 210,00 e

Reus 27.600,00 e

Ribes de Freser 7.813,16 e

Riells i Viabrea 150,00 e

Ripoll 4.100,00 e

Ripollet 9.318,00 e

Riudarenes 150,00 e

Riudecanyes 150,00 e

La Roca del Vallès 13.750,00 e

Roda de Ter 7.164,00 e

Roquetes 16.957,82 e

Roses 6.800,00 e

Rubí 20.500,00 e

Sabadell 0,00 e

Salt 9.100,00 e

Sant Adrià de Besòs 37.090,57 e

Sant Agustí de Lluçanès 285,88 e

Sant Andreu de Llavaneres 0,00 e

Sant Andreu Salou 300,00 e

Sant Boi de Llobregat 43.345,56 e

Sant Cebrià de Vallalta 1.408,00 e

Sant Celoni 8.100,00 e

Sant Cugat del Vallès 39.000,00 e

Sant Esteve de Palautordera 3.450,00 e

Sant Feliu de Codines 2.404,00 e

Sant Feliu de Guíxols 13.751,00 e

Sant Feliu de Llobregat 1.100,00 e

Sant Feliu de Pallerols 3.450,00 e

Sant Gregori 150,00 e

Sant Iscle de Vallalta 150,00 e

Sant Joan de les Abadesses 500,00 e

Sant Joan les Fonts 2.800,00 e

Sant Julià de Cerdanyola 0,00 e

Sant Julià de Ramis 4.150,00 e

Sant Just Desvern 10.356,50 e

Sant Llorenç d’Hortons 1.884,00 e

Sant Llorenç Savall 3.332,17 e

Sant Mateu de Bages 150,00 e

Sant Pere de Ribes 13.600,00 e

AAppoorrttaacciioonnss  rreeaalliittzzaaddeess  ppeellss  ssoocciiss  ii  ccooll..llaabboorraaddoorrss  eell  22000033

Ajuntaments socis

Abrera 6.760,00 e

Aiguafreda 1.537,14 e

Aiguamúrcia 150,00 e

Alcanar 0,00 e

Alella 0,00 e

Alfarras 450,00 e

Alió 150,00 e

Alpens 684,27 e

L'Ametlla del Vallès 750,00 e

Anglès 450,00 e

L'Arboç 0,00 e

Arbúcies 2.250,00 e

Arenys de Mar 1.100,00 e

Arenys de Munt 2.404,00 e

Argentona 21.553,00 e

Badalona 290.586,00 e

Badia del Vallès 7.522,00 e

Banyeres del Penedès 0,00 e

Banyoles 1.100,00 e

Barberà del Vallès 14.042,47 e

Barcelona 7.200,00 e

Begur 7.000,00 e

Bell-lloc d’Urgell 0,00 e

Bellpuig 1.837,00 e

Berga 3.000,00 e

Besalú 150,00 e

Bescanó 2.250,00 e

La Bisbal d’Empordà 6.000,00 e

Blanes 19.979,04 e

Les Borges Blanques 11.000,00 e

Borredà 1.950,00 e

El Bruc 4.230,00 e

El Brull 750,00 e

Les Cabanyes 1.489,95 e

Cabra del Camp 150,00 e

Cabrera de Mar 10.800,00 e

Caldes d’Estrac 751,27 e

Caldes de Malavella 0,00 e

Caldes de Montbui 26.171,40 e

Calella 12.022,00 e

Cambrils 14.302,02 e

Campdevànol 7.144,00 e

Camprodon 150,00 e

Canet de Mar 21.560,00 e

Canovelles 2.600,00 e

Canyelles 0,00 e

Cardedeu 5.150,00 e

Cassà de la Selva 750,00 e

Castell-Platja d'Aro 750,00 e

Castellar del Vallès 20.100,00 e

Castellbisbal 56.740,00 e

Castellcir 3.180,00 e

Castelldefels 77.326,88 e

Castellfollit de la Roca 450,00 e

Castelló d’Empúries 3.964,01 e

Castellterçol 1.950,00 e

Castellví de la Marca 150,00 e

La Cellera de Ter 750,00 e

Celrà 3.150,00 e

Centelles 9.616,17 e

Cerdanyola del Vallès 85.611,00 e

Corbera de Llobregat 3.500,00 e

Cornellà del Terri 2.988,00 e

Creixell 450,00 e

Cunit 750,00 e

L’Escala 20.680,59 e

Esparreguera 11.000,00 e

Esplugues de Llobregat 31.072,00 e

Esterri de Cardós 397,62 e

La Fatarella 2.855,02 e

Figueres 12.860,87 e

Flaçà 601,01 e

Flix 0,00 e

Fontcoberta 300,00 e

Fortià 420,00 e

Les Franqueses del Vallès 4.100,00 e

La Garriga 11.100,00 e

Gelida 10.082,00 e

Girona 41.500,00 e

Gironella 0,00 e

La Granada del Penedès 2.000,00 e

Granollers 38.807,80 e

Guardiola de Berguedà 150,00 e

L’Hospitalet 62.100,00 e

Els Hostalets de Pierola 1.800,00 e

Igualada 1.100,00 e

La Jonquera 1.571,37 e
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Entitats associades

Cooperativa Abacus 5.511,04 e

Grup Gicapla 164,00 e

Institució protectora

Generalitat de Catalunya 500.000,00 e

Altres ajuntaments col·laboradors

Altafulla 2.000,00 e

Bigues i Riells 180,00 e

Cubelles 300,00 e

La Llagosta 1.200,00 e

Martorelles 1.500,00 e

Montgat 4.953,00 e

Porqueres 3.827,00 e

Salou 6.000,00 e

Sils 1.000,00 e

Vallirana 2.000,00 e

Vila-Seca 150,00 e

Cofinançament amb altres

Fons de Cooperació

Fons Mallorquí de

Solidaritat i Cooperació 107.280,38 e

Fons Menorquí de Solidaritat 26.060,00 e

Fons Pitiús de Cooperació 18.045,00 e

Altres entitats i organismes

col·laboradors

Associació Cultural la Fraternal

(Espolla) 300,00 e

Centre Cultural Parroquial

(La Cellera de Ter) 600,00 e

CGT

Confederació General del Treball     4.133,00 e

Consell de la Dona del Montsià       538,00 e

Consell Municipal de Cooperació

i Solidaritat (Reus) 1.063,53 e

Diàleg entre Cultures

(Cerdanyola del Vallès) 200,00 e

Grup Solidari Castelldans

(Castelldans) 265,00 e

Institut Municipal d’Educació

(Mataró) 11.935,08 e

Institut Municipal de Promoció

Econòmica (Mataró) 2.596,00 e

Lliçà Solidari (Lliçà d’Amunt) 3.000,00 e

Moianès Solidari

(Grups a Castellterçol, Moià,

Sant Quirze Safaja) 

Castellcir per Tothom

Castellterçol Solidari

Parròquia de Sant Quirze Safaja    8.904,69 e

Patronat Municipal de Cultura

(Mataró) 1.610,80 e

Aportacions de particulars

Aportacions de particulars         168.246,46 e

Sant Pere de Torelló 300,00 e

Sant Pol de Mar 2.650,00 e

Sant Sadurní d’Anoia 43.270,61 e

Sant Salvador de Guardiola 150,00 e

Sant Vicenç de Castellet 1.797,00 e

Sant Vicenç dels Horts 6.100,00 e

Sant Vicenç de Montalt 0,00 e

Santa Coloma de Farners 3.750,00 e

Santa Coloma de Gramenet 133.423,46 e

Santa Eugènia de Berga 931,57 e

Santa Margarida de Montbui 6.750,00 e

Santa Margarida i els Monjos 14.550,00 e

Santa Maria de Corcó 3.155,00 e

Santa Maria de Palautordera 1.709,00 e

Santa Maria d’Oló 150,25 e

Santa Perpètua de Mogoda 96.369,95 e

Sarrià de Ter 11.920,00 e

La Secuita 1.350,00 e

La Sénia 2.553,00 e

Sentmenat 23.108,00 e

La Seu d´Urgell 13.167,60 e

Sitges 12.850,00 e

Súria 0,00 e

Tagamanent 150,00 e

Talamanca 0,00 e

Tarragona 173.950,00 e

Teià 3.000,00 e

Terrassa 57.100,00 e

Tiana 13.970,12 e

Tona 3.906,58 e

Tordera 0,00 e

Torelló 12.500,00 e

Torredembarra 2.600,00 e

Torrelavit 250,00 e

Torrelles de Llobregat 13.879,00 e

Torres de Segre 0,00 e

Torroella de Montgrí 37.592,75 e

Tortosa 53.717,93 e

Tossa de Mar 0,00 e

Ulldecona 2.949,89 e

Vacarisses 0,00 e

Vallfogona de Ripollès 877,98 e

Vallromanes 300,50 e

Valls 13.100,00 e

Vandellòs i l’Hospitalet

de l’Infant 450,00 e

El Vendrell 2.740,00 e

Vic 77.383,34 e

Vidreres 0,00 e

Vilabertran 150,00 e

Vilabrareix 150,00 e

Viladecans 49.500,00 e

Vilafant 1.262,13 e

Vilafranca del Penedès 54.700,00 e

Vilajuïga 0,00 e

Vilamalla 150,00 e

Vilanova del Camí 1.100,00 e

Vilanova i la Geltrú 18.000,00 e

Vilassar de Mar 13.200,00 e

Vilobí d’Onyar 3.000,00 e

Xerta 0,00 e

Consells Comarcals socis

Consell Comarcal

de l’Alt Camp 1.405,00 e

Consell Comarcal

de l’Alt Empordà 750,00 e

Consell Comarcal

de l’Alt Penedès 750,00 e

Consell Comarcal

del Baix Empordà 1.750,00 e

Consell Comarcal

del Berguedà 1.500,00 e

Consell Comarcal del Garraf 750,00 e

Consell Comarcal del Gironès 0,00 e

Consell Comarcal del Maresme     3.750,00 e

Consell Comarcal d'Osona 750,00 e

Consell Comarcal de la Selva 2.747,00 e

Consell Comarcal del Tarragonès     802,00 e

Consell Comarcal

del Vallès Occidental 750,00 e

Consell Comarcal

del Vallès Oriental 1.633,79 e

Diputacions sòcies

Diputació de Barcelona 120.200,00 e

Diputació de Girona 61.014,60 e

Mancomunitats sòcies

Mancomunitat de Municipis de

l’Àrea Metropolitana

de Barcelona 43.577,90 e
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Àfrica Subsahariana Projectes
01 Angola 1
02 Burkina Faso 1
03 Camerun 3
04 Etiopía 1
05 Gàmbia 3
06 Guinea Equatorial 7
07 Moçambic 1
08 Ruanda 4
09 Senegal 8
10 Sudan 1
11 Tanzània 1

Amèrica Central i Mèxic
12 Guatemala 4
13 Hondures 1
14 Mèxic 8
15 Nicaragua 30
16 El Salvador 6

Àsia
17 Afganistan 1
18 Bangladesh 1
19 Índia 1
20 Kurdistan iraquià 3
21 Timor Oriental 1

Carib
22 Cuba 14
23 Haití 1

Mediterrània i Magrib
24 Líban 1
25 Marroc 13
26 Palestina 2
27 Sàhara Occidental 4
28 Tunísia 1

Europa
29 Bòsnia i Hercegovina 3
30 Catalunya 23
31 Kosova 1
32 Romania 1

Sud-Amèrica
33 Argentina 4
34 Bolívia 3
35 Brasil 6
36 Colòmbia 3
37 Equador 3
38 Perú 14
39 Xile 2

* Projectes que han estat consignats 
en el transcurs de l’any 2003

Projectes 2003

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. Fent 
el càlcul del 2003 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 63,4%,
xifra positiva ja que suposa 
un molt bon punt de partida de
cara a l’objectiu del 70% 
a assolir el 2006.



ció de l’educació, ja sigui a través
de la construcció, rehabilització o
equipament, així com dels projectes
sanitaris. Tots són projectes que
incideixen a ajudar a cobrir drets
humans bàsics i fonamentals.

Drets econòmics socials i culturals
i drets dels pobles i cultura de la
pau
Entre les iniciatives endegades per
combatre la pobresa són imprescin-
dibles les actuacions per defensar
tot un seguit de drets, dels anome-
nats de segona generació, sense
l’existència dels quals es fa inviable
la construcció d’un desenvolupa-
ment digne. Per això, es dóna
suport a iniciatives d’accés a la jus-
tícia, per la defensa dels drets lin-
güístics dels pobles i pel reconeixe-
ment dels drets laborals i sindicals,
entre d’altres.

La  defensa del drets concrets de
les persones i els pobles va estre-
tament lligada a la defensa d’un
nou ordre internacional més just,
on prevalguin per sobre dels inte-
ressos econòmics, polítics i estratè-
gics, el dret internacional. Així, des
del Fons Català ens hem posicionat
en contra de l’escalada de tensió
internacional que porta a la guerra
i clarament ens mostrem favorables
a generar condicions de diàleg per
a la recerca de les solucions dialo-
gades dels conflictes i a favor de la
cultura de pau.

Línies prioritàries per
àrees geogràfiques
Amèrica Central, Mèxic i Carib
Els lineaments estratègics d’aques-
ta àrea estan directament relacio-
nats amb els lineaments generals
del Fons: desenvolupament local,
municipalisme, emergència: recons-
truir per transformar, i DDHH i Drets
dels Pobles. Tenint en compte el
marc general d’intervenció, desta-
quem cinc situacions susceptibles
d’impactar en el desenvolupament
dels projectes 2003: la situació de
conflicte a Chiapas; la continuïtat

del bloqueig de Cuba per part dels
EUA; la reconstrucció dels països
afectats pels fenòmens naturals: El
Salvador i Nicaragua; i els efectes
del Plan Puebla Panamá i l’ALCA a
Centreamèrica.

La situació de vulnerabilitat social,
econòmica, política i institucional
de Centreamèrica ha fet palesa la
necessitat de continuar el suport i
l’acompanyament d’accions trans-
formadores encaminades a la
reconstrucció a través de la reacti-
vació productiva i social dels països
afectats, que prioritzi les necessi-
tats de les persones i els pobles per
damunt dels interessos macroeco-
nòmics. Els projectes prioritzats
s’emmarquen en propostes munici-
palistes de suport i d’acompanya-
ment dels processos d’enfortiment
de la participació ciutadana i dels
poders locals; en la consolidació
dels processos d’agermanament
entre municipis; la continuació de
l’actuació a Chiapas; el suport a
Cuba amb equipaments i els projec-
tes presentats en el context de la
reconstrucció i reactivació en els
països més afectats pels fenòmens
socionaturals.

Sud-amèrica
Els lineaments estratègics en
aquesta àrea tenen en compte el
context sociopolític de Sud-amèrica
i algunes de les situacions conjun-
turals que condicionen l’acció vin-
culada als processos socials de par-
ticipació democràtica, principal eix
temàtic d’actuació. Tot tenint en
compte el marc general i l’específic
de l’àrea, es planteja com a princi-
pal línia d’intervenció la participació
ciutadana i desenvolupament muni-
cipalista.

En aquest sentit, es contempla l’a-
companyament i suport de proces-
sos endegats en alguns països de
l’àrea per promoure un govern local
participatiu i obert als ciutadans,
així com la capacitació i promoció
d’agents locals de desenvolupa-

ment. Alhora es considera també
prioritari donar suport a aquelles
accions que suposin un procés d’ar-
ticulació i transformació social com
són les alternatives socioeconòmi-
ques sostenibles i comunitàries:
intervencions econòmiques i socials
que vagin més enllà de l’acció
immediata i suposin una acció a
llarg termini que busqui transformar
les causes de les inequitats.   

Mediterrània
Des del 2002 el treball en aquesta
àrea es va consolidant, tant pel que
fa al treball en desenvolupament
amb el Sud com en sensibilització a
Catalunya. La Campanya Mediter-
rània: Cruïlla de pobles s’ha treba-
llat en uns 100 municipis de
Catalunya i les Illes Balears. En-
guany aquesta campanya continua-
rà afegint nous elements, com és
l’edició d’un material de primària.
També es planteja la conceptualit-
zació d’una exposició interactiva
que vincularà els sentits amb el
redescobriment de la riquesa d’a-
questa àrea.

Paral·lelament, el desenvolupament
dels pobles empobrits passa per
donar suport a projectes de coope-
ració i d’enfortiment de les organit-
zacions. Sovint la prohibició de l’as-
sociacionisme en alguns països ha
provocat una feblesa en les organit-
zacions. Aquestes debilitats cal
tenir-les en compte a l’hora de plan-
tejar-se un treball conjunt. L’acom-
panyament i la dinamització de les
organitzacions que plantegen pro-
postes interessants permetrà mini-
mitzar aquestes febleses i enfortirà
el teixit associatiu, fet que també
incidirà en la democratització i par-
ticipació ciutadana en el desenvolu-
pament de les comunitats.

Àfrica Subsahariana
Una de les línies prioritàries de l’à-
rea és el treball en projectes de
Codesenvolupament, que es va ini-
ciar al Fons Català des de 1998. La
novetat de l'experiència de vincular

Extracte de les Línies de treball
2003 aprovades a l’Assemblea Ge-
neral del Fons Català celebrada a
Santa Perpètua de Mogoda el 22 de
març de 2003.

En un món tan interdependent com
l’actual, els problemes de governa-
bilitat mundial afecten el conjunt
dels països. La nova globalització
ha de comportar una carta de ciuta-
dania que sigui aplicable a tots els
ciutadans del món sense exclusions
i que els mecanismes per gestionar-
la siguin democràtics. Fins ara, el
multilateralisme ha estat només en
mans dels estats, però ara cal que
s’obrin espais a la presència d’al-
tres àmbits de l’administració i de
la societat civil. Per això, la coope-
ració internacional s’ha de concebre
com un instrument de gestió global.
La resposta, entre d’altres, a la
pobresa, s’ha d’orientar a la preser-
vació del dret al desenvolupament,
un dret de tots els pobles.

Des del municipalisme català s’ha
impulsat un nou model de vertebra-
ció de la cooperació descentralitza-
da -els Fons-, que ja s’ha estès
també a altres àmbits territorials.
Des dels marcs de coordinació de la
cooperació descentralitzada, cal fer
arribar a totes les esferes interna-
cionals la demanda d’una redistri-
bució del pes de les decisions a
l’àmbit local i regional, per tal de
reivindicar que una bona part del
procés d’aquest canvi global, passa
per l’empoderament local, i per l’a-
plicació efectiva del principi de sub-
sidiarietat i d’avenç en el processos
de descentralització competencial,
per avançar cap a la democratitza-
ció que emani de la ciutadania i
compti amb la seva participació
real. 

En aquest sentit, des del Fons, hem
orientat la cooperació a l’enforti-

ment dels processos d’empodera-
ment local, tant per a les autoritats
locals demòcratiques i participati-
ves com per a l’àmbit comunitari. A
aquest fi, prioritzem els següents
eixos:  

Línies prioritàries per
àrees temàtiques
Municipalisme
Actualment la governabilitat ha d’a-
nar adreçada a la construcció d’un
nou concepte de poder local on es
prioritzi la construcció de ciutadania
que sigui coparticipant en el procés
de transformació de la realitat local.
Per a això, és tan important l’enfor-
timent de processos de govern
local, basats en la democràcia par-
ticipativa, com els processos d’arti-
culació territorial de la societat civil.
En aquest sentit, és fonamental
l’enfortiment de les capacitats de
gestió local i, per això, es fa impres-
cindible l’acompanyament de les
escoles de formació municipal, la
implementació d’unitats tècniques
municipals i el suport al sistema
econòmic i financer en la gestió
municipal. 

Trobada Llatinoamericana de
Formació Municipal
Es planteja com un espai d’inter-
canvi d’experiències  per activar
dinàmiques regionals de reflexió
entorn de l’enfortiment de proces-
sos de gestió democràtica de
govern, participació ciutadana i
desenvolupament de polítiques
d’inclusió social. La trobada tindrà
lloc a São Paulo i hi participaran 12
escoles de formació municipalista
de diferents països d’Amèrica
Llatina.  

Jornada Gestió Local Democràtica i
Participativa a Sud-amèrica
Es proposa de celebrar a Catalunya
una jornada d’intercanvi de les
experiències de gestió local demo-

cràtica i participativa amb les quals
estem treballant des de fa uns anys
a Sud-amèrica. 

Centre de Recursos de Cooperació
Municipal
Un element important per donar a
conèixer tots aquests continguts i
experiències municipalistes és el
Centre de Recursos de Cooperació
Municipal, que és una iniciativa
conjunta entre la Diputació de
Barcelona i el Fons Català i es con-
cep com un centre virtual que faci
accessible tota la informació referi-
da a la cooperació que es promou
des dels municipis i cap als munici-
pis.

Desenvolupament local
Els mecanismes d’aquest nou enfo-
cament del poder local es basen en
la concertació territorial i es concre-
ten en plans estratègics de desen-
volupament local, que es construei-
xen a partir de la participació activa
dels actors locals. Dins d’aquest
apartat s’inscriu bona part de la
cooperació que es duu a terme en
el marc dels agermanaments, que
en els darrers anys s’està fent un
esforç creixent per emmarcar-los en
planificacions plurianuals i en pro-
jectes inserits programes més inte-
grals.   

Migracions i Desenvolupament
El principal paper del Fons en l’àm-
bit del codesenvolupament és l'a-
companyament, la dinamització i
formació de les organitzacions d'im-
migrants. En aquest sentit, es fa un
treball de suport tècnic amb els
grups promotors de projectes
entorn de les seves pròpies iniciati-
ves. Quant als camps prioritaris
d'intervenció, es posarà especial
interès en els projectes generadors
d'ingressos, com a eines de lluita
contra la pobresa. Alhora, també es
dóna suport a projectes de promo-
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projectes que hem contribuït a
finançar. Des de fa un any aquesta
informació és consultable per
tothom amb molta més agilitat a
través d’internet per tal que qualse-
vol ciutadà pugui conèixer l’evolu-
ció dels projectes i els resultats
obtinguts. 

Marcs de representació
A Catalunya
Fins ara, a través de la nostra parti-
cipació al Consell Assessor de la
Generalitat de Catalunya i enguany,
arran del desplegament reglamenta-
ri de la Llei 26/2001 de cooperació
internacional pel desenvolupament,
ens proposem participar en tots els
marcs on el Fons Català disposa de
representació: la Comissió de Coor-
dinació amb els Ens Locals, el Con-
sell de Cooperació al Desenvolu-
pament i el Consell d’Administració
de l’Agència Catalana de Coope-
ració Internacional.

Participació en tots els Consells de
Cooperació on el Fons Català té
representació: tant a la Diputació
de Barcelona, com a la Mancomu-
nitat de Municipis de l’AMB i als
consells locals de cooperació on
col·laborem.     

A l’àmbit estatal
Des de fa tres anys, i tal com con-
templa la Llei 23/1998 de coopera-
ció internacional hem participat en
el Consell Interterritorial de Coo-
peració al Desenvolupament, marc
d’interlocució entre estat, comuni-
tats autònomes i ens locals.

Confederació de Fons
El Fons Català ha estat elegit nova-
ment president de la Confederació,
que continua ampliant-se, amb els
9 Fons existents al País Basc,
Galícia, País Valencià, Mallorca,
Menorca, Eivissa-Formentera, Anda-
lusia, Extremadura, a més de Cata-
lunya. Alhora, ben aviat es preveu
que se n’hi incorporin de nous:
Fons de l’Aragó i de Castella - La
Manxa.

Per això hem decidit de publicar un
decàleg que inclogui quines són les
característiques del model de Fons
per tal d’evitar la proliferació de
models diversos que puguin resul-
tar incoherents. La Confederació,
activa des de 1995, es manté com
un marc de treball comú per tal de
contribuir a: vertebració de la coo-
peració descentralitzada, difonent
el model de Fons; representació
conjunta com a interlocutor comú
davant institucions estatals, euro-
pees i mundials; coordinació i inter-
canvi dels Fons que la constituei-
xen; i reflexió i formació sobre
temàtiques diverses.

Col·laboració amb el PDHL de
Nacions Unides
El sobre com millorar les estratègies
de cooperació ha d’anar estenent-
se als altres nivells de la coopera-
ció, també a la bilateral i a la mul-
tilateral. En aquest sentit, valorem
molt positivament l’acord assolit
entre la UNOPS de Nacions Unides i
el Fons Català, de cara a coordinar
accions en el marc de la cooperació
descentralitzada, que permetrà la
nostra presència a les xarxes inter-
nacionals temàtiques en les quals
participa, 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.
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les organitzacions dels immigrants
en els projectes de cooperació
internacional descentralitzada obli-
ga a centrar els esforços sobre qua-
tre aspectes fonamentals: dinamit-
zar els grups locals per tal de enfor-
tir la seva participació social i ciu-
tadana; formació i capacitació d’im-
migrants i actors locals de les
comunitats d'origen; promoure la
implicació de les comunitats d'ori-
gen en la realització dels projectes;
promoure la vertebració del col·lec-
tiu i la creació de xarxes de coope-
ració per superar  l'atomització dels
grups. En aquest moment es duen a
terme projectes a Senegal, Gàmbia i
Guinea Equatorial. 

Una vegada més l’alta vulnerabilitat
que viu la regió del Corn d’Àfrica
comporta una nova crisi humanità-
ria que es veu agreujada per la
sequera que desencadena la fam en
una regió que ja té una alta inci-
dència de la SIDA. Davant d’aques-
ta situació plantegem una actuació
a Etiòpia i a Sud Sudan i ens pro-
posem de continuar l’acompanya-
ment d’organitzacions locals per tal
d’impulsar el desenvolupament
comunitari i la distribució de llavors
i d’ajut humanitari en el marc d’una
crida d’emergència. 

Àsia
Enguany es proposa de fer especial
èmfasi en la situació de l’Iraq i de
l’Afganistan. A l’Iraq, es planteja tre-
ballar de forma més immediata en
projectes de suport al Poble Kurd
en programes d’infraestructures
educatives a la regió nord. A
l’Afganistan, i després de 23 anys
de guerra, s’ha iniciat un procés de
reconstrucció que abraça tots els
sectors. Des del Fons ens proposem
incidir en la reconstrucció de la
dinàmica educativa, en la formació
professional de nois i noies,  total-
ment necessària per poder tenir
accés al nou context en el qual està
immers l’Afganistan. 

Europa
La tasca pel que fa a Europa, que es
contempla com a àrea geogràfica

d’intervenció postconflicte bèl·lic, es
concreta en accions relacionades
amb la reconstrucció. En aquest
sentit, enguany es proposa el treball
amb una organització que des de fa
anys està treballant per la recons-
trucció social postbèl·lica i, per tant,
en l’apropament i la convivència
dels diferents grups ètnics. Aquest
treball es proposa de realitzar
donant suport a una escola que
promou l’educació per a tots en un
mateix espai sense distincions de
cap tipus i que propugna la integra-
ció de tots els col·lectius.

Sensibilització
Promoure iniciatives de solidaritat
ha de ser un eix important del tre-
ball del Fons per fer possible treba-
llar per avançar en promoure un
clima d’opinió pública favorable cap
a un nou ordre econòmic interna-
cional més just. Els projectes pro-
posats s’orienten a: treballar per la
promoció del coneixement i el dià-
leg intercultural, especialment pel
que fa als col·lectius d’immigrants
instal·lats a Catalunya; promoció
del Comerç Just a Catalunya; forma-
ció i intercanvi de coneixements i
experiències; divulgació de propos-
tes solidàries a través de mitjans de
comunicació i internet; i participa-
ció i suport a campanyes i movi-
ments que impulsen alternatives
globals.

Enguany, també s’endegaran projec-
tes de sensibilització i educació al
desenvolupament que estan rela-
cionats amb altres eixos d’actuació
prioritària del Fons Català en l’àrea
de cooperació al desenvolupament
(Mediterrània, Codesenvolupament,
Pau a Colòmbia) i per això podem
dir que la línia de sensibilització té
un lligam molt més efectiu amb el
conjunt de la política de solidaritat
que des del Fons s’impulsa.

Fòrum Social Mediterrani
Un d’aquests aspectes és la cele-
bració a Barcelona el juny de 2005,
del Fòrum Social  Mediterrani, orga-
nitzat per una àmplia Assemblea

promotora, integrada per movi-
ments socials, federacions d’enti-
tats, sindicats i  col·lectius diversos
i el mateix Fons Català. En el marc
d’aquest procés es preveu que el
debat giri entorn de cinc grans
eixos: diàleg intercultural; migra-
cions; conflictes, militarisme i pau;
desenvolupament i drets econòmics
i socials; i sostenibilitat ambiental.

Dinàmica interna
Del conjunt de línies de treball se’n
desprèn la voluntat d’avançar en
una major participació i implicació
de tots els socis, cadascun en els
apartats que més caracteritzen el
seu treball en el si del Fons.

Comissions de treball
Les tres comissions, Mediterrània,
Municipalisme i Migracions i Desen-
volupament, són ja un marc de par-
ticipació obert on s’impulsen i des-
envolupen totes aquestes línies al
llarg de l’any. Aquest aspecte ens
permet promoure el debat per
millorar la cooperació local de
Catalunya amb els pobles del Sud i
la realització de jornades sobre
temàtiques sectorials que aprofun-
deixin en els continguts i orientin
les noves estratègies futures. La
seva dinamització activa es consi-
dera prioritària, a fi de facilitar la
dinàmica dels ens locals en el Fons
especialment, pel que fa als contin-
guts més municipalistes.

Àrea de difusió
Aquesta àrea ha de produir la línia
de publicacions que informi i garan-
teixi la transparència de l’activitat
del Fons, tant en relació amb els
mitjans, en la difusió de les activi-
tats, projectes, etc., i alhora ha de
ser una eina a disposició dels ajun-
taments per garantir la bona comu-
nicació entre els socis i el Fons. 

El seguiment dels projectes sobre
terreny que duem a terme des del
Fons, ens permet de disposar de
documentació completa de tots els
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En el marc de la cooperació al desenvolupament, el Fons Català, des de fa anys, treballa amb
una clara voluntat d’avançar en l’eradicació de la pobresa, la reducció de la vulnerabilitat
dels països del Sud, l’enfortiment de la democràcia i la participació i l’empoderament local. 

Les línies de treball del 2003, aprovades a la XIX Assemblea General celebrada a Santa
Perpètua de Mogoda el 22 de març de 2003, suposen una continuïtat de les polítiques assu-
mides en els darrers exercicis. Un dels principis bàsics dels projectes de cooperació és la
implicació directa dels beneficiaris en la concepció i la realització dels projectes, que han de
basar-se en les seves necessitats i possibilitats. 

El Fons Català promou una cooperació que incideix en els processos de governabilitat
democràtica i de participació ciutadana, que acompanya i dóna suport a accions transfor-
madores i que promou una planificació estratègica que actua reduint la vulnerabilitat dels
països del Sud.

Desenvolupament

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

protecció del medi ambientsanitatdesenvolupament local

àfrica subsahariana
A l’Àfrica Subsahariana, des de 1996, el Fons Català ha obert una línia d’ac-
tuació que vincula les migracions a la cooperació al desenvolupament. És
el que s’anomena codesenvolupament. Es tracta d’un concepte nou en el
marc de la cooperació descentralitzada que pretén transformar la immi-
gració en protagonista de la cooperació al desenvolupament a través de la
participació dels col·lectius d'immigrants en la cooperació amb les seves
comunitats d'origen. Es concep aquesta implicació com una forma de visua-
lització de l'immigrant i de promoció de la seva capacitat d'integració en les
dinàmiques socials que impulsen la solidaritat internacional i la democrà-
cia participativa. 

Entenem que l’aliança entre cooperació i immigració és totalment necessà-
ria, i més si tenim present que les causes profundes dels moviments migra-
toris actuals s’han de buscar en el creixement de la pobresa, la manca de
democràcia i d’horitzó en aquests països. En aquest sentit, diverses asso-
ciacions d’immigrants, amb l’acompanyament del Fons Català, estan duent
a terme programes de desenvolupament integral de les seves comunitats
d’origen en partenariat amb els seus municipis d’acollida.  

El treball en aquesta àrea s’ha centrat en l’acompanyament de processos de
enfortiment d’organitzacions de base, de creació d’estructures d’autoorga-
nizació local (cooperatives, associacions de base, grups d’interès econòmic,
etc.). S’ha donat suport a programes de democratització local, processos de
pacificació, d’educació, de sanitat i de lluita contra la pobresa mitjançant
projectes de generació d’ingressos, de diversificació i modernització de l’a-
gricultura i la ramaderia i de promoció de l’empresariat femení. 

Reforçament al desenvolupa-
ment de l'atenció primària de
salut al municipi de Viana

país Angola

presenta Medicus Mundi Catalunya

aportació fons 100.000 euros

El projecte, que es desenvolupa a tres
barris del municipi de Viana, a 20 km
de la capital del país, se centra en la
construcció d’infraestructures sanitàries,
l'atenció sanitària bàsica, la sensibilit-
zació sobre malalties infeccioses i l'e-
ducació sanitària com a resposta a la
insuficiència de mitjans i infraestructu-
res.
AJUNTAMENT D´ALTAFULLA
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE CARDEDEU
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL
AJUNTAMENT DE LES CABANYES
AJUNTAMENT DE MATADEPERA
AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SALOU
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DEL MASNOU
AJUNTAMENT DEL VENDRELL
CENTRE CULTURAL PARROQUIAL (LA CELLERA DE
TER)
GENERALITAT DE CATALUNYA

El projecte proposa una ampliació de
l'escola Cefavihar amb la creació d'una
aula dotada d'ordinadors per dur a
terme una formació en informàtica bàsi-
ca, que permeti als joves desenvolupar-
se professionalment dins de la pròpia
regió. L'aula equipada amb plaques
solars, bateries, un equip electrogen
auxiliar i els equips informàtics impres-
cindibles per a l'esmentada formació,
és un grat exemple del treball contra
l'exclusió digital. 
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

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

país Camerun

presenta Mollet 100% Camerun i
Ajuntament de Mollet del Vallès

aportació fons 20.909,09 euros

Els sistemes de cultiu de Burkina Faso
no tenen adobs per l'elevat preu dels
mateixos i la insuficient producció d'a-
dob natural per part de l'activitat rama-
dera. El sòl perd les seves característi-
ques de fertilitat i produeix un consi-
drable dèficit de cereals. Per pal·liar
aquest dèficit el projecte treballa tot
formant els camperols en la gestió sos-
tenible dels recursos naturals i capaci-
tant-los en la realització de petites
accions que incideixin en el desenvolu-
pament local.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Millora de la formació i de les
capacitats internes de les
organitzacions camperoles

país Burkina Faso

presenta Intermón Oxfam i
Association Action Participation

aportació fons 42.000 euros
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Taller de formació d’activistes
a Viana, Angola
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Manteniment i millora de l'ajut
alimentari al centre de salut de
Wukro

país Etiòpia

Presenta ADIA, Serveis Socials dels
Pares Blancs a Tigray i Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

aportació fons 6.480 euros
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L'organització Sabussire, formada per
persones immigrades gambianes resi-
dents a Mataró, presenta una proposta
de construcció d'un centre de salut per
a la seva comunitat d'origen. Sabi, un
municipi situat a la regió de Basse,
compta amb 2.800 habitants, i el centre
de salut més pròxim és a 90 km i
només compten amb un metge que visi-
ta els malalts a domicili, la qual cosa
implica deficiències de salubritat i higie-
ne. La construcció del centre de salut,
de 48 m2, equipat amb sala de visites,
sala de cures, sala d'espera i magat-
zem, permet atendre les necessitats
sanitàries bàsiques dels habitants, tot
destacant l'assistència en els parts.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

Construcció del centre de salut
de Sabi

país Gàmbia

presenta Sabussire i Ajuntament de
Mataró

aportació fons 37.200,48 euros

Santa Perpètua Solidària treballa a
Gàmbia en coordinació amb les perso-
nes gambianes immigrades residents a
Santa Perpètua de Mogoda. El projecte,
que planteja la construcció d'un centre
sanitari amb infraestructures comple-
mentàries, un pou i un habitatge per als
treballadors del centre; és el resultat
del treball conjunt entre l'ONG i les per-
sones immigrades del municipi, i s'em-
marca en una de les línies de treball
prioritàries del Fons Català: migracions i
desenvolupament.
AJUNTAMENT DE RUBÍ

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Construcció d'un centre sanitari
a Jalangbereh

país Gàmbia

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

aportació fons 43.220,09 euros

Interior d’una aula del centre de formació
en informàtica Ekka

Fonaments de l’edifici del centre sanitari
a Jalagbereh

Obres de construcció de l’escola
a Banapa, Malabo

Vista general del centre de salut de Sabi

Les dades de seguretat alimentària de
les poblacions de la regió de Tigray, al
nord d'Etiòpia, evidencien que el 90%
de les persones viuen de l'agricultura de
subsistència i que la regió pateix un
important procés de degradació ambien-
tal, derivat de la guerra i de la llarga
sequera. L’entrada de refugiats proce-
dents del nord de Somàlia i del Sud del
Sudan ha agreujat la situació de fam, i
la desnutrició de la població menor de
cinc anys és alarmant. La intervenció
d'aquest projecte ha suposat el mante-
niment del Centre Nutricional del centre
de salut de la localitat de Wukro que
vetlla per l'alimentació dels més petits i
d'algunes dones, a més de fer el segui-
ment corresponent al seu estat de salut.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈSAquest projecte ajuda a diversificar els

cultius de la població de Manengolé
amb plantacions d’extensió mitjana que
permeten a un grup de 30 dones explo-
tar-les elles mateixes. La pretensió d'a-
questes accions és potenciar una pro-
ducció que es vengui al mercat local
sense intermediaris, tot augmentant les
possibilitats econòmiques de les pro-
ductores i fent una aportació important
a la seva dieta familiar. Aquest projecte
s’autofinança ja des del primer any grà-
cies a les collites d'ananàs.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Creació d'una plantació d'ana-
nàs a Loum

país Camerun

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

aportació fons 8.300 euros

Eseka és una ciutat de 25.000 habitants
amb una important població escolar,
malgrat que en tota la regió no hi ha
escoles que imparteixin informàtica. Un
grup de professors i persones vincula-
des al món dels negocis, han creat el
GIC (Grup d'Iniciativa Comuna) amb l'ob-
jectiu de crear un centre de formació en
informàtica. El centre té com a objectius
principals equipar la ciutat d'Eseka d’un
espai de capacitació informàtica i obrir
la possibilitat als estudiants i intel·lec-
tuals de la província de beneficiar-se
dels sistemes moderns de comunicació i
informació. Es facilita també la projecció
de la regió a l'exterior, i es milloren els
coneixements dels estudiants i dels tre-
balladors, alhora que es lluita contra
l'exclusió digital Nord-Sud.
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Creació d'un centre de forma-
ció en informàtica a Eseka

país Camerun

presenta Agermanament Sense
Fronteres

aportació fons 30.000 euros

Construcció d'una casa de coo-
perants al poble de Diabugu
Batapha

país Gàmbia

Presenta Amics i Amigues de Diabugu
Batapha

aportació fons 3.500 euros

Amics i Amigues de Diabugu Batapha
(AADB) porta ja alguns anys treballant
amb la comunitat de Diabugu en la
millora de l'accés a la sanitat, primer en
la construcció del centre de salut i des-
prés en el seu seguiment. La decisió de
AADB de continuar treballant en el des-
envolupament de la comunitat ha plan-
tejat la necessitat de disposar d'un
habitatge propi al municipi per no inter-
ferir en la quotidianitat de les famílies.
És, doncs, un lloc d'acollida de coope-
rants.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

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 30.000 euros

El projecte té com a missió la construc-
ció d'un centre escolar d'educació pri-
mària a Banapa, un barri perifèric de
Malabo. Aquest barri, a més de ser el
més poblat de la capital, és un dels
llocs amb més mancances pel que a
infraestructures educatives refereix. La
contrapart local, l'experiència en la ges-
tió de centres escolars de la qual és
destacable, pretén amb aquesta iniciati-
va continuar treballant per l'augment
real de l'escolarització; assenyalar que
actualment, als seus centres, la pobla-
ció escolar supera el miler d'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

El projecte ACULL, que funciona fa qua-
tre anys, consisteix a facilitar que joves
estudiants de Guinea Equatorial vinguin
a realitzar estudis superiors a Catalunya
amb una beca. El compromís dels estu-
diants és tornar al país d'origen quan
finalitzin els seus estudis per contribuir
així al desenvolupament del mateix. El
caràcter diferencial d'aquest projecte
respecte a altres ajuts, rau en el fet que
la beca ACULL cerca famílies solidàries
que acullin els estudiants tot facilitant el
procés d'integració dels joves a través
de la convivència i l'intercanvi cultural.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Projecte Acull 2002-2003

país Guinea Equatorial

presenta Associació d'Estudiants i
Joves de Guinea Equatorial

aportació fons 10.000 euros

Programa de prevenció i atenció
bucodental per a la població de
l'illa de Bioko

país Guinea Equatorial

Presenta ADRA, ADRA- Guinea
Ecuatorial i Ajuntament de Badalona

aportació fons 20.000 euros

Guinea Equatorial pateix greus mancan-
ces respecte a la sanitat bucodental,
aquest projecte és la resposta a la
demanda que va rebre la contrapart
local. Començà ja al 1997 i continua
amb el programa de prevenció i atenció
bucodental. El principal objectiu és
doncs la millora de la salut bucodental
de la població de l'illa de Bioko, i en
particular dels escolars de tres a 14
anys, les dones embarassades i aque-
lles persones mancades de recursos per
pagar consultes i tractaments.
AJUNTAMENT DE BADALONA
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Tramesa de material escolar i
llibres per a l'escola Buen
Pastor de Malabo

país Guinea Equatorial

presenta Eglèsia Evangèlica Baptista
de Cerdanyola i Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

aportació fons 3.040 euros

L'hospital de Ruli ofereix cobertura a
una població aproximada de 200.000
persones, i és el nucli de referència
d'una àrea que comprèn 11 centres, tots
adscrits a la Diòcesi de Kigali. En aquest
hospital es pateix una greu mancança
de professionals titulats, es compta
amb 40 infermers i 40 auxiliars d'infer-
meria, i amb unes 500 llevadores empí-
riques. Amb aquest projecte es pretén
millorar l'atenció sanitària maternoin-
fantil de la zona d'influència de l'hospi-
tal, a través de la formació del personal
sanitari d'atenció i la construcció d'un
nou centre de salut a Ruli que descon-
gestioni aquest hospital. S'inclou a més
la formació i capacitació del personal de
l'hospital de Ruli perquè pugui conti-
nuar amb les mateixes activitats forma-
tives als centres que en depenen.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Millora de la salut maternoin-
fantil de la zona d'influència
de l'hospital de Ruli

país Ruanda

presenta Matres Mundi

aportació fons 21.840,91 euros

La Creu Roja Ruandesa desenvolupa un pla d’intervenció amb l'objectiu de construir
i rehabilitar infraestructures, després de la guerra que ha assolat el país els últims
anys. El projecte suposa la millora del nivell de vida i la cohesió del teixit social
dels districtes de Butamwa, Rushashi i Shyorongi, amb la construcció i reconstruc-
ció d’habitatges de les famílies més vulnerables, la construcció i la rehabilitació d’in-
fraestructures comunitàries, el reforçament de les capacitats dels comitès locals de
la Creu Roja local i la promoció de la participació de la població més desfavorida.
AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Reconstruint Ruanda: Infra-estructures per als desplaçats

país Ruanda

presenta Creu Roja Alt Penedès, Croix Rouge Rwanda i Ajuntament de
Vilafranca del Penedès

aportació fons 6.500 euros

Nois controlant la distribució de pinso a Añisok

Les comunitats del Consell del Poblat
de Punta Mbonda no disposen d'in-
fraestructures bàsiques, no tenen sub-
ministrament de llum elèctrica i l'aigua
d'ús domèstic prové de rierols, amb la
conseqüent mancança de salubritat i la
negativa influència en la contaminació
ambiental. El projecte preveu dotar la
població amb un sistema de fàcil accés
a l'aigua potable, tot utilitzant mecanis-
mes d'extracció manual als pous exis-
tents a la zona, i tot reduint així els ris-
cos que implica el consum d'aigües
residuals i contaminades.
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 i Ajuntament de Molins de
Rei

aportació fons 34.945,61 euros CADICC va rehabilitar un assecador de
cacau a Bioko Sud fa dos anys, que va
suposar que els beneficiaris repren-
guessin les activitats camperoles, però
ara precisen un vehicle per transportar
la collita a l'assecador sense haver de
llogar-lo. Amb l’objectiu de contribuir a
millorar la seva tasca quotidiana,
aquest projecte adquireix un tractor, tot
assegurant la seva independència i la
seva activitat.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Adquisició d'un tractor per a
l'agrupació Maule- Gaesa

país Guinea Equatorial

presenta CADICC i Ajuntament de
Badalona

aportació fons 15.000 euros

Aquesta iniciativa consisteix a enviar
material escolar i llibres a l'escola Buen
Pastor de Malabo, material rebut per la
donació d'una empresa a l'Església
Evangèlica Baptista de Cerdanyola, tot
cobrint així unes necessitats evidents.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

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

país Guinea Equatorial

Presenta Agrupació Agrícola i
Ramadera Acona

aportació fons 20.020,24 euros

L'agrupació agrícola i ramadera Acona
és una organització local fundada l’any
1995, amb l'objectiu d'oferir mitjans als
camperols de la zona de Wele Nzàs per
millorar el sector agrícola i ramader.
L'aportació de maquinària i equipa-
ments diversos, la continuïtat dels
quals compta ja amb cinc anys, així com
l'adquisició d'insecticides, herbicides i
xarxes metàl·liques per mantenir el
recinte protegit, són els mitjans amb
què els beneficiaris compten per acon-
seguir l'objectiu en un termini mitjà de
millorar la situació productiva del seu
sector.
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE TIANA

Equipament de la secció
de maternitat del centre
de salut Matola II

país Moçambic

Presenta Comunitat de Sant Egidi

aportació fons 50.000 euros

El projecte planteja el treball conjunt entre
la comunitat de Sant Egidi i el govern de
Moçambic, per millorar i potenciar les
estructures sanitàries de base. Es propo-
sa doncs equipar el Centre de Salut de
Matola, ubicat a la segona ciutat més gran
del país, a prop de Maputo, la capital.
L'equipament adquirit es distribuirà entre
la sala de parts, consultes mèdiques,
esterilització de material quirúrgic, sala
d'infermeria i ambulatori ginecològic.
AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE TORTOSA

AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Educació cívica i promoció
dels drets per a les autoritats
de base

país Ruanda

Presenta Forum des Organisations
Rurales

aportació fons 25.000 euros

Aquest projecte promou l'ensenyament
dels drets humans en el marc de la
política de descentralització empresa
pel Govern a cinc districtes del nord-
est de Ruanda, concretament Bukamba,
Mutobo, Buhoma, Bugarura i Bukonya.
Aquesta formació va dirigida a les auto-
ritats de base, les organitzacions locals
i els membres de l'Observatori Nacional
dels Drets. Els objectius són apropar la
importància de la política de descentra-
lització del Govern, ensenyar els drets
humans en tots els seus aspectes a les
autoritats locals i establir una xarxa de
recollida i difusió de dades sobre casos
de violació dels drets humans. El pro-
jecte beneficia les autoritats locals en la
seva contribució a garantir la política de
descentralització de l'estat i també pel
que respecta a la mobilització i partici-
pació dels propis beneficiaris.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Desenvolupament comunitari i
seguretat alimentària a 
Kigali-Ngali

país Ruanda

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

aportació fons 7.090,91 euros

La Creu Roja Ruandesa, amb el suport
de la 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 van motivar l'exten-
sió del projecte a altres comunitats així
com el reforçament de les activitats a
Gikomero. L'objectiu continua essent
enfortir la capacitat econòmica de la
població i consolidar el teixit social i les
estructures comunitàries.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Trobada de voluntaris de la
Creu Roja ruandesa
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Els recursos naturals de la regió de
Kolda, amenaçats pels efectes nocius de
les intervencions humanes, que provo-
quen una important escassetat d'aigua,
necessiten ser protegits per mantenir els
nivells nutricionals de la comunitat.
Davant de les dificultats que suposa l'es-
mentada protecció, aquest projecte pro-
posa millorar la producció lletera de la
regió, tot aconseguint així un major
nivell nutricional, així com l'augment
dels ingressos dels productors i la con-
tribució a la lluita contra l'èxode rural,
creant llocs de treball vinculats 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 les
persones immigrades residents a
Catalunya provinents de la zona de Sare
Coly, du a terme un programa de des-
envolupament integral d'aquesta comu-
nitat. Un dels projectes inclosos en
aquest programa és el banc de cereals,
en funcionament des de l'any 1999.
Aquesta iniciativa pretén corregir les
dificultats de gestió i comercialització
que pateix la comunitat i dotar de recur-
sos cerealístics el banc perquè acom-
pleixi amb els seus objectius.
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 

Fons per a la compra de cere-
als per al banc de cereals
d'ADESCS

país Senegal

presenta GRAMC Girona

aportació fons 15.000 euros

Ndiossy és un poble que, com molts
altres del nord de Senegal, pateix
sequera fa anys, amb la conseqüent dis-
minució de la pluviositat i en el seu
defecte de les aigües freàtiques, essent
així, la profunditat a la capa freàtica fa
difícil l'accés a l'aigua amb excavació
manual. El nou pou de Ndiossy permet
l'accés a aquest recurs bàsic, tot rever-
tint en la vida domèstica de la comuni-
tat, i molt destacadament en la rama-
deria i l'agricultura, fonts ambdues del
desenvolupament econòmic de la regió.
AJUNTAMENT D´ALTAFULLA

AJUNTAMENT D´ORÍS

AJUNTAMENT DE BLANES

AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE RUBÍ

AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Excavació d’un pou a Ndiossy

país Senegal

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

aportació fons 79.659,22 euros

El projecte consisteix en l'organització
d'una residència per als nois i noies que
assisteixen al centre d'ensenyament
secundari de Toubakouta però que viuen
en altres municipis, tot evitant així els
trasllats diaris i reduint les absències
per motius de llunyania. De la mateixa
manera, i durant el període d'inactivitat
escolar, es vol reconvertir la residència
en un centre educatiu que organitzi acti-
vitats de caràcter extraescolar per a
nens i joves d'aquesta comunitat.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

Centre educatiu per a nois i
noies de Toubakouta a la
comarca de Niombato

país Senegal

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

aportació fons 55.546,47 euros

L'organització Planeta, presenta aquesta
proposta per al país d'origen d'alguns
dels seus membres, Senegal. La contra-
part, AJAEDO, treballa des de l'any 1983
amb grups locals en activitats de forma-
ció i lliurament de materials. El projecte
té com a objectiu donar suport als
col·lectius que integren AJAEDO i a altres
grups que, malgrat no ser membres de
l'associació, tenen les mateixes activitats
productives al sector agrícola o ramader.
AJUNTAMENT D´ALELLA

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SITGES

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Suport a grups locals per a la
millora de la producció hortí-
cola i ramadera al departa-
ment d'Oussouye

país Senegal

presenta Association des Jeunes
Agriculteurs et Eleveurs du Dépar-
tement d’Ossouye (AJAEDO), Associa-
ció Planeta i Ajuntament de Mataró

aportació fons 86.030,07 euros

Olles i fogó

Explotació d’un pou a Ossouye, Senegal

Condicionament i explotació de quatre perímetres de producció
hortícola al voltant de pous i forages

país Senegal

presenta GRAMC FODDE- Forum pour un Développement Durable Endogène

aportació fons 50.000 euros

L'any 1996 es va iniciar des del Fons Català un model de cooperació al desenvolupa-
ment que vincula cooperació i migracions, fent que el protagonisme de les persones
immigrades als programes garanteixi la implicació directa de les comunitats. El pro-
jecte preveu perforacions a quatre localitats per garantir aigua suficient per al consum
humà així com per a l'agricultura de regadiu. Aquest tipus d'explotació permet ja als
camperols de treballar noves fonts d'ingressos tot reduint els nivells de pobresa.
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

La comunitat rural de Sare Coly Salle es troba a la zona del riu Anambe, un dels
més importants de la regió de Kolda. La col·laboració amb les persones immigrades
de la zona residents a Catalunya, ha permès la posada en marxa d'un programa de
desenvolupament econòmic de la comunitat que, entre altres accions, ha començat
a equipar de tractors la comunitat i a introduir l'horticultura a les activitats habi-
tuals dels agricultors. El programa dota dels recursos necessaris els joves agricul-
tors de la comunitat perquè puguin dedicar-se a l'agricultura durant tot l'any, tot
disminuint els fluxos migratoris de joves cap a les ciutats, i tot millorant al seu torn
les condicions de vida de les poblacions que es beneficien d'uns ingressos regulars
gràcies al desenvolupament conjunt de la zona.
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D´EMPORDÀ AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONT-RAS AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE TEIÀ AJUNTAMENT DE TIANA

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Explotació hortícola de 15 ha a la vall de l'Anambe per a 40
joves agricultors de la comunitat de Sare Coly

país Senegal

presenta GRAMC i ADECRS

aportació fons 20.000 euros
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Pou del camp col·lectiu de dones de Woyokoro

Activitats agrícoles per a grup de dones
al Sudan

Centre d’estudi del camp de refugiats
a Tanzània

30

Aquest programa és resultat d'un curs de codesenvolupament organitzat per
l'Associació d'Immigrants Africans del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Montmeló i el
Fons Català. El seu objectiu és donar espai a condicions favorables per tal que les
poblacions de Woyokoro gaudeixin de l'equipament necessari per a la producció, la
comercialització i el consum en el transcurs de l'any, independentment de les con-
dicions climàtiques. El projecte permetrà l'augment de la producció local, la comer-
cialització dels productes, l'enfortiment de l'organització amb la capacitació de les
poblacions, així com la intervenció al sector sanitari i la regeneració econòmica de
la societat.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE ES FRANQUESES DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Programa integral de desenvolupament econòmic de la comunitat
de Woyokoro

país Senegal

presenta Associació d'Immigrants Africans (AIA) i Ajuntament de Montmeló

aportació fons 38.909,09 euros

Aquest projecte de desenvolupament social té com a objectiu reduir la vulnerabili-
tat del col·lectiu de dones més pobres de vint comunitats sudaneses. La reducció
de la vulnerabilitat s'aconsegueix amb l'alfabetització, la sensibilització respecte a
la salut primària i l'organització de les dones en comitès; i tot duent a terme acti-
vitats periòdiques de capacitació a les diferents comunitats i reafirmant així l'im-
prescindible paper de les dones a les seves comunitats.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Integració sòciolaboral de les dones de vint comunitats rurals

país Sudan

presenta Creu Roja Catalunya i Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 8.222 euros

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
supramunicipals, i les organitzacions socials. La
intervenció en aquesta regió se centra principal-
ment a l’àmbit local, a partir de l’acompanyament
de processos municipalistes, la majoria dels
quals estan emmarcats en agermanaments Nord-
Sud. Aquesta via de cooperació marca l’actuació
a aquesta regió altament complexa i empobrida,
la qual compta també amb una gran riquesa
organitzativa i un teixit social implicat i implan-
tat als territoris. Situada a l’àmbit local, aquesta
via apropa la ciutadania a l’exercici de la coope-
ració i solidaritat (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 con-
tinuïtat després de l’emergència ens hem basat
en la filosofia d’intervenció de reconstruir per

transformar. En el marc del continuum emèrgen-
cia-rehabilitació-reconstrucció hem continuat
col·laborant, sobretot amb els poders locals, en
els projectes iniciats en el procés de postemer-
gència presentats per les contraparts locals, veri-
tables 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 en pro-
postes municipalistes de suport i d’acompanya-
ment de processos d’empoderament local, cons-
trucció de ciutadania i de gestió municipal demo-
cràtica i participativa. En aquest marc, desta-
quen el suport organitzatiu a la Fundación INCI-
DE, el sindicat UNSITRAGUA i el Colectivo
Somos Muchas a Guatemala; COMURES, FUNDE
i l’Alcaldia de San Salvador a El Salvador; l’acom-
panyament a les alcaldies nicaragüenques ager-
manades, i les entitats municipalistes POPOL NÁ
i IPADE a Nicaragua.

El projecte Ahadi, que en suahili signifi-
ca “promesa i compromís”, respon a la
necessitat de formació de la joventut a
la zona dels Grans Llacs i el seu objec-
tiu és contribuir a l'establiment d'una
pau duradora a la zona. En el marc del
projecte s'elaboren programes d'estudis
i cursos en relació amb quatre branques
de l'ensenyament superior. El sistema
d'estudis a distància permet arribar a
un major nombre d'estudiants ja que
poden combinar els cursos amb la vida
quotidiana.
AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

COOPERATIVA ABACUS

GENERALITAT DE CATALUNYA

Ahadi, institut internacional
de formació i ensenyament a
distància

país Tanzània

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

aportació fons 51.035,42 euros

La societat guatemalenca altament estra-
tificada, fa que l'accés a l'educació i a les
condicions mínimes per al desenvolupa-
ment de la persona sigui difícil. El pre-
domini de governs de component militar
amb líders autoritaris, patriarcals i uni-
personals ha caracteritzat la història polí-
tica de Guatemala, tot marcant els grups
socials, dificultant la seva organització i
limitant el seu espai de reivindicació.
L'objectiu d'aquest projecte, és potenciar
la participació ciutadana de les dones als
municipis on hi ha indústries maquilado-
res tèxtils amb organitzacions de dones
ja mínimament articulades; les beneficià-
ries són doncs les 3.720 dones organit-
zades en diferents grups.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Enfortiment dels processos
organitzatius de les treballado-
res de maquila i mestresses
de casa de cinc municipis

país Guatemala

presenta Cooperacció i Centro para
la Acción Legal en Derechos Humanos

aportació fons 69.800 euros Aquest projecte suposa la continuïtat
del Programa d'Enfortiment de la
Participació Ciutadana i Governs Locals
desenvolupat per INCIDE entre 1999 i
2002 al Petén i Retalhuleu. La proposta
s'emmarca en un context electoral, en
el qual l'aspecte polític afecta els
aspectes econòmics i socials tot apun-
tant doncs a una agudització de la vio-
lència. En aquest marc, es planteja
aprofundir en els processos organitza-
tius i d'enfortiment municipal que ja
s'estan duent a terme als departaments
de Retalhuleu i El Petén, seguint una
estratègia de treball marcada pel refor-
çament de les estructures organitzatives
locals, i l'ampliació del programa a
altres governs municipals del Petén.
L'àmbit d'acció territorial abraça els
municipis de Retalhuleu, San Francisco,
La Libertad, San Luís, Poptún, Sayaxché,
Flores, Santa Ana i San Benito Petén.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Participació social i desenvolu-
pament local a Retalhuleu i 
El Petén

país Guatemala

presenta Fundación INCIDE

aportació fons 20.000 euros

Aquest projecte emmarcat a la col·labo-
ració entre els municipis de Sarrià de
Ter i d'Aguacatán, treballa per l'adquisi-
ció d'una ambulància municipal per
incorporar-la al sistema de salut pre-
ventiva del municipi, amb l'objectiu de
millorar l'accés a la salut des de tots els
sectors socials. Aquesta adquisició és
una manera de treballar contra les res-
triccions pressupostàries en matèria de
salut i de promoure les accions locals
com a resposta dels governs municipals
a les seves comunitats.
AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER

Adquisició d'una ambulància
per al municipi d'Aguacatán

país Guatemala

presenta Ajuntament de Sarrià de
Ter i Municipalidad de Aguacatán

aportació fons 20.854,54 euros
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El projecte preveu la creació d'un siste-
ma cooperatiu que pugui afrontar la
situació d'explotació generada pels mit-
jancers comercials que actuen a la zona.
Es promou així la construcció, equipa-
ment i obertura d'un centre cooperatiu
de proveïment i distribució de mercade-
ries, en benefici de les comunitats loca-
litzades als municipis rebels de la Regió
Roberto Barrios, a la zona nord de l'es-
tat de Chiapas. En el marc del projecte
es duu a terme la capacitació de treba-
lladors en la gestió, la construcció i
equipament del magatzem central així
com l'adquisició d'un camió per trans-
portar els béns agrícoles des de les
comunitats d'origen fins al magatzem
central; d'aquesta manera gaudeixen de
totes aquelles eines i recursos que
necessiten en la seva tasca laboral.
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Construcció, equipament i
posada en marxa d'una coo-
perativa d'emmagatzematge i
distribució de mercaderies

país Mèxic

presenta La Garriga Societat Civil i
Ajuntament de la Garriga

aportació fons 8.536,36 euros

Amb aquest projecte es vol fer visible el
treball que es duu a terme des de la
Fundació Rigoberta Menchú Tum i des
de la seva presidència, tant en l'àmbit
nacional com en l'internacional, tot
donant suport econòmic per al funcio-
nament de l'àrea de comunicació de la
FRMT. L’esmentada àrea preveu desen-
volupar un sistema d'informació i comu-
nicació que retroalimenti les diferents
àrees de treball, i que permeti elaborar
anàlisi de conjuntura. Compta doncs
amb un apartat de comunicació i prem-
sa, un centre de documentació, biblio-
teca i pàgina web. Els recursos es des-
tinen a l'adquisició de material i equi-
pament d'oficina, manteniment de la
web, telèfon i recursos humans locals.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Suport a l'àrea de comunicació
de la Fundació Rigoberta
Menchú

país Mèxic

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

aportació fons 6.000 euros

A Mèxic cada trienni es renoven unes
20.000 autoritats dels gairebé 2.500
municipis que hi ha al país. El projecte
de videocapacitació d'autoritats munici-
pals permet millorar els processos de
formació i capacitació de les esmenta-
des autoritats tot beneficiant així tant
els càrrecs que passen pel procés de
capacitació, com els seus conciutadans,
com els funcionaris i ciutadans vinculats
als processos formatius que desenvolu-
pa CESEM a la ciutat de Mèxic i en uns
altres 125 municipis dels estats de
Veracruz i Michoacán.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Videocapacitació d’autoritats
municipals

país Mèxic

presenta Centro de Servicios
Municipales Heriberto Jara (CESEM)

aportació fons 12.020,24 euros
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Pont sobre el riu Semox, Chahal

Les comunitats camperoles d'Alta Verapaz tenen com a principal producte d'expor-
tació el cardamom, des del 2001, i a través d'un programa de suport a excomba-
tents, existeix una associació de petits productors que treballen aquesta producció
específica i que necessiten de suport infraestructural per consolidar-se. Per aquest
motiu es va sol·licitar a la Municipalitat de Chahal que construís un tram de 3 km
de carretera que enllacés el seu magatzem amb la carretera principal per poder
transportar amb facilitat i sense riscos el cardamom.
AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

AJUNTAMENT DE VALLS

CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP

Infrastructura viària a la municipalidad de Chahal

país Guatemala

presenta Fundación INCIDE, Municipalidad de Chahal i Ajuntament de Valls

aportació fons 42.863,33 euros

El projecte vol promoure el coneixement dels drets humans per part dels sectors
més vulnerables de sis comunitats del municipi de Marcovia, on la contrapart local,
Andar, treballa fa dos anys tot identificant nombrosos i greus casos de violència
familiar. El projecte se centra en tres àrees prioritàries d'atenció: el coneixement
dels drets laborals i dels drets humans; la prevenció i el tractament de la violència
domèstica i intrafamiliar i l'impuls de la participació ciutadana.
AJUNTAMENT D´ESPARREGUERA AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE ROQUETES AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Programa de formació i assistència jurídica per a la promoció
dels drets humans

país Hondures

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

aportació fons 30.000 euros

Construcció de la biblioteca i l’alberg a San Luciano

El projecte pretén millorar la qualitat de
vida dels habitants de San Luciano,
situat a l'estat de Campeche, a partir de
la inversió en infraestructures sanitàries
i educatives. L'execució d'aquest pro-
jecte preveu la construcció d'un centre
mèdic d'atenció primària, en el qual dur
a terme amb garanties controls mater-
noinfantils, campanyes de vacunació i
assistència a grups vulnerables, així
com campanyes educatives que incidei-
xin en la salut, i sempre des dels siste-
mes assistencials estatals ja existents.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Infraestructura per al desenvo-
lupament integral de la comu-
nitat San Luciano

país Mèxic

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

aportació fons 24.483,19 euros

L'associació Monitors Cooperants d'Olot
organitza cada any estades de treball
solidari a Amèrica Central en les quals
participen monitors dels esplais de la
Garrotxa. L'objectiu d'aquestes estades
és donar suport a diverses comunitats
rurals en l'àmbit de l'educació infantil,
tot treballant com a reforçament de les
escoles de les comunitats, i organitzant
activitats d'educació en el lleure per als
nens i nenes. També es duen a terme
tallers de formació per a mestres i cur-
sets per a joves que vulguin treballar de
monitors i donar així continuïtat a les
tasques ja iniciades en l'àmbit del lleure.
AJUNTAMENT D'OLOT

Projectes d'educació i desenvo-
lupament a Mèxic i Nicaragua

país Mèxic i Nicaragua

presenta Monitors Cooperants
d’Olot, Ajuntament d’Olot, ESRAZ-
Escuela Secundaria Rebelde Autónoma
Zapatista i IMC- Instituto Mujer y
Comunidad

aportació fons 12.500 euros

Aquest projecte vol contribuir a la millo-
ra de les condicions de vida de la
població indígena de Los Altos de
Chiapas, pel que fa a l'àmbit sanitari i
nutricional, tot construint quatre micro-
consultoris a la comunitat d’Unión
Tierra Tzotzil, a la d’Ejido Mercedes
Isidoro, a la d’Emiliano Zapata, i a la
d’Agua de León. Una vegada construïts
i dotats d'equipament i materials, els
consultoris, s'integraran a la xarxa sani-
tària i el seu manteniment i gestió es
transfereixen a la contrapart local,
FOCA, a través del Consell Coordinador
de Salut de Los Altos de Chiapas
en coordinació amb la Clínica La Gua-
dalupana de Oventic.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Reconstrucció de la xarxa
sanitària bàsica de los Altos
de Chiapas

país Mèxic

presenta ASF-Arquitectes Sense
Fronteres i FOCA A.C.- Formación y
Capacitación

aportació fons 19.000 euros



Radio Segovia va néixer el 1980 i té avui bons índexs d'audiència als departaments
de Las Segovias, Somoto, Madriz i Estelí. L'equip de transmissió de ràdio, que
compta ja amb 39 anys d'ús, es troba en mal estat, però l'alt cost econòmic que
suposen els nous aparells els impossibilita canviar-los pels seus propis mitjans, grà-
cies al projecte és possible la renovació de l'equip de transmissió.
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

Instal·lació dels nous equips de transmissió
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Taller de formació per a dones de la Unión de la Selva

El projecte suposa la continuïtat del treball iniciat l’any 1998 amb anteriors progra-
mes. La iniciativa es planteja com un projecte integral a llarg termini que preveu aug-
mentar els nivells d'educació i capacitació en tots els àmbits, garantir la producció
orgànica del cafè, accedir als mitjans de producció i de benestar social, disposar d'ei-
nes de comunicació i informació i desenvolupar un sistema de crèdit i estalvi.
AJUNTAMENT DE CALELLA AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

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) i Ajuntament de Mataró

aportació fons 180.157,90 euros

Aquest projecte vol crear les condicions
necessàries per poder ampliar l'oferta
de serveis de capacitació i formació a
Chiapas. La Casa de la Ciència és un
centre d'innovació i suport educatiu, la
missió del qual és contribuir a la millo-
ra i diversificació de la cultura educativa
de la regió, i per a això una de les seves
tres línies de treball és la formació pro-
fessional del magisteri. Actualment hi ha
greus deficiències a la formació dels
mestres, i els espais i programes oficials
des d'on abordar el tema no han acon-
seguit generar la transformació necessà-
ria en un context educatiu tan divers
com Chiapas. Aquest projecte ofereix
espais alternatius, generats des de l'àm-
bit local i basats en una proposta meto-
dològica enfocada al desenvolupament
del pensament crític i creatiu a través de
la incidència en diferents camps: desen-
volupament lingüístic, matemàtiques,
ciències naturals i educació per i en la
diversitat.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Formació de nous mestres

país Mèxic

presenta Ajuntament de Barcelona i
La Casa de la Ciencia

aportació fons 17.000 euros

En donar-se l'agermanament entre el
municipi de San Miguelito i Sant Boi de
Llobregat, una visita de tècnics catalans
va detectar mancances importants a la
xarxa de clavegueram i pavimentació de
la zona, es va plantejar aleshores el
projecte de pavimentació de 1.754 m2

de carrers i la construcció i canalització
d'aigua de pluja i es treballa en això
des de l'any 1996.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Pavimentació i drenatges a
San Miguelito

país Nicaragua

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

aportació fons 117.074,57 euros
Somoto, agermanada amb Vic, està
implementant alternatives de finança-
ment social per pal·liar la problemàtica
habitacional del municipi, una d'aques-
tes és la creació d'un fons rotatori per
a la construcció de 40 habitatges en 17
barris de la zona urbana, en benefici de
la població damnificada de l'huracà
Mitch. Les famílies beneficiàries hi apor-
ten la mà d'obra i assumeixen els cos-
tos de l'obra en qualitat de finançament
rotatori.
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 i Ajuntament de Vic

aportació fons 66.544 euros

El municipi de San Juan de Limay, amb
uns quinze mil habitants, un 90% dels
quals camperols, és la zona més seca
del país, i en conseqüència les condi-
cions productives són difícils. El centre
de nutrició infantil i capacitació té com a
objectiu atendre la població infantil, aju-
dar les famílies més empobrides i, dis-
minuir el percentatge de desnutrició. Els
beneficiaris directes del projecte són 75
nens de famílies amb escassos 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
Centreamèrica i Comisión de
Hermanamiento de San Juan de
Limay

aportació fons 22.754,26 euros

El projecte actua al municipi d'Estelí,
zona d'important riquesa de la flora i la
fauna, i implica deu famílies organitza-
des en l'UCA Miraflor que treballen amb
el sistema de producció orgànica, tot
adequant els seus habitatges perquè
puguin allotjar visitants. La proposta
equipa una o dues habitacions senzilles
a cada un dels esmentats habitatges per
oferir serveis d'allotjament, que es com-
pleten amb passeigs a cavall, estudis de
flora i fauna, i altres serveis que perme-
ten gaudir del valor biològic de la zona.
AJUNTAMENT DE FIGUERES

Projecte ecoturístic Miraflor

país Nicaragua

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

aportació fons 41.679,19 euros

Aquest projecte, emmarcat en el procés
d'agermanament de San Juan de Limay
i Santa Maria de Corcó-L'Esquirol, tre-
balla contra el dèficit habitacional de la
zona amb la construcció de 110 habitat-
ges, per a la qual s'han contractat dos
paletes i un fuster que treballen con-
juntament amb els beneficiaris, organit-
zats en brigades.
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D´AMUNT

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ

AJUNTAMENT DE TONA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DEL BRULL

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

LLIÇÀ SOLIDARI

Impuls del desenvolupament
urbà: autoconstrucció d'habi-
tatges a San Juan de Limay

país Nicaragua

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

aportació fons 42.482,91 euros
El projecte treballa per millorar l'accés a
l'autoconstrucció d'habitatges i afavorir
les condicions d'higiene i salut, millorar
la producció mitjançant cultius alterna-
tius per obtenir majors ingressos i aven-
ços en l'àmbit nutricional. El projecte
intenta alhora rehabilitar i millorar l'en-
torn vital de 95 famílies camperoles de
les comunitats d`El Pajarito i Petaquilla,
tot treballant dos àmbits: el domèstic,
tot procurant la millora dels habitatges,
i el productiu, tot buscant la recupera-
ció mediambiental i agropecuària de les
seves explotacions.
AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS

AJUNTAMENT DE LA MASÓ

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D´HORTONS

AJUNTAMENT DE SILS

AJUNTAMENT DE TIANA

GRUP GICLAPA

Millora de les condicions
socioeconòmiques de les
comunitats rurals d’El Pajarito
i Petaquilla

país Nicaragua

presenta Escuelas Radiofónicas de
Nicaragua

aportació fons 12.020,24 euros



L'Alcaldía de Cárdenas està realitzant
gestions per introduir l'energia elèctrica
a la comunitat d’El Aceituno, en respos-
ta a la demanda dels seus pobladors
que fins avui han tingut la línia primà-
ria de la xarxa elèctrica a 1 km de dis-
tància de la comunitat, amb l'execució
d'aquest projecte s'introdueixen infraes-
tructures que garanteixen el subminis-
trament elèctric a la comunitat d’El
Aceituno.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Ampliació de la xarxa elèctrica
de la comunitat El Aceituno

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de Cár-
denas i Ajuntament de Malgrat de Mar

aportació fons 19.293,88 euros

Aquest projecte s'emmarca en el procés
d'enfortiment de l'agermanament entre
els municipis de Cárdenas i Malgrat de
Mar. El projecte preveu la instal·lació de
la línia telefònica a l'oficina de la dele-
gació de la Policia Municipal de Cár-
denas, que compta amb molt pocs
recursos econòmics malgrat ser un cos
institucional que pel seu treball quoti-
dià precisa de millors infraestructures.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Telèfon municipal a l'edifici de
la policia

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de Cár-
denas i Ajuntament de Malgrat de Mar

aportació fons 515,45 euros

Aquest projecte, emmarcat en el procés
d'agermanament entre les ciutats de
Bluefields i Girona, vol millorar les infra-
estructures viàries del casc urbà de
Bluefields, molt deteriorades, tot reha-
bilitant vuit xarxes viàries localitzades al
Barri Central.
AJUNTAMENT DE GIRONA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Projecte d'infraestructura vial a
Bluefields

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Bluefields i Ajuntament de Girona

aportació fons 130.731,71 euros

Al municipi de Cárdenas no hi ha cap
forn de pa, la qual cosa limita el con-
sum de pa de les famílies, per aquest
motiu el projecte treballa per proveir de
pa a la comunitat i millorar així els
nivells nutricionals, de la mateixa mane-
ra millora la situació econòmica de sis
dones i les seves famílies amb la cons-
trucció i equipament d'un forn de pa
que serà gestionat per elles. Es crearà
també un fons de crèdit rotatori per
ampliar el projecte i beneficiar altres
famílies i comunitats. L'Alcaldía de
Cárdenas assegurarà la legalitat del
terreny en el que es construirà així com
l'organització i capacitació administrati-
va de les beneficiàries, el transport de
materials, i la mà d'obra per a la cons-
trucció i seguiment del projecte.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Fleca urbana i rural a
Cárdenas

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de Cár-
denas i Ajuntament de Malgrat de Mar

aportació fons 6.400 euros

El projecte, emmarcat en l'agermana-
ment entre Puerto Cabezas-Bilwi i Sant
Pere de Ribes, elabora un pla de des-
envolupament local per al municipi de
Puerto Cabezas, tot partint d'una meto-
dologia de treball participativa i inte-
gral. L'esmentada metodologia es basa
en l'elaboració de diagnòstics com a
eina que permet visualitzar globalment
les reflexions i els projectes estratègics
prioritzats pels propis ciutadans per
cobrir els seus objectius de desenvolu-
pament.
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 i Alcaldía Municipal de
Puerto Cabezas -Bilwi

aportació fons 14.237,34 euros

L'economia d'Estelí es basa en activitats
secundàries i terciàries derivades del
sector primari agropequari, particular-
ment de la producció de tabac, de gra i
de la ramaderia. Actualment, aquests
processos productius pateixen recessió.
El projecte apropa les famílies campero-
les a noves tècniques de cultiu que per-
meten augmentar el rendiment de les
seves explotacions agroramaderes i pro-
tegir el medi ambient, per això es crea
un centre agroecològic experimental.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Centre d'experiències agroeco-
lògiques

país Nicaragua

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

aportació fons 24.000 euros
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El projecte té com a objectiu elevar el nivell de vida de 33 famílies camperoles de
les comunitats de Pire i Cantagallo, a Condega, amb la diversificació de la produc-
ció agropequària de les seves finques i el desenvolupament de les capacitats d'au-
togestió, en un procés que fomenti la igualtat entre homes i dones. Amb el suport
del crèdit a baix interès es preveu que les famílies potenciïn les seves unitats pro-
ductives i conseqüentment aconsegueixin augmentar el seu nivell de vida.
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 i Instituto Mujer y Comunidad (IMC)

aportació fons 12.020,24 euros

El projecte té com a objectiu reduir la
pobresa extrema i garantir la seguretat
alimentària a llarg termini, tot procurant
l'autosuficiència de les comunitats per
mitjà d'una agricultura sostenible. El
projecte treballa la transferència de tec-
nologies a partir de la realització de
tallers d'agricultura orgànica, de tècni-
ques de conservació i processament de
fruites i hortalisses, de gènere, de salut
i d'organització comunitària. Els benefi-
ciaris del projecte són 4.374 ciutadans
dels municipis de Ciudad Darío, Sébaco
i La Dalia, del departament de Mata-
galpa.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Desenvolupament rural inte-
gral a tres municipis del
Departament de Matagalpa

país Nicaragua

presenta Mans Unides i Ajuntament
de Vilafranca del Penedès

aportació fons 16.081,82 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'exe-
cució d'aquest projecte preveu la
implantació de les infraestructures
necessàries per a la introducció d'ener-
gia 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 Cár-
denas i Ajuntament de Malgrat de Mar

aportació fons 7.437,12 euros

Establiment d’un galliner a la comunitat de Potrerillos, municipi de Condega

El projecte pretén ampliar la cobertura educativa de parvulari i primària amb la cons-
trucció i equipament de tres noves aules a l'escola Angela Moreira Medina, al munici-
pi de Chinandega. Respon a la problemàtica generada per l'increment del nombre de
matriculats l'any 2001. Algunes de les conseqüències d'aquest increment van ser l'ab-
sència d'aula per a 36 alumnes que van rebre classe a l'aire lliure, la recàrrega de qua-
tre graus amb 50 alumnes per classe i respecte a parvulari, la negació de la matrícu-
la a més de 60 sol·licitants. Amb aquestes actuacions s'intenta evitar situacions d'a-
quest tipus i garantir la cobertura escolar com a mínim en edats primerenques.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

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

país Nicaragua

presenta Nicaragua i Cooperacció i Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 22.192,07 euros

Primera aula construïda a l’escola de La Grecia

Rètol anunciador del projecte



Matagalpa, la principal regió cafetalera
de Nicaragua, pateix greument la crisi
del sector provocada per la caiguda
dels preus del gra, amb una taxa de
desocupació del 90%, i una situació
més que considerable de fam. L'Alcaldia
de Matagalpa proposa amb aquest pro-
jecte donar continuïtat als dos centres
infantils rurals, localitzats a la Coo-pera-
tiva La Fundadora i la hisenda Los
Alpes, treballant al costat dels Comitès
de Pares de Família en benefici de 150
nens i nenes fins a sis anys, tot pro-
porcionant-los alberg, alimentació i
atenció educativa durant un període de
sis mesos.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

Atenció especial a infants de
pares i mares a l'atur

país Nicaragua

presenta ATC- Asociación de
Trabajadores del Campo, Alcaldía
Municipal de Matagalpa, SIR- Servicio
de Infancia Rural La Fundadora
y Los Alpes

aportació fons 11.900 euros

Aquest projecte és resultat del treball de diagnòstic participatiu realitzat a la muni-
cipalitat de San Ramón. Un dels aspectes prioritzats ha estat la millora mediam-
biental i en aquest sentit s'han proposat accions com la latrinificació i la reducció
de la contaminació. El projecte consisteix doncs en la construcció de cent latrines a
cinc comunitats del municipi, tot cobrint així l'objectiu de reducció de la contami-
nació, com a mínim per detritus humans.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

AJUNTAMENT DE RIPOLL

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

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

país Nicaragua

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

aportació fons 10.790 euros

Latrina a una comunitat rural de San Ramón

Amb aquest projecte es pretén crear
espais dirigits a la població adolescent
en el quals treballar els àmbits educa-
tius i de prevenció i promoure activitats
informatives, formatives i de consell
que repercuteixin en la salut i la quali-
tat de vida de la població adolescent,
tot  fent èmfasi en la salut sexual i
reproductiva. Aquestes activitats les
acull el Centre de Salut de Camoapa tot
treballant en equip amb La Casa de la
Mujer, les escoles i centres educatius i,
els "Puestos" de Salut de les comuni-
tats rurals. Afegir que s'habiliten Espais
Joves al nucli urbà i a les comunitats
perquè acullin també aquest tipus d'ac-
tivitats.
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

Formació i atenció integral de
l'adolescència a Camoapa

país Nicaragua

presenta Sant Just Solidari i La Casa
de la Mujer de Camoapa

aportació fons 8.415 euros

Els habitants del municipi de Kukra-
Hill, dedicats a l'agricultura de subsis-
tència, malgrat la riquesa del seu terra,
no disposen d'infraestructures que els
permetin una millor producció i comer-
cialització dels seus productes. El cultiu
d'arròs és tradicional de la zona, però
l’absència d'un molí arrosser, va supo-
sar l'abandonament del cultiu amb les
esperades conseqüències econòmi-
ques i nutricionals. El projecte implica
l'adquisició del molí i del motor, la
construcció d'una caseta i la seva ins-
tal·lació. El Comitè d'Agermanament
serà el coordinador i es preveu la crea-
ció una comissió mixta de gestió forma-
da per membres d’aquest comitè i pro-
ductors locals.
AJUNTAMENT DE QUART

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

Construcció d'un molí de batre
arròs a Kukra-Hill

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Quart i
Comité de Hermanamiento Kukra- Hill-
Quart

aportació fons 12.820 euros

Aquest projecte emmarcat en l'agerma-
nament entre Somoto i Vic, té com a
objectiu la capacitació de 40 dones en
manualitats, administració i registres
d'inversió i recuperació, comercialitza-
ció i lleis municipals, per a la seva
incorporació a 14 microempreses crea-
des amb un fons rotatori que gestiona
l'Alcaldia i que es reinvertirà a les
mateixes microempreses. Les polítiques
d'execució i gestió del projecte, així
com de seguiment són acordades en
coordinació per ASSOMVIC i La Casa de
la Mujer de Somoto.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES

AJUNTAMENT DE VIC

Microempresa artesanal de
dones, Rescat cultural

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic i Alcaldía
Municipal de Somoto

aportació fons 9.415 euros

Aquest projecte s'emmarca en l'agerma-
nament entre Somoto i Vic, l'Alcaldia de
Somoto implementa alternatives de
finançament social que ajudin a pal·liar
la problemàtica habitacional del munici-
pi, amb la creació d'un fons rotatori per
a la construcció de 50 habitatges a deu
comunitats de la zona rural. Les famílies
beneficiàries aporten la mà d'obra, els
materials per als fonaments, el trans-
port de terra i aigua per fabricar les
toves, i assumeixen els costos de cada
obra en qualitat de finançament rotato-
ri amb el compromís de retornar el
100% del cost en un termini de deu
anys, sense interessos. L'alcaldia muni-
cipal garanteix l'aportació del terreny
escripturat, el transport de materials, la
supervisió tècnica i l'administració del
projecte. Des del projecte es proporcio-
na sorra, ferro, claus, fusta, portes,
finestres i teula de microciment.
AJUNTAMENT DE MONT-RAS

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE VIC

Autoconstrucció de 50 habitat-
ges rurals de tova a deu
comunitats del municipi
de Somoto

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic i
Alcaldía Municipal de Somoto

aportació fons 70.918 euros
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El projecte pretén contribuir al coneixement i la sensibilització així com a la realit-
zació d’accions estructurals per mitigar els problemes que es generen per la mala
deposició dels residus generats a Chinandega, que no té una planta de tractament
de residus per la qual cosa es dipositen en un abocador que suposa alts nivells de
contaminació del riu. La proposta implica l’adquisició d’una unitat recol·lectora de
residus sòlids; la instal·lació de 12 punts verds; la creació d’una política empresa-
rial per a l'aprofitament dels residus generats des del seu origen; i l’aplicació d’un
programa d'educació ambiental respecte a l'ús adequat dels residus sòlids amb una
experiència pilot de 20 parcel·les demostratives. 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Participació comunitària en l’aprofitament i l'ús adequat dels resi-
dus sòlids dels mercats

país Nicaragua

presenta Alcaldía de Chinandega i Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 19.863,49 euros

Camió per a la recollida de residus orgànics, Chinandega

A Nicaragua, 80 de cada 100 persones treballadores desenvolupen la seva activitat
laboral en el sector de l'economia informal. Aquest projecte promou l'autoorganit-
zació de les treballadores i els treballadors de l'esmentat sector per aconseguir una
major seguretat i la dignificació de les condicions de treball, així com una millora
dels ingressos i beneficis econòmics, tot partint dels eixos transversals de lluita con-
tra la pobresa, per la igualtat de gènere i la promoció de la ciutadania. Les línies
d'actuació se centren en l'enfortiment de l'autoorganització i la capacitació en tres
àmbits: la importància de l'organització, el reforçament de capacitats, de coneixe-
ments i d’autoestima, treball complementat amb un fons de crèdit rotatori vinculat
a la creació d'una distribuïdora dels productes que es venen al carrer.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Promoció i enfortiment d'un treball digne per a treballadors i tre-
balladores de l'economia informal

país Nicaragua

presenta Fundació Josep Comaposada, Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet i Ajuntament de Badalona

aportació fons 25.000 euros



40 41

Aquest projecte s'emmarca en el procés d'enfortiment de l'agermanament entre els
municipis de Cárdenas i Malgrat de Mar, i consisteix en un procés de capacitació
dirigit a 60 dones del municipi nicaragüenc. El projecte està articulat per la Casa de
la Mujer Nueva Esperanza i la Casa de la Mujer Sonia Bello de Rivas, les quals apor-
taran els recursos humans necessaris per realitzar les capacitacions; el Centre de
Salut de Cárdenas, que aportarà recursos humans especialitzats en oncologia i
malalties de transmissió sexual; i l'Alcaldia de Cárdenas, que aportarà el transport
de les beneficiàries de fora de la ciutat.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Tallers de capacitació per a dones de Cárdenas

país Nicaragua

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

aportació fons 10.272,73 euros

Aquest projecte, que s'emmarca en l'agermanament entre els municipis de Somoto
i Vic, proposa una línia de treball contra la situació de pobresa de la població de
Somoto, que a conseqüència de les polítiques neoliberals impulsades des del
govern nicaragüenc, queda exclosa dels serveis socials bàsics. El projecte cobreix
les necessitats alimentàries de 250 nens i nenes de dos a 12 anys, dones emba-
rassades i persones grans, amb la creació i posada en marxa de cinc menjadors
socials als cinc barris del municipi. L'administració del projecte queda a càrrec de
l'Alcaldia Municipal de Somoto, i s'executa des de la Unitat Tècnica Municipal. Es
preveu la participació dels pares de família, a través de la integració d'una directi-
va per a cadascun dels menjadors, gestionant ells mateixos el funcionament opera-
tiu, i fomentant així l'organització dels pares de família.
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

AJUNTAMENT DE VIC

Enfortiment alimentari infantil, d'avis i de dones embarassades

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic i Alcaldía Municipal de Somoto

aportació fons 9.748 euros

Taller de capacitació a La Casa de la Mujer Nueva Esperanza de Cárdenas

Vista del menjador social Somoto

Les situacions de violència i abús cap a
dones, nens i nenes deriven en situa-
cions de risc social com la prostitució,
l'abandonament de la llar o la delin-
qüència per als col·lectius víctimes; l'a-
tenció i el suport psicosocial a les vícti-
mes d'abusos vol incidir en la sensibi-
lització i l'enfortiment dels drets i de la
dignitat de les dones i dels infants mal-
tractats. La informació i l'acompanya-
ment busquen que els afectats siguin
capaços d'exigir el respecte als seus
drets; per a això s'assisteix psicològica-
ment i legalment a les víctimes, i es
capaciten promotors de salut mental
que puguin donar continuïtat a aquesta
assistència en el futur.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Programa d'atenció i suport
psicosocial per a dones i
infants víctimes de maltracta-
ments i abusos a Condega

país Nicaragua

presenta Setem i Ajuntament de
Badalona

aportació fons 21.200 euros
Amb aquest projecte es treballa per la
construcció d'un pavelló escolar de 9 x
17 m2 amb dues aules equipades de
manera adequada per acollir les classes
de preescolar i de primària del barri de
Los Lirios, un barri nascut dels efectes
de l'huracà Mitch que concentra pobla-
cions en estat de precarietat severa. La
construcció de l'escola, emmarcada en
l'agermanament entre l'Escola Jungfrau
de Badalona i l'escola pública Francisca
González, té com a objectiu millorar les
infraestructures per influir així en el ren-
diment de l’alumnat i el professorat, l'a-
lumnat beneficiari són gairebé un cen-
tenar de nenes i nens de l'esmentat
barri.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Construcció d'una escola
multigrau al barri Los Lirios
de Chichigalpa

país Nicaragua

presenta AMPA CEIP Escola Jungfrau,
Asbachi i Ajuntament de Badalona

aportació fons 21.173 euros

La comunitat Segundo Montes està si-
tuada entre els municipis de Meanguera
i Jocoaitique, una zona econòmicament
deprimida, amb escassos recursos natu-
rals, baixa activitat artesanal i empresa-
rial i importants deficiències en les
infraestructures bàsiques. La seva pobla-
ció rural va patir la guerra, i els actuals
pobladors són exrefugiats i desplaçats.
En aquests moments, la comunitat
Segundo Montes necessita més de cent
habitatges, i el projecte cobreix les des-
peses de construcció d'una casa.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Construcció d'un habitatge a la
comunidad Segundo Montes

país El Salvador

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

aportació fons 7.431,97 euros

Aquest projecte intenta millorar els
ingressos econòmics i el nivell de vida
de les famílies camperoles del Caserío
El Potrero, al municipi de Meanguera,
gràcies a la construcció d'un sistema de
regadiu que permeti produir tot l'any,
així com diversificar la producció, intro-
duint el cultiu d'hortalisses.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE TIANA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Sistema de reg per a la pro-
ducció d'hortalisses al Caserío
El Potrero, Meanguera

país El Salvador

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

aportació fons 31.511,47 euros

Aquest projecte reforça tant el procés
participatiu de les dones organitzades en
l'àmbit rural, com el procés de millora de
les condicions de vida dels habitants de
la zona del Bajo Lempa, i contribueix
també a l'enfortiment de la ramaderia,
l'activació del comerç local i l'alleugeri-
ment de l'economia familiar amb millors
preus per als consumidors. Tot això amb
la instal·lació d'una botiga de productes
agropecuaris a la Cooperativa Marta
González, integrada per 244 dones de 14
comunitats del Bajo Lempa. L'objectiu a
mitjà i llarg termini és unir esforços
i capacitats per fomentar el treball coo-
peratiu i així optimitzar els recursos
humans i econòmics de la zona.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Posada en funcionament d'una
botiga agropecuària i d'agro-
serveis a la zona del Bajo
Lempa

país El Salvador

presenta Associació HUAYNA,
ACAMG- Asociación Cooperativa Marta
González de R.L. i Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 15.000 euros

Amb aquest projecte es vol incidir direc-
tament sobre els col·lectius que són
quotidianament víctimes d'actes de vio-
lència, les dones, els adolescents i els
nens i nenes, amb tres línies de treball:
la capacitació, l'atenció psicosocial i
jurídica i la construcció d'infraestructu-
res. El Centre d'Atenció Integral per a
les dones, la infantesa i l'adolescència
de Nueva Segovia, construït en part en
el marc del projecte, treballa la capaci-
tació per enfortir les dones davant la
violència intrafamiliar i donar-los a
conèixer les lleis de protecció tant com
els seus drets. L'atenció psicosocial i
jurídica serà gestionada per un equip
especialitzat integrat per una psicòloga,
una advocada, i una treballadora social. 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Centre d'atenció integral per
a les dones, la infància i els
adolescents de Nueva Segovia

país Nicaragua

presenta Entrepobles, FUNDEMUNI i
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

aportació fons 8.700 euros

Aquest projecte pretén enfortir i consolidar l'organització de les dones del municipi
d’El Paisnal pel que fa a la gestió del desenvolupament local; es proposa doncs ela-
borar i presentar al consell municipal sis plans d'accions positives per a cadascuna
de les zones del municipi, es proposa així mateix impulsar l'organització d'un comi-
tè de desenvolupament econòmic, integrat per dones, que gestioni iniciatives
socioeconòmiques per a les mateixes dones del municipi d’El Paisnal. Les benefi-
ciàries del projecte són doncs 80 dones integrants de les juntes directives d'orga-
nitzacions de dones, associacions comunals i/o líders emergents, construint així pro-
cessos de participació ciutadana i mecanismes de concertació entre la societat civil
i els poders locals.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Enfortiment de la participació de les dones en la gestió del desen-
volupament local al municipi d’El Paisnal

país El Salvador

presenta Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Cooperacció i Las Dignas

aportació fons 2.655 euros
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El projecte emmarcat en l'agermana-
ment entre Sant Feliu de Guíxols i
Nueva Trinidad, treballa per la introduc-
ció d'energia elèctrica a la comunitat de
Las Cuevas localitzada a la frontera
entre El Salvador i Hondures. La condi-
ció de zona fronterera exclou aquesta
comunitat dels programes d'ambdós
països, la qual cosa genera la necessi-
tat de treballar en infraestructures, per
això les 16 famílies aportaran la mà d'o-
bra. Les noves infraestructures seran de
propietat municipal, i el seu funciona-
ment i manteniment estarà a càrrec de
l'empresa electrificadora.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Introducció de l'energia elèctri-
ca a Las Cuevas

país El Salvador

presenta Comissió d'Agermanament
Sant Feliu de Guíxols-Nueva Trinidad i
Alcaldía Municipal de Nueva Trinidad

aportació fons 7.400 euros

El projecte treballa per la introducció
d'energia elèctrica al Caserío El Potrero,
al cantón de La Joya, al municipi de
Meanguera. Aquesta introducció respon
a la sol·licitud per part de l'Alcaldia de
Meanguera, i es duu a terme amb la
connexió a la línia primària a través de
l'Empresa Eléctrica de Oriente- EEO,
encarregada del subministrament, i
porta l'electricitat fins al Potrero i San
Romero, tot beneficiant directament 86
famílies d'ambdues comunitats.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Introducció d'energia elèctrica
al Caserío El Potrero

país El Salvador

presenta ADESCO- Asociación para
el Desarrollo Comunal del Caserío El
Potrero, Alcaldía de Meanguera,
Alcaldía de Jocoaitique, Ajuntament
de Castelldefels i Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat

aportació fons 34.000 euros

asia
En el marc d’un continent amb un important
creixement demogràfic i econòmic, trobem pro-
blemàtiques socials que afecten les persones més
vulnerables. Al llarg de l’any 2003 el Fons Català
ha contribuït a donar resposta a alguna d’aques-
tes mancances a través del suport a iniciatives
elaborades des de la societat civil.

Les dones afectades per les cremades d’àcid a
Bangladesh, els malalts de lepra del poble de

Konart a l’Índia i la població rural de la zona de
Uatulari a Timor, han estat els beneficiaris d’a-
questes iniciatives que detallem més avall.

La resposta humanitària davant de la guerra a
l’Iraq i el suport a organitzacions de dones a
l’Afganistan, es presenten a l’apartat d’emergèn-
cies.

Fins l'any 1975, quan Indonèsia va ocu-
par Timor, la majoria dels caps de famí-
lia comptaven amb un o diversos búfals
que utilitzaven en les tasques comuni-
tàries de cultiu. Arran de l'ocupació, les
pastures de búfal en territoris amplis
van desaparèixer per la prohibició de
l'exèrcit tot al·legant motius de segure-
tat. Aquesta situació, en els últims 20
anys ha derivat en la desestructuració
de les economies agrícoles autòctones i
en l'empobriment. Per això l’objectiu
del projecte amb la compra de búfals és
condicionar la terra per poder conrear-la
de nou i recuperar així les estructures
domèstiques, socials i productives de la
comunitat.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Búfals per a Timor Loro Sa'e

país Timor Oriental

presenta Associació Catalana per la
Pau, The East Timor Relief Association
i Ajuntament de Castelldefels

aportació fons 6.000 euros El projecte s’ubica a Konart, un poble a 500 km de Calcuta, al districte de Puri. Aquí
la lepra és un dels problemes sanitaris i socials més importants de tota la regió, tot
implicant marginació i aïllament de la persona malalta i, en ocasions, l'abandona-
ment per part de la família. El projecte proposa la construcció d'un hospital que
pugui atendre 48 malalts, tot oferint-los un espai digne on rebre el tractament i les
cures bàsiques per recuperar-se.
AJUNTAMENT D’ALTAFULLA AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE LA MASÓ AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE LES LLOSSES AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL AJUNTAMENT DE TORELLÓ

DIPUTACIÓ DE GIRONA

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

país Índia

presenta Fundació Daniel Shah & Núria Toneu i Ajuntament de Manlleu

aportació fons 48.846,65 euros

Bangladesh és el segon país del món on les dones sofreixen més agressions per
violència de gènere i una de les més cruels manifestacions és l’atac amb àcids. La
Fundació de Bangladesh Acid Survivors Foundation, té com a objectiu facilitar els
millors serveis mèdics amb la creació d'un centre de primers ajuts i rehabilitació per
a les víctimes d'aquestes agressions, a banda de crear un centre de cirurgia plàsti-
ca reconstructiva que permeti a les dones i els infants que han sofert aquestes
agressions recuperar-se plenament sense haver d'abandonar el país. 
AJUNTAMENT D’ALPENS AJUNTAMENT D’ARGENTONA

AJUNTAMENT DE BORREDÀ AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES AJUNTAMENT DE LA GRANADA

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR AJUNTAMENT DE PERALADA

AJUNTAMENT DE POLINYÀ AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

AJUNTAMENT DE TORELLÓ AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

FUNDACIÓ ROGER TORNÉ

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

país Bangladesh

presenta Acid Survivors Foundation

aportació fons 61.399,23 euros

Centre de cirurgia plàstica reconstructiva,
Bangladesh
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carib

La cooperació realitzada dins de d’aquesta àrea
està marcada pel context general d’intervenció,
així com els diferents graus de participació i
implicació del teixit social implicat, tant al Nord
com al Sud. En aquest sentit, la cooperació amb
Haití, la col·laboració és encara incipient, i s’està
treballant directament 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’i-
lla per part dels EUA des de 1959, agreujat per la
Esmena Torricelli l’any 1992 i la Llei Helms
Burton. El bloqueig ha ocasionat pèrdues mate-
rials per més de 70.000 mil milions de dòlars i el
conseqüent estancament econòmic que va esde-
venir 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 crisi es varen generar movi-
ments de solidaritat internacional, que va arribar
sobretot per la via dels governs locals i de la
societat civil del Nord, en forma d’agermana-
ments, a través dels quals es canalitzen la majo-
ria dels recursos solidaris, destinats sobretot a
pal·liar els efectes del bloqueig a partir de pro-
jectes de rehabilitació d’infraestructures bàsi-
ques i dotació d’equipaments sanitaris i educa-
tius. 

La col·laboració amb Cuba es caracteritza per
una gran heterogeneïtat d’actors de la societat
civil implicats, un alt grau de compromís solida-
ri i un esforç significatiu d’incidència en l’acom-
panyament de les contraparts, en el procés tècnic
de gestió i seguiment dels projectes desenvolu-
pats. 

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 dóna suport al menjador San
Ambrosio, del Consejo Popular Jesús
María. La població beneficiària són uns
200 avis, que reben alimentació i aten-
ció mèdica regular.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE TORTOSA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Menjador social per a perso-
nes de la tercera edat

país Cuba

presenta Consejo Popular Jesús
María (San Ambrosio) i Ajuntament de
Castelldefels

aportació fons 19.616,19 euros

L'any 1994 es va iniciar un procés de
coordinació per tal d’estructurar un cen-
tre de coordinació, que permet ja el
transport d'ajuda solidària (materials i
vehicles) cap a Cuba, des del port de
Barcelona. L'objectiu és dotar l'esmen-
tat centre dels recursos financers mí-
nims 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 mate-
rial de solidaritat per a Cuba

país Cuba

presenta Casal d’Amistat amb Cuba
José Sánchez, Comitè de Solidaritat
amb Amèrica Central, delegación en
Cataluña del Poder Popular

aportació fons 179.533,78 euros

Al municipi de San Miguel del Padrón
existeix una zona coneguda com a Barri
la Corea on es va produir un procés
d'assentament anàrquic amb ocupa-
cions de parcel·les i construccions d'ha-
bitatges no planificats i, que conse-
qüentment, pateix una gran deficiència
de serveis bàsics. Aquest projecte pre-
veu, en la seva segona fase, la cons-
trucció de 35 habitatges així com la cre-
ació de la infraestructura necessària per
als 115 habitatges previstos al 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 i Ajuntament de
Badalona

aportació fons 95.378,60 euros

El 70% dels habitatges del municipi de Banes, població de 86.000 habitants, tenen
un sistema conductor de proveïment d'aigua, mentre que el 30% restant l'obtenen
pel sistema de carruatges-cisterna; i els tres sistemes de bombeig d'aigua de la
zona construïts fa més de 40 anys es troben molt deteriorats. Amb aquest projecte
es treballa per la construcció d'una conducció per a la distribució de l'aigua des del
tanc cisterna fins al sector de població, la construcció de la potabilitzadora i la repa-
ració dels sistemes de bombeig actuals, tot permetent així una distribució d'aigua
amb garanties sanitàries.
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

AJUNTAMENT DE SITGES

Sistema de proveïment d'aigua per al municipi de Banes

país Cuba

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

aportació fons 27.428 euros

Aquest projecte continua el treball d’una iniciativa anterior de reparació de les teu-
lades del centre històric de Banes. Les obres, que han solucionat el problema d'una
part de la zona urbana de Banes, han suposat que altres afectats sol·licitin al Poder
Popular la possibilitat d'ampliar el projecte a altres àrees, i en aquest sentit, el pro-
jecte pretén ser la resposta a les seves demandes de millora habitacional d'altres
barris de la ciutat, a través del mateix sistema de construcció.
AJUNTAMENT DE LA MASÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA METROPOLITANA DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Reparació de les teulades de Banes- 2a fase

país Cuba

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

aportació fons 30.025,30 euros

Canalització d’aigua al municipi de Banes

Reparació de taulades a Banes

El municipi de Majagua, a la província
de Ciego de Ávila, s’hi troben els batey
(poblats) de Las Trozas, Limones i Der-
ramadero. Cada batey té el seu dispen-
sari i una escola. El fet d'estar apartats
de la capital fa que pateixin mancances
de tot tipus, fins i tot més de les habi-
tuals a Cuba. El projecte atén la deman-
da d'un vehicle per a serveis de trans-
port per a la població en general que
faci el recorregut fins a l'Havana tant
per transportar medecines, roba o altres
materials, com per traslladar persones
fins i tot en situacions d’emergència per
malaltia.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Projecte de transport al muni-
cipi de Majagua: adquisició
d'un vehicle

país Cuba

presenta Ajut al Poble Cubà, La
Hana, Autoridades de los Bateys de
Majagua i Ajuntament de Molins de
Rei

aportació fons 6.000 euros
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El projecte treballa per la dotació d'equipaments i la posada en funcionament d'un
Centre Comunitari de Salut Mental al municipi Plaza de la Revolución a la província
de Ciudad Habana. L'objectiu és dotar del material necessari un equipament ja exis-
tent on es desenvolupen diferents activitats sanitàries, educatives i preventives, diri-
gides a la població en general i especialment, a les persones en situacions de risc.
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Adquisició d’equipaments i posada en funcionament d'un centre
de salut mental

país Cuba

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

aportació fons 22.600 euros

L'institut de La Habana Vieja està situat
en una de les edificacions més notables
del casc històric. El projecte intenta
reparar l'institut, incidint especialment
en els sanitaris, la fusteria, els vidres i
el mobiliari escolar.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE FLIX

AJUNTAMENT DE NAVARCLES

AJUNTAMENT DE PALAU-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
i Ajuntament de Castelldefels

aportació fons 156.913,44 euros
El projecte treballa per electrificar el sis-
tema de reg de Deleite 8, pertanyent a
l'Empresa Pecuaria Banes, una finca del
Frente Remigio Marrero. Es tracta de fer
arribar un tram de línia elèctrica i subs-
tituir les bombes de gasoil actuals per
bombes elèctriques que assegurin el
subministrament d'aigua al dipòsit exis-
tent. La finca de Deleite 8 té un sistema
de reg que cobreix amb dificultats sis
cavalleries de plàtan burro i fiat, per la
manca de combustible. El projecte pre-
tén augmentar la producció d'ambdós
productes gràcies a l'electrificació del
sistema que el farà més eficient.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Electrificació del sistema de
reg de Deleite 8

país Cuba

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

aportació fons 20.000 euros

L'accés al servei elèctric és una de les
principals aspiracions de la població
rural per millorar la seva qualitat de
vida, però les difícils condicions topo-
gràfiques fan que la taxa d'electrificació
en aquesta zona sigui més baixa que a
la resta del país. El projecte preveu la
instal·lació del sistema d'electrificació
fotovoltaica, una energia renovable i de
gran adaptabilitat a condicions geogrà-
fiques i climàtiques, en l'assentament
rural de muntanya El Triunfo. La central
fotovoltaica de Santa María de Loreto
no té suficient capacitat per arribar a la
comunitat de El Triunfo per la qual cosa
l'ampliació d'aquesta central per a les
nou cases de la comunitat sembla la
solució més adequada i viable.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Electrificació fotovoltaica de la
comunitat rural El Triunfo

país Cuba

presenta Casal d'Amistat amb Cuba
de Badalona, Centre d'Investigacions
d’Energia Solar i Ajuntament de
Badalona

aportació fons 22.000 euros L'hospital de la Union Haïtienne és una
institució sanitària sense ànim de lucre
administrada per l’Organisation de la
Union Haitienne des de 1997, un centre
que ofereix atenció primària a 15.000
persones que viuen a la zona d'Arca-
haie. El projecte vol millorar i ampliar
els equipaments sanitaris del centre de
salut amb l'objectiu de convertir-lo en
un hospital de nivell I. La proposta
actual suposa l'obertura d'una materni-
tat adscrita al centre de salut amb la
construcció i l'equipament d'una sala
de parts.
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Suport a l'hospital de la Union
Haitienne

país Haití

presenta Organisation de l’Union
Haitienne i Ajuntament de Cambrils

aportació fons 12.000 euros

La farmacoepidemiologia comprèn els
recursos terapèutics tant de producció
industrial com de producció local, natu-
ral i homeopàtica; aquest projecte tre-
balla per desenvolupar aquesta espe-
cialitat a partir de la creació d'un siste-
ma de gestió i control de la Farmacia
Principal Municipal, emmarcada en el
Pla Nacional de Salut i al sector farma-
cèutic del municipi de La Habana del
Este per al desenvolupament dels ser-
veis farmacèutics. Aquest nou sistema
pretén incorporar el transport i la distri-
bució de medicaments a l'esmentada
xarxa de farmàcies, així com un sistema
de capacitació del personal implicat en
la gestió de les farmàcies municipals.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Desenvolupament de la farma-
coepidemologia a La Habana
del Este

país Cuba

presenta Casal d’Amistat amb Cuba
“José  Sánchez”, Municipio de Habana
del Este i Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 15.000 euros

Aquest projecte s'engloba en el procés
d'agermanament entre els municipis de
Castelldefels i La Habana Vieja, consi-
derat el marc d'inici del treball amb el
programa PDHL a Cuba. La proposta
preveu l'enfortiment de les escoles com
a centre de la xarxa educativa, amb la
integració social dels infants amb
necessitats educatives especials, i tot
treballant la reducció dels riscos socials
de la comunitat. 
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L 'ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Prevenció i integració social a
La Habana Vieja

país Cuba

presenta Poder Popular de La
Habana Vieja, Programa de
Desenvolupament Humà a Nivel Local
(PDHL) i Ajuntament de Castelldefels

aportació fons 36.000 euros

Aquest projecte treballa per la dotació
d'equips per a l'obtenció d'energia elèc-
trica amb plaques fotovoltaiques per a
22 famílies de Barrio Lavadero, al muni-
cipi de Maisi, província de Guantánamo.
A Cuba, la producció de cafè es desen-
volupa a l’alta muntanya, en zones de
difícil accés, per la qual cosa els serveis
públics són limitats; el projecte treballa
contra aquestes mancances tot dotant
d'electricitat d'origen solar els 110 habi-
tants d'aquest barri.
AJUNTAMENT DE BEGUR

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Millora de la qualitat de vida
de les cooperatives de cafè:
electrificació d'un solar d'habi-
tatges camperols

país Cuba

presenta Xarxa de Consum Solidari i
Cuba Solidari

aportació fons 18.000 euros

Aquest projecte englobat en el procés
d'agermanament entre Girona i Nueva
Gerona, a la Isla de la Juventud, pretén
treballar contra els efectes dels hura-
cans Isidore i Lily produïts a finals de
setembre de 2002. Els danys als cultius
de tabac, els molins de vent i les
infraestructures educatives i sanitàries
van ser greus. Com que són molt impor-
tants en la vida diària de les comunitats
es fa necessària la recerca de solucions
factibles i eficaces.
AJUNTAMENT DE SALT

DIPUTACIÓ DE GIRONA

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

país Cuba

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

aportació fons 58.277,84 euros

Centre comunitari de salut mental al muni-
cipi Plaza de la Revolución
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europa

Els darrers anys el suport del Fons amb els paï-
sos afectats per la guerra a l’Ex-Iugoslavia i a
altres països de l’est europeu reflecteix com la
cooperació internacional s’ha anat incorporant
a l’estratègia d’entitats catalanes de diversos
sectors de la societat.

L’anomenada cooperació entre homòlegs, que
construeixen entitats de diferents països amb el
mateix àmbit d’actuació, expressa la interde-

pendència creixent en el nostre món i aporta
diversitat de perspectives a la política de coope-
ració.

Aquest any 2003, els projectes que han comptat
amb el suport del Fons han estat el fruit de rela-
cions entre associacions juvenils, sindicats i
associacions de mestres de Bòsnia i
Hercegovina, Catalunya, Kosovo, Romania i
Sèrbia.

El projecte incideix en els sindicats de
Bòsnia, Sèrbia i Kosovo a través de
dues vies d'acció complementàries des-
tinades a aconseguir un únic objectiu:
l'enfortiment dels sindicats com a ens
difusors dels drets humans i laborals a
la resta de la població. El projecte ajuda
a la reconstrucció, a l'enfortiment, a la
formació i a la dotació dels sindicats del
metall, i permet treballar per afavorir la
pau, després del conflicte a la regió en
els últims anys.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Programa d’enfortiment i for-
mació dirigit a les federacions
sindicals del metall

país Bòsnia y Hercegovina, Kosovo, 
Sèrbia

presenta Fundació Pau i Solidaritat

aportació fons 45.000 euros

Migracions i Desenvolupament és un
model de cooperació que pretén impli-
car la immigració en el desenvolupa-
ment econòmic i social dels seus països
d’origen. Aquest curs, programat a Olot,
té com a objectiu la capacitació de les
persones immigrades per ser agents de
desenvolupament de les seves comuni-
tats, i ofereix oportunitats als actors de
la cooperació al Nord per conèixer de
primera ma la realitat del mal anomenat
Tercer Món.
AJUNTAMENT D’OLOT

Curs de cooperació internacio-
nal en el marc de migracions i
desenvolupament a Olot

país Catalunya

presenta Ajuntament d’Olot

aportació fons 2.044,70 euros

Aquest projecte suposa la continuïtat
de l'acció duta a terme l'any 2002 entre
l'Associació Juvenil La Rotllana i la
Universitat Oest de Timisoara, a través
de la qual ambdues entitats van pro-
moure la creació d'una ONG local que
tingués com a finalitat la millora de la
qualitat de vida dels joves, gràcies a la
dinamització dels propis joves a través
de la implicació i la participació en la
vida social, la situació dels nens i nenes
que viuen al carrer.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Dinamització associativa juvenil
com a enfocament de resposta
als problemes socials de
Timisoara

país Romania

presenta Ajuntament de Badalona i
Associació Juvenil La Rotllana

aportació fons 13.350 euros

Bòsnia i Hercegovina, necessita encara
avui treballar per a la reconstrucció
total del sector educatiu en un esforç
per educar en valors com la pau i la
convivència. L'objectiu d'aquest projec-
te és donar suport a les persones i a les
escoles que tenen com a prioritat la
reconciliació entre els pobles i la reno-
vació pedagògica. Les accions per acon-
seguir resultats són d’una banda activi-
tats de formació i d’una altra intercan-
vis d'experiències en els quals profes-
sors de la Federació i de la República
coneguin i treballin nous mètodes for-
matius. També es treballa per dotar de
les escoles i centres amb materials
didàctics i pedagògics actualitzats.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

Pla per al retorn en clau de
reconciliació: intercanvis i for-
mació de professorat

país Bòsnia i Hercegovina

presenta Mestres per Bòsnia

aportació fons 15.000 euros
La guerra que va viure Bòsnia i Hercegovina va desestructurar el teixit associatiu
que s'ha refet a poc a poc els últims anys. Malgrat la guerra, el suport i les rela-
cions estables entre organitzacions locals i estrangeres han incidit per tal que les
associacions del país tornin a ser espais de participació i de democratització de la
societat. Aquest projecte fomenta l'associacionisme juvenil i la participació demo-
cràtica a Bòsnia i Hercegovina a través del suport al funcionament de l'organització
Ug Mas, a més de col·laborar en l'adquisició de materials, la formació de monitors
i la capacitació de líders juvenils. El seu objectiu és doncs apropar a la població
valors d'entesa social i educar-los en ells una vegada superada una guerra que va
ser l'única infantesa que van conèixer aquests joves.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Foment de l'associacionisme juvenil i de la participació 
democràtica

país Bòsnia i Hercegovina

presenta Esplais Catalans i Ajuntament de Badalona

aportació fons 10.090,91 euros
Curs de cooperació internacional a Olot

Camp de refugiats de Zivinice
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mediterrània

Les transformacions socials, polítiques i econò-
miques i les disparitats creixents entre els dife-
rents pobles de la Mediterrània generen nous
reptes per les organitzacions que treballem en
aquest àmbit geogràfic. La cooperació al desen-
volupament del Fons Català, vol ser un instru-
ment per afavorir la trobada i l’intercanvi entre
societats, posant l’accent en la lluita contra la
pobresa, la promoció dels drets humans, socials i
econòmics i l’enfortiment d’institucions compro-
meses en aquestes tasques. 

Durant l’any 2003, l’anomenada “lluita contra el
terrorisme”, les mesures pel control dels fluxos
migratoris o altres aspectes de les polítiques
exteriors o interiors dels estats han amenaçat de
reduir l’espai propi de la cooperació al desenvo-
lupament. Altrament, les repressions contra la
llibertat d’expressió, la impunitat davant les vio-
lacions dels drets humans i les limitacions a l’as-
sociacionisme o a l’autonomia dels municipis en
alguns països de la ribera sud, han afectat la con-
solidació de les organitzacions locals i la dina-
mització de la societat civil. 

El Fons Català analitza i té presents aquests ele-
ments de la realitat, però alhora reivindica la
seva tasca com una expressió estable de la soli-
daritat entre els pobles. El contacte regular i l’a-
companyament de les organitzacions, permet
alleugerir en part els efectes negatius d’aquesta
situació sobre les propostes de cooperació. Des
de l’any 1998 el Fons està impulsant el treball a
l’Àrea Mediterrània en dues direccions: el suport
a projectes de cooperació i la sensibilització a la
nostra societat. 

Durant aquest any alguns dels fruits d’aquesta
tasca són: el suport econòmic i seguiment tècnic
a més de 20 projectes al Marroc, Tunísia, Algèria,
Palestina, Líban i el Poble Sahrauí; l’execució de
la campanya de sensibilització: La Mediterrània
una cruïlla de pobles; l’impuls a l’organització del
Fòrum Social de la Mediterrània; i la participació
en la Xarxa de Municipis Europeus per la Pau al
Pròxim Orient.

La proposta d'agermanament comprèn
accions de caràcter cultural, social, eco-
nòmic i institucional. És un projecte que
acosta les persones, contribueix al
coneixement de l'altre i estimula les
activitats de cooperació i solidaritat,
sensibilitza la societat sobre el fet
migratori i la necessitat d'avançar cap
una societat multicultural.
AJUNTAMENT D´ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

DONATIUS PARTICULARS PER PROJECTES DIVERSOS

Agermanament dels pobles
d'Osona Nord amb la regió
de Nador

país Marroc

presenta Jameiat Essalam i
Associació d'Osona per la Pau

aportació fons 18.631,38 euros

El projecte s'emmarca en el treball ini-
ciat anteriorment entorn de la coopera-
ció sindical en el procés de globalitza-
ció, i fomenta la construcció de noves
relacions a la Mediterrània, que portin a
la cooperació entre la societat civil dels
pobles que la componen, mitjançant el
reforçament del sindicalisme democràtic
i la cooperació sindical Nord-Sud. Es
treballa pel coneixement mutu de treba-
lladors, líders i organitzacions sindicals,
per oferir formació, realitzar accions de
sensibilització i elaborar estratègies
comunes als països implicats.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Cooperació sindical entorn
de la deslocalització de
multinacionals

país Marroc

presenta Fundació Pau i Solidaritat

aportació fons 24.040,48 euros

L'artesania té un rol important en el
desenvolupament socioeconòmic de la
regió de Tetuan. A més les dones han
desenvolupat habilitats de costura, bro-
dat, ceràmica, o pastisseria tradicional,
que són bàsiques per desenvolupar
altres habilitats. En aquest sentit l'asso-
ciació crea un taller de formació profes-
sional a la forja del ferro, donant suport
per organitzar el seu treball i gestionar
l'activitat i els ingressos a través d'una
cooperativa. Aquesta iniciativa cobreix
alhora un buit professional que es viu a
la zona.
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Taller de formació professional
per a les dones en el camp
del ferro forjat

país Marroc

presenta ARFEDEC- Association de
Recherche Féminine pour le
Développement et la Coopération

aportació fons 20.000 euros

La pesca ocupa, encara avui, un lloc
important en l'economia de la regió del
Rif, al nord de Marroc, essent un dels
pilars de la seguretat alimentària de la
zona. El projecte vol donar resposta, a
escala local, als dèficits en la comercia-
lització de productes pesquers. L'exis-
tència d'una xarxa organitzada per a la
distribució i venda, beneficia els pro-
ductors, els distribuïdors i els consumi-
dors locals. Es treballa doncs per a la
creació i posada en marxa de tres coo-
peratives de distribució i comercialitza-
ció de peix i per a la dotació i equipa-
ment de tres peixateries a tres pobles
de la zona.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Suport a la xarxa de
comercialització pesquera
a Nador

país Marroc

presenta Cooperacció i Ajuntament
de Badalona

aportació fons 74.040,48 euros

Aquest projecte, a través d'un curs de
700 hores de formació professional en
l'àmbit del patronatge tèxtil i la confec-
ció industrial, i dirigit a 50 dones dels
barris més pobres i marginals de la ciu-
tat de Tànger, pretén ser una iniciativa
en pro de la igualtat de gènere al món
laboral, en un país que en aquests
moments viu un relatiu creixement eco-
nòmic que acompanyat del relatiu apo-
geu del fonamentalisme religiós pot
deixar les dones al marge.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Formació de patronatge i con-
fecció industrial

país Marroc

presenta WAFAE, ALAMAL,
Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet i Ajuntament de
Badalona

aportació fons 17.548,97 euros
La Commune Rurale Arab Sabbah Ziz, és
un municipi rural d'Erfoud, a la provín-
cia d'Er Rachidia, al sud del Marroc,
amb una població de 20.000 habitants.
El projecte es duu a terme en aquest
municipi, en el ksar (poblat) de
Tanamoust a Merzouga, situat al desert
del Sàhara al Marroc. El projecte preveu
la construcció d'una escola de primària
per a 60 infants. L'escola constarà de
dues aules, un despatx, quatre lavabos
i el tancament del recinte. L'aportació
sol·licitada es destina a l 'adquisició de
materials de construcció. El personal
per a la construcció, el funcionament i
el manteniment, l'aporta la contrapart
local, que fa la cessió del terreny per fer
la construcció.
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Construcció d'una escola al
Ksar de Tanamoust

país Marroc

presenta Commune Rurale Arab
Sabbah Ziz i Ajuntament de Barberà
del Vallès

aportació fons 29.765,88 euros

Obres de construcció d’un carrer a Oued Laou

Escola primària de Mohamed Beni-Enzar,
a Nador

Oued Laou és un poble de la província de
Tetuan que està creixent de manera pro-
gressiva i és ja una ciutat, aquest creixe-
ment es deriva de la importància agríco-
la de la zona i a l'important mercat set-
manal de la comarca. Actualment només
hi ha un carrer, al centre, i en temporada
de pluges es fa molt difícil el trànsit per
la zona. Amb la construcció d'aquest
carrer d’un quilòmetre i mig, on actual-
ment hi ha una pista, s'uneixen els qua-
tre barris més desfavorits de la ciutat,
Dkouk, Timindlas, Berrouna i Achedaden,
i es millora l'accés i les condicions de
vida dels habitants dels esmentats barris.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

Millora de les vies de comuni-
cació de la Commune d'Oued
Laou

país Marroc

presenta ADEO- Association de
Développement et de Protection de
l'Environnement de Oued Laou et son
Basin Versant

aportació fons 40.000 euros
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El projecte neix arran de l'arribada a
Catalunya de joves immigrats no acom-
panyats, alguns de la zona de Tànger,
que assisteixen al programa d'acollida
Marhàba que des de 1999 el Casal de
Joves del Raval està duent a terme.
Davant d'aquest fenomen el Casal inicia
un treball de col·laboració amb l'asso-
ciació DARNA, que treballa amb joves
d'un barri de la ciutat de Tànger, per
establir així un centre de joventut a la
zona.
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 per als
nens de Tànger

país Marroc

presenta Casal d'Infants del Raval,
DARNA i Centre Culturel d’Initiatives
Citoyennes

aportació fons 110.564,96 euros

El projecte vol desenvolupar el concep-
te de granja pedagògica i posar-lo en
pràctica al nord de Marroc. La granja
pedagògica acull joves amb dificultats, i
joves del carrer que no han pogut ser
atesos al refugi per a nens i nenes del
carrer de DARNA, a Tànger, malgrat la
seva situació d'indigència i addicció a la
cola. En aquesta granja, i amb el rol
d'una explotació agrícola, es treballa la
reinserció social, l'escolarització i la for-
mació professional. 
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D´EMPÚRIES

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D´AMUNT

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE VILADECANS

LLIÇÀ SOLIDARI

El projecte vol desenvolupar el concep-
te de granja pedagògica i posar-lo en
pràctica al nord de Marroc. La granja
pedagògica acull joves amb dificultats, i
joves del carrer que no han pogut ser
atesos al refugi per a nens i nenes del
carrer de DARNA, a Tànger, malgrat la
seva situació d'indigència i addicció a la
cola. En aquesta granja, i amb el rol
d'una explotació agrícola, es treballa la
reinserció social, l'escolarització i la for-
mació professional. 
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D´EMPÚRIES

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D´AMUNT

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE VILADECANS

LLIÇÀ SOLIDARI

Granja pedagògica per a joves

país Marroc

presenta Casal dels Infants del
Raval i DARNA

aportació fons 112.363,63 euros

Aquest projecte pretén acabar amb les deficiències al sector sanitari a les zones
rurals de les províncies de Tetuan i Chefchaouen, amb la construcció de quatre cen-
tres de consultes i intervencions a diversos pobles de la comuna de Sidi Kacem-
Amsa; tot incloent la construcció de quatre dispensaris rurals. El Ministeri de la Salut
dota els esmentats centres de material i mobiliari bàsic imprescindible, a més d'as-
sumir el salari del metge; el sou de l'infermer corre a càrrec de l'Ajuntament d'Amsa;
així mateix els terrenys on s'ubiquen els centres sanitaris són cedits per la Comuna
Rural d'Amsa.
AJUNTAMENT D´AIGUAFREDA AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CANOVELLES AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Construcció d’una xarxa de centres d'assistència sanitària primària

país Marroc

presenta Association Al-Mahron i Sodepau

aportació fons 80.000 euros

Joves al taller de fusteria, a Tànger

Centre de Salut Ouedkhamis

Aquest projecte es dirigeix a uns 160
alumnes que assisteixen a l'escola
Abulqasim, centre situat al municipi
d'Ait Sidar n'Udrar, i es dirigeix així
mateix als pares i mares i als sis pro-
fessors que en conformen la plantilla.
L'objectiu és la rehabilitació i dotació
de mobiliari de les sis aules, biblioteca
i zona esportiva, la pavimentació del
pati de jocs, la construcció i equipa-
ment d'un menjador escolar amb cuina
i la construcció d'un servei higiènic amb
latrines. Es treballa per aconseguir sub-
ministrament elèctric procedent de l'e-
nergia solar i aigua potable, i per aixe-
car dos habitatges per als mestres. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

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

país Marroc

presenta CECODEL, Assemblea de
Cooperació per la Pau i Ajuntament
de Badalona

aportació fons 11.742,45 euros
La realització d'aquest estudi consti-
tueix una prioritat per al Centre d'Es-
colta i per al moviment de dones en
l'actual context marroquí. Disposar del
primer estudi existent d'anàlisi del cost
econòmic de la violència al Marroc dota
el moviment de dones d'una eina molt
valuosa en el seu treball d'incidència
política per al canvi de la Moudawana
(Llei de família). L'estudi és també clau
en la sensibilització de l'opinió pública.
Paral·lelament, es continua atenent
dones al centre, l'únic al Marroc dirigit
per una associació especialitzada en la
problemàtica de la violència contra les
dones.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Lluita contra la violència cap
les dones a través d'un estudi
sobre el cost econòmic de la
violència

país Marroc

presenta Cooperacció, Centre d'É-
coute et d'Orientation Juridique et
Psychologique pour Femmes
Agressées i Ajuntament de Badalona

aportació fons 15.000 euros

Formació de jove a la Granja Pedagògica

El projecte continua la tasca que des de fa alguns anys duu a terme la Fundació
Pau i Solidaritat amb el sindicat marroquí Confederació Democràtica del Treball, i
l’objectiu és consolidar processos. El primer la posada en marxa d'una oficina d'as-
sistència jurídica de la CDT per facilitar assessorament jurídic, individual i col·lectiu,
als treballadors marroquins que no tenen accés a cap assistència per l’elevat cost.
El segon és la realització de dues jornades de treballadors residents a Catalunya i
a Marroc, una a cada país, per tal d’intercanviar experiències relacionades amb la
protecció dels drets laborals i de les guies jurídiques.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Defensa dels drets dels treballadors a través de l'assistència
legal i l’enfortiment de les relacions laborals

país Marroc

presenta Fundació Pau i Solidaritat i Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

aportació fons 6.000 euros

Aquest projecte planteja l'ampliació i la
millora dels serveis d'educació especial
de preescolar que oferirà el nou Centre
de Rehabilitació per a persones disca-
pacitades de la ciutat de Tubas. L'actual
centre presenta greus mancances d'e-
quipaments i infraestructures, de mane-
ra que en l'actualitat se n'està cons-
truint un de nou. S'estan habilitant set
aules on s'impartiran els cursos de pre-
escolar d'educació especial, amb capa-
citat per atendre 50 nens. La interven-
ció inclou l'adquisició d'equipaments
per habilitar les aules pel programa d'e-
ducació especial, materials d'entrena-
ment auditiu per a menors amb defi-
ciències auditives i equipament de la
ludoteca. També inclou la formació de
l'equip docent en diagnosi i tractament
de menors discapacitats, així com acti-
vitats de sensibilització a les escoles de
la zona, adreçades tant al professorat
com a l'alumnat, sobre la integració de
persones discapacitades.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Millora de les condicions edu-
catives i d'integració social a
la població infantil discapacita-
da del districte Tubas

país Palestina

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau

aportació fons 23.601,43 euros
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El projecte és duu a terme als campaments de refugiats sahrauís ubicats al sud de
la localitat de Tinduf, al sud-est algerià. El projecte presenta dues finalitats i accions
a realitzar: elaborar un programa de capacitació dels i les joves sahrauís per tal de
coordinar i formular un model propi de formació en el temps del lleure, i realitzar
una formació de monitors d'educació en el temps de lleure per als animadors i ani-
madores provinents de diferents wilayas. Tot plegat, permet poder dissenyar un
possible model educatiu adient a la realitat dels campaments sahrauís sense la
necessitat d'una intervenció externa mes enllà de la pròpia formació. En el projec-
te hi participen joves de les quatre wilayas en què estan organitzats els campaments
de refugiats.
Ajuntament d´Ulldecona
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Bellpuig
Ajuntament de Castelló d´Empúries
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Formació en el lleure als campaments de refugiats sahrauís

país Sàhara Occidental

presenta CNJC- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i UJSARIO

aportació fons 14.000 euros

El Poble Sahrauí fa 27 anys que sobreviu als campaments de refugiats a Algèria grà-
cies al suport internacional. No obstant, la reducció dràstica de les ajudes de les
institucions internacionals fa que cada vegada sigui més important continuar la soli-
daritat amb aquest poble. En aquest context, la proposta preveu donar suport al
sistema educatiu tot facilitant materials escolars als alumnes. Es preveu la compra
d'un paquet format per: quaderns quadriculats, blocs de dibuix, llapis, gomes,
maquinetes, regles, compassos... Aquests materials escolars és compren a Algèria i
son els mateixos professors que, juntament amb el Ministeri de Cooperació, fan tota
la gestió de selecció, adquisició i transport als campaments. D’aquesta manera,
s'estalvia la despesa en transport i, alhora, s'hi implica el col·lectiu de professors
tot seguint els seus criteris i valorant el seu coneixement sobre les necessitats més
immediates a cobrir en aquest sector.
AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE TIANA

Adquisició i distribució de material escolar per als campaments
de refugiats sahrauís

país Sàhara Occidental

presenta Associació de Famílies Solidàries amb els Nens sahrauís i Ministeri de
Cooperació

aportació fons 103.669,19 euros

Els campaments de refugiats sahrauís
estan administrats, majoritàriament, per
la població femenina. Les dones han
hagut d'assumir un rol protagonista en
els diferents mecanismes comunitaris
com el comitè d'educació, salut, submi-
nistraments i producció. Per aquest
motiu, atendre les necessitats de la
població femenina és una de les priori-
tats del seu Govern i de la Mitja Lluna
Roja. El projecte sorgeix de la necessi-
tat de fer arribar als campaments 5.000
parells de sabates per a dones, fabrica-
des tot atenent les condicions climàti-
ques del terra i les temperatures que es
donen al desert sahrauí.
AJUNTAMENT D´ALTAFULLA

AJUNTAMENT D´ARTESA DE SEGRE

AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D´OLOT

AJUNTAMENT DE BERGA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE CELRÀ

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE FLIX

AJUNTAMENT DE L´ESCALA

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE MONTGAT

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

CNJC - CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE

CATALUNYA

Suport a les dones dels cam-
paments de refugiats sahrauís

país Sàhara Occidental

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

aportació fons 54.787,40 euros Aquest projecte forma part de un programa de desenvolupament rural integral, de
dos anys de durada, que beneficia 2.000 habitants que viuen a la zona de Beni
Zalten, al sud-est de Tunísia. El projecte pretén millorar les condicions mediam-
bientals i socioeconòmiques de la comunitat a través de l'optimització dels recur-
sos naturals de la zona. Es potencia el desenvolupament socioeconòmic amb el con-
dicionament d'infraestructures agrícoles i la instal·lació de sistemes de regadiu que
permetin la intensificació de la producció.
AJUNTAMENT DE L 'HOSPITALET AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

AJUNTAMENT DE MONTGAT DIPUTACIÓ DE GIRONA

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS-GARRAF

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

país Tunísia

presenta Assemblea de Cooperació per la Pau

aportació fons 24.040,48 euros

Classes de pedegogia al pati de l’escola
de discapacitats de la wilaya d’Auserd

Microexplotació ovina a la zona
de Beni Zalten
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sud-amèrica
Els lineaments estratègics del Fons en aquesta àrea
tenen en compte el context sociopolític de Sud-amè-
rica i algunes de les situacions conjunturals que
condicionen l’acció vinculada als processos socials
de participació democràtica, principal eix temàtic
d’actuació. El treball s’ha centrat en l’acompanya-
ment i el suport dels processos endegats en alguns
països de Sud-amèrica per promoure un govern
local participatiu i obert als ciutadans, així com la
capacitació i promoció d’agents locals de desenvolu-
pament. 

Dins d’aquesta línia, s’ha tingut especialment en
compte la situació dels següents països: 

Argentina: Processos organitzatius i d’autogestió:
l’agreujament radical de la crisi econòmica i social
d’Argentina des de finals de l’any 2001 situa aquest
país en les àrees prioritàries d’acció, especialment
adreçades a l’acompanyament dels processos d’or-
ganització i autogestió de la societat civil, per cons-
truir alternatives socioeconòmiques a l’empobri-
ment accelerat de la població.

Bolívia: a partir l’èxit del moviment indígena a les
darreres eleccions legislatives a Bolívia s’ha posat
l’atenció en les propostes, l’articulació i la partici-
pació d’aquest moviment en l’àmbit local, especial-
ment en la capacitació i formació de líders i agents
de desenvolupament local que més tard puguin
impulsar processos de participació ciutadana.

Brasil: la victòria de Lula da Silva a les eleccions
presidencials ha posat el punt de mira regional i

internacional en un procés polític participatiu que
ha portat canvis fins a la presidència. Per això es
considera important acompanyar el procés de parti-
cipació i articulació dels moviments socials i la con-
solidació dels processos a les administracions
locals.

Colòmbia: Construcció d’alternatives de pau: dins
la greu situació de conflicte que viu Colòmbia, s’han
fet un lloc iniciatives ciutadanes de construcció d’al-
ternatives de pau al marge dels agents més impli-
cats en el conflicte. Moltes d’aquestes iniciatives
estan vinculades a processos municipalistes partici-
patius. En els últims anys ens hem proposat d’a-
companyar aquests processos i promoure entre els
municipis catalans accions de sensibilització i difu-
sió d’aquestes iniciatives que ajudin a donar a
conèixer una altra realitat colombiana.

Equador: s’ha continuat prioritzant el procés de
consolidació dels govern i autoritats locals repre-
sentants dels moviments socials i indígena, amb la
perspectiva de les eleccions municipals del maig del
2004. També de cara a enfortir les bases dels movi-
ments socials que per primer cop poden tenir res-
ponsabilitats de govern amb el nou president esco-
llit.

Perú: s’ha continuar amb l’acompanyament dels
processos endegats de capacitació i promoció del
bon govern local, amb especial atenció a la formació
dels nous càrrecs electes a les eleccions municipals
d’octubre de 2002. 

El projecte dona suport al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCA-
SE), que agrupa diverses organitzacions i cooperatives camperoles de la província,
amb l'objectiu de refermar el procés organitzatiu dels camperols i la legalització de
terres. Es treballa per l'establiment d'una àrea d'assessorament legal i una altra de
documentació i d'investigació que serveixin com a eines per consolidar el treball
organitzatiu.
AJUNTAMENT D’ULLDECONA AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE REUS AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

AJUNTAMENT DE TARRAGONA CONSELL DE LA DONA DEL MONTSIÀ

Acció del dret a la justícia

país Argentina

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

aportació fons 72.060,73 euros

Construcció d’infraestructures a Mocase

Taller de gestió local participativa
a Machaqa, Bolívia

La Xarxa Municipal d'Atenció Primària
Ambiental (APA) té com a objectiu
enfortir els governs locals i augmentar
la participació de la comunitat a la solu-
ció de les problemàtiques sanitàries i
mediambientals. El projecte incideix en
les conductes de la població respecte a
aquest àmbit, especialment en les dels
joves, apostant per una educació
ambiental amb resultats a mitjà i llarg
termini. Els municipis de la província de
Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chao i
Corrientes, integrants de la Xarxa
Municipal APA-Argentina, en són els
beneficiaris.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE ROQUETES

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

L'Asociación Madres de Plaza de Mayo,
amb 24 anys de treball en la defensa
dels drets, ha aconseguit evidenciar que
les forces armades de la dictadura van
segrestar i van fer desaparèixer més de
30.000 joves, que van detenir 8.900
presos polítics i van portar a l'exili més
d’un milió i mig de persones. Aquesta
lluita ha estat recollida en gran nombre
de documents que ara es volen donar a
conèixer amb la instal·lació d'una nova
biblioteca popular a l'antiga seu de l'as-
sociació, biblioteca especialitzada en
política i drets humans tot assentant les
bases per a una futura Universitat de
les Madres de Plaza de Mayo.
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE ROQUETES

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Instal·lació de la biblioteca
popular Madres de Plaza
de Mayo

país Argentina

presenta Asociación Madres de
Plaza de Mayo

aportació fons 30.000 euros
El procés d'entrada a l'Acord de Lliure
Comerç per a les Amèriques (ALCA) ha
provocat reaccions en contra per part
d'institucions, organitzacions i movi-
ments socials que s'hi oposen en con-
siderar que atempta contra la sobirania
econòmica, social i cultural dels països
d'Amèrica Llatina en favor dels interes-
sos dels Estats Units. Entre les activitats
organitzades a les campanyes continen-
tals, hi ha la celebració de consultes
populars i referèndums. Argentina és un
dels països més afectats per les políti-
ques d'ajustament estructural impulsa-
des pels organismes internacionals. En
aquest context, més de 100 organitza-
cions i moviments argentins s’han agru-
pat en l'Autoconvocatòria contra l'ALCA,
responsable d'organitzar el referèndum.
En el projecte s'inclouen les activitats
de sensibilització i publicitat de la con-
sulta, per estendre-la a tot el país.

Pla de campanya contra l'ALCA

país Argentina

presenta Autoconvocatoria contra el
ALCA, Fundación Género y Sociedad i
Movimiento Barrios de Pie

aportació fons 12.000 euros

El projecte impulsa la participació activa dels habitants de la comunitat aimara de
Machaqa a les instàncies públiques de la regió. En concret es formen 90 líders en
tècniques de participació ciutadana i gestió administrativa municipal i 50 en comu-
nicació radiofònica i periodística. La proposta preveu, gràcies a aquests esforços for-
matius, el foment de l'organització dels pobladors de la zona en una xarxa d'orga-
nitzacions, fent-ne els protagonistes del procés de millora de les condicions de vida.
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 DIÀLEG ENTRE CULTURES

GENERALITAT DE CATALUNYA 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 i Diàleg entre Cultures

aportació fons 30.050,55 euros
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Aquest projecte se centra en la millora
dels ingressos dels petits productors
indígenes i en l'augment de la competi-
tivitat de les Organitzacions Econò-
miques Camperoles, a través de l'asses-
sorament fiscal. Alhora, vol dotar les
organitzacions d'instruments juridicole-
gals que, a partir de la capacitació i
l'assessorament, desemboquin 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 tècni-
ca en serveis jurídics a les
Organitzacions Econòmiques
Camperoles

país Bolívia

presenta Juristes Sense Fronteres i
Comité Integrador de Organizaciones
Económicas Campesinas

aportació fons 18.030,36 euros El projecte vol activar dinàmiques regio-
nals de reflexió pedagògica i política a
partir d'una Trobada d'Escoles de
Formació per al Poder Local a la ciutat
de São Paulo. Participen en la trobada
12 experiències de formació sistemàtica
en el camp del poder local que comp-
ten amb experiència activa d'un mínim
de tres anys, i provinents de Mèxic,
Amèrica Central, Carib, regió Andina,
Brasil i Con Sud. Els resultats esperats
són 12 guies de sistematització d'infor-
mació de les experiències, una guia de
sistematització d'aprenentatges, èxits i
problemes de les escoles de formació
municipal, i l'elaboració conceptual
sobre les implicacions polítiques i peda-
gògiques de la formació per al poder
local, i el enfortiment de la REPPOL.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Trobada Llatinoamericana
d'escoles de formació per al
poder local

país Brasil

presenta CEAAL- Consejo de Educa-
ción de Adultos de América Latina

aportació fons 39.220,23 euros

El projecte es desenvolupa al municipi de São Miguel, una zona de colonització
recent per part dels agricultors cap l'interior de la zona de selva, encara que per la
duresa del terreny les famílies s'hi estableixen provisionalment. Aquesta provisiona-
litat dels pobladors i l'aïllament que pateixen han accentuat l'abandonament per
part dels serveis socials de l'Estat i la manca de serveis bàsics. El projecte cons-
trueix una instal·lació on es pugui dur a terme la tasca de la Pastoral da Saúde de
São Miguel, ja que en aquests moments les instal·lacions es troben en un espai molt
precari. S'intenta que des del centre es pugui potenciar l'ús de medecines naturals
i homeopàtiques, el seguiment de dones embarassades i nadons, i la promoció i
prevenció de la salut a través de programes en els quals participi la comunitat.
AJUNTAMENT DE CENTELLES

Construcció d'una instal·lació per a la Pastoral da Saúde de São
Miguel

país Brasil

presenta Enllaç Solidari i Ajuntament de Centelles

aportació fons 4.842,52 euros

Aquest projecte treballa als municipis
de Seringueiras i São Miguel, una zona
de colonització recent. Els agricultors
han colonitzat territori amazònic i han
obert noves fronteres cap l'interior de la
selva, però la duresa del terreny fa que
moltes famílies només estiguin de pas.
Aquest projecte promou nous cultius a
través de reunions de planificació, com-
pra de materials, preparació de l'àrea
de cultiu; i en una fase posterior, la
comercialització del producte, la forma-
ció de líders i l'acompanyament de tot
el procés, tot potenciant l'assentament
i el treball solidari. 
AJUNTAMENT DE CENTELLES

Cultius alternatius per a petits
agricultors i reforestació de la
regió amazònica de Rondónia

país Brasil

presenta Enllaç Solidari i Ajuntament
de Centelles

aportació fons 1.970,83 euros

Ja fa anys que la Federació Catalana de l'Esplai  treballa conjuntament en aquest
projecte de solidaritat amb el Movimento Nacional de Meninos e Meninas da Rua.
Aquest projecte ajuda a treballar el valor de la solidaritat i aporta una forta moti-
vació 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 a
la VI Trobada Nacional a Brasília.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS AJUNTAMENT DE CERDANYOLA 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

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

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

país Brasil, Catalunya

presenta Federació Catalana de l'Esplai

aportació fons 17.014,11 euros

El projecte treballa per tal d’aconseguir,
en el transcurs de dos anys, dotar de
títols de propietat comunal les 78
comunitats indígenes localitzades al
departament del Beni, a la regió ama-
zònica boliviana. La titulació de terres
evitarà que ramaders i fusters, que es
valen de les seves influències amb l'es-
tat, desplacin la població indígena dels
seus territoris. 
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI

AJUNTAMENT DE LES

AJUNTAMENT DE MASSANES

AJUNTAMENT DE MEDIONA

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET

AJUNTAMENT DE SAGÀS

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE TIANA

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 i Vicariato Apostólico del Beni

aportació fons 46.227,33 euros

El projecte consisteix a donar suport a
l'enfortiment del Programa Supletiu
Professional, que treballa en la definició
i millora de pràctiques pedagògiques
per a l'educació d'adults. Aquest pro-
grama inclou la participació de set sin-
dicats, afiliats a la Central Única dos
Trabalhadores a l'Estat de São Paulo. La
finalitat del projecte és realitzar una
investigació-diagnòstic que avaluï les
activitats del Programa Supletiu
Professional per millorar la qualitat
docent, revisar metodologies educatives
i compatibilitzar-les amb les necessitats
dels alumnes treballadors; així com
construir itineraris de formació profes-
sional que responguin a les demandes
del mercat laboral.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Formació sindical i intercanvi
d'experiències al Brasil

país Brasil

presenta Fundació Pau i Solidaritat,
IIEP- Intercambio, Informaçoes,
Estudos e Pesquisas i Ajuntament de
Badalona

aportació fons 15.000 euros

La construcció de l'escola, permet capacitar tècnicament els camperols, buscar una
pauta de producció de coneixement científic i tècnic, estimular l'organització social,
política i econòmica per superar els reptes de la reforma, formar líders que contri-
bueixin a la construcció d'una societat més justa i proporcionar l'intercanvi de conei-
xements i experiències amb altres organitzacions de treballadors rurals i urbans.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS AJUNTAMENT DE FLAÇÀ

AJUNTAMENT DE LA GRANADA AJUNTAMENT DE LA SECUITA

AJUNTAMENT DE MONTGAT AJUNTAMENT DE REUS

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 i Instituto Técnico de
Capacitaçao e Pesquisa de Reforma Agraria

aportació fons 56.444,53 euros

Construcció de l’Escola Nacional
Florestan Fernandes de l’MST

Movimiento Nacional de Meninos e Meninas da Rua de Brasil
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L’Asamblea Municipal Constituyente de
Tarso y Corporación Nuevo Arco Iris
declarada territori de pau és un dels
principals referents en el treball per a la
construcció de la pau i el desenvolupa-
ment a Colòmbia, des dels processos
municipals. L'Asamblea treballa per
construir un protectorat de pau que per-
meti donar continuïtat i alhora enfortir
el procés. Els objectius són la protecció
davant l'amenaça dels sectors armats,
el suport a la comunitat en les seves
necessitats bàsiques, i l'enfortiment del
procés com una iniciativa de pau per a
la regió en un context de guerra.
AJUNTAMENT DE LLEIDA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Suport i enfortiment del procés
de l’Asamblea Municipal
Constituent de Tarso

país Colòmbia

presenta Asamblea Municipal
Constituyente de Tarso i Corporación
Nuevo Arco Iris

aportació fons 38.000 euros

El municipi de Caramanta, eminentment
rural, és un dels més pobres del país.
Després de les últimes eleccions muni-
cipals, el govern local ha impulsat un
procés de democràcia participativa en la
gestió municipal, que s'ha concretat en
l'elaboració d'un pressupost participa-
tiu i un pla de desenvolupament comu-
nitari, que prioritza la urgència de recu-
perar la producció agropecuària com
una estratègia per millorar la qualitat de
vida de la comunitat i enfortir el teixit
organitzatiu. Aquest projecte s'estructu-
ra en quatre serveis per donar suport al
desenvolupament comunitari integral, i
aconseguir els objectius del pressupost
participatiu. El procés de Caramanta és
significatiu pel context de conflicte mili-
tar i socioeconòmic en el qual es troba
el país; és doncs un bon exemple de
construcció de pau des de les comuni-
tats.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Enfortiment de l'economia
camperola al municipi de
Caramanta

país Colòmbia

presenta Asamblea Municipal de
Caramanta i Asociación Agropecuaria
de Caramanta

aportació fons 25.000 euros

Medellín és una de les ciutats colom-
bianes amb major índex de pobresa,
marginació i conflicte, especialment als
barris dels afores. Les organitzacions
comunitàries dels barris s'han coordinat
per formar la Xarxa d'Agermanament i
presentar alternatives socials, culturals i
econòmiques per als sectors més desfa-
vorits. La Corporació Con-vivamos, que
planteja processos de construcció de
pau a través de l'educació i la transfor-
mació de conflictes, proposa dues inter-
vencions: la primera, el treball amb
nens i joves per educar en valors cons-
tructius i de convivència, alhora que es
treballa amb les seves famílies, en dife-
rents tallers situats al barri de Villa de
Guadalupe; i la segona, la instal·lació i
posada en marxa d'un centre de còpies
i relligats que pugui garantir l'autofi-
nançament de les organitzacions i
donar una certa autonomia a les seves
accions.
AJUNTAMENT D’ULLDECONA

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Enfortiment econòmic de la
Corporació Con-vivamos
i socialització per a la
convivència

país Colòmbia

presenta Corporación Con-vivamos

aportació fons 12.000 euros

Des d'aquest projecte es treballa per a la creació i finançament d'un programa sani-
tari integral al cantón de Guaranda, amb l'objectiu de reduir les deficients condi-
cions sanitàries, aportar solucions pràctiques i involucrar la comunitat i els actors
de salut presents en 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 LLAVORSÍ AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE MATADEPERA AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES AJUNTAMENT DE TORROELLLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE TORTOSA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Salut comunitària al cantón Guaranda

país Equador

presenta Creu Roja Catalunya i Creu Roja Equatoriana

aportació fons 99.050,61 euros

El GDDL treballa, de manera conjunta
amb altres actors com governs locals i
organitzacions socials, en la construcció
de noves propostes de democràcia par-
ticipativa i desenvolupament equitatiu.
Des de 1996 l'estat defineix un marc
jurídic que possibilita la descentralitza-
ció del país i el 1998 l'Assemblea
Nacional Constituent reconeix les cir-
cumscripcions territorials indígenes i les
parròquies. Davant del nou panorama
es fa doncs necessari emprendre dinà-
miques estructurades i sistemàtiques
per a l'enfortiment dels actors de des-
envolupament local.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

Enfortiment d'actors de desen-
volupament local-Formació de
lideratges democràtics

país Equador

presenta Centro de Investigaciones
Ciudad i GDDL- Grupo Democracia y
Desarrollo Local

aportació fons 30.000 euros

A l'àrea urbana marginal de la zona de
Lima es viuen situacions de desprotec-
ció social, amb el qual cosa algunes
famílies no tenen garantida la seguretat
alimentària. El projecte vol millorar les
condicions de vida a partir del funcio-
nament d'un menjador popular que
atengui sis dies per setmana i ofereixi
un menú diari d'alt valor nutritiu, acces-
sible a la comunitat, que serveixi de
suport als seus escassos recursos ali-
mentaris.
AJUNTAMENT DE BERGA

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Instal·lació de menjadors
populars en zones urbanes
marginals de l'àrea metropoli-
tana de Lima

país Perú

presenta DECO- Desarrollo y
Cooperación i Ajuntament de
l’Hospitalet

aportació fons 27.000 euros

Cáritas Chiclayo treballa en suport i
assistència tècnica a la producció, però
la comercialització deficient dels pro-
ductes impedeix que siguin rendibles. El
projecte consisteix en una experiència
pilot d'articulació dels petits productors
de les comunitats rurals perquè millorin
les condicions de venda dels seus pro-
ductes al mercat local de Chiclayo,
sense necessitar dels comerciants a
l'engròs que rebaixen molt els beneficis
dels productors. Inclou una etapa prè-
via d'organització i capacitació en
comercialització, per després promoure
la creació i la legalització d'una asso-
ciació de petits productors agropecua-
ris.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Experiència pilot de comercia-
lització de productes del case-
río de Cueva Blanca, districte
d'Inkawasi

país Perú

presenta Camí Solidari, Cáritas
Chiclayo i Ajuntament de Vilafranca
del Penedès

aportació fons 4.300 euros

Villa El Salvador és una ciutat agerma-
nada amb Santa Coloma de Gramenet
des de 1985, on la Casa Alternativa
Joven, que treballa activitats de capaci-
tació de joves en lideratge, ciutadania,
gènere i d'altres, proposa amb aquest
projecte una sèrie de cursos i mòduls
de formació teoricopràctica per a la
capacitació de líders veïnals juvenils.
L'objectiu d'aquesta formació és la
construcció de consensos, la participa-
ció en debats públics i la promoció de
la participació política d'altres joves,
responent així al diagnòstic sobre
joventut del municipi de l'any 1996.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Escola de Formació Juvenil a
Villa El Salvador

país Perú

presenta Associació Sahbi Joves
Solidaris i Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 7.000 euros

Taller de formació d’actors de desenvolupament local, Equador

Aquest projecte s'inscriu en el marc de
suport al municipalisme impulsat des
del Fons fa uns anys, en un moment en
què el Congrés del Perú va aprovar la
modificació d'un punt de la Llei de
reforma constitucional, que ajuda a
avançar de manera real a la descentra-
lització del país. El projecte vol poten-
ciar l'acció municipal per incloure tant
la prestació de serveis bàsics com el
foment del desenvolupament econòmic;
es treballen doncs quatre línies d'acció:
capacitació formalitzada, assessorament
en gerència municipal, assessorament
en desenvolupament local participatiu i,
assessorament en la promoció de pro-
jectes productius.
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE VILADECANS

Municipis, democràcia i desen-
volupament a la Vall
Jequetepeque

país Perú

presenta CEDEPAS- Centro
Ecuménico de Promoción y Acción
Social

aportació fons 20.000 euros
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Aquest és un projecte de continuïtat, per
a la consolidació de l'Escola de formació
municipal i ciutadania, una proposta
integral desenvolupada pel Centro
Guamán Poma de Ayala que dóna suport
a processos de formulació participativa i
concertada de Plans Integrals de
Desenvolupament Estratègic i Sostenible
(PIDES), a la vall de Cuzco i a la conca
del Vilcanota. El seu principal objectiu és
contribuir a l'enfortiment de les institu-
cions locals amb accions de capacitació,
formació, assistència tècnica, informació
i difusió; totes dirigides a alcaldes, regi-
dors, funcionaris municipals, dirigents
d'organitzacions socials, estudiants i a la
resta de la població. 
AJUNTAMENT DE LLEIDA

PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES

Escola de formació municipal
i ciutadania-5

país Perú

presenta Centro de Educación y
Comunicación Popular Guamán Poma
de Ayala

aportació fons 15.000 euros

El projecte s'emmarca en l'agermana-
ment entre Santa Coloma de Gramenet i
Villa El Salvador. El Comité de Defensa
de los Derechos Humanos de Villa El
Salvador, ACODDEHVES, és un dels
grups de base de Villa El Salvador que
treballa la promoció dels drets humans
als diferents barris de la zona. Des de fa
més de 18 anys treballen l'exigibilitat
dels drets econòmics, socials i culturals
per promoure una vida digna, amb un
equip de 120 promotors distribuïts per
la zona. Davant de la manca de recur-
sos, d’infraestructures i de suport insti-
tucional per desenvolupar la seva tasca,
aquest projecte cobreix el manteniment
del local, incloent el lloguer, i les des-
peses d'electricitat, telèfon i aigua, així
com el subministrament de material
d'oficina.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Suport al Comité de Defensa
de los Derechos Humanos de
Villa El Salvador

país Perú

presenta Comité de Defensa de los
Derechos Humanos de Villa El
Salvador i Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 5.000 euros

Andahuaylas és una de les zones més pobres del país, amb una taxa d'atur del 60%.
En aquest context, els discapacitats i els indigents no reben cap atenció per part de
l'estat ni de la resta de la societat, per la qual cosa la seva integració social i eco-
nòmica és difícil. El projecte treballa per la reinserció laboral d'aquesta població
amb activitats que serveixin com a teràpia ocupacional i que atorguin, alhora, una
petita font d'ingressos que millori la seva qualitat de vida. Es treballa doncs la
capacitació i posada en marxa d'un taller de producció d'artesanies per comercia-
litzar-les en l'àmbit local, regional i nacional. Un dels grans actius del projecte és la
implicació i la participació dels beneficiaris en tot el procés, així com la viabilitat
econòmica que presenta.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Formació i capacitació en producció d'artesanies per a persones
discapacitades i indigents

país Perú

presenta Padrins Solidaris i Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

aportació fons 8.000 euros

Els nivells de pobresa s'han incrementat
al Perú, com indica el mapa de pobresa
del Fons Nacional de Compensació i
Desenvolupament Social (FONCODES);
en aquest context, es parla ja de femi-
nització de la pobresa. AFAS, que actua
al districte de Juliaca, treballa amb
aquest projecte, per combatre la pobre-
sa de les dones del medi urbà marginal.
Amb el projecte es crea un taller de
reparació i muntatge de tricicles i bici-
cletes, tot formant una mà d'obra feme-
nina qualificada i promocionant-la. La
viabilitat tècnica es basa en les habili-
tats manuals de les participants, i l'eco-
nòmica en els ingressos que pugui
generar el taller amb les reparacions,
s'inclou també un fons per a recanvis.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Taller de reparació i muntatge
de tricicles i bicicletes

país Perú

presenta Associació Catalana per la
Pau, AFAS- Asociación Femenina de
Acción Social i Ajuntament de
Badalona

aportació fons 10.000 euros

El treball d'AYNE Perú als menjadors populars ha permès d’assumir la problemàtica de
violència familiar de moltes de les dones, nenes i nens que hi assisteixen; davant d'a-
quest fenomen AYNE proposa posar en marxa una casa d’acollida a la zona rural per
oferir suport, acompanyament i assessorament a les víctimes. L'objectiu és la preven-
ció dels casos de violència i l'atenció integral a les víctimes a la zona de Pueblo Nuevo. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

Prevenció de la violència familiar al districte de Pueblo Nuevo

país Perú

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

aportació fons 14.000 euros

La crisi econòmica generalitzada que viu Equador en els últims 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 que afecta especialment la joventut, uns 70
joves s'han organitzat, 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, treballa per afrontar la situació dels joves de
Saraguro, creant espais d'ajuda, formació i prevenció.
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA AJUNTAMENT DE BESALÚ

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AJUNTAMENT DE CASTELLCIR

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA

GENERALITAT DE CATALUNYA MOIANÈS SOLIDARI

Dinamització i promoció d'iniciatives laborals per a la joventut de
Saraguro

país Equador

presenta Setem Catalunya

aportació fons 35.000 euros

Les províncies de Melgar, Carabaya i Sandia, que formen el territori de la Prelatura
són algunes de les més pobres del Perú. El projecte treballa per la millora de la
granja escola Pichani de Cáritas de Ayaviri, que actualment s'està autofinançant i
que compleix amb els objectius de promoció de l'activitat pecuària i amb la capa-
citació de 72 promotors per any. Es tracta doncs d'ampliar la capacitat de la gran-
ja escola amb majors 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 de Ayaviri

país Perú

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

aportació fons 187.033,45 euros

El districte de Tambogrande, al nord-est
de la província de Piura, és un territori
eminentment rural, amb una població
jove dedicada a la producció agrícola
sostenible; amb el govern de Fujimori
es va concedir l'explotació del territori a
un consorci miner format per l'empresa
estatal Minero Perú i una empresa cana-
denca, concessió que es va dur a terme
sense consultar la població. Davant d'a-
quests fets, el municipi i els afectats
han liderat un procés de protesta con-
tra l'explotació i en defensa d'un model
agroexportador ecològic que garanteixi
un elevat nivell d'ocupació sense degra-
dar el medi. Aquest projecte dóna
suport a la campanya de la població de
Tambogrande i del municipi en la defen-
sa dels seus drets econòmics, socials i
culturals, proposant per a això una sis-
tematització i difusió dels arguments
tècnics i ètics que rebutgen l'explotació
minera així com la formulació de noves
estratègies de defensa i desenvolupa-
ment integral del Valle de Tambogrande.
AJUNTAMENT DE REUS

Defensa i desenvolupament del
Valle de San Lorenzo
Tambogrande

país Perú

presenta Ajuntament de Reus,
Municipi de Tambogrande i COOPE-
RACCIÓN –Acció Solidària per al
Desenvolupament

aportació fons 10.909,09 euros

A Huancabamba, comunitat de 117.459
habitants, el 52% de les dones no sap lle-
gir ni escriure. S'uneix a aquesta situació
el maltractament físic, psicològic i sexual,
que al costat de les difícils condicions de
vida afavoreix una violència exercida de
manera permanent, contra dones, joves i
nens. El projecte vol contribuir a l'elimi-
nació de les desigualtats, la discriminació
i la violència de gènere que afecten les
dones d'AMHBA-Asociación de Mujeres
Trabajadoras Campesinas de la província
de Huancabamba, tot oferint serveis d'as-
sessoria legal així com serveis mèdics i
ginecològics.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Conselleria de drets, salut
reproductiva i sexual de
l’AMHBA

país Perú

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

aportació fons 36.030,36 euros

Vista de la granja escola Pichani
de Caritas de Ayaviri



La situació del conflicte maputxe reque-
reix de líders amb major capacitat de
negociació i diàleg, característiques arre-
lades en les dones huilliches, que forma-
des adequadament poden assumir el
liderat. El projecte promou iniciatives
educatives, de capacitació, investigació i
recuperació cultural i mediambiental amb
dones del poble maputxe huilliche, tot
duent a terme investigacions sobre drets
humans i ambientals i drets de les dones,
editant materials didàctics i audiovisuals
de difusió per a les organitzacions
maputxes, les escoles i les universitats.
També s'estan treballant cursos i tallers
per millorar el coneixement i les capaci-
tats de les dones com a missatgeres del
seu poble, i dues cerimònies especials
per reunir les dones d'altres pobles
maputxes amb la comunitat huilliche.
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
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La població indígena de l'Amazones
peruà supera el mig milió d'habitants, i
en l'Alto Amazonas l'esmentada pobla-
ció és majoritària. En aquest context, el
projecte treballa per donar suport a les
accions formatives i de capacitació d'a-
questa població en àmbits com la
docència, l’enginyeria forestal, l'admi-
nistració i comptabilitat, el secretariat o
el laboratori clínic, amb l'objectiu de
formar quadres tècnics indígenes que
puguin assessorar i col·laborar amb les
organitzacions indígenes o amb les
municipalitats. Una de les eines per
cobrir aquest objectiu és la concessió
de sis beques a estudiants de la zona.
AJUNTAMENT DE GELIDA

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ

COOPERATIVA ABACUS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

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

país Perú

presenta Alternativa Solidària-
Plenty y Corpi San Lorenzo

aportació fons 43.000 euros El projecte treballa per a la creació
d'una oficina de defensoria de la dona,
dels adolescents i dels nens, per tenir
cura de la defensa dels drets humans
d'aquests col·lectius, víctimes de la vio-
lència de gènere i de la violència do-
mèstica intra i extrafamiliar. En aquest
sentit, es treballa amb plans de promo-
ció dels drets, de prevenció de la vio-
lència i d'atenció directa a la persona
agredida.
AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA

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 el nen

país Perú

presenta Agrupació Polinyà Solidari i
Parroquia de San Lorenzo

aportació fons 34.828,34 euros

Dones huilliches i medi ambient:
recuperant els drets des del
Pikunwijimapu al Kawrakawin

país Xile

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

aportació fons 18.000 euros

La identitat Lafkenche comprèn l'espai
oest de la nacionalitat maputxe i el nom
simbolitza 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 funcioni com a cen-
tre de desenvolupament integral i de
documentació, per articular les diverses
expressions del poble maputxe perme-
tent així l'enfortiment de la identitat.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE RUBÍ

Centre de desenvolupament
integral i documentació maputxe
per a les comunitats lafkenches

país Xile

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

aportació fons 20.00 euros

Reunions amb motiu de la visita de la coordinadora del projecte
“Defensoria de la dona i el nen”

Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament hem definit un marc d’intervenció-emergèn-
cia en les actuacions en els països del Sud fonamentat en aquells aspectes que cal tenir en compte a
l’hora d’actuar en una situació de crisi:

.Analitzar la crisi amb una visió de procés i no com un fenomen puntual..Actuar en territoris on s’hagi treballat prèviament..Actuar amb coneixement del context d’intervenció..Promoure accions horitzontals basades en la participació de la població afectada i de la con-
trapart local..No promoure accions aïllades: tenir en compte el continuum emergència-rehabilitació-
desenvolupament..Tenir en compte l’origen dels projectes: preguntar-se sobre les necessitats a partir de les 
quals s’ha generat la proposta d’intervenció (quines són i de qui són)..No pensar que els diners són la solució, tenir-ne en compte la procedència, el moment i el 
con text on arriben..Actuar amb qüestionament del context previ a la crisi..Tenir en compte els efectes futurs del desastre al territori on s’està intervenint.

En definitiva, en la recerca de solucions més eficients i més compartides, la resposta davant d'una
crisi ha de permetre transcendir l'impacte mediàtic exercit pels mitjans de comunicació massius. Per
això, si volem que l’ajuda d’emergència sigui més efectiva cal que la nostra actuació sigui:

Campanyes d’emergència
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Articulada: en el sentit de no ser una acció aïllada, sinó que estigui articulada als governs locals i a
les organitzacions socials vinculades al territori seleccionat, i que transcendeixi l'àmbit local.
Acompanyar processos vs. donar suport a accions puntuals.

Participativa: en el sentit que compti amb la participació de la població beneficiària i amb espais i
instruments de participació ciutadana. Acompanyar vs. ajudar.

Horitzontal: en el sentit d'acompanyar subjectes actius en el procés de transformació de la seva prò-
pia realitat, enfront de finançar projectes d'ajuda a les víctimes. Subjecte vs. objecte (víctima).

Coherent: en el sentit de respondre a les necessitats de la població beneficiària i no a les dels donants.
Dignificar vs. socórrer

Oportuna: en el sentit que l'important no és la quantitat de diners sinó el moment i el context en què
arriba. Els recursos són oportuns quan arriben en el moment adequat.

Compromesa: en el sentit d'acompanyar un procés de transformació de la realitat que parteix del
qüestionament i la recerca de solucions que transformin i no perpetuïn les condicions prèvies a la
catàstrofe. Transformar vs. perpetuar.

campanya d’emergència per Iraq

L’Assemblea del Fons Català, celebrada a Santa Perpètua de Mogoda el 22
de març de 2003, en concordança amb el NO A LA GUERRA expressat per
la ciutadania catalana de forma unitària en les massives mobilitzacions
arreu de Catalunya, va aprovar per unanimitat un decàleg en contra d’a-
questa guerra per ser il·legítima, il·legal i immoral. Alhora, també es
rebutjàva la instrumentalització i militarització de l’ajut humanitari per
part dels governs atacants i la reconstrucció de l’Iraq lligada al lucre eco-
nòmic de les empreses dels països bel·licistes. 

La greu situació de la població iraquiana va fer que el Fons Català posés
en marxa una campanya d’emergència. Aquesta campanya ha tingut un
doble vessant: per un costat, el suport a projectes d’emergència i recons-
trucció amb aquelles contraparts que ja actuaven a la zona i amb les quals
ja treballàvem amb anterioritat i, per l’altre, el suport a les iniciatives ciu-
tadanes que han convocat la societat catalana a manifestar el seu rebuig
a la guerra i a pronunciar-se a favor de la pau.

El projecte inicialment proposava la creació d’un centre de formació per a joves a
Arbyl, però a causa del conflicte a l’Iraq, es va reformular i es va adreçar a l’àmbit
sanitari i de serveis socials, tot treballant especialment al Kurdistan iraquià. Va dis-
senyar-se un Pla d’Acció d'Emergència que contemplava treballar a cinc clíniques
mòbils per garantir el treball sanitari a dues regions, tot arribant a aquelles zones
perifèriques de les ciutats més grans com Najaf, Mossul o Bagdad.  El projecte va
equipar una d'aquestes clíniques mòbils amb instrumental mèdic, medecines i per-
sonal durant sis mesos.

Dotació d'una clínica mòbil equipada per a Bagdad i barris
perifèrics

país Iraq

presenta Associació Catalana per la Pau

aportació fons 87.312,50 euros

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D´AMUNT

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE TORROELLLA DE MONTGRÍ

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

LLIÇÀ SOLIDARI

Clínica mòbil a Bagdad

El Fons Català coordina una campanya d'ajuda humanitària al Poble Kurd, al nord
d'Iraq, amb la tramesa de material sanitari. El projecte consisteix a fer arribar anes-
tèsics, iode i altres medecines per no interrompre el funcionament dels hospitals de
zona. Per tal que el material sigui el més adequat, des del Fons es va acordar que
la Fundació Humanitària Dr. Trueta organitzés la tramesa, tot assumint des del Fons
el cost econòmic, el seguiment i la supervisió. 
AJUNTAMENT DE CALELLA AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE REUS AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE SALOU AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA

AJUNTAMENT DE TIANA AJUNTAMENT DE VILOBÍ D´ONYAR

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT COL·LECTIU SANT FELIU DE PALLEROLS FONS

MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ SOLIDARI

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ GRUP DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE CELRÀ

INSTITUT MUNICIPAL D´EDUCACIÓ - MATARÓ INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA - MATARÓ ECONÒMICA - MATARÓ

Tramesa de material sanitari per al Kurdistan iraquià

país Iraq

presenta Fundació KAWA, Fundació Humanitària pel 3er i 4rt món Dr. Trueta i
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

aportació fons 51.785 euros

El poble kurd de l’Iraq pateix un doble
embargament: el primer, del govern de
Bagdad i el segon, decretat pel Consell
de Seguretat de les Nacions Unides
sobre Iraq, ara fa més de deu anys, i
vinculat a la invasió de Kuwait. Hi ha un
govern autònom que, malgrat tenir un
pressupost per a temes educatius, no
cobreix la construcció de l'escola de
Gijabara. El projecte consisteix doncs en
la dotació d’una infraestructura escolar
de 12 aules per a la població de
Gijabara, a Dohuk. L'escola es cons-
trueix en un terreny de 4.200 m2 tot
seguint un model establert pels orga-
nismes de Nacions Unides que treballen
a la zona.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

ASSOCIACIÓ CULTURAL ´LA FRATERNAL´

DIPUTACIÓ DE GIRONA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

Construcció d'una escola al
barri de Gijabara, Dohuk

país Iraq

presenta Fundació Kawa

aportació fons 139.500 euros

Material sanitari al kurdistan Iraquià

Construcció de l’escola a Gijabara, Dohuk
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Segons els estudis de l'Organització
Mundial de la Salut, la higiene i la salut
dental són dos dels àmbits més degra-
dats als camps de refugiats del Líban.
Aquest projecte para atenció en un
aspecte bàsic de les condicions sanità-
ries, la salut dental, referència a partir
de la qual es treballen elements de pre-
venció, higiene i alimentació, amb la
instal·lació d'una clínica dental d'aten-
ció infantil.
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

campanya d’emergència a palestina

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

El Fons Català participa a la Xarxa de Municipis Europeus per la Pau al
Pròxim Orient constituïda per municipis i xarxes de municipis de
Bèlgica, França, Grècia, Itàlia i de la resta de l'Estat Espanyol. Els objec-
tius de la xarxa són: promoure intercanvis d’experiències entre munici-
pis europeus compromesos amb Pròxim Orient; fer pressió a la Unió
Europea perquè prengui les mesures necessàries per assolir una pau
justa i duradora al Pròxim Orient; fer pressió als estats, a la Unió
Europea i a les Nacions Unides perquè reconeguin el paper dels munici-
pis europeus a favor de la pau i la cooperació al Pròxim Orient; contribuir
a la creació d’una opinió pública europea a favor de la pau; i contribuir a
un millor diàleg entre els municipis palestins i els israelians.

Clinica Denal de Rashidieyh

Tubas al Nord-oest de Cisjordània, gaudia d’ingressos econòmics gràcies a la majo-
ria de treballadors que es desplaçaven a Israel amb l’excempció d’un petit grup
dedicat a l’agricultura. Amb el tancament de territoris per part de les autoritats israe-
lianes es confinà la població i s’impedí la circulació de persones al marge dels
motius. La insuficiència d'una estructura sanitària adequada provoca que la taxa de
mortalitat sigui molt elevada, especialment entre dones i nens. El pla de crear noves
infraestructures, com la que possibilita aquest projecte, implica la configuració d’un
departament maternoinfantil per a la ciutat de Tubas i rodalies, tot cobrint així la
deficiència i evitant els desplaçaments a les grans poblacions per poder rebre trac-
tament mèdic.
Ajuntament d´Esplugues de Llobregat
Ajuntament d´Ulldecona
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vilassar de Mar

Departament maternoinfantil a la clínica de Tubas

país Palestina

presenta Health Work Committees

aportació fons 55.000 euros

emergència alimentària als campaments de refugiats sahrauís

El Fons Català, davant la greu situació dels campaments sahrauís, va
impulsar una campanya d’emergència per a la compra d’aliments de pri-
mera necessitat per tal de cobrir les demandes d’alimentació del poble
sahrauí, que als primers mesos de 2003 va veure agreujada la situació.

L’enviament d’aliments va sorgir arran de la davallada del suport inter-
nacional i de la proposta feta pel Ministeri de Cooperació sahrauí. El Fons
Català, conjuntament amb el Fons Mallorquí, el Fons Menorquí i el Fons
Pitiús, va realitzar les gestions pertinents per a la compra, el transport i
la distribució dels productes. 

A principis d’abril, es va viatjar a Alger per tal de contactar i negociar
amb les empreses del país la compra i l’enviament de 20 tones dels ali-
ments acordats: oli, sucre, llenties, arròs i te. A mitjans de maig es van
tancar els acords i es van signar els contractes i a finals del mateix mes
es van carregar sis camions a Alger i es van enviar a Tindouf, als campa-
ments de refugiats sahrauís, on van arribar el 22 de maig. 

Obertura de la càrrega dels camions
acabats d’arribar als campaments de
refugiats de Tindouf

Nacions Unides, afirma que la situació
als campaments de refugiats sahrauís és
extremadament greu, per això, i per fer
arribar ràpidament els aliments sol·lici-
tats, des del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament van adquirir-se
directament a Algèria aliments de prime-
ra necessitat per tal de lliurar-los als
refugiats, amb el conseqüent estalvi de
cost, temps i transport. Així, el Fons va
assumir la supervisió del lliurament i la
distribució als campaments de refugiats
sahrauís tot acomplint l'objectiu previst.
AJUNTAMENT D´ANGLÈS

AJUNTAMENT D´ARBÚCIES

AJUNTAMENT D´ARGELAGUER

AJUNTAMENT D´ARGENTONA

AJUNTAMENT D´AVINYONET DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D´IGUALADA

AJUNTAMENT D´OLESA DE BONESVALLS

AJUNTAMENT D´OLOT

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

Compra urgent d'aliments per als campaments de refugiats
sahrauís

país Sàhara Occidental

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

aportació fons 185.614,63 euros

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE CUBELLES

AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ

AJUNTAMENT DE FORTIÀ

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

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 LES PRESES

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 DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

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 SANT 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 VANDELLÓS

AJUNTAMENT DE VIDRERES

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE VILAMALLA

AJUNTAMENT DE VILAPLANA

ASPS - AVANÇAR A LA SOLIDARITAT AMB EL POBLE

SAHRAUÍ

CGT- CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL -

CATALUNYA

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

INSTITUT MUNICIPAL D´EDUCACIÓ - MATARÓ

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA -

MATARÓ

MONITORS COOPERANTS D´OLOT

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA - MATARÓ

TREBALLADORS DEL CONSELL COMARCAL DE LA

SELVA

VOLUNTARIAT MUNICIPAL PER A LA SOLIDARITAT-

AJUNTAMENT DE MANLLEU
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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, una tasca de sensibilització a partir de les línies
prioritàries del Fons en matèria de cooperació. 

En aquest sentit, s’ha continuat donant suport a projectes de sensibilització i educació al desenvo-
lupament orientats a:

.Treballar per la promoció del coneixement i el diàleg intercultural, especialment pel que fa
als col·lectius d’immigrants instal·lats a Catalunya..Promoció del Comerç Just a Catalunya..Formació i intercanvi de coneixements i experiències (de persones que participen en l’àm-
bit de la cooperació i la solidaritat)..Divulgació de propostes solidàries a través de mitjans de comunicació i internet..Participació i suport a campanyes i moviments que impulsen alternatives globals (condona-
ció del deute extern dels països del Sud, Fòrum Social Mundial, Fòrum Social Mediterrani,
abolició dels paradisos fiscals, denúncia del comerç d’armament...).

També s’han endegat projectes de sensibilització que estan relacionats amb altres eixos d’actuació
prioritària del Fons Català en l’àrea de cooperació al desenvolupament, com la Mediterrània, el
Codesenvolupament i la Pau a Colòmbia.

En definitiva, endegar iniciatives de solidaritat és un eix important del treball del Fons per tal de
promoure un clima d’opinió pública favorable cap a un nou ordre econòmic internacional més just.

Sensibilització

campanya d’emergència per afganistan

La violació reiterada dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals a
la qual es veu sotmesa la població afganesa molt especialment les dones,
ha suposat que el treball amb l’Afganistan es consideri una línia de tre-
ball prioritària del Fons Català a l’Àsia. La situació de crisi i conflicte con-
tinuat que ha viscut l'Afganistan des de 1979 ha motivat la realització
d’accions humanitàries que s'han anat adequant a la canviant situació
que ha patit el país, especialment des de l'11 de setembre de 2001. 

El Fons Català treballa a l’Afganistan des del 1999 i en els darrers anys
hem donat suport a projectes presentats per diverses organitzacions
afganeses, entre les quals Humanitarian Assistance for the Women and
Children of Afganistant (HAWCA), contrapart al país de l’Associació pels
Drets Humans a l’Afganistan. Aquesta entitat treballa en l’educació, la
sanitat i la denúncia de la violació dels drets humans i de l’exclusió de les
dones en tots els àmbits de la vida pública.

El projecte obre un centre de formació en informàtica bàsica per millorar les condi-
cions educatives i la formació professional tècnica de les noies i nois de la zona de
Khayerkhana, al nord de Kabul, un barri allunyat i molt pobre de la capital afgane-
sa. Se’n beneficien uns 200 joves amb l'educació bàsica superada però que no dis-
posen de recursos per completar els seus estudis i rebre una formació professional
que els faciliti l'accés al món laboral d'una manera digna, amb estabilitat i remu-
neracions adequades. Se’n beneficien alhora sis persones del barri contractades
com a personal. Els cursos planificats són acollits per aquest centre, creat específi-
cament per a aquesta finalitat.

Millora de les condicions de vida i formació amb cursos d'infor-
màtica per a noies i nois de Kabul

país Afganistan

presenta ASDHA, Assemblea de Cooperació per la Pau i HAWCA

aportació fons 31.000 euros
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Aquest projecte, continuació d'un d’a-
provat l’any 1998, té l'objectiu d'intro-
duir el cafè de comerç just a les màqui-
nes de vending de les administracions
catalanes. En els últims quatre anys
s'ha aconseguit introduir el cafè de
comerç just i certificar 258 màquines
automàtiques de venda de cafè (47 en
ajuntaments i edificis municipals) i
estan en procés de certificació 33 noves
màquines, amb un consum mensual
d'unes 150.000 tasses de cafè. Des de
Setem i amb la col·laboració del Fons
Català es proposa de continuar amb el
treball de promoció del cafè de Comerç
Just entre els ajuntaments catalans, en
un programa de dos anys de durada.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Promoció del cafè de comerç
just en les màquines de ven-
ding d'ajuntaments i edificis
municipals

país Catalunya

presenta Setem Catalunya

aportació fons 12.000 euros

El 2001, amb la creació del Departament
de Solidaritat i Cooperació l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, es plan-
teja la necessitat de definir noves línies
de treball, amb una perspectiva estratè-
gica que consideri els canvis que es
produeixen tant globalment com regio-
nalment. En la definició de les futures
línies d'actuació, es considera fonamen-
tal la participació i la corresponsabilit-
zació de totes les entitats i persones
actives de la ciutat, així com la d'ex-
perts i altres institucions o organitza-
cions. Per això s'organitza un procés
participatiu de reflexió conjunta que
serveix per elaborar les línies estratègi-
ques i el pla d'acció local en solidaritat
i cooperació. 

Elaboració participativa de les
línies estratègiques de la polí-
tica local de solidaritat i coo-
peració de Santa Coloma de
Gramenet

país Catalunya

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet i Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament

aportació fons 9.000 euros

L'objectiu és promoure una educació
intercultural entre el Nord i el Sud de la
Mediterrània que previngui la xenofòbia
entre ambdues regions. Es treballa
d'una banda el conta-cartes, per esta-
blir contactes entre nens i nenes de 8 a
16 anys de 12 escoles de Catalunya i 12
escoles de la província de Tànger, amb
l'intercanvi de cartes durant tot el curs
escolarç; i per l'altra es treballa amb
entre-amigues, l'objectiu del qual és
promoure el contacte entre dones de 18
a 60 anys de Badalona i de la província
de Tànger, amb l'intercanvi de cartes
durant tot l'any.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Projecte intercultural conta-car-
tes i entre-amigues

país Catalunya

presenta Associació Wafae i
Ajuntament de Badalona

aportació fons 22.800 euros

Aquest projecte suposa la continuïtat
dels projectes finançats entre el 1999 i
el 2002, i consistents en el manteni-
ment d'una casa on acollir temporal-
ment persones provinents de zones en
conflicte que necessitin tractament
mèdic que difícilment poden rebre al
seu país. Des de 2001 també es manté
una casa per acollir joves estudiants, on
s'ofereix un espai d'allotjament i suport
en l'àmbit educatiu; l'objectiu és rein-
vertir els coneixements obtinguts als
països de origen. L'Associació Juvenil la
Rotllana, a través de convenis de
col·laboració duu a terme la selecció de
les persones acollides.
AJUNTAMENT DE BADALONA

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

país Catalunya

presenta Associació Juvenil La
Rotllana i Ajuntament de Badalona

aportació fons 62.464 euros

Aquest és un projecte de sensibilització
que vol informar i conscienciar sobre la
importància del control de la producció
i transferència d'armes, i l'aplicació del
Dret Humanitari Internacional per prote-
gir la població en conflictes armats. La
concreció és la realització d'un videofò-
rum amb projeccions sobre el tema i un
debat posterior sobre la proliferació
d'armes lleugeres i la seva repercussió
sobre la població civil en conflictes
armats; una exposició d'obres de dife-
rents artistes que intenten expressar
allò que els desperta la problemàtica de
les armes lleugeres i dues maletes
pedagògiques amb documentació i
material per treballar.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Milers d'armes, milions de
víctimes

país Catalunya

presenta Creu Roja Catalunya i
Ajuntament de Badalona

aportació fons 300,51 euros

El projecte respon a la necessitat de fer
un seguiment de l'actuació del govern
de l'Estat espanyol, de les multinacio-
nals i de totes les institucions relacio-
nades amb el problema del deute
extern i de l'actual procés de globalit-
zació, amb l'objectiu de donar-la a
conèixer a la societat civil i exercir pres-
sió social per modificar les polítiques.
En ser així es crea un web que gestioni,
sistematitzi i faciliti tota la informació
existent sobre l'actual procés de globa-
lització a través de l'eix específic del
Deute Extern, gràcies a les informacions
aportades per XCADE, Intermón Oxfam-
Internacional, la Plataforma Deute
Extern-Deute Etern, acadèmics nacionals
i internacionals, així com altres perso-
nes i organitzacions que treballen per la
condonació del deute.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE TERRASSA

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

país Catalunya

presenta Càtedra UNESCO de l'UPC

aportació fons 100.782,48 euros
El projecte implica la continuació del
treball dut a terme amb el I Congrés
Internacional d'Inversió Ètica i Estalvi
Solidari a Catalunya. Consisteix a fer
arribar a la ciutadania en general el mis-
satge i els principis de la banca ètica i
solidària a través de l'edició i la pre-
sentació del document La Banca Ètica.
El llibre, que és una síntesi de les
ponències i taules rodones del I
Congrés Internacional d'Inversió i
Estalvi Solidari a Catalunya, es comple-
ta amb una anàlisi del context de la
banca ètica a tot el món i a Catalunya.
En aquest sentit l'esmentat document
constituirà el primer text de referència
que hi ha a Catalunya sobre el tema.
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 Veig-veig és una proposta
dirigida als joves estudiants, centrada
en la lluita contra el racisme i la xeno-
fòbia, proposta que pretén ser una eina
per combatre la intolerància, el racisme
i la xenofòbia a través d'una metodolo-
gia lúdica. Veig-veig és un taller-circuit
de jocs que pretén que els nois i les
noies, a través de tècniques interacti-
ves, pensin per ells mateixos i busquin
solucions als problemes que se'ls plan-
tegen. Es tracta que prenguin conscièn-
cia de quins són els mecanismes que
conformen les generalitzacions i els pre-
judicis. 

Veig-veig: Projecte educatiu
contra el racisme
i la xenofòbia

país Catalunya

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau i Ajuntament de Mataró

aportació fons 5.852,52 euros

El projecte suposa la realització del
segon seminari de formació, l'objectiu
del qual és reflexionar sobre l'estat
actual de l'aplicació de la perspectiva
de gènere en els diferents àmbits de la
cooperació. Es pretén conèixer les dife-
rents concepcions que tenen les admi-
nistracions públiques, les ONG i les
associacions, tant del Nord com del Sud
i plantejar una reflexió autocrítica sobre
els reptes que l'enfocament de gènere
aporta a la cooperació al desenvolupa-
ment, per tal de vincular polítiques i
recursos amb necessitats reals. 

II Seminari sobre gènere en el
desenvolupament

país Catalunya

presenta Federació Catalana d'ONG
per al Desenvolupament

aportació fons 7.400 euros

L'objectiu principal del Programa
Colòmbia de la Càtedra UNESCO és
crear ponts entre les iniciatives ciutada-
nes de construcció de pau a Colòmbia i
entitats i institucions a Catalunya. El
projecte proposa la creació a Catalunya
d'una Oficina de Coordinació Inter-
nacional que proporcioni suport al pro-
cés de l’Asamblea Municipal Constitu-
yente de Tarso amb l'objectiu de coor-
dinar les accions que en aquest sentit
es realitzin a Europa. D'altra banda, l'o-
ficina exerceix tasques de sensibilització
i divulgació de les experiències colom-
bianes, i tasques de coordinació de la
participació de municipis, ONG, escoles,
associacions, etc. en aquesta tasca, i
promociona l'increment de projectes de
desenvolupament al municipi de Tarso.
AJUNTAMENT D’OLOT

AJUNTAMENT DE LLEIDA

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

país Catalunya

presenta Càtedra UNESCO sobre Pau
i Drets Humans de la UAB

aportació fons 12.000 euros
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Les imatges juguen un paper importan-
tíssim com a mitjà de difusió, denúncia
i testimoni de la realitat dels problemes
que viuen els països d'Amèrica Llatina i
tanmateix són un bon instrument per a
la defensa dels seus drets i de la seva
cultura. Es proposa doncs l'organització
d'una Mostra de Cinema Llatinoamericà
a Catalunya i Mallorca, amb la partici-
pació d'alguns destacats directors llati-
noamericans. La Mostra vol ser repre-
sentativa del panorama global del cine-
ma llatinoamericà, es fa doncs referèn-
cia, d'una banda, a la seva evolució des
del cinema de denúncia de les dictadu-
res fins avui i, per una altra, s'insisteix
en tot allò que artísticament caracterit-
za aquest cinema. 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Mostra de cinema llatino-
americà

país Catalunya

presenta ASOPXI - Associació de
Suport a es Organitzacions Populars
Xilenes

aportació fons 6.000 euros

El projecte vol apropar les institucions
internacionals (FMI, BM, OMC) a la
societat i el govern català a través del
coneixement dels mecanismes de deci-
sió i la política espanyola i europea en
aquests organismes. El projecte té tres
fases: 1- Investigació i estudi del fun-
cionament d'aquests organismes; 2-
Intercanvi i organització d'un Fòrum
Internacional de Diplomàcia Ciutadana,
per tractar el paper de la ciutadania i
dels ens locals i regionals en les políti-
ques dels organismes internacionals; 3-
Divulgació amb una campanya dirigida
a informar els responsables polítics de
Catalunya respecte al funcionament d'a-
quests organismes i de les repercus-
sions que tenen les mesures que adop-
ten.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

Diplomàcia ciutadana als orga-
nismes internacionals

país Catalunya

presenta DESC - Observatori per
l'Acompliment de la Declaració
Universal dels Drets Humans en els
Drets Econòmics, Socials i Culturals

aportació fons 20.000 euros

El projecte s’adreça a nens i nenes sah-
rauís que durant els mesos d'estiu, viat-
gen a Molins de Rei i conviuen amb les
famílies que els acullen. El projecte tre-
balla en dues línies: d'una banda, els
campaments tenen un sentit lúdic que
ajuda a la convivència i, per una altra,
es duen a terme revisions mèdiques
que, en molts casos, permeten el diag-
nòstic de malalties i patologies. Aquest
projecte contribueix a més a la sensibi-
lització de la població de Molins de Rei
respecte a la situació del poble sahrauí.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Colònies a Molins de Rei per
als infants sahrauís 2003

país Catalunya

presenta Nicaragua i Cooperació,
Grup de Famílies Acollidores de Nens
i Nenes Sahrauís i Ajuntament de
Molins de Rei

aportació fons 1.674,09 euros

El projecte realitza diverses accions de
sensibilització de la població en relació
amb el Comerç Just, a partir d'activitats
centrades a la botiga Comerç Just
Molins de Rei. Es pretén estendre a
altres poblacions del Baix Llobregat la
participació a la Festa de la Diversitat
de Molins, la campanya Roba Neta, i els
dimarts del Comerç Just i altres iniciati-
ves de sensibilització.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Consolidació de la botiga de
comerç just de Molins de Rei

país Catalunya

presenta Associació Comerç Just
Molins de Rei i Ajuntament de Molins
de Rei

aportació fons 3.897,56 euros

Aquest projecte el presenta la Comissió
de l'Agenda Llatinoamericana i preveu
l'acompanyament i suport a la campan-
ya de sensibilització impulsada per la
Coordinadora d'ONG Solidàries de les
comarques gironines i l'Alt Maresme.
L'Agenda Llatinoamericana és una eina
pedagògica que des de la primera edi-
ció, l’any 1992, s'ha convertit en un
referent important tant a Europa com a
Amèrica Llatina. La publicació de l'a-
genda i la seva promoció es duen a
terme amb materials de suport i dinà-
miques de presentació. 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Suport a la campanya de
l'Agenda Llatinoamericana
2004

país Catalunya

presenta Comissió Agenda
Llatinoamericana, CEDRE i
Coordinadora d'ONG Solidàries de les
comarques gironines i l'Alt Maresme

aportació fons 8.912,04 euros

L'objectiu del projecte és sensibilitzar i
canviar la concepció de la societat civil
del Nord cap al Sud, tot donant a conèi-
xer la realitat que els separa, fomentant
el comerç just, la banca ètica i l'abolició
del Deute Extern. La proposta consisteix
a consolidar el dia Adéu a la pobresa,
amb la realització d'actes molt diversos
a l’àmbit local, amb la participació d'en-
titats i institucions de tot Catalunya, i
aconseguir així que sigui un dia de
mobilització ciutadana per l'abolició del
Deute Extern. 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

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

país Catalunya

presenta Camí Solidari i Ajuntament
de Vilafranca del Penedès

aportació fons 1.145,45 euros

La creixent escalada del conflicte colom-
bià ha motivat que des de diverses ins-
tàncies socials i institucionals hagi cres-
cut la preocupació pel futur de
Colòmbia i, concretament, per trobar
una via de col·laboració des de
Catalunya a la transformació de l'es-
mentat conflicte. A partir d'aquesta pre-
ocupació s'impulsa la Taula Catalana
per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia. El Fons Català participa de
forma activa en la Taula, especialment
en la potenciació de la cooperació des-
centralitzada amb organitzacions socials
i entitats municipals colombianes. 
AJUNTAMENT DE MATARÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Taula catalana per la pau i els
drets humans a Colòmbia

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, Federació
Catalana d’ONG pel Desenvolupament
i Educació sense Fronteres

aportació fons 34.297 euros

El CEDRE (Centre de Recursos de la
Coordinadora d'ONG Solidàries de les
comarques gironines i l'Alt Maresme)
realitza una campanya de sensibilització
en el marc de les eleccions municipals
de maig de 2003, l’objectiu de la qual
és donar a conèixer a la ciutadania la
resposta dels partits polítics en l'àmbit
municipal sobre diverses qüestions per-
què ho tinguin present en l'exercici del
vot. Els temes que es plantegen als par-
tits són: el dret de vot dels immigrants
extracomunitaris, l'aportació del 0,7%
del pressupost municipal a solidaritat i
la publicació de les dades de la qualitat
de l'aigua del municipi. Aquest treball
es duu a terme amb la implicació de les
entitats de la Coordinadora d'ONG
Solidàries i de la Xarxa Ecologista.
AJUNTAMENT D’OLOT

Sensibilització ciutadana
davant les eleccions munici-
pals del maig del 2003

país Catalunya

presenta CEDRE

aportació fons 3.800 eurosEl projecte consisteix en un conjunt
d'activitats diverses i sostingudes que
durant un curs estaran encaminades a
la divulgació, sensibilització i formació
de l'opinió pública per aconseguir que
es conegui millor en què consisteixen
els processos de globalització i quines
són les reformes institucionals, les polí-
tiques públiques i les actituds ciutada-
nes necessàries per a una globalització
més compatible amb la justícia, la pau i
els drets humans.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Per una globalització més justa

país Catalunya

presenta Justícia i Pau Barcelona

aportació fons 30.000 euros

Jornades “La societat colombiana i  la construcció de la pau”
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Migracions i desenvolupament 2003
Aportació Fons 49.129,26 euros
El treball en projectes que vinculen Migracions i Desenvolupament es va ini-
ciar al Fons Català l'any 1996. De l'avaluació dels primers projectes duts a
terme se’n treu una conclusió positiva, per la qual cosa es fa un esforç con-
tinuat d'acompanyament i mediació dels diferents agents implicats: col·lec-
tius de persones immigrades, entitats socials o veïnals, ajuntaments d'aco-
llida, comunitats d'origen i el Fons. En aquest sentit, el Fons facilita la rea-
lització d'un curs de formació i informació dirigit a un grup de persones
d'una localitat (immigrants i autòctons) i es proposa dur a terme unes
Jornades de Codesenvolupament on debatre les experiències i accions amb
la coparticipació de persones immigrades de diferents països africans com
Senegal, Gàmbia, Guinea Equatorial i Marroc.
AJUNTAMENT DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
GENERALITAT DE CATALUNYA
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

La cooperació municipal a Catalunya 2002
Aportació Fons 40.000 euros
La molt bona acceptació del primer Estudi de la cooperació local de
Catalunya amb els països del Sud, que contenia dades dels exercicis 1998-
1999-2000, ha demostrat que és necessari conèixer les dades globals sobre
el conjunt de la cooperació internacional que des del món local es realitza
en solidaritat amb els pobles del Sud. L'any 2003, en ésser el primer d'a-
plicació de la nova Llei catalana de cooperació, ha estat necessari treballar
activament per desenvolupar els instruments que la llei preveu, entre altres
la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i per això és molt útil poder
disposar d'una publicació exhaustiva periòdica que reculli les dades actua-
litzades de la cooperació del món local. Aquest segon estudi de la coope-
ració local de Catalunya abraça el període 2001 i les previsions del 2002.

Àrea de Municipalisme 2003
Aportació Fons 24.771,77 euros
Amb la jornada municipalista "Gestió local democràtica i participativa a
Centre i Sud-Amèrica" el Fons Català dóna suport moviments municipalistes
d’Amèrica del Sud i Amèrica Central. Aquests processos, molts dels quals
desenvolupats en comunitats indígenes, suposen grans reptes de transfor-
mació local en contextos nacionals de crisi, que a hores d’ara són un fre al
desenvolupament dels municipis. Aquest nou enfocament de poder local
està cada cop més estès a Amèrica Llatina i dóna lloc a iniciatives com els
pressuposts participatius, la planificació estratègica participativa en assem-
blees cantonals, en ajuntaments oberts... Per tot això és necessari donar a
conèixer aquestes iniciatives al nostre país i contribuir a la recerca de nous
mecanismes cap a una democràcia local participativa.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Iniciatives pròpies del Fons

Durant l'última dècada, a Amèrica
Llatina s'han donat múltiples processos
de descentralització que han implicat la
transferència de recursos i competèn-
cies a les administracions locals i l'e-
mergència de reptes complexos. En
aquest context, la RECAL (Xarxa de
Cooperació Llatinoamericana), formada
per AIETI, CESPI (Roma) i IIK (Hconurg),
organitza un procés d'estudi i debat,
que finalitza amb la realització d'un
seminari i la publicació de les conclu-
sions, sobre els models per potenciar el
desenvolupament local a Amèrica
Llatina a través de la cooperació des-
centralitzada europea, i fomentar un
intercanvi transeuropeu d'experiències,
especialment per explorar formes inno-
vadores de cooperació municipalista.

El desenvolupament local a
Amèrica Llatina. Reptes i fites
per a la cooperació europea

país Estat espanyol

presenta AIETI

aportació fons 18.000 euros

La pau a Moçambic, el 1992, va ser fruit
d'una llarga història de mediació en què
la Comunitat de Sant Egidi va tenir un
paper fonamental. Moçambic és avui un
model de pau que compta amb una
sòlida democràcia des de fa 10 anys.
Sobre aquesta experiència, a Itàlia, es
publica 'Mozambico. Dalla guerra alla
pace. Storia di una mediazione insolita',
es proposa la traducció i edició del lli-
bre al català i al castellà, amb l'objectiu
de mostrar aquesta experiència com un
model per a la pau a l’Àfrica. 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Traducció i edició del llibre:
Moçambic, una pau per l’Àfrica

país Catalunya

presenta Comunitat de Sant Egidi

aportació fons 13.012,20 euros

A Olot, en els últims anys, l'increment
de la immigració ha generat diversos
nuclis de concentració de població
immigrada que presenta una diversitat
cultural i ètnica important. Per això, el
projecte té com a objectius apropar a la
ciutadania el coneixement de les dife-
rents cultures que conviuen, i la creació
d'un espai de trobada entre autòctons i
foranis per dinamitzar la vida social del
casc antic. Per cobrir els objectius es
realitzen sis jornades interculturals,
amb xerrades temàtiques a càrrec de
persones immigrades, mostres gastro-
nòmiques, musicals i projeccions.
AJUNTAMENT D’OLOT

Programa Olot de colors-
Música i cultura

país Catalunya

presenta Ajuntament d’Olot

aportació fons 2.500 euros

El projecte Llibres i Diversitat ofereix un
conjunt de llibres i propostes dedicades
a la convivència i apropament de cultu-
res, tot impulsant una tasca sensibilit-
zadora des d'un vessant lúdic.
L'objectiu és promoure la lectura i com-
binar-la amb la sensibilització i capaci-
tació de joves en temes d'interculturali-
tat i convivència. A partir d'una propos-
ta metodològica basada en iniciatives
semblants a altres ciutats europees, les
activitats proposen una reflexió crítica
sobre la pròpia cultura, trencar tòpics i
aportar coneixements per a la compren-
sió i enriquiment entre cultures. Les
escoles, centres cívics o altres institu-
cions poden tenir accés a aquestes acti-
vitats i materials per inserir-los en les
seves accions de sensibilització, ja sigui
dins l'horari lectiu o com a activitats
extraescolars. Els llibres, la maleta
pedagògica, els jocs poden servir de
complement als materials i continguts
establerts al currículum educatiu.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Projecte Llibres i Diversitat

país Catalunya

presenta Projecte ELE i Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès

aportació fons 8.895 euros
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Centre de Recursos de Cooperació Municipal
Aportació Fons 57.562,22 euros
El Centre de Recursos de Cooperació Municipal, és una iniciativa conjunta
de la Diputació de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment i es concep com un centre virtual i telemàtic que fa accessible tota la
informació referida a la cooperació que es promou des dels municipis i cap
als municipis.

Els objectius del Centre de Recursos són:

· Posar a l’abast d’ajuntaments, ONG, universitats, centres d’investi-
gació i la ciutadania en general l’experiència i la informació acumula-
da per les dues institucions durant els últims anys en aquest camp.
· Obrir un espai de reflexió, anàlisi i debat i incentivar la investigació
sobre la cooperació descentralitzada municipal.
· Compartir criteris i buscar la complementarietat entre la tasca de les
dues institucions i les contraparts del sud que estiguin implicades en
processos municipalistes a partir d’un projecte comú.

El Centre de Recursos pretén centrar el seu contingut entorn del municipa-
lisme, amb especial èmfasi en donar conèixer les iniciatives que treballen
en l’enfortiment dels governs locals de forma democràtica i participativa. Per
això, té especial relleu la documentació, les experiències i les bones pràcti-
ques en gestió municipal,  democràcia participativa, descentralització, des-
envolupament local i cooperació municipalista.

Pel que es refereix a l’àmbit geogràfic, s’ha prioritzat inicialment Amèrica
Llatina, atès que és l’àmbit del qual es disposa d’una experiència directa en
cooperació més dilatada i del qual es té recopilada una més àmplia infor-
mació documental. En el futur, es preveu l’extensió a altres àrees geogràfi-
ques, especialment al Mediterrani.

El Centre de Recursos reuneix informació sobre los següents eixos temàtics: 

· Descentralització
· Estructura i gestió municipal
· Democràcia participativa
· Desenvolupament local
· Polítiques públiques
· Legislació
· Associacionisme municipal i articulació regional
· Cooperació municipalista i solidaritat
· Poder local i globalització

El tipus d’informació que el Centre reuneix té una gran importància, donat
que són molt pocs els centres d’aquestes característiques a Catalunya i a
l’Estat espanyol. En aquest sentit, el Centre pretén esdevenir en un espai de
referència per a totes les persones i institucions que treballen en el camp
de la cooperació municipal i descentralitzada. 
AJUNTAMENT DE MATARÓ

Àrea Mediterrània 2003
Aportació Fons 118.235,17 euros
La campanya La Mediterrània: una cruïlla de pobles, iniciada el 2002 conti-
nua en marxa el 2003; gairebé 100 ajuntaments de Catalunya i Balears han
treballat la campanya amb relatiu èxit, per donar a conèixer aquestes ini-
ciatives. Es proposa editar una guia d'experiències que reculli les accions
que s'han dut a terme. Aquesta guia és un incentiu a altres municipis per
dinamitzar la campanya amb activitats noves. Una altra iniciativa sorgida
d'aquest esforç és l'edició de material didàctic per a primària, plantejat amb
el format i el temari del material de secundària.
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CANOVELLES
AJUNTAMENT DE MANRESA
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ
FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA

Àrea de sensibilització-conflictes/guerra 
Aportació Fons 45.443,26 euros
ATUREM LA GUERRA: en el marc de les mobilitzacions ciutadanes que s'o-
posen a la guerra d'Iraq es van promoure iniciatives diverses a través de la
Plataforma Aturem la Guerra que volien expressar el rebuig a la cultura de
la violència i evidenciar la necessitat de promoure la resolució dialogada
dels conflictes. 
EXPOSICIÓ CONSTRUIR LA PAU: els conflictes armats actuals són complexos,
les seves causes són diverses, impliquen factors polítics, econòmics,
socials... Amb aquesta exposició es repassen temes de rotunda actualitat i
s'apropen de manera clara al visitant qüestions a priori complexes. 
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
GENERALITAT DE CATALUNYA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Àrea de difusió 2003 
Aportació Fons 72.999,25 euros
L'Àrea de difusió del Fons Català té com a funcions principals: (a) Elaborar
la línia de publicacions, (b) ser un instrument de comunicació a disposició
dels ajuntaments i permetre la circulació de la informació entre els socis i
el Fons, (c) donar a conèixer iniciatives d'altres organismes, institucions i
entitats vinculades al món de la solidaritat. A més de fer-se càrrec de les
publicacions periòdiques (full informatiu, tríptics, memòria anual) les publi-
cacions específiques i, la pàgina web del Fons (www.fonscatala.org)
GENERALITAT DE CATALUNYA

Confederació de Fons 2003 
Aportació Fons 72.999,25 euros
En el marc de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, que agru-
pa els nou fons existents l’Estat espanyol, aquest any es posa en marxa un
nou Projecte d'incidència a la Unió Europea, que té com a objectiu aconse-
guir que les entitats locals gaudeixin d'una presència més activa als pro-
grames de cooperació al desenvolupament de la Unió Europea, així com una
incidència en la presa de decisions polítiques que afectin el capítol de la
cooperació al desenvolupament de la UE. 
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Taller sobre la cooperació descentralitzada amb
Colòmbia
En el marc de la Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a Colòmbia es
van celebrar del 18 al 22 de febrer unes jornades de solidaritat amb aquest
país. El Fons Català, conjuntament amb l’Escola de Cultura de Pau de la
UAB, va convocar  un Taller sobre la Cooperació Descentralitzada que va
tenir lloc el 18 de febrer a Sant Just Desvern amb la presència de represen-
tants de la cooperació descentralitzada d’Itàlia, Suïssa i el País Basc que tre-
ballen en xarxa en solidaritat amb Colòmbia.

Fòrum Social Mediterrani
En el procés preparatori del Fòrum Social Mediterrani que es preveu cele-
brar a Barcelona el juny de 2005, s’han realitzat durant aquest any les dues
primeres assemblees internacionals amb la participació del Fons. La prime-
ra es va dur a terme a Rabat el 2 i 3 de maig, i la segona a Nàpols del 4
al 6 de juliol.

Torbada de municipalisme a Sud-amèrica
Amb l’objectiu de visibilitzar i valorar les iniciatives municipalistes de for-
mació i gestió participativa a Sud-amèrica i construir un espai d’intercanvi
d’experiències i reflexió sobre la democràcia local, el Fons va organitzar a
Badalona el 2 i 3 d’octubre la Trobada de municipalisme a Sud-amèrica, amb
el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona. La tro-
bada, que va comptar amb la participació de més de cent persones, repre-
sentants municipals i d’organitzacions no governamentals, es va estructurar
en tres taules de debat entorn a la participació ciutadana en el desenvolu-
pament local, els moviments socials i el poder local, i la formació i l’empo-
derament en la gestió municipal.

Delegació als campaments de refugiats sahrauís
El 13 d’octubre es va realitzar un viatge als campaments de refugiats sah-
rauís per assistir al Congrés del Front Polisario, al qual va assistir una dele-
gació catalana amb representants de la Coordinadora Catalana d’Ajunta-
ments Solidaris amb el Sàhara (CCASPS) i del Fons Català.

Taller de Cooperació Descentralitzada amb Colòmbia a Sant Just Desvern, 18 de febrer de 2003

3r Fòrum Social Mundial de Porto Alegre i Fòrum
d’Autoritats Locals per la Inclusió Social
El 3r Fòrum d’Autoritats Locals per la Inclusió Social, celebrat a Porto Alegre
el 21 i 22 de gener va reunir a centenars de representants municipals d’a-
rreu del planeta amb la voluntat de reflexionar i intercanviar experiències
sobre la democràcia local, la descentralització i la participació ciutadana,
entre d’altres temes. Al mateix temps, es va celebrar el 3r Fòrum Social
Mundial (FSM), que va reunir milers de persones per tal de debatre i arti-
cular alternatives a la globalització. El Fons va participar en ambdues tro-
bades i a la reunió del Consell Internacional del FSM.

Decàleg contra la Guerra
La Junta Executiva del Fons, celebrada el 12 de febrer, va acordar pronun-
ciar-se en contra de la invasió d’Iraq i adherir-se a la Plataforma Aturem la
Guerra. En la XIX Assemblea General del Fons, celebrada el 22 de març a
Santa Perpètua de Mogoda, es va aprovar un Decàleg contra la guerra a
l’Iraq, que denuncia aquest conflicte per il·legítim, il·legal i immoral, i anima
els ajuntaments i les institucions catalanes a aprovar mocions en contra la
guerra.

Cooperació descentralitzada
i municipalisme

Fòrum Social Mundial, Porto Alegre 2003

XIX Assemblea del Fons Català a Santa
Perpètua de Mogoda, 22 de març de 2003
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Conveni amb les Nacions Unides (UNOPS)
Programa APPI/PDHL-Cuba
El març del 2001, el Fons Català i la UNOPS de les Nacions Unides van sig-
nar 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 vulnerabili-
tat, de la pobresa i de l’exclusió social i en la promoció dels drets humans
i la cooperació al desenvolupament. En aquest marc, el Fons Català i el
Programa de Desenvolupament Humà a Nivell Local a Cuba (PDHL-Cuba),
varen establir un acord de participació, concretat en l’aprovació i l’execució
de dos projectes de cooperació a La Habana Vieja, els quals estan emmar-
cats en l’agermanament entre els municipis de Castelldefels i La Habana
Vieja. 

Del 10 al 17 de novembre de 2002 es va realitzar a Cuba la segona Trobada
de ciutats catalanes solidàries amb municipis cubans. En el marc d’aquesta
Trobada es va participar en una reunió, a la seu de Nacions Unides, amb els
responsables del PDHL-Cuba, els quals varen presentar el programa
APPI/PDHL-Cuba a la delegació catalana. Aquesta reunió va ser complemen-
tada amb una visita als projectes que s’estan desenvolupant a La Habana
Vieja en el marc d’aquest programa.

Des de Cuba el programa APPI-PDHL va proposar realitzar un intercanvi amb
les províncies d’Holguín i Habana Vieja, a partir d’una Missió de la delega-
ció cubana d’aquestes dues províncies a Catalunya. Aquest intercanvi, pre-
vist inicialment pel març de 2003 va haver-se d’ajornar al febrer de 2004 a
causa de la invasió militar a l’Iraq. L’objectiu principal d’aquesta Missió era
la presentació de les línies directrius del desenvolupament humà APPI-PDHL
de la província d’Holguín i del municipi d’Habana Vieja. Aquest intercanvi,
que es va concretar en tres trobades a l’Hospitalet, Castelldefels i Santa
Perpètua de Mogoda, va permetre conèixer millor el programa i poder pla-
nejar estratègies de futur que contribueixin a millorar les pràctiques de coo-
peració municipal a Catalunya.

Reglaments del Parlament Europeu i del Consell
relatiu a la cooperació descentralitzada i de
codesenvolupament
Davant la proposta de revisió dels reglaments de la Comissió de Desenvolu-
pament i Cooperació i de Justícia i Afers Interiors del Parlament Europeu, des
del Fons Català hem fet arribar algunes propostes de modificacions a través
d’eurodiputades catalanes membres de les respectives comissions legislati-
ves. En el cas del reglament de Cooperació Descentralitzada, l’objecte de les
nostres esmenes és intentar que es reconeguin les xarxes de municipis com
a actors de la cooperació descentralitzada. Pel que fa al reglament de Codes-
envolupament, la nostra proposta s’adreça a aconseguir que dins d’aquest
apartat es valori la participació de les institucions descentralitzades dels
Estats membres de la UE, així com la participació activa de les associacions
d’immigrants. Les nostres propostes han estat acollides molt positivament
per eurodiputades catalanes i les han introduïdes com a esmenes pròpies
que caldrà que defensin en el treball de les comissions.

Cooperació multilateralFòrum Europeu d’Autoritats Locals
El Fons va participar al Fòrum Europeu d’Autoritats Locals celebrat del 11 al
13 de novembre a Saint Denis, França, coincidint amb la celebració del 2n
Fòrum Social Europeu. Aquesta trobada va servir per constituir una extensió
europea de la Xarxa mundial de ciutats i col·lectivitats locals que, des de
Porto Alegre 2001, intercanvien punts de vista, tot fent-se ressò, a partir de
les responsabilitats pròpies, dels debats que suscita.

Trobada Llatinoamericana d’Escoles de Formació
Municipal
Del 26 al 28 de novembre, el Fons Català conjuntament amb el Consejo de
Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) va organitzar a São Paulo,
Brasil, la Trobada Llatinoamericana d’Escoles de Formació Municipal amb la
voluntat de crear un espai de debat i de generació de propostes relaciona-
des amb l’enfortiment de processos de gestió democràtica de govern, par-
ticipació ciutadana i desenvolupament de polítiques d’inclusió social. Dotze
experiències de formació d’àmbit del poder local de Mèxic, Centreamèrica,
Carib, regió Andina, Brasil i Con Sud, amb una amplia trajectòria en el camp
municipalista, van participar a la trobada.

1a Conferència de Municipis i Associacions Europees
vinculades amb territoris palestins
El Fons va participar a la reunió de la Xarxa de Municipis Europeus per la
Pau a l’Orient Mitjà que va tenir lloc a Nàpols el 28 i 29 de novembre. La
trobada va servir per aprovar el Pla de treball i objectius de la Xarxa i un
esborrany de Declaració.

Trobada Llatinoamericana d’Escoles de Formació Municipala São Paulo,
28 de novembre de 2003
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Kafo, Associació de Residents Senegalesos del Vallès Occidental, Associació
d’Immigrants Africans, Associació de Treballadors Mauritans, Sabusire,
Associació Cultural Diouda, Jam-Tan, Candema, Associació d’Originaris de
Bouentzé a Espanya, Riebapua, Caddic, Associació de Residents
Senegalesos de Barcelona, Planeta, Kawral Fouladou, Denden Gollen,
Associació de Gambians de Santa Perpètua de Mogoda, Desarrollo 2000 en
África.  

Hi ha també molts ajuntaments directament implicats en la presentació i l’e-
laboració de projectes de cooperació amb els seus residents estrangers,
entre altres: Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Calella, Olot, Montmeló,
Granollers, Girona, Santa Perpètua de Mogoda, la Bisbal d’Empordà,
Terrassa, Sant Celoni, Blanes, Santa Margarida de Montbui, Figueres i
Palafrugell.

Les intervencions en què participa el Fons es basen en les prioritats defini-
des en origen ja sigui per les comunitats de base, com per les associacions
d’immigrats, i estan  essencialment enfocades cap a la salut, l’agricultura,
la seguretat alimentària, les petites unitats de transformació, l’enfortiment
de les organitzacions locals de les comunitats d’origen, la seguretat ali-
mentària, etc. És per això, que les prioritats del Fons són els projectes que
generen ocupació i rendibilitat, també els microprojectes i els projectes de
millora agrícola per a les comunitats pageses. Pel que fa a les comunitats
d’origen, s’està donant suport a la creació d’estructures pensades per pro-
piciar el desenvolupament, ja sigui a través de les cooperatives de produc-
ció, les associacions de joves al voltant de projectes productius, els grups
de dones, etc.

Els expatriats i les seves famílies, a través de llur participació en la vida
associativa del país d’acollida, s’inscriuen en una dinàmica d’intercanvi de
riquesa cultural i d’integració ciutadana. És per això, que cada cop que els
immigrants s’associen per contribuir al desenvolupament del seu país d’ori-
gen, alhora, manifesten una voluntat de conservar els propis trets culturals
i socials, sabent que tant els fons que ells reparteixen com els projectes
col·lectius que organitzen, ajuden a millorar econòmicament i políticament
la situació del seu país i les seves col·lectivitats. 

La dificultat del procés rau en la falta de formació que caracteritza general-
ment els col·lectius que es dediquen a la cooperació al desenvolupament.
El nivell de formació i d’organització dels col·lectius immigrats a Catalunya
encara és feble. Per això, les nostres accions es concentren a l’àmbit de les
associacions de base i  les iniciatives que aquestes proposen. L’aspecte for-
matiu continua sent una de les prioritats perquè permet que l’immigrant tin-
gui consciència clara del seu rol com a actor i protagonista de la coopera-
ció.   

El contingut de les sessions de formació està sempre en consonància amb
les necessitats del grup, però també amb altres variables com poden ser el
grau de coneixement de la zona o del país d’origen dels immigrats per part
de la resta de participants. Aquesta apreciació és important, ja que permet
discutir sobre conceptes com la pobresa, el desenvolupament, etc., que
sovint tenen connotacions culturals que els atorguen sentits radicalment
diferents. Els projectes i programes que es treballen amb els partenaires
immigrats són pensats, elaborats i lligats en el decurs d’aquest procés de
formació.

A partir de l’any 1996, el Fons Català va iniciar un model de cooperació
basada en la implicació dels immigrants en els processos de desenvolupa-
ment en els seus països d’origen. Aquesta és una aliança entre cooperació
i desenvolupament totalment necessària i més si tenim present que les cau-
ses profundes dels moviments migratoris actuals s’han de buscar en el crei-
xement de la pobresa i la manca d’horitzó en aquests països. 

En aquest sentit, veiem la necessitat d’associar el país d’origen i els propis
immigrats en la gestió de la immigració ja que, segons ens mostra l’expe-
riència més recent, les mesures unilaterals adoptades fins ara pels països
d’acollida, mai podran canviar el curs dels moviments migratoris actuals. Cal
doncs, que continuem fent costat als esforços dels Estats, a les organitza-
cions de la societat civil i en particular, a les associacions d’immigrants, per
aconseguir plegats, una cooperació més justa. 

Definim el codesenvolupament com un model de cooperació inscrit en la
dinàmica general de la cooperació internacional descentralitzada, que busca
una actuació conjunta en els camps de la immigració i el desenvolupament,
apostant tant per la implicació dels immigrants com actors i protagonistes
dels progrés, com pel canvi en les seves comunitats d’origen. És una apro-
ximació nova i original, que aposta pels avantatges derivats de l’inestima-
ble potencial que pot oferir la immigració com a mediadora entre els pobles
pel coneixement de les cultures i les societats amb les quals coopera. El
codesenvolupament intenta potenciar el paper que els immigrants juguen
en el desenvolupament del seu propi país i aposta al mateix temps per la
cooperació activa de les comunitats d’origen. Pels immigrants implicats en
l’experiència del codesenvolupament, aquesta és una de les millores formes
de cooperació que implica l’actuació directa i conjunta dels pobles, ja que
es presenta com a cooperació «de poble a poble». 

En la gestió del codesenvolupament les migracions s’han de fer buscant el
benefici recíproc entre els països d’origen i els d’acollida i també perquè
actuïn com a motors per beneficiar els mateixos immigrants. Des d’aquesta
òptica, pel Fons Català, les migracions no han de ser per elles mateixes la
solució a la pobresa, sinó tot el contrari, un instrument per combatre-la. Això
significa que els projectes de codesenvolupament pretenen implicar la immi-
gració en la creació de condicions favorables perquè les poblacions d’origen
no vegin l’acte d’emigrar com l’única solució als seus problemes econòmics
i sociopolítics. En definitiva, es tracta d’utilitzar el potencial de la immigra-
ció, en totes les seves característiques, perquè participi activament a la llui-
ta contra la pobresa i les seves conseqüències.

Des de 1996, les iniciatives presentades al Fons Català per associacions
d’immigrants dirigides cap les seves comunitats d’origen ha augmentat, de
manera continuada, tant en nombre com a també en zones geogràfiques
d’intervenció. Actualment s’està treballant a Senegal, Gàmbia, Marroc,
Mauritània i Guinea Equatorial, on hi ha en marxa o ja s’han realitzat uns 40
projectes de desenvolupament.

Hi ha 20 associacions d’immigrants implicades en projectes propis o en
col·laboració amb el seu ajuntament de residència. Són les següents:
ADECRS, GRIMM, D&M, Associació Cultural Mousa Molo, Jama Kafo-Muso

Codesenvolupament
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Aquest és un mètode a través del qual s’intenten complir dos objectius: 1)
Permetre que els mateixos actors es facin seu el projecte i aconseguir la
seva implicació. Per aconseguir aquest objectiu es fa participar tothom en
la feina utilitzant com a material de discussió les noticies i les informacions
que sobre la situació cultural, econòmica i política del seu país i la seva
comunitat en particular. 2) Promoure l’intercanvi cultural. Aquest apropa-
ment cultural es fa possible amb la creació d’un canal d’integració i visua-
lització de l’immigrat, i una sinergia positiva entre els càrrecs electes, ciuta-
dans d’origen immigrat i representants d’entitats locals que obri la via a una
possible participació de l’estranger en la vida i els assumptes de la munici-
palitat. 

Les formacions i les capacitacions de les comunitats es fan comptant amb
la col·laboració de les ONG locals, ja que segons la proposta d’actuació, són
les que en el moment d’engegar les iniciatives actuen com a base sobre el
terreny. És per això, que creiem que treballant en la línia de les organitza-
cions d’immigrants, la mobilització conjunta amb les associacions comuni-
tàries de base permetria engegar projectes, més ambiciosos, destinats a
assolir clars avenços en les comunitats receptores.

Com a organització municipalista, el nostre compromís ha d’estar enfocat
cap el fet que les col·lectivitats territorials catalanes, integrades en el Fons,
apostin amb més energia pel partenariat Nord-Sud. En aquest sentit, pro-
moure també la cooperació efectiva amb els països d’origen dels immigrats,
perquè es puguin mobilitzar recursos, tot implicant les diàspores, per ende-
gar mecanismes de codesenvolupament.

Si bé la contribució dels immigrants al desenvolupament dels seus països
d’origen és una realitat, malauradament l’efectivitat d’aquestes iniciatives i
inversions es veu limitada per l’absència d’estructures locals que donin
suport i orientació al vincle immigrants i comunitat local, i per tant, garan-
teixin i dinamitzin una relació duradora entre si. Com a resposta a aquesta
absència d’espais de concertació que dificulten la comunicació entre els
immigrants i les seves comunitats d’origen, el Fons Català ha obtingut finan-
çament de la Unió Europea per a la realització d’un programa per a la cre-
ació i consolidació d’un espai de concertació i d’acompanyament al Senegal.
Es tracta d’un projecte per a la dinamització d’un espai d’intercanvi i coo-
peració entre els immigrants senegalesos i les seves comunitats d’origen. El
projecte es portarà a terme amb la col·laboració dels col·lectius d’immi-
grants de Terrassa (Associació de Senegalesos Residents del Vallès
Occidental) i de Girona (ADECRS) amb les comunitats de Saré Coly i Ndiossy. 

2n estudi sobre la cooperació
local de Catalunya amb els

països del Sud
Les dades presentades a continuació són el resum de la informació considerada més
rellevant del 2n Estudi sobre la cooperació  local de Catalunya amb els països del
Sud publicat el juliol de 2003. Hi ha tres blocs:

- Nombre de corporacions que han realitzat cooperació els exercicis 2000,
2001 i 2002

- Evolució de diferents aspectes de la cooperació local sobre els quals es
disposa d’informació en un període més llarg que els tres darrers anys

- Dades concretes sobre la cooperació local l’any 2001

Corporacions locals i cooperació
Cooperació al desenvolupament des dels ajuntaments de Catalunya
Actualment a Catalunya hi ha 319 ajuntaments que realitzen accions de cooperació
al desenvolupament, que representen una gran part de la població catalana (88,6%),
289 ajuntaments  que no destinen recursos a cooperació, i 338 que no disposem de
les dades i que probablement tampoc no n’han realitzat, o bé han fet una aportació
puntual en alguna campanya d’emergència (2000,2001 i 2002).

Per nombre d’ajuntaments

Per població representada

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

SÍ fan cooperació

88,6%

NO fan cooperació

289

NO tenim informació

338

SÍ fan cooperació

319

NO fan cooperació

3,4%
NO tenim informació

8,1%
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Ajuntaments cooperants i Socis del Fons
Dels 319 ajuntaments que realitzen accions de cooperació, 233 són socis del Fons i
75 en són col·laboradors i, en tot cas, la majoria d’ajuntaments cooperants mante-
nen relació amb el Fons Català. L’any 1999 eren 207 els ajuntaments cooperants
socis del Fons, és a dir, que hi ha hagut un augment considerable d’ajuntaments
cooperants que s’han fet socis del Fons.

Dels 319 ajuntaments cooperants

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Cooperació al desenvolupament des de les Diputacions

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Diputacions cooperants i Socis del Fons
De les 4 diputacions cooperants

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Cooperació al desenvolupament des dels Consell Comarcals

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Consells comarcals cooperants i Socis del Fons
Dels 15 consells comarcals cooperants

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Dades-evolució de la cooperació local 
Increment dels recursos de les corporacions locals per a cooperació
Entre 1998 i 2002 el volum dels recursos destinats a cooperació al desenvolupament
des de les corporacions locals ha mantingut una tendència d’augment any rere any,
amb un increment mitjà d’un 7,83%.

Aquest increment denota que la preocupació de les corporacions locals per les pro-
blemàtiques 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 crei-
xement.

Socis del fons

233(73,1%)

Fan cooperació al desenvolupament
les 4 diputacions

No disposem d’informació

No col·laboren amb el Fons

2

Socis del Fons

2

Col·laboradors del Fons

75(23,5%)
No col·laboren amb el Fons

11(3,4%)
No tenim informació

22

Fan cooperació

15

No fan cooperació

4

Socis del Fons

12

Col·laboradors del Fons

2
No col·laboren
amb el Fons

1

1998 1999 2000 2001 2002

Volum de recursos a

cooperació dels ajuntaments 9.127.066,81 13.327.119,86 10.530.354,35 11.694.797,11 12.703.944,10

Volum de recursos a

cooperació dels consells comarcals 36.248,30 30.141,59 15.802,77 42.192,61 44.362,00

Volum de recursos a

cooperació de les diputacions 2.811.202,69 2.968.479,28 3.158.992,89 3.382.814,71 3.779.007,49

Volum de recursos a

cooperació de les Mancomunitats 360.607,26 360.607,26 360.607,26 360.607,26 360.607,26

Total 12.335.125,05 13.327.119,86 14.065.757,27 15.480.411,69 16.887.920,85

Increment interanual + 8,0% + 5,5% + 9,7% + 9,0%
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Consells de Cooperació
A mesura que als municipis es configura i s’enforteix un teixit social entorn dels
temes de cooperació, molts ajuntaments opten per impulsar la creació d'un òrgan
de participació ciutadana, els Consells de Cooperació, on les entitats ciutadanes i els
representants de la corporació local relacionades amb la cooperació al desenvolu-
pament tenen l'oportunitat de definir una acció conjunta de cooperació i sensibilit-
zació d’àmbit local.

Municipis amb Consell Municipal de Cooperació i any de creació

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Actualment existeixen 57 consells de cooperació a Catalunya. Des de 1994 arran de
la Campanya del 0,7%, els ajuntaments han tendit a buscar espais d'interlocució
entre els agents locals de cooperació com a un instrument de la política de la coo-
peració local. Des de 1999 fins a 2002 s’han creat 16 consells de cooperació a dife-
rents municipis.

0,7% com a mesura de l’esforç relatiu dels ajuntaments quant a cooperació

Ajuntaments que han assolit el 0,7% i any d’assoliment

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

93 ajuntaments han destinat el 0,7% o més a cooperació i 12 n’han previst l’any
d’assoliment en els pròxims 3 anys (dades 2002). Des del 1994, any de les mobilit-
zacions socials a Catalunya (Campanya 0,7%), s’han anat sumant molts ajuntaments
en l’assoliment del 0,7%.  Entre els anys 1997 i 2002 és el període on més ajunta-
ments l’han assolit o l’han superat.

Agermanaments
Si bé són diverses les activitats que els poders locals realitzen a l’àmbit internacio-
nal, els agermanaments-cooperació són, possiblement, la modalitat de cooperació
més estesa i en plena expansió, que pretén promoure relacions internacionals i de
cooperació horitzontals i participatives i contribuir a l'intercanvi i el coneixement
mutu. L’agermanament-cooperació és un vincle bilateral entre un municipi o entitat
local del Nord i un municipi o entitat local del Sud amb l’objectiu de treballar tas-
ques de cooperació al desenvolupament i solidaritat entre els pobles.

Ajuntaments cooperants i agermanaments amb el Sud
i/o zones de conflicte per país i continent

Agermanaments-cooperació per any d’inici de l’agermanament

Els ajuntaments i la societat civil de molts municipis catalans opten per l’agerma-
nament com la via per la cooperació, la solidaritat i l’intercanvi amb els municipis
dels països del Sud. L’any 2002 hi ha 56 municipis catalans que han establert rela-
cions via agermanaments amb municipis del Sud, la qual cosa fa un total de 80 ager-
manaments. Els primers agermanaments entre municipis del Sud i municipis catalans
es remunten a l’any 1984.  Des dels vuitanta hi hagut un gran creixement del nom-
bre d’agermanaments entre poblacions catalanes i poblacions del Sud: concretament
hi hagut fins a 1996 una mitjana de 3 agermanaments per any; entre el 1996 i el
2000 es dóna una mitjana de 6 agermanaments anuals.

1994: Campanya del 0,7%
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DADES 2001
Recursos destinats a cooperació per línia d’actuació (dades 2001)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Una de les característiques a ressaltar de la cooperació local és que la majoria dels
recursos s’han destinat a projectes de cooperació, un 68,7%, percentatge gairebé
igual que el 1999, 68,8%.

En aquest sentit, la cooperació no esdevé només una intervenció puntual davant
d’una situació de crisi, sinó que tant els projectes de cooperació com la sensibilit-
zació són els dos àmbits d’intervenció que agrupen gairebé la totalitat dels recursos
de la cooperació local.

Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència segons el sector de
cooperació (dades 2001)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Només es consideren els recursos que s’han aplicat a projectes de cooperació i d’emergència o

ajuda humanitària

L’anàlisi de recursos per sectors  mostra una clara preferència pels projectes d’in-
fraestructures, educació-formació, sanitat i desenvolupament municipalista; aquests
sectors agrupen la meitat dels recursos que s’han destinat a cooperació l’any 2001.

Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència segons els beneficiaris
(dades 2001)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
Només es consideren els recursos que s’han aplicat a projectes de cooperació i d’emergència o
ajuda humanitària

Els col·lectius que reben la majoria de les aportacions són els sectors més vulnera-
bles com la població rural, els infants, les dones i els joves. 

En relació amb el fort increment del sector municipalisme, pel que fa als beneficia-
ris, també les autoritats locals ha estat un dels prioritaris. Aquest fet s’explicaria per
la particularitat de la cooperació descentralitzada d’enfortir el poder local com un
dels sectors d’intervenció importants pel desenvolupament d’aquests països.

Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència segons àrea geogràfica
(dades comparades 1999 i 2001)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

L’àrea de Amèrica Central, Mèxic i Carib agrupa gairebé el 50% dels recursos de la
cooperació de les corporacions locals, seguit de l’àrea de Sud-amèrica, que n’agru-
pa el 15%.

Tant el 1999 com el 2001 les àrees prioritzades per les corporacions s’han mantin-
gut constants. Les variacions entre aquests dos anys entre les àrees es produeixin
com a resposta de la cooperació catalana davant les situacions d’emergència. 

Emergència/Aj. Hum.

9,1%

Cooperació

68,6%

Acollida/Colònies

2,7%
Suport organitzatiu

2,9%
Sensibilització

16,7%

Sanitat

11,86%

Construcció
d'infraestructures

15,18%
Sector no especificat

4,66%

Rehabilitació d’infraestructures

2,96%

Desenvolupament rural

4,24%

Promoció dels DDHH i la democràcia

4,43%Equipaments, estris o recursos bàsics

4,91%

Suport organitzatiu 2,90%
Desenvolupament cultural 1,63%
Protecció del medi ambient 1,26%
Promoció sociolaboral 1,12%

Educació - Formació

13,76%

Desenvolupament productiu

7,12%

Desenvolupament social

5,04%

Desenvolupament
municipalista

9,01%
Ajuda d'emergència

9,90%

Camperols
i població rural

14,60%

No especificat

4,14%

Població general

38,01%

Joves

6,26%
Dones

6,16%Refugiats, desmobilitzats i desplaçats

3,94%Col·lectius tècnics o professionals

3,38%
Grups indígenes

2,64%
Altres col·lectius 1,55%

Obres 1,36%
Infants del carrer 1,14%

Discapacitats 0,54%
Vells 0,21%

Infants

7,97%
Autoritats locals

8,06%



94 9595

Distribució dels recursos segons el país (dades 2001)

Classificació per ordre decreixent dels 20 països que reben més aportacions de la
cooperació local catalana. S’ha marcat també els països que en el Pla Director de
cooperació al desenvolupament 2003-2006 aprovat pel Parlament de Catalunya es
consideren prioritaris.* 

A la taula següent els colors denoten:
Països prioritaris segons el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2003-
2006
Països en conflicte (el Pla Director considera que anualment també es pot prioritzar
algun país o àrea en conflicte)

* Abstracte del Pla Director de cooperació al desenvolupament 2003-2006 pel que
fa els països prioritaris aprovat pel Parlament de Catalunya segons 1699/VI, de 19 de
febrer de 2003, en el punt II.D:

“(...) D’acord amb els criteris i tenint en compte els recursos materials, humans i eco-
nòmics, i analitzades les capacitats de cooperació efectivament existents a
Catalunya, es proposa concentrar el 70% dels recursos destinats l’any 2006 als nous
objectius estratègics sobre desenvolupament als països següents:
Mediterrània: Algèria i Marroc.
Amèrica Central i Carib: El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, República
Dominicana i Cuba.
Amèrica del Sud: Bolívia, Equador i Perú.
Àfrica subsahariana: Camerun, Costa d’Ivori, Etiòpia (PMA), Moçambic (PMA) i
Senegal (PMA).
Països en conflicte: es pot prioritzar anualment algun país o alguna àrea en conflic-
te, amb l’informe previ del Consell de Cooperació al Desenvolupament. (...)”

Realitzant l’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 aprovat al Parlament de
Catalunya (el 19 de febrer de 2003), podem afirmar que la cooperació local catala-
na 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 en 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 en destinació als 5 països en conflicte (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 anteriors consideracions, es pot afirmar també que els recursos des-
tinats als 10 primers països receptors equivalen al 63% del total dels recursos de
l’administració local per a cooperació i emergència.

Un sol país, El Salvador, ha rebut  gairebé la cinquena part de tots els recursos per
a cooperació, el 17,91%, seguit de Nicaragua, el 13,13%; Cuba, el 7,05%; el Marroc,
5,5% i Guatemala, el 5%. Els cinc primers països receptors d’ajuda són d’Amèrica
Central menys el Marroc, que ha passat a ser el quart país destinatari dels fons de
la cooperació local catalana.

Dos dels principals receptors d’ajuda, Nicaragua i Cuba, són els països on hi ha més
ajuntaments agermanats i on existeix més moviment no governamental a Catalunya
vinculat amb aquests països. És a dir, que tant el moviment social català com les
institucions públiques catalanes tenen llaços de solidaritat amb poblacions d’a-
quests països prioritaris.

Gestió directa o indirecta dels projectes de cooperació (2001)
Les corporacions locals destinen el 27,9% dels recursos a programes de cooperació
directa i el 72,1% a projectes de cooperació no directa.

Es considera cooperació directa quan la corporació destina els recursos o bé a l’en-
titat i/o alcaldia del Sud, o bé organitza activitats de sensibilització des de la pròpia
estructura municipal. Per tant, cooperació no directa seria quan la corporació finan-
ça projectes coordinats per les ONG o entitats del Nord perquè aquestes gestionin
els recursos de la cooperació.

PAÍS Import (ee) %

El Salvador 2.047.703,30 17,91%

Nicaragua 1.501.535,75   13,13%

Cuba 805.824,40   7,05%

Marroc 629.460,73   5,50%

Guatemala 577.796,56   5,05%

Perú 529.463,37   4,63%

Bòsnia i Hercegovina 344.450,72   3,01%

Índia 335.096,14   2,93%

Hondures 329.203,84   2,88%

Bolívia 323.302,44   2,83%

Afganistan 303.948,94   2,66%

Equador 278.260,65   2,43%

Senegal 241.136,63   2,11%

Colòmbia 224.686,43   1,96%

Mèxic 219.050,17   1,92%

Sàhara Occidental 206.261,50   1,80%

Costa d'Ivori 185.286,59   1,62%

Camerun 157.543,30   1,38%

Brasil 140.478,81   1,23%

Algèria 105.657,93   0,92%
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Les exposicions són una bona manera d’aproximar-nos a realitats llunyanes,
d’aprofundir en temes com la pau, la cooperació, els drets humans a partir
de fotografies, estadístiques, textos, dibuixos. En aquest sentit, el Fons
Català compta amb diverses exposicions que ha posat a l’abats dels ajun-
taments interessats a exhibir-les en els seus municipis.

Construir la Pau: els conflictes oblidats
i el nou conflicte global
Amb la fi de la Guerra Freda s’acabava una etapa d’enfrontament bipolar i
de conflictivitat bèl·lica, on havia planat el perill d’utilització d’armes nucle-
ars. Així, es va pensar que s’instauraria un nou ordre mundial, però la darre-
ra dècada ha viscut un reviscolament de conflictes que quedaven amagats
sota la lògica de l’enfrontament entre blocs. Durant aquest temps s’han pro-
duït uns 120 conflictes armats, que han implicat 80 estats i han generat deu
milions de morts. L'exposició Construir la Pau: els conflictes oblidats i el nou
conflicte global és un projecte de sensibilització realitzat per Oikumene,
Acció Ciutadana per la Pau i l’Equitat amb el suport del Fons Mallorquí i el
Fons Català, que invita a la reflexió sobre els conflictes bèl·lics al món d’a-
vui i elabora propostes per la construcció de la pau. 

Exposicions

96

Sàhara, un poble oblidat
Els 175.000 sahrauís que es van refrendar com a Estat proclamant la
República Àrab-Saharauí Democràtica (RASD) i que van marxar del seu terri-
tori davant la invasió del Marroc i Mauritània, viuen, ja fa més de 24 anys,
en una part del desert d’Algèria anomenat “Hamada” un terreny dur i inhòs-
pit on res no creix. La població viu en tendes de campanya distribuïdes en
quatre grans campaments o “Wilaies” que tenen el nom de regions del
Sàhara Occidental (Aaiun, Smara, Daijla i Auserd). Aquesta exposició foto-
gràfica ens condueix a un recorregut per la vida diària dels habitants dels
campaments de refugiats sahrauís. A partir de les imatges recollides per
Ramon Josa Campoamor, se’ns mostra la vida íntima i l’altra cara d’aquests
campaments situats enmig del desert algerià.

La Mediterrània, una cruïlla de pobles
Aquesta exposició s’emmarca en la Campanya de sensibilització La
Mediterrània, una cruïlla de pobles, en la qual han participat un centenar de
municipis de Catalunya i les Illes Balears, que es proposa recuperar i donar
a conèixer el que la Mediterrània representa per tal de construir una verita-
ble cultura de la solidaritat amb els nostres veïns mediterranis. L’exposició
presenta els orígens de la Mediterrània, les seves potencialitats i la dels
seus pobles, els problemes que pateix, els reptes que afronta i l’acció local
que es pot portar a terme des dels municipis. Ha estat elaborada pel Fons
Mallorquí, el Fons Menorquí, el Fons Pitiús i el Fons Català amb la voluntat
de contribuir a l’acostament dels municipis de Catalunya i les Illes Balears
a la complexa realitat de l’espai Mediterrani.

Colòmbia té vida, viu Colòmbia
Aquesta exposició, elaborada conjuntament pel Fons Català, l’Escola de
Cultura de Pau de la UAB i Educació Sense Fronteres ens proposa un reco-
rregut per diferents aspectes característics de la història i la societat colom-
biana. Alternant fotografia, dades i poesia, la mostra ens aproxima a la his-
tòria, a la cultura i al conflicte armat en què es troba aquest país llatinoa-
mericà. A més, es recullen un seguit de propostes a portar a terme des de
Catalunya per tal de donar suport al poble colombià. 

Campament de refugiats saharauís
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Avaluar per Evolucionar: Tres anys després del Mitch
La gestió del Poder Local davant l’emergència i la
reconstrucció
L’huracà Mitch va ser una gran catàstrofe per Amèrica Central, que va reve-
lar i agreujar una situació preexistent de vulnerabilitat i pobresa. En aquest
context, el Fons Català de Cooperació va iniciar una Campanya d’Emergència
i Reconstrucció, que des del primer moment va comptar amb la ràpida res-
posta d’un bon nombre d’institucions, entitats i ciutadans de Catalunya. Des
de l’any 1998 s’ha dut a terme un procés d’anàlisi i sistematització que cul-
mina amb aquesta publicació elaborada a partir de ponències presentades
a la Jornada Avaluar per Evolucionar: tres anys després del Mitch (Girona, 9
de juliol de 2002). 

En el primer bloc, després de les presentacions pertinents, es troben les lli-
çons apreses en el procés de reconstrucció a Amèrica Central. Jean-Jacques
Wagner, del Centre d’Études des Risques Géologiques (CERG), presenta la
vulnerabilitat de Amèrica Central davant les catàstrofes naturals; François
Grünewald, president del Grup Urgence, Réhabilition, Développment (URD),
explica els tres anys d’investigació i seguiment a Centreamèrica del Grup
URD; Victòria Planas, responsable de l’àrea de Amèrica Central, Mèxic i el
Carib del Fons Català, parla del context en el qual es va donar l’huracà Mitch
i la Campanya portada a terme des del Fons; i Javier Calderón, investigador
de l’Institut d’Études du Développment Economique et Social de Paris i del
Fons Català, presenta quatre estudis de cas a Nicaragua i les conclusions de
les respostes davant les catàstrofes a Centreamèrica. En el segon bloc del
document, es presenten les intervencions realitzades a la taula rodona de
la jornada celebrada a Girona explicant experiències concretes i d’àmbit
local.

La línia de comunicació del Fons promou una estratègia de comunicació
interna 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,
sensibilització, jornades, etc. A partir d’aquesta publicació mensual es manté
una comunicació constant i fluida. A més, s’editen tríptics sobre informació
específica en la qual treballa el Fons.

La publicació de referència del Fons és la memòria anual, on es recull l’es-
tratègia de treball, la informació econòmica, els convenis signats, les
accions d’emergència, els projectes consignats, les activitats de cooperació
descentralitzada i municipalisme, les comissions de treball, els consells de
cooperació, etc.

La pàgina web (www.fonscatala.org) és un altre dels instruments de comu-
nicació, on es troba informació sobre els objectius, els orígens i les actua-
cions que es fan, així com dades referents a projectes finançats, informació
de campanyes que es coordinen, facilitar l’accés a les publicacions i infor-
mar 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
projectes, 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. 

D’altra banda, a partir de les dades recollides en
l’Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els
Països del Sud que el Fons edita cada dos anys i a
través de la informació extreta de les aportacions
econòmiques fetes a través del Fons, s’ha elaborat
una base de dades pública, consultable a la pàgina
web del Fons, que s’actualitza anualment amb infor-
mació rellevant sobre les polítiques públiques de
solidaritat i cooperació al desenvolupament que por-
ten a terme les institucions locals catalanes. 

En l’àmbit de la comunicació externa, la premsa local
i comarcal recull puntualment informació referent a
jornades 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’acti-
vitats 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 programa Solidària de Vilafranca Televisió, un
espai setmanal de notícies sobre activitats relacio-
nades amb el món de la cooperació, el qual, a tra-
vés del Circuit de Televisions Locals, es distribueix
gratuïtament a una vintena d’emissores locals.
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Les comissions de treball són un marc de participació obert, des d’on s’im-
pulsen i desenvolupen les línies de treball, es fan jornades temàtiques i sec-
torials i s’aprofundeix en els continguts de cara a orientar les noves estra-
tègies futures. En el transcurs del 2003 han funcionats tres comissions de
treball i s’ha observat un lleuger increment de la participació dels socis. 

Comissió de la Mediterrània
Analitzar i comprendre les dinàmiques actuals a la Mediterrània, treballar en
propostes d’acció per activar la cooperació i contribuir a desincentivar el
conflicte violent en l’espai mediterrani són els objectius de la Comissió de
la Mediterrània. En aquest sentit, s’ha continuat treballant en la difusió de
la campanya de sensibilització La Mediterrània una cruïlla de pobles, a la
qual fins ara s’han sumat més de 100 ajuntaments de Catalunya i les Illes
Balears, i recentment s’ha editat una carpeta didàctica per a les escoles de
primària. 

D’altra banda, la comissió va promoure l’organització d’una delegació del
Fons al Marroc per aprofundir en la realitat del Rif i veure com s’estan duent
a terme els diferents projectes ja en curs. Posteriorment, arran del terratrè-
mol que va afectar la província d’Al-hoceima el passat 24 de febrer, es va
endegar una campanya d’emergència que es va poder coordinar, des del pri-
mer dia, amb els col·lectius d’immigrants provinents d’aquesta regió i que
viuen a Catalunya.

Amb l’objectiu de potenciar una dimensió europea a través de la participa-
ció en la Xarxa de Municipis Europeus Cooperants amb Palestina, que es
proposa contribuir a la pau a l’Orient Pròxim a partir de la cooperació des-
centralitzada i la promoció del diàleg entre municipis israelians i palestins.
Finalment, des de la comissió, es pretén orientar i avaluar les línies de coo-
peració amb municipis i entitats de la Mediterrània per reflexionar sobre
l’enfocament comú més adient.

Comissió de Migracions i Desenvolupament
La Comissió de Migracions i Desenvolupament té com a objectiu donar
suport tècnic i dinamitzar les organitzacions d’immigrants per tal que es pro-
moguin projectes de desenvolupament a les seves zones d’origen. En con-
cret, ha realitzat el seguiment dels programes de codesenvolupament que
es duen a terme a cinc països: Guinea Equatorial, Mauritània, Senegal,
Gàmbia i Marroc, els àmbits d’intervenció dels quals són principalment: l’a-
gricultura, l’hidràulic rural, la sanitat, la formació i la capacitació de grups
locals i la seguretat alimentària.

La dimensió que ha anat adquirint la línia del codesenvolupament dins del
treball del Fons ha permès que s’hagin pogut promoure iniciatives de més
gran abast, com el projecte MIDEL al Senegal que s’ha presentat a cofinan-
çament europeu, i es durà a terme en els propers 18 mesos, amb participa-
ció activa de col·lectius d’immigrants senegalesos del Vallès Occidental i les
comarques gironines.

Des de la comissió s’ha fet seguiment de la Proposta de reglament sobre
la creació d’un programa d’assistència tècnica i financera a favor dels paï-
sos tercers: asil i migracions, que es considera una proposta molt positiva,

Comissions de treballLa Mediterrània: una cruïlla de pobles
La Mediterrània a les escoles de primària
Com a part del treball del Fons Català a l’Àrea Mediterrània, la Comissió de
la Mediterrània va proposar el llançament d’una campanya: La Mediterrània:
una cruïlla de pobles, per donar a conèixer la diversitat cultural i la proxi-
mitat entre els pobles que compartim aquest espai comú.

Entre els anys 2002 i 2003 més de 50 ajuntaments i altres entitats de
Catalunya han participat en activitats d’aquesta campanya, entre les quals
hi ha xerrades, projecció de vídeos, exposicions i difusió de materials didàc-
tics per a escoles de secundària. L’èxit d’aquests materials ens ha portat a
elaborar una nova carpeta didàctica per als alumnes de les escoles de pri-
mària.

El tema de la Mediterrània permet introduir la qüestió de la diversitat en
unes aules cada cop més plurals i alhora és la possibilitat de tenir un millor
impacte, en tractar-se d’estudiants més joves. El material permet acostar-nos
a les cultures que comparteixen la mateixa mar, i ens apropa a certs col·lec-
tius existents dins la nostra societat. El material parteix d’aquest doble enfo-
cament i s’estableix com a eina amb propostes pràctiques per ajudar el pro-
fessorat.

La conscienciació promoguda pel Fons Català en aquesta Campanya s’afe-
geix als objectius d’atenció a la diversitat promoguts per les escoles, amb-
dós per donar cabuda a les demandes d’unes societats cada cop més mul-
ticulturals. 
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ja que constata la necessitat de facilitar ponts de contacte entre els països
d’origen de la immigració amb els països d’acollida i, a la vegada, reconeix
la legitimitat dels països tercers de tenir un rol més actiu en els processos
migratoris.

Comissió de Municipalisme
En aquest any la Comissió de Municipalisme es va proposar com a objectiu
impulsar iniciatives de formació municipalista, enfortiment de la gestió local
i suport a l’elaboració de plans estratègics. En aquest sentit, es va celebrar
la Trobada de Municipalisme a Sud-amèrica, els dies 2 i 3 d’octubre a
Badalona, organitzada pel Fons Català, amb el suport de la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Badalona. En aquesta línia de treball, la comis-
sió va impulsar el desplaçament d’una delegació del Fons al Brasil integra-
da per regidors dels ajuntaments Castelldefels, Santa Perpètua de Mogoda
i Sant Just Desvern, juntament amb tècnics del Fons per assistir a la Trobada
d’Escoles Municipalistes, organitzada pel Consejo de Educación de Adultos
de América Latina a São Paulo els dies 26, 27 i 28 de novembre. 

D’altra banda, en el marc del conveni entre el Fons i el Programa de
Desenvolupament Humà Local de Nacions Unides es va proposar de pro-
moure una delegació del PDHL-Cuba per fer un intercanvi amb la província
d’Holguín i el municipi de La Habana Vieja, a partir d’una Missió de la dele-
gació cubana d’aquests dos territoris del 18 al 20 de febrer de 2004 a
Catalunya.

A més, es va treballar per donar suport al programa Fome Zero del govern
de Lula da Silva al Brasil, per tal de pal·liar la fam que pateix una part
important de la població, a partir de la promoció del suport dels ajunta-
ments catalans a la iniciativa. 

Finalment, des de la comissió es treballa per tal d’impulsar el Centre de
Recursos de Cooperació Municipal, iniciativa conjunta entre la Diputació de
Barcelona i el Fons Català, per tal de fer accessible tota la informació refe-
rida a la cooperació que es promou des dels municipis i cap als municipis.

El Fons participa en diversos consells de cooperació locals, a petició dels
ajuntaments i les administracions que ho requereixen amb l’objectiu d’in-
formar i assessorar el consell en tot allò que se sol·liciti, aproximar la dinà-
mica del Fons al treball local i establir una comunicació directa amb les enti-
tats dels municipis. Un bloc important del treball del Fons en el marc dels
consells és l’anàlisi dels projectes que es presenten i la gestió i el  segui-
ment de la convocatòria local. A més de l’anàlisi, es fa un acompanyament
a les entitats locals per tal de millorar la qualitat de les propostes que any
rere any es presenten. 

Badalona
El Fons gestiona la convocatòria de projectes a través del conveni que
manté amb el municipi des de 1999. L’octubre de 2003 es van organitzar,
coincidint amb l’11a Fira de la Solidaritat, unes Jornades sobre Municipalisme
a Amèrica del Sud. Com ja és habitual, el 10 desembre es va celebrar el Dia
Internacional dels Drets Humans amb activitats a favor dels drets fonamen-
tals de les persones.

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 2003 es va dedicar al
Diàleg entre cultures: del 21 al 30 d’octubre es van organitzar les XIV
Jornades de Pau i Solidaritat amb activitats, tallers i música entorn de temes
de solidaritat. 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 2003 es va aprovar en el Consell Municipal la sig-
natura d’un conveni bilateral amb entre l’Ajuntament i el Fons Català amb
l’objectiu d’establir una col·laboració més estreta entre ambdues institu-
cions i agilitar la gestió de la convocatòria per a les entitats locals. 

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 ciutada-
na amb l’objectiu de facilitar, promoure i donar suport a les actuacions de
solidaritat i cooperació. El Fons col·labora amb el Consell participant en l’a-
valuació de projectes. 

Igualada
Des de 2001, es manté un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
d’Igualada que properament s’actualitzarà per tal de donar-hi un nou impuls.

Mataró
El Fons Català des de 2001, a través del conveni signat, col·labora amb el
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, en l’avaluació i
el seguiment dels projectes. 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
participa habitualment a les seves reunions i des del 2002 es té un conve-
ni per gestionar la convocatòria local d’entitats. 

Consells de Cooperació
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Durant l’any 2003, els Fons que constitueixen la Confederació de Fons de
Cooperació i Solidaritat han mantingut la línia de creixement tant en nom-
bre de socis com en volum de recursos gestionats. Actualment són més de
700 les institucions públiques associades dels nou Fons que formen la
Confederació de Fons.

Pel que fa al marc legal, en el transcurs del 2003 s’han publicat diverses
lleis d’àmbit autonòmic (particularment a Castella-La Manxa, Catalunya, i
Galícia) que consoliden el reconeixement institucional dels Fons de
Cooperació, posant de manifest el seu paper com a espais de coordinació i
enfortiment d’un model propi de cooperació, i garantint la seva participació
en els òrgans consultius i de coordinació en matèria de cooperació al des-
envolupament dels respectius governs autonòmics. 

Al llarg de l’any passat es varen celebrar dues reunions dels representants
dels Fons de Cooperació que integren la Confederació: l’Assemblea General,
que va tenir lloc a Eivissa el 7 de febrer; i el Consell Confederal, que es reuní
a Còrdova l’11 de desembre. A més, a finals de maig es va realitzar un taller
sobre Gestió de projectes, adreçat als tècnics dels diversos Fons.

Entre les accions que es van dur a terme durant l’any 2003, cal destacar:

Relacions amb l’Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI): al mes de juliol tingué lloc una entrevista amb
el responsable del Programa Azahar, que va manifestar la voluntat de subs-
criure acords de col·laboració amb els Fons de Cooperació i integrar els seus
projectes en aquest Programa. Així mateix, es va participar a les Jornades de
Codesenvolupament convocades per l’Oficina de Planificación y Evaluación
de l’AECI, que varen tenir lloc a Madrid els dies 25 i 26 de setembre.

Confederació de Fons

DDaattaa  ddee  CCrreeaacciióó  NNoommbbrree  ddee  ssoocciiss  RReeccuurrssooss
ggeessttiioonnaattss  22000033  ((aa))

Fons Català 1986 271 4.515

Euskal Fondoa 1988-96 78 1.267

Fons Valencià 1992 88 713

Fons Mallorquí 1993 57 2.424

Fons Menorquí 1993 34 818

Fondo Galego 1997 64 290

Fons Pitiús 1999 16 867

Fondo Andaluz 2000 38 779

Fondo Extremeño 2002 52 53

TOTAL 698                    11.726 

(a) en milers d’euros
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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 des de la sig-
natura del conveni el 2002. 

Montmeló
El Fons participa puntualment a les reunions mensuals del Consell de
Cooperació de Montmeló, el qual té com  a un dels objectius principals la
destinació del 0,7. Al llarg de l’any el consell ha organitzar, xerrades, activi-
tats 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. Arran de l’estudi diagnòstic de l’agermanament entre Sant Boi i
San Miguelito, realitzat pels tècnics del Fons, s’ha continuat el treball d’en-
fortir els llaços de solidaritat entre els municipis agermanats, col·laborant en
un seguiment de prop, tant des de l’oficina de Managua com des de
Barcelona. 

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. 

Santa Coloma de Gramenet
Des de 1998, a través del conveni signat amb el consistori, es duu a terme
la gestió de la convocatòria local i es treballa l’anàlisi, l’avaluació i el segui-
ment dels projectes. L’any 2003 es  va celebrar la Setmana de la Pau i la
Solidaritat de 21 al 26 d’octubre, i la campanya de comerç just que durant
els mesos de novembre i desembre va sensibilitzar a través d’una exposició,
taula rodona i moció. És important destacar la signatura del Conveni del Pla
Estratègico de Jalapa (Nicaragua) i del projecte de funcionament de la Casa
de la Solidaritat. Jornades per la Pau i consulta sobre la guerra, febrer i març.

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
desenvolupament de la Diputació de Barcelona. El Fons participa en les reu-
nions de la Comissió, que en la primera sessió es va centrar en el document
La cooperació al desenvolupament des del món local. Des del 2002 hi ha
també un conveni marc de col·laboració.

Mancomunitat de Municipis de l’AMB
Des de 1996 i 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 cofinançar els projectes que provenen dels ajuntaments metro-
politans, 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 pro-
posta 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
Interdepartamental, 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: el 12 de
novembre es va celebrar a Oviedo, i a instàncies de la Coordinadora d’ONG
d’Astúries, una Jornada amb el propòsit de recollir informació sobre els
Fons, en què participaren representants el Fons Català i del Fondo Galego.
La comissió gestora del Fondo Asturiano de Cooperación, que agrupa diver-
sos ajuntaments i compta amb el suport de la Federación Asturiana de
Concejos i de l’Agència Asturiana de Cooperació, preveu que el Fondo esti-
gui operatiu al primer trimestre de 2004. Pel que fa al Fondo Aragonés de
Cooperación, s’ha seguit el procés de constitució, que s’ha vist ralentit per
la renovació dels càrrecs electes a les institucions locals i autonòmiques
com a conseqüència de les eleccions del 25 de maig. 

Relacions institucionals: al mes de març va ser publicada al Butlletí
Oficial de les Corts Generals l’Informe de la Ponència d’estudi de la coope-
ració descentralitzada de la Comissió d’Afers Exteriors del Senat, que en
recull les conclusions i les compareixences, inclosa la que va realitzar el 10
de maig de 2001 la Confederació de Fons, per explicar la situació de la coo-
peració descentralitzada des de l’àmbit local. Igualment, l’informe anual
d’Intermón-Oxfam La Realidad de la Ayuda, inclou en la seva edició 2003-
2004 un article sobre els Fons de Cooperació i incorpora nombroses refe-
rències als Fons com a agents de la cooperació descentralitzada.

Seguiment del procés del 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 III Fòrum Social
Mundial. Així mateix es va tenir presència al Fòrum d’Autoritats Locals cele-
brat a Saint-Denis, previ al Fòrum Social Europeu, i des d’alguns Fons s’ha
col·laborat en la preparació del Fòrum Social de la Mediterrània, que és pre-
vist que tingui lloc al juny de 2005 a Barcelona. 

Participació a la Comissió Interterritorial: durant l’any pas-
sat es va dur a terme el seguiment de les diferents Estratègies de la coo-
peració espanyola que s’han discutit en aquest període. S’hi varen presen-
tar algunes esmenes, que van ser acceptades a les reunions del grup de tre-
ball conjunt de la Comissió Interterritorial i el Consell de Cooperació, i es va
valorar positivament el fet que en algunes Estratègies es faci referència
explícita als Fons de Cooperació. 

Taller tècnic sobre gestió de projectes: els dies 29 i 30 de
maig es va celebrar a Calvià (Mallorca) una trobada de tècnics dels Fons de
Cooperació, amb l’objectiu de debatre i intercanviar experiències sobre la
gestió de projectes de cooperació, sensibilització i emergència.

Projecte d’incidència a la Unió Europea: el projecte va néi-
xer de la voluntat de tots els Fons de Cooperació d’entendre, conèixer i
col·laborar amb les institucions europees en tots aquells temes que afec-
tessin als àmbits de treball de la cooperació al desenvolupament. L’execució
del projecte durant l’any 2003 va tenir tres fases: una fase d’identificació de
les persones, institucions i programes d’àmbit europeu amb els quals es vol
col·laborar; una segona fase de presentació, donant a conèixer què són els
Fons de Cooperació davant les institucions i persones identificades; i una
tercera d’incidència política, amb la presentació, davant de les instàncies
polítiques europees, d’un document consensuat amb l’objectiu d’actuar en
la futura base legal que regularà la cooperació descentralitzada de la Unió
Europea.

Publicacions: a finals de desembre de 2003 es va publicar Realitat dels
Fons de Cooperació 2001-2003, número 6 de la col·lecció de la Confederació
Cooperació municipal al desenvolupament. El llibre recull les iniciatives que
els Fons han dut a terme conjuntament com a Confederació, així com una
perspectiva general de la tasca que ha desenvolupat cadascun dels Fons
que la conformen en el període 2001-2003. 

Observatori de la cooperació descentralitzada: durant tot
l’any 2003 es va treballar en la conceptualització, disseny i desenvolupa-
ment de l’Observatori de la cooperació descentralitzada, que s’estructura en
tres grans blocs: la base de dades sobre cooperació local, la base de nor-
mativa legal, i la de documentació. Es va posar en marxa el procés de reco-
llida de dades sobre la cooperació que duen a terme els ens locals als
àmbits territorials dels diversos Fons, es varen recopilar i sistematitzar els
textos i referències legals relacionats amb la cooperació descentralitzada, i
es va dissenyar el domini virtual de l’Observatori, que entrarà en funciona-
ment al primer trimestre de 2004.

http://www.confederacionfondos.org/observatori/catala/inicio/1.php?id_pagina=1



AAjjuunnttaammeennttss
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
Cadaqués
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
Cervera
Corbera de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cunit
L'Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres
Flaçà
Flix
Fontcoberta

Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
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
Maçanet de la Selva
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
Palamós
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
Prats de Lluçanès
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 Fost de Campsentelles
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 Quirze de Besora
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 Eulàlia de Ronçana
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
Talamanca
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
Vilablareix
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilamalla
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar
Vilobí d’Onyar
Xerta

AAllttrreess  IInnssttiittuucciioonnss
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Consell Comarcal de l'Alt
Empordà
Consell Comarcal de l'Alt
Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
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

EEnnttiittaattss
CIEMEN
Comitè d'Osona de Solidaritat
amb Nicaragua i Centramèrica
Comitès Oscar Romero de
Catalunya
Cooperativa Abacus
Federació d'Associacions de
Pares d'Alumnes de Catalunya
Federació Sindical de l'adminis-
tració pública de CCOO
Fundació Servei Gironí de
Pedagogia Social
Grup Gicapla, S.A.
Justícia i Pau de Barcelona
Justícia i Pau de Girona

CCoonnvveenniiss  ddee  CCooll··llaabboorraacciióó
Agència Espanyola de Cooperació
Internacional 
Associació Catalana de Municipis
i Comarques
Federació de Municipis de
Catalunya
Programa de Desenvolupament
Humà Local de Nacions Unides

IInnssttiittuucciióó  pprrootteeccttoorraa
Generalitat de Catalunya

Socis del Fons Català


