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Com mostra la memòria, l’any 2004 ha suposat la continuïtat del tre-
ball del Fons Català en exercicis anteriors, tot centrant la nostra activ-
itat en quatre eixos de treball: el municipalisme, el desenvolupament
local, el codesenvolupament i els drets humans i drets dels pobles.
Aquests eixos han esdevingut també definitoris de la cooperació
descentralitzada catalana. 
Durant l’exercici 2004 s’ha produït un important increment d’ingres-
sos: un 11% respecte a l’any 2003, i s’ha arribat a la xifra de més de
5.000.000,00 euros. També s’ha continuat a bon ritme el creixement
social del Fons Català, que actualment està constituït per 283 institu-
cions, 253 de les quals són ajuntaments, que representen el 83,6%
de la població de Catalunya.
En la passada Assemblea General, celebrada a Barcelona l’11 de juny
de 2005, vaig ser escollit president del Fons, després de la renúncia
motivada per la impossibilitat de dedicació del president anterior, Pere
Navarro, alcalde de Terrassa, al qual, des d’aquestes línies, vull reiter-
ar el meu agraïment per la seva dedicació al Fons. En tot cas,
assumeixo aquest compromís amb il.lusió per continuar impulsant el
creixement del Fons i perquè aquest continuï sent el referent unitari
del municipalisme en el món de la solidaritat.
Durant el 2004, des del Fons hem endegat el programa MIDEL,
Migracions i Desenvolupament Local, el programa propi de codesen-
volupament de la institució, pensat com un espai d’intercanvi, coop-
eració i concertació entre els immigrants senegalesos i les seves
comunitats d’origen. El MIDEL és una experiència que apropa els
col·lectius d’immigrants residents a Catalunya a la cooperació al
desenvolupament amb les seves comunitats d’origen.
Cal esmentar també la campanya d’emergència endegada arran del
terratrèmol d’Al-Hoceima, al Marroc (febrer), que va afectar sobretot
una àrea rural molt àmplia. Des del Fons vam posar en marxa una
campanya de solidaritat amb els afectats i vam enviar un vol xàrter
amb ajut humanitari. 
Arribant al final de l’exercici, el 26 de desembre de 2004 un tsunami
va colpejar les costes dels països del sud-est asiàtic i l’Àfrica Oriental.
Més de 260 ajuntaments i altres institucions locals van coordinar els
recursos en el marc del Fons, amb aportacions que superen els
900.000 euros.
Les pàgines següents detallen les actuacions portades a terme l’any
2004, amb la voluntat d’informar i garantir la transparència de l’activ-
itat del Fons. Tot desitjant que la publicació sigui del vostre interès,
us saludo molt cordialment.

TTeeoo  RRoommeerroo  HHeerrnnáánnddeezz
President del Fons Català

Alcalde de Santa Margarida de Montbui

Presentació
President: AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Sr. Joan Aguado i Masdeu , alcalde (fins el 28 de gener de 2004)
Sr. Marcel Esteve i Robert, alcalde (des del 28 de gener de 2004 
fins el 3 d’abril de 2004)
AJUNTAMENT DE TERRASSA
Sr. Pere Navarro i Morera, alcalde (des del 3 d’abril de 2004)

Vicepresident/a: AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
Sr. Lluís M. Corominas i Díaz, alcalde (fins el 6 de juliol de 2004)
Sra. Montserrat Gatell i Pérez, alcaldessa 
(des del 6 de juliol de 2004)

Secretari: AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
Sr. Jordi Ausàs i Coll, alcalde

Tresorera: AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Sra. Isabel Garcia i Ripoll, alcaldessa

Vocal A: AJUNTAMENT D’ALFARRÀS
Sr. Josep Maria Torrelles i Juvillà, alcalde

Vocal B: AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Sr. Roger Zamorano i Rodrigo, alcalde

Vocal C: AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sra. Assumpta Escarp i Gibert, regidora

Vocal D: AJUNTAMENT DE CALELLA
Sra. Pilar Rocafort i Vidal, regidora

Vocal E: AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Sr. Juan Manuel Patón i Barnés, tinent d’alcalde   

Vocal F: AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Sra. Laura Fajula i Simon, regidora

Vocal G: AJUNTAMENT DE GIRONA
Sra. Anna Pagans i Gruatmoner, alcaldessa

Vocal H: AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
Sra. Núria Marín i Martínez, tinent d’alcalde

Vocal I: AJUNTAMENT DE MATARÓ
Sr. Francesc Melero i Collado, regidor (fins l’11 de maig de 2004)
Sr. Ivan Pera i Itxart, regidor (des de l’11 de maig de 2004)

Vocal J: AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
Sr. Víctor Puntas i Alvarado, alcalde

Vocal K: AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
Sr. Oriol Fort i Marrugat, regidor

Vocal L: AJUNTAMENT D’OLOT
Sr. Juli Clavijo i Ledesma, regidor

Vocal M: AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
Sr. Francisco Daniel Villena i Briz, regidor

Vocal N: AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Sr. Jaume Batlle i Garriga, alcalde

Vocal O: AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Sra. Amor del Alamo i Margalef, regidora

Vocal P: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Sra. Dolores Gómez i Fernández, tinent d’alcalde

Vocal Q: AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Sr. Teo Romero i Hernández, alcalde

Vocal R: AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Sra. M. Lluïsa Expósito i Molina, regidora

Vocal S: AJUNTAMENT DE TORRELAVIT
Sr. Pere Ribé i Vila, alcalde

Vocal T: AJUNTAMENT DE VALLS
Sra. Dolors Batalla i Nogués, alcaldessa

Vocal U: AJUNTAMENT DE XERTA
Sra. Roser Caballeria i Ayala, alcaldessa

Vocal V: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Sr. Celestino Corbacho i Chaves, president

Vocal X: MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’AMB
Sr. Clemente Murillo i Benítez, vicepresident tercer 

Gerent: Sra. Núria Camps i Vidal
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Nous socis
L’any 2003 hi ha hagut 13 noves institucions que s’han incorporat al Fons
Català: 12 ajuntaments i un consell comarcal. En total el nombre de socis ha
augmentat fins arribar als 283. Amb aquests nous socis, el 83,6% de la
població de Catalunya està representada al Fons.

Les institucions incorporades són:

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES (ALT EMPORDÀ)
AJUNTAMENT DE CADAQUÉS (ALT EMPORDÀ)
AJUNTAMENT DE CERVERA (SEGARRA)
AJUNTAMENT DE GAVÀ (BAIX LLOBREGAT)
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA (LA SELVA)
AJUNTAMENT DE PALS (BAIX EMPORDÀ)
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES (VALLÈS ORIENTAL)
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA (OSONA)
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ (OSONA)
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT (CONCA DE BARBERÀ)
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA (VALLÈS ORIENTAL)
AJUNTAMENT DE TALAMANCA (BAGES)
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

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.

4

Distribució dels ajuntaments socis, segons la població del municipi

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

de 0 a 1.000 509 35 6,9%
de 1.001 a 5.000 254 83 32,7%
de 5.001 a 10.000 80 49 61,3%
de 10.001 a 25.000 59 43 72,9%
de 25.001 a 100.000 36 34 94,4%
de 100.000 a 500.000 8 8 100,0%  
més de 500.000 1 1 100,0%  
TOTAL 946 253 26,7% 
(*) Dades Padró Municipal 2003

Altres institucions Total Institucions sòcies  Proporció

Consells Comarcals 41 14 34,1%
Diputacions 4 2 50,0%

Informació econòmica
Cada any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament se sotmet vol-
untàriament a una auditoria externa per tal de supervisar l’estat de comptes
i donar transparència als moviments econòmics de l’exercici. L’empresa encar-
regada de fer aquesta auditoria és Pich Auditores, S.L. L’informe de l’any
2004 es va presentar a l’Assemblea General de Socis l’11 de juny de 2005 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 10,9% en relació als ingressos del 2003.

Ingressos 
Concepte 31/12/04 31/12/03  
Consignacions 5.017.616,14 4.358.498,38  
Donatius 2.454,13 168.246,46  
Ingressos per serveis diversos 175,88 813,16  
Ingressos financers 6.718,12 6.154,09  
Beneficis procedents immobilitzat material 3.005,06 3.005,06
Ingressos extraordinaris 2.332,76 106,36  
TOTAL 5.032.302,09 4.536.823,51  

Despeses 
Concepte 31/12/04 31/12/03  
Aplicacions projectes -5.027.936,60 -4.281.485,46  
Variació projectes pendents de consignació 416.574,47 163.88.,53  
Serveis exteriors -129.988,00 -121.779,58  
Despeses de personal -264.770,20 -261.837.98  
Altres despeses de gestió -284,90 -144,03  
Despeses financeres -191,59 -900,98  
Dotacions per amortitzacions -23.259,27 26.807,81  
Pèrdues procedents immobilitzat material -401,63 -372,10  
Despeses d’exercicis anteriors -615,41 -1.230,21   
TOTAL -5.030.873,13 -4.530.674,62  
SUPERÀVIT ABANS D’IMPOSTOS 1.428,96 6.148,89  
Impost sobre Societats -652,65 0,00  
SUPERÀVIT EXERCICI 776,31 6.148,89 
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Origen dels recursos
Els recursos gestionats pel Fons Català l’any 2004 provenen, aproximadament
en un 78,3%, 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 2004. 

Diputacions i Mancomunitats
329.018,11 euros  6,55%

Consells Comarcals
35.474,50 euros  0,71%

Generalitat
500.000,00 euros  9,96%

Altres entitats
4.278,32 euros  0,84%

Aportacions particulars
2.454,13 euros  0,05%

Ajuntaments
3.579.934,62 euros  71,01%

Sensibilització
5,8%

Projectes propis
6,4%

Europa 
0,5%

Àsia
6,7%

Mediterrània
13,2%

Àfrica
23,8%

Centreamèrica
17,3%

Carib
7,8%

Mèxic
2,2%

Sud-amèrica
16,5%

Fons de Cooperació
15.310,19 euros  0,30%

6

Aportacions municipals
Dels 283 socis que el Fons Català tenia el 31 de desembre de l’any 2004, 253
són ajuntaments. D’aquests, un total de 239 han fet alguna aportació per
finançar projectes i per a les campanyes coordinades pel Fons durant l’any.
En el transcurs del 2004, les aportacions fetes pels ajuntaments socis van
sumar 3.509.450,00 euros, que representen un 69,74% respecte al total de
recursos gestionats.

Durant l’any 2004 hi ha hagut 14 ajuntaments socis que no han fet cap
aportació 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) 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
més de 12,00 0 0 1 0 1 0  
entre 6,00 i 12,00 3 3 1 1 2 2  
entre 3,00 i 6,00 8 10 14 17 18 20  
entre 1,80 i 3,00 19 25 26 25 29 28  
entre 0,90 i 1,80 34 39 46 38 30 41  
entre 0,45 i 0,90 54 51 48 47 49 50  
entre 0,15 i 0,45 40 38 54 58 51 52  
entre 0,06 i 0,15 14 13 21 26 30 41  
menys de 0,06 4 3 3 7 4 5  
Total ajuntaments que consignen 176 182 214 219 214 239  

Ajuntaments que superen els 0,45 euros/habitant 118 128 136 128 129 141  
% sobre el total d’ajuntaments socis 62,8% 62,1% 61,8% 53,8% 53,5% 55,7%     

Mitjana d’aportació  0,535 0,583 0,575 0,569 0,664 0,622  
dels ajuntaments socis en euros/habitant 2

1 1 Per fer aquest càlcul, durant els anys 1998 a 2001 s’ha utilitzat el cens de població de l’any 1996, pels anys 2002 i 2003 el cens
de població de l’any 2001 i per l’any 2004 les xifres oficials del Padró Municipal del 2003
2 Aquesta mitjana correspon als ajuntaments que han fet aportacions econòmiques al Fons.
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Abrera 20.750,00 e

Aiguafreda 1.537,14 e

Aiguamúrcia 150,00 e

Alcanar 0,00 e

Alella 11.850,00 e

Alfarràs 1.850,00 e

Alió 150,00 e

Alpens 521,85 e

L’Ametlla del Vallès 750,00 e

Anglès 1.800,00 e

L’Arboç 450,00 e

Arbúcies 1.455,00 e

Arenys de Mar 1.100,00 e

Arenys de Munt 2.800,00 e

Argentona 26.855,00 e

Badalona 296.596,00 e

Badia del Vallès 9.494,69 e

Banyeres del Penedès 2.050,00 e

Banyoles 2.100,00 e

Barberà del Vallès 18.800,00 e

Barcelona 7.200,00 e

Begur 8.000,00 e

Bell-lloc d’Urgell 150,00 e

Bellpuig 1.837,00 e

Berga 1.100,00 e

Besalú 150,25 e

Bescanó 2.550,00 e

La Bisbal d’Empordà 6.000,00 e

Blanes 19.491,39 e

Boadella i les Escaules 882,71 e

Les Borges Blanques 5.500,00 e

Borredà 1.350,00 e

El Bruc 4.570,00 e

El Brull 750,00 e

Les Cabanyes 2.059,00 e

Cabra del Camp 300,00 e

Cabrera de Mar 16.000,00 e

Cadaqués 2.150,00 e

Caldes d’Estrac 1.891,03 e

Caldes de Malavella 0,00 e

Caldes de Montbui 24.421,32 e

Calella 9.100,00 e

Cambrils 27.100,00 e

Campdevànol 7.750,00 e

Camprodon 3.005,06 e

Canet de Mar 12.000,00 e

Canovelles 1.600,00 e

Canyelles 1.950,00 e

Cardedeu 6.148,00 e

Cassà de la Selva 7.650,00 e

Castell-Platja d’Aro 750,00 e

Castellar del Vallès 54.600,00 e

Castellbisbal 53.150,00 e

Castellcir 3.790,00 e

Castelldefels 89.835,76 e

Castellfollit de la Roca 450,00 e

Castelló d’Empúries 2.734,68 e

Castellterçol 2.835,87 e

Castellví de la Marca 150,00 e

La Cellera de Ter 2.350,00 e

Celrà 3.250,00 e

Centelles 9.616,19 e

Cerdanyola del Vallès 102.370,00 e

Cervera 1.433,04 e

Corbera de Llobregat 4.500,00 e

Cornellà del Terri 3.463,00 e

Creixell 150,00 e

Cunit 1.350,00 e

L’Escala 21.050,00 e

Esparreguera 35.800,00 e

Esplugues de Llobregat 32.563,00 e

Esterri de Cardós 303,83 e

La Fatarella 2.850,00 e

Figueres 24.478,92 e

Flaçà 601,01 e

Flix 2.400,00 e

Fontcoberta 300,00 e

Fortià 750,00 e

Les Franqueses del Vallès 1.100,00 e

La Garriga 16.400,00 e

Gavà 14.428,47 e

Gelida 9.200,00 e

Girona 83.803,00 e

Gironella 450,00 e

La Granada del Penedès 1.930,00 e

Granollers 38.982,00 e

Guardiola de Berguedà 150,00 e

L’Hospitalet 32.100,00 e
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Els Hostalets de Pierola 0,00 e

Igualada 7.100,00 e

La Jonquera 1.750,00 e

Les 850,00 e

Llagostera 3.586,00 e

Llavorsí 3.770,51 e

Lleida 33.236,00 e

Lliçà d’Amunt 17.600,00 e

Lliçà de Vall 12.593,88 e

Lloret de Mar 9.600,00 e

Les Llosses 747,36 e

Lluçà 150,00 e

Maçanet de la Selva 1.500,00 e

Malgrat de Mar 54.413,29 e

Manlleu 7.451,51 e

Manresa 9.000,00 e

Martorell 2.600,00 e

Les Masies de Voltregà 450,00 e

El Masnou 13.226,75 e

La Masó 338,40 e

Masquefa 3.830,00 e

Massanes 350,00 e

Matadepera 25.771,06 e

Mataró 393.565,77 e

Mediona 150,00 e

Moià 450,00 e

El Molar 150,00 e

Molins de Rei 48.136,64 e

Mollet del Vallès 16.000,00 e

Montblanc 750,00 e

Montbrió del Camp 0,00 e

Montcada i Reixac 66.081,24 e

Montellà i Martinet 450,00 e

Montmeló 3.550,00 e

Mont-Ras 600,00 e

Navarcles 750,00 e

Oliana 740,43 e

Olot 31.600,00 e

Orís 550,00 e

Palafolls 0,00 e

Palafrugell 10.300,00 e

Palamós 1.600,00 e

Palau-Solità i Plegamans 40.297,91 e

Pallejà 9.100,00 e

Pals 1.800,00 e

El Papiol 450,00 e

Parets del Vallès 1.100,00 e

Perafita 0,00 e

Peralada 2.555,00 e

Pineda de Mar 10.100,00 e

El Pla de Santa Maria 150,00 e

Les Planes d’Hostoles 150,00 e

La Pobla de Segur 450,00 e

Polinyà 27.942,56 e

Portbou 150,00 e

El Prat de Llobregat 17.500,00 e

Prats de Lluçanès 750,00 e

Premià de Dalt 750,00 e

Premià de Mar 3.600,00 e

Les Preses 4.850,00 e

Quart 1.450,00 e

Regencós 150,00 e

Reus 29.839,05 e

Ribes de Freser 0,00 e

Riells i Viabrea 150,00 e

Ripoll 4.100,00 e

Ripollet 1.100,00 e

Riudarenes 3.529,00 e

Riudecanyes 150,00 e

La Roca del Vallès 15.573,53 e

Roda de Ter 7.165,00 e

Roquetes 20.048,02 e

Roses 6.000,00 e

Rubí 3.000,00 e

Sabadell 13.400,00 e

Salt 8.600,00 e

Sant Adrià de Besòs 35.669,00 e

Sant Agustí de Lluçanès 287,89 e

Sant Andreu de Llavaneres 0,00 e

Sant Andreu Salou 300,00 e

Sant Boi de Llobregat 85.371,90 e

Sant Cebrià de Vallalta 2.000,00 e

Sant Celoni 10.100,00 e

Sant Cugat del Vallès 37.500,00 e

Sant Esteve de Palautordera 3.750,00 e

Sant Feliu de Codines 3.000,00 e

Sant Feliu de Guíxols 9.240,00 e

Sant Feliu de Llobregat 2.600,00 e

Sant Feliu de Pallerols 0,00 e

Sant Fost de Campsentelles 2.750,00 e

Sant Gregori 1.000,00 e

Sant Iscle de Vallalta 150,00 e

Sant Joan de les Abadesses 500,00 e

Sant Joan les Fonts 2.898,00 e
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Sant Julià de Cerdanyola 1.528,00 e

Sant Julià de Ramis 5.700,00 e

Sant Just Desvern 10.640,00 e

Sant Llorenç d’Hortons 1.900,00 e

Sant Llorenç Savall 3.000,00 e

Sant Mateu de Bages 150,00 e

Sant Pere de Ribes 20.701,50 e

Sant Pere de Torelló 400,00 e

Sant Pol de Mar 1.150,00 e

Sant Quirze de Besora 1.047,89 e

Sant Sadurní d’Anoia 46.500,56 e

Sant Salvador de Guardiola 150,00 e

Sant Vicenç de Castellet 750,00 e

Sant Vicenç de Montalt 1.500,00 e

Sant Vicenç de Torelló 1.369,15 e

Sant Vicenç dels Horts 6.125,11 e

Santa Coloma de Farners 6.750,00 e

Santa Coloma de Gramenet 137.915,46 e

Santa Coloma de Queralt 0,00 e

Santa Eugènia de Berga 950,00 e

Santa Eulàlia de Ronçana 2.500,00 e

Santa Margarida de Montbui 4.750,00 e

Santa Margarida i els Monjos18.697,00 e

Santa Maria de Corcó 4.655,00 e

Santa Maria de Palautordera 1.440,00 e

Santa Maria d’Oló 650,00 e

Santa Perpètua de Mogoda 51.839,00 e

Sarrià de Ter 1.450,00 e

La Secuita 150,00 e

La Sénia 11.400,00 e

Sentmenat 22.635,00 e

La Seu d´Urgell 11.783,00 e

Sitges 76.876,00 e

Súria 2.250,00 e

Tagamanent 150,00 e

Talamanca 520,00 e

Tarragona 115.387,28 e

Teià 1.500,00 e

Terrassa 30.100,00 e

Tiana 3.950,00 e

Tona 4.043,00 e

Tordera 3.700,00 e

Torelló 12.400,00 e

Torredembarra 2.100,00 e

Torrelavit 650,00 e

Torrelles de Llobregat 20.354,39 e

Torres de Segre 150,00 e

Torroella de Montgrí 45.729,00 e

Tortosa 74.784,60 e

Tossa de Mar 0,00 e

Ulldecona 1.750,00 e

Vacarisses 0,00 e

Vallfogona de Ripollès 502,25 e

Vallromanes 1.550,00 e

Valls 2.100,00 e

Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant 450,00 e

El Vendrell 5.700,00 e

Vic 79.616,72 e

Vidreres 2.950,00 e

Vilabertran 210,00 e

Vilablareix 150,00 e

Viladecans 75.500,00 e

Vilafant 1.262,13 e

Vilafranca del Penedès 64.781,00 e

Vilajuïga 0,00 e

Vilamalla 150,00 e

Vilanova del Camí 1.100,00 e

Vilanova i la Geltrú 8.500,00 e

Vilassar de Mar 25.111,17 e

Vilobí d’Onyar 1.680,00 e

Xerta 0,00 e

Consells Comarcals socis

Consell Comarcal  

de l’Alt Camp 2.405,00 e

Consell Comarcal 

de l’Alt Empordà 3.000,00 e

Consell Comarcal 

de l’Alt Penedès 1.750,00 e

Consell Comarcal de l’Anoia 2.750,00 e

Consell Comarcal 

del Baix Empordà 0,00 e

Consell Comarcal 

del Berguedà 1.500,00 e

Consell Comarcal del Garraf 750,00 e

Consell Comarcal del Gironès 750,00 e

Consell Comarcal 

del Maresme 3.750,00 e

Consell Comarcal d’Osona 7.491,50 e

Consell Comarcal de la Selva 3.250,00 e

Consell Comarcal 
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del Tarragonès 750,00 e

Consell Comarcal 

del Vallès Occidental 0,00 e

Consell Comarcal 

del Vallès Oriental 2.228,00 e

Diputacions sòcies

Diputació de Barcelona 120.200,00 e

Diputació de Girona 94.771,84 e

Mancomunitats sòcies

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona 114.047,27 e

Entitats associades

Cooperativa Abacus 4.794,00 e

Grup Gicapla 340,00 e

Justícia i Pau – Girona 60,00 e

Institució protectora

Generalitat de Catalunya 500.000,00 e

Altres ajuntaments col·laboradors

Els Alamús 60,00 e

Alcarràs 1.200,00 e

Alcoletge 300,00 e

Almoster 300,00 e

Altafulla 7.000,00 e

Bagà 300,00 e

Begues 4.342,76 e

Bellver de Cerdanya 200,00 e

Cabrils 3.600,00 e

Calafell 3.800,00 e

Calders 1.507,24 e

Campllong 200,00 e

Castellnou de Seana 250,00 e

Cubelles 2.500,00 e

La Figuera 100,00 e

Hostalric 1.300,00 e

Llançà 250,00 e

Llardecans 350,00 e

Llinars del Vallès 500,00 e

Martorelles 2.000,00 e

Montgat 5.100,00 e

Montornès del Vallès 3.500,00 e

Navata 300,00 e

La Pobla de Mafumet 220,00 e

Porqueres 3.499,99 e

Querol 150,00 e

La Riera de Gaià 300,00 e

Riudellots de la Selva 6.000,00 e

Salou 6.600,00 e

Sallent 600,00 e

Sant Andreu de la Barca 2.640,00 e

Sant Cugat Sesgarrigues 1.250,00 e

Sant Esteve Sesrovires 8.796,89 e

Sant Fruitós de Bages 1.200,00 e

Sant Martí Sarroca 200,00 e

Santa Coloma de Cervelló 750,00 e

Santa Cristina d’Aro 600,00 e

Sils 2.030,00 e

La Vall d’en Bas 150,25 e

Vallfogona de Balaguer 240,00 e

Vila-Seca 200,00 e

Vilanova de Sau 300,00 e

Vilobí del Penedès 910,00 e

Consells Comarcals col·laboradors

Consell Comarcal de l’Alt Urgell 600,00 e

Consell Comarcal de la Cerdanya500,00 e

Consell Comarcal 

de la Ribera d’Ebre 1.000,00 e

Consell Comarcal del Ripollès 6.000,00 e

Institucions Europees

Unió Europea 515.600,40 e

Cofinançament amb altres 

Fons de Cooperació

Fons Mallorquí de Solidaritat 

i Cooperació 13.281,33 e

Fons Menorquí de Solidaritat 1.599,06 e

Fons Pitiús de Cooperació 429,80 e

Altres entitats i organismes 

col·laboradors

Associació d’Amistat 

San Miguelito-Sant Boi 

(Sant Boi de Llobregat) 300,00 e

Associació de Veïns Saldes-Plaça

Catalunya (Manresa) 50,00 e

Associació solidària 

el Somriure Viatger 

(Santa Coloma de Gramenet) 756,00 e
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Besalú Solidari 1.473,16 e

Campanya ciutadana 

-Ajuntament de Lloret de Mar1.020,00 e

Centre d’Estudis i Debat 

de l’Esquerra Socialista 

de Catalunya 700,00 e

Col·lectiu Sant Feliu 

de Pallerols Solidari 533,50 e

Fundació privada Sabadell 

Solidari 3.000,00 e

Gra de Sorra (l’Escala) 6.444,00 e

Institut Municipal 

d’Educació (Mataró) 6.906,27 e

Joves de l’Ateneu del Món 

(Sant Quirze del Vallès) 1.000,00 e

Lliçà Solidari (Lliçà d’Amunt) 3.500,00 e

Manresa amb el Sàhara 7.500,00 e

Moianès Solidari (Moià) 5.310,00 e

Plataforma l’Escala Solidària 

(l’Escala) 239,73 e

Sarrià en Acció (Sarrià de Ter) 500,00 e

Sentmenat Solidària 1.500,00 e

Treballadors/es de l’Ajuntament 

de Molins de Rei 456,07 e

Zeroset-i-més (Treballadors/es 

de l’Ajuntament de Santa Coloma 

de Gramenet) 689,59 e

Aportacions de particulars

Aportacions particulars 2.454,13 e
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Àfrica Subsahariana Projectes
01 Angola 1
02 Burkina Faso 4
03 Camerun 3
04 Etiòpia 3
05 Gàmbia 4
06 Guinea Equatorial 5
07 Libèria 1
08 Malawi 1
09 Mauritània 2
10 Moçambic 1
11 R.D. Congo 1
12 Ruanda 1
13 Senegal 11
14 Sudan 1
15 Tanzània 1

Amèrica Central i Mèxic
16 Costa Rica 1
17 Guatemala 8
18 Hondures 1
19 Mèxic 3
20 Nicaragua 40
21 El Salvador 7

Àsia
22 Filipines 1
23 Índia 3

Carib
24 Cuba 14
25 Haití 3
26 República Dominicana 1

Mediterrània i Magrib
27 Algèria 2
28 Marroc 13
29 Palestina 2
30 Sàhara Occidental 5
31 Tunísia 1

Europa
32 Bòsnia i Hercegovina 1
33 Catalunya
34 Kosova 1

Sud-Amèrica
35 Argentina 3
36 Bolívia 2
37 Brasil 10
38 Colòmbia 3
39 Equador 7
40 Paraguai 2
41 Perú 12
42 Veneçuela 1

*Projectes que han estat consignats 
en el transcurs de l’any 2004
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ral de la tasca de proposició i trans-
formació de la gestió local llatinoa-
mericana cap a un model més parti-
cipatiu i obert a la ciutadania, a par-
tir del treball de diferents sectors de
la societat civil i d’administracions
públiques. En aquest sentit, es plan-
teja reforçar també una articulació i
un intercanvi entre aquestes xarxes
llatinoamericanes i les organitzacions
catalanes que treballen en la lluita
contra la pobresa a les nostres loca-
litats. L’objectiu és aportar nous plan-
tejaments i experiències que ajudin a
connectar el combat de l’exclusió
socioeconòmica al Nord i al Sud. 

Publicació de la memòria 
de la Jornada a Sud-amèrica
Després de la celebració a Badalona
de la Trobada de Municipalisme a
Sud-amèrica  l’octubre passat es pro-
posa publicar les ponències que s’hi
van presentar com a recull d’expe-
riències presentades en un ampli
ventall de països que des del Fons
estem contribuint a dur a terme, així
com l’experiència regional del
Programa de Gestió Urbana-PGU de
Nacions Unides.

Instruments per a la implementació
La implementació de la línia de tre-
ball de Municipalisme des del Fons
és transversal i afecta totes les àrees
geogràfiques. En l’àmbit llatinoameri-
cà és on tenim un recorregut des de
fa més temps, i és aquí on s’emmar-
ca el treball d’aquesta Comissió. Des
de les àrees tècniques corresponents,
Sud-amèrica i Centreamèrica, Mèxic i
Carib, disposen d’instruments per fer
un seguiment sobre terreny i de
mecanismes per difondre els contin-
guts d’aquesta cooperació municipa-
lista. En aquest sentit, cal destacar:

--  EEnnffoorrttiimmeenntt  ddee  ll’’ooffiicciinnaa  rreeggiioonnaall  ddee
CCeennttrreeaammèèrriiccaa,,  MMèèxxiicc  ii  CCaarriibb..  La pre-
sència de dos tècnics sobre terreny a
l’oficina permanent que el Fons té a
Managua des de fa 8 anys permetrà
un millor seguiment dels projectes
que estem contribuint a impulsar així

com l’acompanyament dels proces-
sos.
--  CCooooppeerraacciióó  ttèèccnniiccaa..  En el marc de la
Comissió de Municipalisme ens pro-
posem tirar endavant una nova línia
de cooperació tècnica. Per fer-ho hem
iniciat una col·laboració amb la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) per tal que la iniciativa compti
amb un alt nivell acadèmic. Voldríem
també que els candidats a participar-
hi sorgissin a proposta dels munici-
pis membres del Fons, a partir de la
demanda dels equips tècnics dels
seus municipis agermanats als paï-
sos del Sud o amb una relació per-
manent de cooperació.
--  MMààsstteerr  eenn  ggeessttiióó  ii  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddee
lleess  cciiuuttaattss  eenn  ppaaïïssooss  eenn  ddeesseennvvoolluu--
ppaammeenntt..  Aquest màster, que se cele-
brarà en el marc d’estudis de la UPC,
té com a objectiu aprofundir en el
coneixement de la societat interna-
cional a través d’una metodologia
interdisciplinar, que capaciti a l’anàli-
si i la comprensió de la complexa
estructura institucional i de relacions
que configuren aquesta societat.
--  CCeennttrree  VViirrttuuaall  ddee  CCooooppeerraacciióó
DDeesscceennttrraalliittzzaaddaa.. Una iniciativa con-
junta entre la Diputació de Barcelona
i el Fons Català, concebut com un
centre virtual que faci accessible tota
la informació referida a la cooperació
que es promou des dels municipis i
cap als municipis. Entre els contin-
guts es fa especial èmfasi a donar a
conèixer les iniciatives que treballin
en l’enfortiment dels governs locals
de forma democràtica i participativa,
per tal que esdevinguin motor dels
processos de desenvolupament
local.

Migracions i desenvolupament
Una de les línies prioritàries de l’àrea
és el treball de Codesenvolupament,
que es va iniciar al Fons l’any 1996.
La novetat de l’experiència de vincu-
lar les organitzacions dels immi-
grants en els projectes de cooperació
internacional descentralitzada obliga
a centrar els esforços sobre quatre
aspectes fonamentals: dinamitzar els

grups locals per enfortir la seva par-
ticipació social i ciutadana, formació
i capacitació d’immigrants i actors
locals de les comunitats d’origen,
promoure la implicació de les comu-
nitats d’origen en la realització dels
projectes i promoure la vertebració
del col·lectiu i la creació de xarxes de
cooperació per superar l’atomització
dels grups.
En aquest moment es duen a terme
projectes a Senegal, Gàmbia, Guinea
Equatorial, Mauritània i Marroc.
Durant la pròxima visita de segui-
ment dels projectes a les comunitats
d’origen es treballarà per potenciar la
màxima implicació de les poblacions
locals. Es buscaran organitzacions
professionals a les diferents regions
d’intervenció dels immigrants per
facilitar el desenvolupament dels
programes i la formació i capacitació
dels actors locals. És important
orientar les accions cap a una major
dinamització dels grups per fer efec-
tiva la seva participació en els espais
municipals de participació ciutadana.
Els consells de cooperació poden
facilitar processos d’intercanvi i tre-
ball conjunt entre immigrants i coo-
perants d’altres entitats, però per
això és important que els grups
segueixin processos de formació
abans d’iniciar un projecte. Cal que
els ajuntaments, conjuntament amb
l’Àrea de Migracions i Desenvolupa-
ment del Fons, s’impliquin des de l’i-
nici del procés i el puguin orientar.

L’Àfrica subsahariana és l’àrea geo-
gràfica on fa més anys que treballem
en codesenvolupament i per això ens
proposem fer un pas endavant en l’a-
bast dels projectes a plantejar i en
projectes més integrals que contin-
guin la capacitació, en els àmbits
productius en sector agrícola, en
microcrèdits i en seguretat alimentà-
ria. Per això s’ha endegat el projecte
Dinamització d’un espai d’intercanvi,
cooperació i concertació entre immi-
grants senegalesos i les seves comu-
nitats d’origen que serà finançat amb
recursos de la UE i comprendrà el
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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 això són importants l’enfortiment
de processos de govern local, basats
en la democràcia participativa, i els
processos d’articulació territorial de
la societat civil.
En aquest sentit, és fonamental l’en-
fortiment de les capacitats de gestió
local i per això es fa imprescindible
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.

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 desenvo-
lupament local, que es construeixen
a partir de la participació activa dels
actors locals. Dins d’aquest apartat
s’inscriu bona part de la cooperació
municipalista que es duu a terme en
el marc dels agermanaments, fent un
esforç creixent per emmarcar-los en
planificacions plurianuals i en projec-
tes inserits en programes més inte-
grals. Per això, pensem que cada
vegada més podrem implementar
intercanvis entre tècnics municipals
(Nord/Sud i Sud/Sud), adreçats a
millorar la gestió dels municipis en
una cooperació tècnica municipal
especialitzada. 

Programa del PDHL-Cuba 
de Nacions Unides
Aquest programa es planteja la coo-
peració amb les institucions descen-
tralitzades dels estats del Sud i

intenta establir una política d’alian-
ces amb la cooperació descentralitza-
da europea. Des del Fons hem signat
un acord de col·laboració amb el
Programa del PDHL que es duu a
terme a Cuba, concretament amb La
Habana Vieja, i ens proposem
ampliar aquesta col·laboració amb el
mateix programa, però a la província
d’Holguín.

Suport al programa Fome Zero
El principal programa del president
del Brasil, Lula da Silva, vol garantir
la seguretat alimentària de tota la
població implementant polítiques
socials que redueixin les condicions
d’exclusió social de les famílies afec-
tades per poder garantir, a mitjà ter-
mini, que cada família pugui accedir
als recursos necessaris per tenir una
vida digna. Els responsables de
Fome Zero plantegen la creació de
xarxes de municipis solidaris que
col·laborin amb els municipis brasi-
lers responsables de la seva imple-
mentació local, la qual cosa permetrà
donar a conèixer nous mecanismes
de gestió pública municipal per la
inclusió social.

Suport al Fòrum d’Autoritats Locals
Els tres primers FAL celebrats a Porto
Alegre van aplegar alcaldes i repre-
sentants de poders locals d’Europa,
Amèrica Llatina i Àfrica, amb l’objec-
tiu de debatre les dificultats de la
gestió pública mundial en l’escenari
de creixents desigualtats socials. La
quarta edició del FAL se celebrarà a
Barcelona, amb la cultura i la inclusió
social com a temes principals, per
analitzar i debatre la dimensió cultu-
ral com a factor clau del desenvolu-
pament de les ciutats.

Trobada d’Agermanaments 
amb Nicaragua
Enguany es compleixen 20 anys de
l’establiment del primer agermana-

ment entre un municipi de Catalunya
i un de Nicaragua. Creiem que és un
bon moment per fer una trobada de
reflexió i un balanç col·lectiu de cap
on van els 29 agermanaments exis-
tents, com millorar aquesta coopera-
ció i com emmarcar-los en plans de
desenvolupament local.

Delegació a les eleccions 
de Nicaragua
Davant la celebració de les eleccions
municipals el pròxim novembre
creiem oportú preveure la presència
d’una delegació d’observadors i
aprofitar així per conèixer més de
prop el país, la seva dinàmica muni-
cipal i els projectes de desenvolupa-
ment local que contribuïm a impul-
sar.

Agermanaments per la pau 
a Colòmbia
Tot i la greu situació de conflicte que
viu Colòmbia, s’hi han fet lloc inicia-
tives ciutadanes de construcció d’al-
ternatives de pau al marge dels
agents més implicats en el conflicte.
Moltes d’aquestes iniciatives estan
vinculades a processos municipalis-
tes als quals estem donant suport en
els darrers dos anys, sobretot al
Departament d’Antioquia. Des del
Fons es planteja l’acció amb dues
estratègies: acompanyament i suport
als processos municipalistes de pau
a Colòmbia i sensibilització i incidèn-
cia a Catalunya i Europa mitjançant la
participació a la Taula Catalana per la
Pau i els Drets Humans a Colòmbia i
una exposició sobre la construcció de
la pau des dels moviments de dones
colombianes.

Suport a experiències municipalistes
a Amèrica Llatina
La nostra participació a la Trobada
d’Escoles Municipalistes d’Amèrica
Llatina a São Paulo el novembre pas-
sat va servir per tenir una visió gene-

Línies de treball 2004



Iniciatives a desenvolupar en el marc
de l’àrea de Centreamèrica, Mèxic i
Carib:
1. Estudi-diagnòstic dels agermana-
ments-cooperació entre municipis
catalans i nicaragüencs, emmarcat en
la celebració dels primers 20 anys
d’agermanaments entre Catalunya i
Nicaragua
2. Organització d’una delegació d’ob-
servadors electorals a les eleccions
municipals de Nicaragua
3. Continuar treballant conjuntament
amb el programa PDHL-Cuba de
Nacions Unides NNUU-PNUD
4. Seguiment i avaluació dels projec-
tes actius que es desenvolupen a l’à-
rea des de l’oficina tècnica del Fons
a Managua i des de la seu central a
Barcelona.

Sud-amèrica
Els lineaments estratègics del Fons
en aquesta àrea tenen en compte el
context sociopolític de Sud-Amèrica i
les situacions conjunturals que con-
dicionen l’acció vinculada als proces-
sos socials de participació democrà-
tica, principal eix temàtic d’actuació.
Tenint en compte el marc general i
l’específic de l’àrea, es planteja com
a principal línia d’intervenció la parti-
cipació ciutadana i desenvolupament
municipalista: acompanyant i donant
suport als processos endegats en
alguns països per promoure un
govern local participatiu i obert als
ciutadans i la capacitació i promoció
d’agents locals de desenvolupament. 

També considerem prioritari donar
suport a les accions que suposin un
procés d’articulació i transformació
social, com les aalltteerrnnaattiivveess  ssoocciiooee--
ccoonnòòmmiiqquueess  ssoosstteenniibblleess  ii  ccoommuunniittàà--
rriieess: intervencions econòmiques i
socials que vagin més enllà de l’ac-
ció immediata i suposin una acció a
llarg termini amb l’objectiu de trans-
formar les causes de les inequitats.
És el cas d’Argentina, on des del
Fons es du a terme l’acompanya-
ment de processos organitzatius i
d’autogestió; l’ALCA i Fòrum Social

de les Amèriques, on l’objectiu és
acompanyar l’articulació dels movi-
ments socials en l’àmbit regional a
partir de l’Alianza Social Continental
i els plebiscits nacionals sobre
l’ALCA, i la celebració del Fòrum
Social de les Amèriques, com a
rèplica regional del Fòrum Social de
Porto Alegre.

Mediterrània
Des de fa tres anys el treball en
aquesta àrea es consolida en des-
envolupament amb el Sud i en sen-
sibilització a Catalunya. La cada dia
més evident necessitat de diàleg
entre el món àrab i Occident té en el
Mediterrani un espai central on, des
del nostre país, hem de fer un paper
actiu que afavoreixi el coneixement
mutu, el diàleg intercultural i l’avenç
en la resolució de conflictes cap a
sortides de pau justes i duradores.

El desenvolupament dels pobles
empobrits passa per donar suport a
processos d’enfortiment de les orga-
nitzacions locals i dels seus parte-
nariats o a través de les organitza-
cions homòlogues del Nord. Sovint
la prohibició de l’associacionisme
en alguns països ha provocat una
feblesa en les organitzacions i cal
tenir en compte aquestes debilitats
a l’hora de plantejar-se un treball
conjunt. L’acompanyament i la dina-
mització de les organitzacions que
plantegen propostes interessants
permetrà minimitzar aquestes feble-
ses i enfortirà el teixit associatiu, fet
que també incidirà en la democratit-
zació i la participació ciutadana en
el desenvolupament de les comuni-
tats.

--  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt::
Amb aquesta orientació volem cen-
trar la nostra tasca en quatre països
prioritaris: Marroc, Palestina, Algèria
i el Poble Sahrauí. És important el
treball en tres sentits: donar a
conèixer i denunciar els problemes
que afecten aquests països, enfortir
els actors locals transformadors i

acompanyar els seus processos de
desenvolupament

--  SSeennssiibbiilliittzzaacciióó::
La campanya MMeeddiitteerrrràànniiaa::  ccrruuïïllllaa
ddee  ppoobblleess, que fins ara s’havia
impulsat conjuntament a Catalunya i
a les illes Balears amb la participa-
ció de més de 100 municipis, s’im-
pulsarà al País Valencià. La campan-
ya continuarà afegint nous elements
per poder disposar de nous mate-
rials disponibles, com l’edició d’un
material de primària. També es plan-
teja la conceptualització d’una expo-
sició interactiva que vincularà els
sentits amb el redescobriment de la
riquesa d’aquesta àrea, etc.

Aquesta iniciativa s’està treballant
amb els ajuntaments, centres d’en-
senyament i centres cívics, per dina-
mitzar les accions de sensibilització
que incideixen en la identitat medi-
terrània. Que les accions amb les
que es treballi aportin elements per
reconèixer les similituds fruit de pro-
cessos migratoris i, per tant, els
trets heretats d’altres cultures i
alhora la riquesa que comporta la
diversitat cultural.

--  MMoovviimmeennttss  ssoocciiaallss  ii  iimmppuullss  dd’’aalltteerr--
nnaattiivveess::
FFSSMMeedd--FFòòrruumm  SSoocciiaall  MMeeddiitteerrrraannii. La
celebració a Barcelona del FSMed,
es un dels aspectes més rellevants
de l’any. Organitzat per una
Assemblea Promotora, integrada per
moviments socials, federacions
d’entitats, sindicats, col·lectius
diversos i el mateix Fons Català, sor-
geix en el marc del Fòrum Social
Mundial de Porto Alegre, amb el
convenciment que l’Àrea
Mediterrània és un espai geopolític
amb una gran diversitat de pobles,
cultures, religions, interessos, etc.
que comporten una gran complexi-
tat. Alhora, l’absència de marcs
estables de relació entre moviments
socials dels diferents països i els
conflictes oberts en diferents punts,
fan que es consideri necessari
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treball a Kolda (Casamance) i Louga.
Al Magrib treballem per implicar el
col·lectiu magribí en el codesenvolu-
pament. Es preveu fer un estudi diag-
nosi sobre les associacions de magri-
bins a Catalunya, amb l’objectiu d’i-
dentificar els grups susceptibles de
dedicar esforços per a la cooperació
al codesenvolupament amb les seves
comunitats d’origen, etc.
El treball endegat en actuacions d’e-
mergència conjuntament amb els
col·lectius d’immigrants ha de tenir
continuïtat en el període posterior de
rehabilitació, reactivació productiva i
reconstrucció.

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 els
drets de segona generació, sense els
quals es fa inviable la construcció
d’un desenvolupament digne. Per
això es dóna suport a iniciatives
d’accés a la justícia, per la defensa
dels drets lingüístics dels pobles i
pel reconeixement dels drets laborals
i sindicals, entre d’altres.

La defensa dels drets concrets de les
persones i els pobles va estretament
lligada a la defensa d’un nou ordre
internacional més just, on prevalguin
per sobre dels interessos econòmics,
polítics i estratègics, el dret interna-
cional. Així, des del Fons Català ens
hem posicionat en contra de l’escala-
da de tensió internacional que porta
a la guerra i clarament ens mostrem
favorables a generar condicions de
diàleg per a la recerca de solucions
dialogades dels conflictes i a favor
de la cultura de pau.

En la línia del treball per la pau cal
continuar treballant en el marc de la
PPllaattaaffoorrmmaa  AAttuurreemm  llaa  GGuueerrrraa i conti-
nuar la tasca de sensibilització plan-
tejada en aquest àmbit, a través del
qual es dinamitza l’exposició i els
materials pedagògics Construir la
Pau: els conflictes oblidats i el nou

conflicte global, que pretenen posar
de relleu les causes i interaccions
dels conflictes. Aquest material es
complementa amb l’exposició Una
altra globalització és possible, ja
que, ateses les grans magnituds dels
efectes de l’actual globalització, cal
prendre consciència de l’origen dels
béns que consumim i de la realitat
que estem construint. Aquesta situa-
ció, un sistema econòmic internacio-
nal basat en l’explotació laboral, l’es-
gotament dels recursos naturals
sense miraments, el consumisme
desmesurat i innecessari dels ciuta-
dans dels països del Nord, la pro-
gressiva eliminació de garanties
socials a tots els països del món, etc.
cal que sigui observada per tots els
agents que influenciem de manera
més o menys directa en aquest pro-
cés. En aquest sentit, tenint en
compte la importància de l’educació
en valors com a eix transversal en els
centres educatius, l’exposició pot ser
un element molt enriquidor per
donar a conèixer la realitat de la glo-
balització.

Línies prioritàries 
per àrees geogràfiques
Centreamèrica, Mèxic i Carib
Les línies de treball del Fons estan
directament relacionades amb el con-
text integral on se situen els projec-
tes que integren el pla operatiu
2004. Els lineaments estratègics de
l’àrea de Centreamèrica, Mèxic i Carib
estan directament relacionats amb
els lineaments generals del Fons i
amb les línies de treball de la
Comissió de Municipalisme: munici-
palisme, desenvolupament local,
DDHH i Drets dels Pobles i emergèn-
cia: reconstruir per transformar.

A Catalunya la cooperació amb
aquesta regió té vincles profunds i
històrics. Els principals actors de
cooperació són els ens locals, muni-
cipals i supramunicipals i les organit-
zacions socials. La intervenció en
aquesta regió se centra principal-

ment en l’àmbit local, a partir de l’a-
companyament de processos munici-
palistes, la majoria emmarcats en
agermanaments Nord-Sud. Aquesta
via de cooperació marca l’actuació en
aquesta regió altament complexa i
empobrida, que compta també amb
una gran riquesa organitzativa i un
teixit social implicat i implantat als
territoris. Situada en l’àmbit local,
aquesta via apropa la ciutadania a
l’exercici de la cooperació i solidari-
tat, reforçant el teixit social tant al
Nord com al Sud.

Tenint en compte el marc general
d’intervenció, destaquem cinc situa-
cions susceptibles d’impactar en el
desenvolupament dels projectes
2004: el marc electoral, context pre-
electoral, electoral i postelectoral: El
Salvador i Nicaragua; la continuïtat
del bloqueig de Cuba per part dels
EUA; la reconstrucció dels països
afectats pels fenòmens socionatu-
rals: El Salvador i Nicaragua; els efec-
tes del PPP-Plan Puebla Panamá i
l’ALCA a Centreamèrica i la crisi
d’Haití, acompanyament en la
reconstrucció productiva-seguretat
alimentària.

S’han prioritzat els projectes presen-
tats en el marc de propostes munici-
palistes de suport i acompanyament
dels processos d’enfortiment de la
participació ciutadana i dels poders
locals, en la consolidació dels pro-
cessos d’agermanament entre muni-
cipis de Catalunya i de Centreamèrica
i el Carib, el suport a Cuba amb equi-
paments i els projectes presentats en
el context de la reconstrucció i reac-
tivació en els països més afectats
pels fenòmens socionaturals. En rela-
ció a la crisi que pateix Haití es pro-
posa, amb acord concertat amb les
entitats catalanes i haitianes, acom-
panyar el procés de reconstrucció
productiva a partir d’un projecte
triangular: Cuba-Dominicana-Haití
emmarcat en un programa de segu-
retat alimentària.
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considera prioritària per facilitar la
dinàmica dels ens locals en el Fons,
especialment els continguts 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, en relació amb els mitjans
i fent difusió de les activitats, pro-
jectes, etc. alhora que ha de ser una
eina a disposició dels ajuntaments
per garantir la bona comunicació
entre els socis i el Fons.

A. Publicacions
- publicació d’un full informatiu
mensual
- publicació de tríptics informatius
de les línies de treball o dels actes
a realitzar
- memòria anual
- memòria de les Jornades d’Avalua-
ció Post-Mitch, Jornades Municipa-
listes a Sud-amèrica o de la Campa-
nya d’emergència per l’Iraq
B. Web informatiu
- seguiment de projectes i campa-
nyes del Fons Català 
- base de dades sobre la cooperació
local de Catalunya amb els països
del Sud
C. Promoció d’espais periòdics en
els mitjans de comunicació

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
Coordinació amb els ens locals, el
Consell de Cooperació al Desen-
volupament i el Consell d’Adminis-
tració de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.

Enguany, a partir de l’entrada en

vigor del nou Pla Director de la
Cooperació Catalana, hem establert
16 països prioritaris (Algèria, Marroc,
El Salvador, Guatemala, Hondures,
Nicaragua, República Dominicana,
Cuba, Bolívia, Equador, Perú,
Camerun, Costa d’Ivori, Etiòpia
(PMA), Moçambic (PMA) i Senegal
(PMA)) on centrar principalment la
nostra acció solidària. Des del Fons
fa anys que prioritzem aquests paï-
sos i és on es concentra el 69% del
nostre treball.

Participació en tots els consells de
cooperació on el Fons Català té
representació: tant a la Diputació de
Barcelona, Diputació de Girona, a la
Mancomunitat de Municipis de
l’AMB i als consells locals de coo-
peració on col·laborem.

A l’àmbit estatal
Pel que fa al Govern Espanyol, des
de fa quatre anys, i tal com con-
templa la Llei 23/1998 de coopera-
ció internacional, hem participat en
el Consell Interterritorial de
Cooperació al Desenvolupament,
marc d’interlocució entre Estat,
comunitats autònomes i ens locals.

Pel que fa a l’AECI, el Fons Català té
un conveni signat des de 1996, que
ha estat inactiu en els darrers anys,
però desitgem que en aquesta nova
legislatura es reprengui la coopera-
ció.

Pel que fa a la FEMP, des de 1989 hi
estem participant: primer en el marc
de la Secció Sectorial de Solidaritat
Internacional i, arran de la creació
de la Comissió de Cooperació el
1999, amb la presència de l’ajunta-
ment del president del Fons Català
com a membre actiu.
La Confederació de Fons 
Fins al moment actual el Fons Català
presideix la Confederació de Fons,
període en el qual s’ha realitzat un
important creixement en nombre de
Fons existents i on fins ara s’aple-
guen Euskal Fondoa, Fons Valencià,

Fons Mallorquí, Fons Menorquí,
Fondo Galego, Fons Pitiús, Fondo
Andaluz i Fondo Extremeño. Ben
aviat es preveu la incorporació de
nous fons de l’Aragó i Astúries.

Per això hem decidit publicar un
decàleg que inclogui les característi-
ques del model de Fons, per evitar
la proliferació de models diversos
que puguin resultar incoherents. La
Confederació, activa des de 1995, es
manté com un marc de treball comú
per contribuir a la vertebració de la
cooperació descentralitzada, difo-
nent el model de Fons, a la repre-
sentació conjunta com a interlocutor
comú davant institucions estatals,
europees i mundials, a la coordina-
ció i intercanvi dels Fons que la
constitueixen i a la reflexió i forma-
ció sobre temàtiques diverses.

En la tasca de vertebració de la
cooperació descentralitzada es posa
en marxa l’Observatori de la
Cooperació Descentralitzada, en el
seu doble vessant d’eina de divul-
gació i eix de reflexió. Mitjançant les
bases de dades sobre cooperació
local i normativa legal, pretén con-
tribuir a donar a conèixer els Fons
com a referents de la cooperació
descentralitzada i a millorar la qua-
litat de la cooperació que es duu a
terme.

Col·laboració activa en el moviment
municipalista internacional
En el marc de la fusió de les dues
organitzacions municipalistes mun-
dials, IULA i FMCU, que donen lloc a
l’organització Ciutats i Governs
Locals Units, ens proposem promou-
re les iniciatives de cooperació des-
centralitzada entre ciutats per avan-
çar cap a un món més solidari, rei-
vindicant la importància de l’espai
local en la lluita per a l’eradicació
de la pobresa en tots els continents.

Col·laboració amb el PDHL
de Nacions Unides
El debat sobre com millorar les
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impulsar un procés de trobada en el
qual els moviments socials dels
pobles de la Mediterrània que s’o-
posen a la guerra global i al neoli-
beralisme puguin construir alternati-
ves de pau, igualtat i justícia social,
democràcia i llibertat, per avançar
en la idea que un altre Mediterrani
és possible.

ÀÀffrriiccaa  SSuubbssaahhaarriiaannaa
La cooperació amb Àfrica està tenint
un desenvolupament important a
Catalunya i concretament al Fons
Català a causa, fonamentalment, de
dos factors:
El procés d’implicació dels col·lec-
tius d’immigrants en la cooperació
descentralitzada, que ha tingut com
a resultat un augment de les asso-
ciacions en aquest segment de
població, un augment de les pro-
postes de treball a l’Àfrica i una
major participació i visualització de
l’immigrant com a actor en la socie-
tat, entre altres.
L’augment de la sensibilització de la
societat civil sobre la situació a l’À-
frica com a conseqüència de la pre-
sència d’un nombre important d’im-
migrants provinents del continent
africà en el nostre país. Aquesta
sensibilitat ha impulsat l’interès
d’entitats catalanes que pensen
actuar a l’Àfrica. 
En l’inici de les primeres accions a
l’Àfrica des del Fons Català les prio-
ritats s’han centrat en els projectes
de Migracions i Desenvolupament
que impliquen directament els
col·lectius d’immigrants. En l’actuali-
tat treballem en 16 països de l’Àfri-
ca Subsahariana (Senegal, Libèria,
Gàmbia, Mauritània, Burkina Faso,
Angola, Moçambic, Camerun,
Tanzània, Txad, Malí, Malawi, RDC,
Guinea Equatorial, Costa d’Ivori,
Ruanda) en àmbits diversos, depe-
nent, en gran part, de la situació
sociopolítica de cada país, a més de
les necessitats de desenvolupament
econòmic.

ÀÀssiiaa  ((eexxcceeppttee  ll’’ÀÀrreeaa  MMeeddiitteerrrràànniiaa))

Si bé Àsia no és un continent on
s’ha treballat amb unes línies de
treball concretes, enguany es propo-
sa fer especial èmfasi en la situació
de l’Iraq, l’Afganistan i l’Índia.
IIrraaqq: donar continuïtat al treball
desenvolupat fins ara en el marc de
la campanya d’emergència i, concre-
tament, al seguiment dels projectes
en programes d’infraestructures
educatives a la regió nord.
AAffggaanniissttaann: 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.
ÍÍnnddiiaa: atenent les iniciatives que ens
han fet arribar organitzacions catala-
nes o ajuntaments que estan direc-
tament en contacte amb organitza-
cions locals en la línia de formació i
desenvolupament local.

EEuurrooppaa
La tasca que es fa a Europa, que es
contempla com a àrea geogràfica
d’intervenció postconflicte bèl·lic, es
concreta en accions relacionades
amb la reconstrucció social post-
bèl·lica. Enguany es proposa el
suport al treball en l’àmbit laboral
dels sindicats catalans amb les
federacions sindicals del metall de
Bòsnia, Kosovo i Sèrbia. Per tant, en
l’apropament i la convivència dels
diferents grups ètnics.

Sensibilització
Promoure iniciatives de solidaritat
ha de ser un eix important del tre-
ball del Fons per avançar en la pro-
moció d’un clima d’opinió pública
favorable a un nou ordre econòmic
internacional més just, proposant:
--  PPrroojjeecctteess  ddee  sseennssiibbiilliittzzaacciióó//eedduuccaa--
cciióó  oorriieennttaattss  aa::
- Treballar per a la promoció del
coneixement i el diàleg intercultural,
especialment pel que fa als col·lec-

tius d’immigrants instal·lats a
Catalunya
- Promoció del comerç just a
Catalunya
- Formació i intercanvi de coneixe-
ments i experiències de persones
que participen en l’àmbit de la coo-
peració i la solidaritat
- Divulgació de propostes solidàries
a través dels mitjans de comunica-
ció
- Participació i suport a campanyes i
moviments que impulsen alternati-
ves globals (condonació del deute
extern dels països del Sud, Fòrum
Social Mundial, Fòrum Social
Mediterrani, abolició dels paradisos
fiscals, denúncia del comerç d’arma-
ment, etc)
Enguany també s’endegaran projec-
tes de sensibilització i educació al
desenvolupament relacionats amb
altres eixos d’actuació prioritària del
Fons Català en l’àrea de cooperació
al desenvolupament (Mediterrània,
Codesenvolupament, Pau a
Colòmbia). Per això, podem dir que
la línia de sensibilització té un lli-
gam molt més efectiu amb el con-
junt de la política de solidaritat que
des del Fons s’impulsa.

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

Comissions de treball
Les tres comissions, Mediterrània,
Municipalisme i Migracions i
Desenvolupament, són ja un marc
de participació obert on s’impulsen
i desenvolupen totes aquestes línies
al llarg de l’any, la qual cosa ens
permet promoure el debat per millo-
rar la cooperació local de Catalunya
amb els pobles del Sud i fer jorna-
des sobre temàtiques sectorials que
aprofundeixin en els continguts i
orientin les noves estratègies futu-
res. La seva dinamització activa es
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estratègies de cooperació ha d’anar
estenent-se als altres nivells de la
cooperació, també a la bilateral i la
multilateral. En aquest sentit, valo-
rem molt positivament l’acord asso-
lit 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 internacionals temàtiques en
les quals participem, com la Xarxa
de les Agències de Desenvolupa-
ment Econòmic Local, la Xarxa de
les Pràctiques per la Lluita contra
l’Exclusió Social i la Xarxa de
Cooperació Descentralitzada.

A partir d’aquest acord el Fons i la
UNOPS impulsaran, en col·laboració
o per separat, iniciatives de suport i
promoció en l’àmbit nacional i inter-
nacional, el paper de les col·lectivi-
tats locals i dels sistema de les
Nacions Unides en els processos de
reducció de la vulnerabilitat, la
pobresa, l’exclusió social i la pro-
moció dels drets humans, dels des-
envolupament i la cooperació pel
desenvolupament.
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En el marc de la cooperació al desenvolupament, el Fons Català, des de fa anys, tre-
balla amb una clara voluntat d’avançar en l’eradicació de la pobresa, la reducció de
la vulnerabilitat dels països del Sud, l’enfortiment de la democràcia i la participació
i l’empoderament local.
Les línies de treball del 2004, aprovades a la XX Assemblea General celebrada a Sant
Boi de Llobregat el 3 d’abril de 2004, 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 projec-
tes, que han de basar-se en les seves necessitats i possibilitats.
El Fons Català promou una cooperació que incideix en els processos de governabili-
tat democràtica i de participació ciutadana, que acompanya i dóna suport a accions
transformadores i que promou una planificació estratègica que actua reduint la vul-
nerabilitat dels països del Sud.

Desenvolupament

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

protecció del medi ambient

sanitat

desenvolupament local

Post-emergència

gènere

Promoció de la democràcia

pau i prevenció de conflictes ajut humanitari



àfrica subsahariana
La cooperació amb Àfrica està tenint un desenvolupa-

ment important a Catalunya i en el Fons Català en els

últims quatre anys, a causa del procés d’implicació

dels col·lectius d’immigrants en la cooperació descen-

tralitzada i de l’augment de la sensibilització de la

societat civil sobre la situació a l’Àfrica. 

Mentre en altres àrees geogràfiques el Fons ha treba-

llat sempre amb entitats catalanes i municipis amb un

coneixement important fonamentat en vincles histò-

rics, religiosos i culturals, en el cas d’Àfrica no s’ha

donat històricament aquesta situació i la presència

d’un col·lectiu immigrat que pugui jugar un paper de

mitjancer entre el Nord i el Sud es presenta com una

alternativa per acostar-se al continent. És per això que,

des del Fons Català, les accions al continent africà

s’han centrat en els projectes de Migracions i

Desenvolupament, que impliquen directament els

col·lectius d’immigrants. 

Concretament, durant el 2004 el Fons Català ha posat

en marxa un programa propi de codesenvolupament,

el MIDEL: Programa Migracions i Desenvolupament

Local, una iniciativa per dinamitzar un espai d’inter-

canvi, cooperació i concertació entre els immigrants

senegalesos i les seves comunitats d’origen. El MIDEL

s’emmarca alhora en el programa de treball de la Unió

Europea sobre Migracions i Asil, per la qual cosa

compta amb finançament d’aquest organisme.

543 Naafa-Equipament per a
l´Hospital Victòria de Banjul

país Gàmbia

presenta Asociación Jama Kafo 
i Ajuntament de Mataró

aportació fons 63.788,25 ¤

consignat 2004 22.000,00 ¤

Aquest projecte té com a objectiu equi-
par adequadament l’Hospital Victòria
de Banjul, únic hospital públic de la
ciutat, per poder oferir els serveis
bàsics a la població i millorar l’atenció
als malalts. El material necessari
inclou, entre altres, matalassos, lliteres
i cadires de rodes. 
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D´OLOT

AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL
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L’organització Planeta presenta aquesta
proposta per al Senegal, país d’origen
d’alguns dels seus membres. La contra-
part, AJAEDO, treballa amb grups locals
des de l’any 1983, en activitats de for-
mació i lliurament de materials. El pro-
jecte 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 activi-
tats productives al sector agrícola o
ramader.

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE SITGES

AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT D´OLOT

AJUNTAMENT D´ALELLA

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

678 Suport a grups locals per a la millora de la producció hortí-
cola i ramadera al departament d’Oussouye

país Senegal

presenta Associació Planeta, Ajuntament de Mataró i AJAEDO

aportació fons 116.030,07 ¤

consignat 2004  33.000,00 ¤
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821 Construcció del centre 
de salut de Sabi

país Gàmbia

presenta Asociación Sabusire i
Ajuntament de Mataró

aportació fons 37.449,57 ¤

consignat 2004  18.974,00 ¤

L’organització Sabusire, formada per
persones immigrades gambianes resi-
dents a Mataró, presenta una propos-
ta 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, el centre
de salut més pròxim és a 90 km i
només compten amb un metge que
visita els malalts a domicili, la qual
cosa implica deficiències de salubritat
i higiene. La construcció del centre de
salut de 48 m2, equipat amb sala de
visites, sala de cures, sala d’espera i
magatzem, permet atendre les necessi-
tats sanitàries bàsiques dels habitants,
destacant l’assistència en els parts.
AJUNTAMENT DE PERALADA

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE PORQUERES

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

país Senegal

presenta GIE Sud Vetagro

aportació fons 29.000,00 ¤

consignat 2004  21.999,99 ¤

Els recursos naturals de la regió de
Kolda, amenaçats pels efectes nocius
de les intervencions humanes, que
provoquen una important escassetat
d’aigua, necessiten ser protegits per
mantenir els nivells nutricionals de la
comunitat. Davant les dificultats que
suposa aquesta protecció, el projecte
té com a objectiu millorar la producció
lletera de la regió, aconseguint un
major nivell nutricional i un augment
dels ingressos dels productors, al
mateix temps que contribueix a la llui-
ta contra l’èxode rural, creant llocs de
treball vinculats a la transformació de
productes lleters.
AJUNTAMENT DE BLANES

AJUNTAMENT D´ABRERA

980Construcció d’un centre
taller d’artesania autòctona 
per a discapacitats sensorials 
i motrius a Malabo-2

país Guinea Equatorial

presenta CADICC - Centre d´Harmo-
nització i Dinamització Intercultural de
Catalunya i Ajuntament de Badalona

aportació fons 15.059,32 ¤

consignat 2004  5.500,00 ¤

Després de la posada en marxa del
centre, el 2000, es preveu ara construir
el tancat del recinte i dotar-lo dels
equipaments necessaris per funcionar
amb normalitat. Al mateix temps, s’in-
tenta sensibilitzar la població perquè
les famílies no rebutgin les persones
amb discapacitats i els permetin parti-
cipar en la societat.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

AJUNTAMENT DE BADALONA

951 Construcció de 7 pous 
d’aigua potable

país Guinea Equatorial

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

aportació fons 47.701,50 ¤

consignat 2004  14.031,48 ¤

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
per a l’ús domèstic prové de rierols,
amb la conseqüent mancança de salu-
britat i la negativa influència en la con-
taminació ambiental. El projecte pre-
veu dotar la població d’un sistema de
fàcil accés a l’aigua potable, utilitzant
mecanismes d’extracció manual als
pous existents a la zona, reduint així
els riscos que implica el consum d’ai-
gües residuals i contaminades.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1079 Millora de la formació i 
de les capacitats internes de
les organitzacions camperoles

país Burkina Faso

presenta Intermón Oxfam

aportació fons 42.000,00 ¤

consignat 2004  15.215,94 ¤

Els sistemes de cultiu de Burkina Faso
no tenen adobs a causa del seu elevat
preu i la insuficient producció d’adob
natural per part de l’activitat ramade-
ra. El sòl perd les seves característi-
ques de fertilitat i produeix un consi-
derable dèficit de cereals. Amb l’objec-
tiu de pal·liar aquest dèficit, el projec-
te treballa formant els camperols en la
gestió sostenible dels recursos natu-
rals i capacitant-los en la realització de
petites accions que incideixin en el
desenvolupament local.
AJUNTAMENT D´ABRERA

AJUNTAMENT DE MATARÓ
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905 Centre educatiu per a nois 
i joves de Toubakouta 
a la comarca de Niombato

país Senegal

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

aportació fons 95.746,57 ¤

consignat 2004  44.220,01 ¤

El projecte consisteix en l’organització
d’una residència per als nois i noies
que assisteixen al centre d’ensenya-
ment secundari de Toubakouta però
que viuen en altres municipis, evitant
així els trasllats diaris i reduint les
absències  per motius de llunyania. De
la mateixa manera, durant el període
d’inactivitat escolar, es vol reconvertir
la residència en un centre educatiu que
organitzi activitats extraescolars per a
nens i joves d’aquesta comunitat.
AJUNTAMENT D´ARGENTONA

AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

950 Integració sociolaboral de les
dones de 20 comunitats rurals

país Sudan

presenta Creu Roja de Catalunya-
Àrea de cooperació internacional i
Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 12.222,00 ¤

consignat 2004  4.400,00 ¤

Aquest projecte de desenvolupament
social té com objectiu reduir la vulne-
rabilitat del col.lectiu de dones més
pobres de vint comunitats sudaneses.
La reducció de la vulnerabilitat s’acon-
segueix amb l’alfabetització, la sensibi-
lització respecte a la salut primària i
l’organització de les dones en comitès,
així com realitzant activitats periòdi-
ques de capacitació, reafirmant l’im-
prescindible paper de les dones a les
seves comunitats. 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

867 Construcció i obertura 
d’un centre escolar d’educació
primària al barri de Banapa 
de Malabo

país Guinea Equatorial

presenta Associació Cultural
Riebapua

aportació fons 34.227,27 ¤

consignat 2004  3.000,00 ¤

El projecte té com a objectiu la cons-
trucció d’un centre escolar d’educació
primària 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 d’infraes-
tructures educatives. La contrapart
local, amb una experiència destacable
en la gestió de centres escolars, pretén
amb aquesta iniciativa continuar treba-
llant per a l’augment real de l’escola-
rització. Cal destacar que, als seus cen-
tres, la població escolar supera actual-
ment el miler d’alumnes.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

AJUNTAMENT DEL BRUC

AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

AJUNTAMENT D´ARGENTONA

885 Reforçament del desenvo-
lupament de l’atenció primària
de salut al municipi de Viana

país Angola

presenta Medicus Mundi Catalunya

aportació fons 100.000,00 ¤

consignat 2004  36.482,20 ¤

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 sensibilitza-
ció sobre malalties infeccioses i l’edu-
cació sanitària com a resposta a la insu-
ficiència de mitjans i infraestructures.
AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

CENTRE CULTURAL PARROQUIAL (LA CELLERA DE

TER)

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DE TORTOSA

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D´ALTAFULLA

AJUNTAMENT DE LES CABANYES

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT D´ABRERA

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
1057 Projecte Karang (escola de Lamoi-Gambissara)

país Gàmbia

presenta Arenys Solidari

aportació fons 10.000,00 ¤

consignat 2004  9.346,00 ¤

El poble de Lamoi disposa d’una escola primària construïda l’any 1996 pel govern
de Gàmbia. Anteriorment, aquest establiment impartia classes d’agricultura i dis-
posava d’un hort en el recinte escolar on els alumnes realitzaven pràctiques. El
recinte del centre estava tancat al públic i als animals en llibertat per afavorir el
bon desenvolupament de les activitats escolars i protegir, al mateix temps, els
horts dels alumnes. El deteriorament de  les condicions de protecció del lloc han
provocat la impossibilitat de mantenir els horts i poder treballar en condicions
normals dins del recinte del centre. Aquest projecte pretén construir un mur de
291 m lineals per protegir els horts del bestiar, millorar la tasca i les condicions
educatives i dotar el centre d’una cuina equipada.  
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT D´OLOT

AJUNTAMENT D´ARENYS DE MUNT

991 Programa integral de des-
envolupament econòmic de la
comunitat de Woyokoro

país Senegal

presenta GIE Kawral Woyokoro, AIA
Associació d’Immigrants Africans,
Ajuntament de Montmeló i Kisal

aportació fons 48.909,09 ¤

consignat 2004  2.800,00 ¤

Aquest programa és el 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 perquè les poblacions de
Woyokoro gaudeixin de l’equipament
necessari per a la producció, la comer-
cialització i el consum dels seus pro-
ductes durant tot l’any, independent-
ment de les condicions climàtiques. El
projecte permetrà l’augment de la pro-
ducció local, la comercialització dels
productes i l’enfortiment de l’organit-
zació amb la capacitació de les pobla-
cions, així com la intervenció en el sec-
tor sanitari i la regeneració econòmica
de la societat.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

763 Ahadi, institut internacio-
nal de formació i ensenyament 
a distància

país Tanzània

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

aportació fons 71.035,42 ¤

consignat 2004  14.200,00 ¤

El projecte Ahadi, que en suahili signi-
fica “promesa i compromís”, respon a
la necessitat de formació de la joven-
tut a la zona dels Grans Llacs, i té com
a objectiu contribuir a l’establiment
d’una pau duradora a la zona. En el
marc del projecte s’elaboren progra-
mes d’estudis i cursos relacionats amb
quatre branques de l’ensenyament
superior. El sistema d’estudis a distàn-
cia permet arribar a un major nombre
d’estudiants, ja que poden combinar
els cursos amb la vida quotidiana.
COOPERATIVA ABACUS

GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

1157 Implantació d’un pou
d´aigua potable a la localitat
de Bouanzé

país Mauritània

presenta Santa Perpètua Solidària,
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda, Association des Frères Unis
de Bouanzé i Associació d’Immigrants
Mauritans originaris de Bouanzé a
Espanya

aportació fons 46.390,91 ¤

consignat 2004  26.700,00 ¤

Bouanzé, amb una població d’uns
10.000 habitants, es troba a la zona
més afectada per la sequera que pateix
Mauritània els últims anys . No obstant,
una font important d’ingressos que
contribueix a millorar les condicions de
vida de les famílies són els expatriats,
que han contribuït a la construcció d’un
ambulatori per al municipi, entre altres
accions comunitàries. En aquesta línia
de codesenvolupament, la proposta
pretén paliar la falta d’aigua potable, ja
que Bouanzé compta amb pous en
avançat estat de degradació. El consum
provoca malalties diarrèiques greus
que afecten sobretot els nens, amb bai-
xes importants. A més de la impotabili-
tat de les aigües, els pous són tan pro-
funds que s’ha de recórrer als animals
per extreure-la.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

L’any 1996 es va iniciar des del Fons
Català un model de cooperació al des-
envolupament que vincula cooperació i
migracions, fent que el protagonisme
de les persones immigrades als progra-
mes garanteixi la implicació directa de
les comunitats. Aquest projecte preveu
perforacions a quatre localitats
(Soudouwély, Missira, Sare Coly i
Kandia) per garantir aigua suficient tant
per al consum humà com per a l’agri-
cultura de regadiu. Aquest tipus d’ex-
plotació permet als camperols treballar
noves fonts d’ingressos i reduir així els
nivells de pobresa. 
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

GENERALITAT DE CATALUNYA

- 

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

país Senegal

presenta FODDE Forum Pour un Développement Durable Endogène

aportació fons 50.000,00 ¤

consignat 2004  36.684,82 ¤
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1099 Desenvolupament rural 
sostenible a dos districtes 
de la regió d´Oromia

país Etiòpia

presenta Intermón Oxfam

aportació fons 21.852,46 ¤

consignat 2004  1.293,07 ¤

El projecte es desenvolupa a 11 locali-
tats de la regió d’Oromia, amb un
clima semisec i pluges de caràcter i
distribució inestable, i on la principal
activitat econòmica és l’agricultura.
L’objectiu és augmentar la productivi-
tat agrícola i el nivell d’ingressos de
1.600 caps de família de cinc localitats
dels dos districtes a través de siste-
mes d’irrigació, i millorar el nivell d’in-
gressos de 1.400 caps de família (90%
dones) a onze localitats dels dos dis-
trictes a través de microiniciatives. 
AJUNTAMENT DE CASTELLCIR

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MOIANÈS SOLIDARI

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

TREBALLADORS/ES DE L´AJUNTAMENT DE MOLINS

DE REI

AJUNTAMENT DE MOIÀ

local

1164 Programa de desenvolupament econòmic i dinamització 
comunitària del poble de Diogontoro

país Mauritània

presenta Ajuntament d’Olot i Unió de Treballadors de Mauritània

aportació fons 45.719,52 ¤

consignat 2004  19.940,64 ¤

El 2002-2003, Mauritània va patir una gran sequera que va afectar greument la
campanya agrícola, imprescindible per a la subsistència del país, però aquest va
ser incapaç de cobrir dos terços de les seves necessitats de cereals. És per això
que l’Associació de Treballadors Mauritans d’Olot, originaris de Diogontoro, a tra-
vés d’un curs de formació organitzat per l’Ajuntament d’Olot i coordinat pel Fons
Català, ha elaborat un programa de cooperació en la línia del codesenvolupament.
El programa vol consolidar la relació de cooperació entre el grup d’immigrants i la
comunitat local amb la implicació d’actors institucionals i entitats d’Olot. La pro-
posta pretén endegar un programa integral de desenvolupament sociocultural i
econòmic de Diogontoro, basant-se prioritàriament en la generació d’ingressos i la
dinamització comunitària de la població per garantir un bon seguiment i execució
de les accions proposades.
AJUNTAMENT D´OLOT

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

DIPUTACIO DE GIRONA

1180 Dinamització d’un espai
d’intercanvi, cooperació i con-
certació entre els immigrants
senegalesos i les seves comu-
nitats d’origen

país Senegal

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, FRAO-WARF
Fondation Rurale de l’Africa
Occidentale, ADESC Assoc.
Développement Econ.Soc.Cul Saré
Coly i URD, Groupe Urgence
Réhabilitation Développement

aportació fons 555.600,40 ¤

consignat 2004  537.583,90 ¤

Al Senegal, els immigrants juguen un
rol molt important en el renaixement
de les seves comunitats.
Malauradament, l’efectivitat d’aques-
tes iniciatives i inversions queda limi-
tada per l’absència d’estructures
locals que donin suport i orientació al
vincle immigrants-comunitat local i,
per tant, garanteixin i dinamitzin una
relació duradora entre sí. Com a res-
posta a aquesta absència d’espais de
concertació que dificulten la comuni-
cació  entre els immigrants i les seves
comunitats d’origen, el Fons Català
presenta a la Unió Europea la creació
i consolidació d’un espai de concerta-
ció i d’acompanyament al Senegal. En
la materialització d’aquest projecte hi
participen els col·lectius de senegale-
sos de Terrassa (Associació de
Senegalesos Residents del Vallès
Occidental) i Girona (ADECRS), orga-
nitzacions senegaleses, les comuni-
tats de beneficiaris al Senegal i el
Fons Mallorquí. Així mateix, tenim el
suport del Govern del Senegal a tra-
vés del Ministeri de la
Descentralització i la Planificació
Regional.
COMISSIÓ EUROPEA

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D´EMPORDÀ

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I

COOPERACIÓ

COL·LECTIU SANT FELIU DE PALLEROLS SOLIDARI

AJUNTAMENT D´ANGLÈS

AJUNTAMENT DE TEIÀ

AJUNTAMENT DE MATARÓ

1156 Creació de la granja-esco-
la “Catalunya” a Niombato

país Senegal

presenta Caldes Solidària, Education
Solidaire i Ajuntament de Caldes de
Montbui

aportació fons 52.792,18 ¤

consignat 2004  33.000,00 ¤

El projecte té com a objectiu la pro-
moció de l’escolarització i la formació
professional dels joves en matèria
agrícola, no inclosa en el currículum
escolar. Niombato pateix un dèficit
d’infraestructures escolars, de formació
i d’escolarització que afavoreix l’èxode
rural dels joves, i l’entorn rural sene-
galès està mancat de recursos educa-
tius orientats cap a la capacitació pro-
fessional dels joves. Així, es pretén
crear una granja escola per dur a terme
formació en agricultura, activitat princi-
pal de la zona.
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES

AJUNTAMENT DE LA GRANADA

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

1182 Projecte hidroagrícola 
de Joulanghel

país Gàmbia

presenta Associació Africana Moussa
Molo i Ajuntament de Calella

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  5.400,00 ¤

Aquest projecte de codesenvolupa-
ment té com a objectiu la dinamització
rural de la comunitat de Jimara, a tra-
vés de la implantació d’un sistema de
reg a la zona rural del poble de
Joulanghel. Amb aquest projecte s’in-
tervindrà en la gestió dels recursos
hidràulics i la comercialització dels
productes agrícoles. La comunitat de
Jimara i el poble concret de Joulanghel
pateixen diverses dificultats, com la
reducció de la pluviometria, l’empobri-
ment dels sòls de conreu, la disminu-
ció del rendiment i la producció agrí-
coles, l’augment de la pobresa estruc-
tural de la societat i l’emigració massi-
va dels joves. La comunitat compta
amb una diàspora nombrosa, la majo-
ria de la qual viu a Catalunya o als
EUA. 
AJUNTAMENT DE CELRÀ

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

La signatura dels acords de pau a Libèria propicia una estabi-
litat social que afavoreix el retorn de les agències humanità-
ries per desenvolupar accions d’assistència humanitària.
ACNUR i altres agències d’ajuda humanitària han fet una ava-
luació de la situació i han decidit implicar-se en l’assistència
als refugiats de manera coordinada. La situació és alarmant i
els refugiats, unes 300.000 persones disseminades a la capi-
tal, Monròvia, i els seus voltants, necessiten ajuda de primera
necessitat. El programa se centra en els sectors de protecció i
assistència, serveis, transport i logística, educació, alimenta-
ció, sanitat, aigua i desenvolupament rural per a la producció
d’aliments de consum local. El Comitè Català, juntament amb

el Comitè Espanyol, intervenen des del 2000 en un programa
de reinserció de retornats liberians i amb aquest projecte es
pretén reforçar les accions que es desenvolupen en els sectors
abans esmentats.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE TERRASSA

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D´ABRERA

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

1205 Emergència a Libèria

país Libèria

presenta Comitè Català per als Refugiats i Catalunya amb ACNUR

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  33.000,00 ¤

A causa de la virulència de la guerra
que des de 1998 afecta el nord-oest de
la República Democràtica del Congo,
gran part de la població ha quedat inco-
municada de l’exterior. Viuen en llocs
on la misèria i les malalties maten cen-
tenars de nens i dones diàriament. El
JRS treballa des de 2002 en un progra-
ma de rehabilitació física i funcional de
l’Hospital de Baringa, única estructura
sanitària especialitzada de tota la zona
de Befale, que presenta un avançat
estat de deteriorament d’equipaments,
subministraments bàsics i professio-
nals, que fa anys que no cobren el sou.
La proposta actua en dos àmbits: millo-
rar els serveis prestats pel JRS al dis-
pensari de Bokoli i a l’hospital de
Baringa, i posar en marxa dos centres,
un de nutricional terapèutic i un de
nutricional de suplementació per facili-
tar l’atenció als casos de malnutrició de
l’àrea de Befale II.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

1191 Millora de l’atenció sani-
tària i nutricional per als habi-
tants del territori de Befale ii -
Baringa

país República Democràtica

presenta Jesuit Refugee Service-JRS
Grands Lacs

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  33.000,00 ¤

1368 Projecte de cria de
bovins i adquisició d’un molí
de cereals

país Senegal

presenta GIE Kawral

aportació fons 14.000,00 ¤

consignat 2004  15.400,00 ¤

Medina Chérif és un barri de Kolda, al
sud del Senegal, amb una població de
26.000 habitants. En aquest barri s’ha
organitzat un grup de 20 persones, 15
de les quals són dones, per lluitar con-
tra la pobresa i la falta d’horitzó que
viu la majoria de la població. Les
poblacions viuen en condicions difícils
a causa de la falta d’inversions, l’anal-
fabetisme i l’escassetat de recursos
materials de suport a  l’agricultura i la
ramaderia. El GIE KAWRAL, davant d’a-
questa situació, s’ha plantejat interve-
nir en el sector de la ramaderia i l’e-
quipament per iniciar activitats genera-
dores d’ingressos. Es tracta de fer
engreix de bovins i comprar un molí de
cereals, ubicat en un terreny propietat
del GIE als afores de Kolda. El projec-
te començarà amb 25 animals (14 bous
per a l’engreix, 10 reproductores i un
semental). El molí, que s’ubicarà al
mateix lloc, serà directament gestionat
per les dones del GIE.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
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1210 Millora de la salut mater-
noinfantil a les zones rurals de
la província central de Malawi

país Malawi

presenta Matres Mundi i Ajuntament
de Castellar del Vallès

aportació fons 21.531,00 ¤

consignat 2004  23.684,10 ¤

Malawi és un dels països més pobres
d’Àfrica i amb el pitjor indicador mater-
noinfantil de la zona. El projecte es
proposa intervenir en centres de salut,
l’Hospital de Mlale, Centre de Nens
Orfes, St. Mary Rehabilitation Center i
l’Hospital Rural de Mthengo Wa
Nthengo, fent èmfasi en els aspectes
formatius, d’infraestructures tècniques
i de sensibilització sobre malalties de
transmissió sexual, com la sida, que
constitueix una vertadera epidèmia en
un país en què s’infecten diàriament
267 persones, una mitjana del 15% de
la població adulta. Els centres d’inter-
venció del projecte són privats i per-
tanyen al CHAM (Christian Health
Association of Malawi), tenen vocació
religiosa i admeten pacients sense
recursos econòmics. 
AJUNTAMENT DE LES CABANYES

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

1226 Centre d’acollida 
i formació per a Paysans Sans
Frontières a Bingó

país Burkina Faso

presenta ASF Arquitectes Sense
Fronteres

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  4.216,00 ¤

Aquest projecte pretén donar suport i
impuls a les activitats de Paysans Sans
Frontières de Burkina Faso. L’objectiu
és acompanyar Paysans sans
Frontières en la recerca de tècniques
innovadores, integrades i ecològiques
en l’àmbit de l’agricultura, la ramade-
ria i el medi ambient. Aquest suport es
materialitza també en la construcció
d’un centre d’acollida i de formació per
millorar les condicions de treball. A
més, el projecte planteja cursos de for-
mació i difusió en matèria agrícola per
aprofitar millor els camps disponibles i
millorar la qualitat dels aliments con-
sumits per la comunitat. El centre tin-
drà un hangar que es podrà utilitzar
com a espai polivalent per realitzar
cursos, reunions i conferències, tres
habitacions dobles per acollir forma-
dors, una cuina, una habitació comuni-
tària per a 25 persones i sis latrines i
dutxes.
AJUNTAMENT DE SITGES

1232 Suport a l’atenció primà-
ria de salut a la província 
de Cabo Delgado

país Moçambic

presenta Medicus Mundi Catalunya

aportació fons 40.000,00 ¤

consignat 2004  17.240,00 ¤

Medicus Mundi Catalunya treballa des
de 1994 a Moçambic desenvolupant un
programa a llarg termini que consti-
tueix el punt de partida d’aquest pro-
jecte, que s’inscriu en la dinàmica de
reforç de l’atenció primària de salut a
la zona de la província de Cabo
Delgado i pretén incidir en el suport a
les activitats de seguiment i  reforç de
les Unitats Sanitàries Perifèriques; l’a-
profundiment en la tasca dels progra-
mes de Maternitat Segura, de
MTS/SIDA i control de la malària i la
formació inicial; la formació inicial i
continuada del personal de salut que
depèn dels departaments de formació
provincials; l’organització de trobades
formatives i d’intercanvi d’experiències
entre parteres tradicionals i professio-
nals dels diferents districtes sanitaris
de Cabo Delgado; la construcció de
cinc cases d’espera per a dones emba-
rassades i la implementació d’un cen-
tre d’assessorament sobre MTS/SIDA
en el marc del programa de MTS/SIDA
en cada districte.
AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

1271 Instal·lació d’una unitat d’assecament de mangos

país Burkina Faso

presenta EDEN-Manada, Ajuntament de Pallejà i Grup de Dones de Pallejà

aportació fons 3.680,06 ¤

consignat 2004  4.048,07 ¤

Aquest projecte preveu la creació d’una unitat d’assecament de fruites (mangos) i
llegums. Burkina Faso és un gran productor de fruites i llegums, però sovint la pro-
ducció es perd per falta de tècniques adaptades de conservació. Els productors no
es beneficien de la producció, ja que en males condicions no es pot vendre ni al
mercat nacional ni a l’internacional. El projecte pretén donar sortida a aquesta
situació, per tal que la producció serveixi al desenvolupament del sector i els agri-
cultors i arboricultors se’n beneficiïn. A més, es preveu la creació de llocs de tre-
ball per als membres de l’Associació, el creixement dels seus ingressos i els del
conjunt de productors de la zona, la reducció de residus de les collites de man-
gos, l’augment de l’oferta alimentària de la zona, etc.
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ

1277 Desenvolupament comu-
nitari al districte de Butamwa

país Ruanda

presenta Ajuntament de Vilafranca
del Penedès, Creu Roja Catalunya-
Àrea de Cooperació Internacional i
Societé National de la Croix Rouge de
Ruanda

aportació fons 3.000,00 ¤

consignat 2004  3.300,00 ¤

Ruanda és un dels països més pobres
del món i pateix tot tipus de mancan-
ces socials. La reactivació socioeconò-
mica de les economies familiars rurals
és fonamental per a l’intens procés de
rehabilitació i reconciliació nacional
del país. El projecte vol contribuir a la
reconstrucció de l’economia familiar a
les zones rurals, utilitzant el teixit
social com a actor dinamitzador del
desenvolupament comunitari. Se cen-
tra en la identificació i l’execució de
nous projectes generadors d’ingressos
per part de la comunitat que permetin
revitalitzar el teixit social i econòmic
de la zona. En aquest sentit, contem-
pla la creació d’una xarxa associativa,
cooperatives d’associacions, capaces
d’endegar projectes productius propis i
de manera conjunta que dinamitzin l’e-
conomia local, proporcionant alhora
noves infraestructures comunitàries,
com granges i molins.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

1237 Educació-formació socio-
sanitària de grups de mares,
joves i nens desfavorits

país Senegal

presenta Associació Catalana de
Residents Senegalesos

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  14.626,00 ¤

El projecte és una proposta d’interven-
ció en un barri de la ciutat de
Rufisque, al Senegal, on cinc grups de
dones s’han organitzat en una federa-
ció per dedicar-se a diferents activitats,
com la formació i l’alfabetització, la
pràctica del sistema de microcrèdits, el
comerç i activitats col·lectives d’educa-
ció sanitària i higiènica. La federació
no disposa d’espai de trobada per
desenvolupar les seves accions i
sobretot es veu limitada econòmica-
ment davant la demanda creixent de
crèdits. El projecte intenta respondre
al problema de manca d’espai i de
recursos per atendre les demandes de
préstecs. Com que també existeix un
problema de capacitació en la gestió
dels recursos es preveu la formació per
a una millor gestió dels fons, activitats
de sensibilització i educació sanitària
en matèria de MST/SIDA. 
AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

AJUNTAMENT DE LLEIDA

1242 Escola de formació d’ofi-
cials de salut al Tigray

país Etiòpia

presenta Àfrica Viva

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  18.000,00 ¤

A la regió del Tigray la cobertura sani-
tària, especialment la maternoinfantil,
és una de les més baixes d’Etiòpia. La
nova política sanitària etíop ha esta-
blert com a prioritats la prevenció i el
control de les malalties endèmiques
de manera descentralitzada. El projec-
te de l’escola de formació te l’objectiu
d’oferir una formació, sobretot pedià-
trica, de tres anys de durada, als estu-
diants etíops per tal que, un cop diplo-
mats, exerceixin a la seva regió. El pro-
jecte respon a les prioritats del pla
estratègic de la Conselleria de Salut
del Tigray i compta amb el suport aca-
dèmic i legal de la Universitat de
Mekelle. Per dur a terme aquests cur-
sos de formació, s’aprofitaran les ins-
tal.lacions de l’Hospital de Mekelle i
els espais existents per acomodar els
estudiants, però per a les properes
promocions cal la construcció de l’ala
dormitori prevista al projecte. 
AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE TORTOSA

1216 Subministrament de premses per a l’extracció d’oli de palma 
a les zones tropicals de Sud-Camerun

país Camerun

presenta Agermanament Sense Fronteres

aportació fons 15.000,00 ¤

consignat 2004  16.500,00 ¤

El projecte de subministrament i instal.lació de premses per a l’extracció d’oli de
palma forma part d’un programa més ampli, consistent en la creació de planta-
cions familiars de palmeres. Aquest es desenvolupa en tres etapes, la primera de
les quals ja ha finalitzat. El projecte pretén continuar desenvolupant les altres
fases, consistents en la instal.lació d’una xarxa de premses per a l’extracció de
l’oli i l’organització de les activitats necessàries per a la comercialització dels exce-
dents produïts localment. La finalitat del projecte és la mecanització i modernit-
zació del sistema de transformació i fabricació de l’oli de palma. En una època de
caiguda dels preus del cafè i del cacau els camperols d’aquesta regió, gran pro-
ductora de cafè, tenen com a únic recurs la venda de l’excedent de l’oli de palma.
AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
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1286 Projecte de sanejament
urbà a Vélingara

país Senegal

presenta Commune de Vélingara i
Ajuntament de Granollers

aportació fons 27.010,91 ¤

consignat 2004  29.712,00 ¤

La ciutat de Vélingara està situada a
uns 600 km de Dakar, a la regió de
Kolda, amb uns 30.000 habitants.
L’elevat creixement demogràfic, fruit de
les fortes emigracions del món rural
cap a la ciutat, sumat a la manca de
planificació dels serveis fonamentals,
fa que Vélingara tingui un greu proble-
ma d’escombraries, aigües pluvials i
aigües residuals domèstiques. En
aquest context, s’ha elaborat un pro-
jecte en dues fases: la primera, per
afrontar el problema de les escombra-
ries i, la segona, d’incidència en el pro-
blema de les aigües pluvials i les
aigües residuals domèstiques. Pel que
fa a la primera fase, es preveu la
implantació d’un sistema de recollida
d’escombraries “porta a porta” amb
dos camions bolquet de dimensions
mitjanes; el condicionament d’un abo-
cador controlat a 2 km de Vélingara i
l’organització d’un servei de neteja vià-
ria amb el personal de la Commune.
També s’impulsarà una campanya de
formació i divulgació entre la població,
el personal i els càrrecs municipals
sobre la recollida d’escombraries i la
neteja de carrers.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

1320 Centre d’acollida nongma 
per a nens orfes i abandonats
a Sandeba

país Burkina Faso

presenta Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès i ACAU Associació
Coordinadora d’Ajuda Unida

aportació fons 7.097,73 ¤

consignat 2004  7.807,50 ¤

Els països del Sahel, entre ells Burkina
Faso, pateixen sequeres importants
des de 1973. Això provoca una degra-
dació de les condicions de vida de les
poblacions locals i una debilitació dels
esforços de l’Estat, que s’agreuja per
les condicions de vida difícils de les
famílies que han vist esvair-se els
valors de solidaritat, per la falta de
recursos per sobreviure. ACAU dóna
suport a l’Associació Nongma Aide à
l’Enfance, que té un centre d’atenció
als nens abandonats a la localitat de
Sandeba, amb una capacitat per a 150
nens, però que es troba en condicions
pèssimes de salubritat i d’higiene. El
projecte pretén dotar el centre d’una
granja de pollastres i cabres per garan-
tir el proveïment autosuficient d’ali-
ments de consum. També es preveu la
realització de conreus agrícoles per
facilitar la formació dels adolescents
en aquesta matèria i al mateix temps
la producció agrícola per al consum
dels centres.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1229 Adquisició d’un vehicle per
al programa de desenvolupament
econòmic integral de la comuni-
tat rural de Sare Coly Sallé

país Senegal

presenta GRAMC Girona

aportació fons 18.545,45 ¤

consignat 2004  20.400,00 ¤

El programa de desenvolupament eco-
nòmic integral de la comunitat rural de
Saré Coly Sallé funciona des de 1998 i
intervé en tots els sectors de la socie-
tat. És fruit de la col·laboració entre
l’Associació GRAMC i l’entitat dels
immigrants de la comunitat establerts
a Catalunya ADECRS. L’extensió geo-
gràfica dels projectes va creixent i en
l’actualitat ADESC cobreix el conjunt de
la comunitat, amb una superfície de
500 km2. La dificultat de desplaça-
ment a la zona obliga a tenir un vehi-
cle per millorar el seguiment del pro-
jecte. D’altra banda, els programes
d’horticultura amb grups de dones de
la comunitat han crescut i hi ha més de
15 grups repartits per la geografia de
la comunitat rural que reclamen un
seguiment tècnic de les seves activi-
tats. A més, ADESC ha aconseguit un
reconeixement oficial de les autoritats
administratives de la regió, que la
col·loca en una posició de responsabi-
litat en el procés de desenvolupament
econòmic de la zona, participa en
fòrums i reunions organitzats per l’ad-
ministració local, etc.
AJUNTAMENT D´OLOT

DIPUTACIÓ DE GIRONA

1217 Construcció d’un local 
per a l’acadèmia de formació
professional d’Ajude

país Guinea Equatorial

presenta ADECO Asociación para el
Desarrollo Comunitario i Associació
Cultural Riebapua

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  33.000,00 ¤

Els anys de dictadura han contribuït a
reduir greument les oportunitats de
desenvolupament de l’educació moder-
na a Guinea Equatorial. Les poblacions
són les que encara avui, després de 25
anys, es fan càrrec de les inversions
bàsiques en l’àmbit educatiu. En el
marc de la cooperació al codesenvolu-
pament la qual participa activament la
diàspora guineana establerta a
Catalunya, s’intenta donar suport a
projectes educatius i de construcció
d’infraestructures a Guinea Equatorial.
El projecte pretén augmentar la capaci-
tat de l’Acadèmia de Formació
Professional, construint una aula anne-
xa. L’objectiu és donar resposta a la
demanda creixent de les multinacionals
del petroli d’una mà d’obra qualificada
amb una formació adequada en noves
tecnologies, mecanografia, ofimàtica i
tot allò que serveixi per a la gestió
administrativa d’empreses i projectes.
El projecte ofereix una oportunitat als
joves del país ajudant a potenciar i
consolidar l’oferta de formació de l’úni-
ca acadèmia de formació professional
que hi ha al país.
AJUNTAMENT DE SITGES

1317 Millora de l’alimentació dins el programa de nutrició 
de menors de cinc anys al centre de salut de Wukro

país Etiòpia

presenta Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i ADIA Associació per al
Desenvolupament de la Infància d’Àfrica

aportació fons 8.000,00 ¤

consignat 2004  8.800,00 ¤

A Etiòpia, els successius intents de reestructurar el país per part del govern topen
amb les conseqüències de 30 anys de guerra civil, durant els quals s’ha invertit el
60% del pressupost en la guerra. L’altre obstacle és el deute extern. Els pressu-
postos en sanitat i educació són dels més baixos i aquests sectors plantegen
necessitats urgents. L’Associació ADIA ha intervingut anteriorment en la millora de
les infraestructures del centre de Wukro (a 930 km d’Adis-Abeba, la capital) amb
la construcció d’una cuina i un menjador. En aquesta proposta es tracta, d’una
banda, de reforçar les capacitats d’atenció del centre amb la compra d’aliments
perquè més nens/es i dones puguin ser alimentats almenys tres vegades al dia i,
per l’altra, d’una formació i informació adequades a les dones perquè millorin els
seus coneixements en matèria de nutrició infantil i d’hàbits higiènics.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1323 25.000 palmeres d’oli al Camerun

país Camerun

presenta Ajuntament d’Esparreguera i Agermanament Sense Fronteres

aportació fons 23.272,73 ¤

consignat 2004  25.600,00 ¤

Els pobles del grup bantú del Camerun van aprendre com
extreure l’oli d’una espècie de palmeres, tant pel seu valor
nutritiu com per les seves virtuts curatives. La colonització del
país va provocar la introducció massiva de productes d’expor-
tació, especialment cafè i cacau. Actualment, amb la caiguda
dels seus preus, les autoritats cameruneses i les institucions
internacionals d’ajuda al desenvolupament impulsen la moder-
nització dels camps de palmeres familiars, considerats una de
les possibilitats de progrés rural. El projecte preveu el desen-

volupament integral i la millora de l’economia de subsistència
de les zones rurals del sud del Camerun, a través de la millo-
ra econòmica de les rendes familiars, mitjançant l’explotació,
la manufacturació i la comercialització de l’oli de palma. El pro-
jecte també es planteja com l’element dinamitzador d’un pro-
grama de desenvolupament rural integral, gestionat pels pro-
pis pagesos de la zona.
AJUNTAMENT D´ESPARREGUERA

1196 Implementació i desenvolupament de l’anatomia patològica com a especialitat i servei a l’Hospital de Batá

país Guinea Equatorial

presenta Ajuntament de Granollers, Asociación para el Progreso de Guinea Equatorial i Desarrollo 2000 en África

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  7.929,00 ¤

Desarrollo 2000 a Àfrica treballa en la rehabilitació del pavelló
maternoinfantil de Batá des de fa tres anys. El projecte, en
col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat
Nacional de Guinea Equatorial, inclou la dotació en equipa-
ments bàsics, formació del personal i assistència. Per assolir
els objectius són necessaris mitjans tècnics per portar a terme
diagnòstics anatomicopatològics i lectures citològiques. El pro-
jecte pretén pal.liar la manca de recursos materials bàsics
sobretot en l’especialitat d’anatomia patològica que afecta el

diagnòstic, el tractament i les investigacions dels diferents ser-
veis sanitaris del país. Les entitats justifiquen aquesta pro-
posta per la necessitat de desenvolupar el sector de l’anato-
mia patològica com a branca fonamental en l’estudi dels pro-
cessos de les malalties i les accions de prevenció.
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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centreamèrica, mèxic
A Catalunya, la cooperació amb aquesta regió té vin-

cles profunds i històrics. Els principals actors de coo-

peració són els ens locals, municipals i supramunici-

pals, i les organitzacions locals. La intervenció en

aquesta regió se centra principalment a l’àmbit local, a

partir de l’acompanyament de processos municipalis-

tes, la majoria dels quals estan emmarcats en agerma-

naments Nord-Sud. Aquesta via de cooperació marca

l’actuació del Fons Català en aquesta regió, altament

complexa i empobrida, que compta amb una gran

riquesa organitzativa i un teixit social implicat i

implantat als territoris.

Seguint els lineaments estratègics d’aquesta àrea,

s’han prioritzat els projectes presentats en el marc de

propostes municipalistes de suport i acompanyament

dels processos d’enfortiment de la participació ciutada-

na i dels poders locals; en la consolidació dels proces-

sos d’agermanament entre municipis de Catalunya i de

Centreamèrica i en la reactivació en els països més

afectats pels fenòmens sòcionaturals.

1013 Campanya de documenta-
ció de dones al municipi de
San Mateo Ixtatán

país Guatemala

presenta Associació d’Amistat amb
el Poble de Guatemala

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  22.000,00 ¤

El projecte està emmarcat en les elec-
cions generals de novembre de 2003 i
preveu promoure l’exercici de la ciuta-
dania plena de les dones, a partir
d’una campanya de documentació.
Aquest contempla un programa de
capacitació per donar a conèixer els
drets de les dones i la importància
d’estar documentades com a ciutada-
nes i té com a objectiu obtenir la cèdu-
la de veïnatge i el registre d’empadro-
nament per a 800 dones de les aldees
del municipi de San Mateo Ixtatán,
departament de Huehuetenango.
Aquests documents els permetran for-
mar part activa de la seva comunitat i
podran ser subjectes de crèdit, asso-
ciar-se, etc.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

1170 Prevenció en salut i pro-
jecció social dels i les joves del
barri de San Judas de Managua

país Nicaragua

presenta JIS Joves per la Igualtat i la
Solidaritat

aportació fons 18.000,00 ¤

consignat 2004  11.982,00 ¤

El projecte vol donar continuïtat al pro-
cés iniciat amb el grup d’adolescents i
joves organitzats per l’Asociación
Martin Luther King de San Judas, que
fa anys que impulsa activitats en pro-
cessos de formació i en activitats de
socialització i reflexió amb adolescents
i joves, amb el suport i l’acompanya-
ment del Grup de Joves per la Igualtat
i la Solidaritat de l’Hospitalet. Es basa
principalment en desenvolupar accions
emmarcades en campanyes de preven-
ció i promoció dels i les joves (“Juntos
decidimos cuando” i “Acción social
contra las drogas”). Vol incidir en el
desenvolupament integral dels i les
joves del barri San Judas de Managua,
a través de cinc components bàsics
d’acció: programa de formació d’ado-
lescents i joves monitors/es en
ETS/VIH/SIDA, sexualitat, salut sexual
reproductiva i violència; projecció
social del grup de joves de l’associació
Martin Luther King; acció social contra
les drogues; informació i comunicació;
programa de beques.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

423 Impuls del desenvolupa-
ment urbà: autoconstrucció d’ha-
bitatges a San Juan de Limay

país Nicaragua

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

aportació fons 44.077,23 ¤

consignat 2004  1.603,75 ¤

Aquest projecte s’emmarca en el pro-
cés d’agermanament de San Juan de
Limay i Santa Maria de Corcó-
L’Esquirol. Treballa contra el dèficit
habitacional de la zona amb la cons-
trucció de 110 habitatges, per a la qual
s’han contractat dos paletes i un fuster
que treballen conjuntament amb els
beneficiaris, organitzats en brigades.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

LLIÇÀ SOLIDARI

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DEL BRULL

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D´AMUNT

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ

AJUNTAMENT DE TONA

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ

1292 Construcció i equipament d’una sala per a la promoció 
de la dona a Makary

país Camerun

presenta Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, ONG Ajut i Solidaritat Makary-
Blangowa i Missió Catholique de Blangoua-Makary

aportació fons 9.000,00 ¤

consignat 2004  9.900,00 ¤

La missió catòlica de Makary-Blangoua es va crear arran de “l’agermanament” de
la Diòcesi de Barcelona i la de la zona de Makary-Blangou, al nord del Camerun.
Des del punt de vista del desenvolupament, la missió s’ha centrat en la construc-
ció de pous i la reforestació, la creació de centres sanitaris i l’educació. El projec-
te forma part d’un de més ampli per a la formació i la promoció de la dona que
s’està desenvolupant a Makary. Està gestionat per la missió i es basa en el treball
i explotació de petites parcel·les de terra (agricultura), l’alfabetització i la higiene.
Tenint en compte que a la regió de Makary-Blangoua el nivell educatiu de la pobla-
ció és molt baix, amb un alt percentatge d’analfabetisme, el projecte preveu, en
la línia de la tasca en l’àmbit educatiu, la construcció d’un local de costura per al
grup de dones de Makary i l’equipament del local amb 10 màquines de cosir, mobi-
liari i material pedagògic.
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA



373736

1050 Pressupost participatiu 
a la comunitat de Mina 
El Limón al municipi
Larreynaga-Malpaisillo

país Nicaragua

presenta POPOL NA Fundación para
la Promoción y el Desarrollo Municipal

aportació fons 38.000,00 ¤

consignat 2004  11.425,35 ¤

La Fundación Popol-Na fa cinc anys
que treballa al municipi de Malpaisillo,
desenvolupant iniciatives per enfortir
el marc juridicoinstitucional del munici-
pi. Aquesta proposta contempla realit-
zar el projecte a Mina El Limón com
una experiència pilot per desenvolu-
par, en un futur, el pressupost munici-
pal participatiu a tot el municipi. Per
facilitar el procés es possibilita combi-
nar-lo amb el desenvolupament d’un
viver amb capacitat de producció de
50.000 plantes forestals i fruiters per
reforestar la zona, malmesa pel mono-
conreu de cotó, l’explotació forestal
incontrolada i la contaminació de fonts
d’aigua superficials pel cianur provi-
nent de la mina.
AJUNTAMENT DE L´ESCALA

AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

1055 Enfortiment dels proces-
sos organitzatius de les treba-
lladores de maquila i mestres-
ses de casa de 5 municipis

país Guatemala

presenta Cooperacció

aportació fons 109.800,00 ¤

consignat 2004  25.200,00 ¤

La societat guatemalenca, altament
estratificada, fa que l’accés a l’educa-
ció i a les condicions mínimes per al
desenvolupament de les persones
sigui difícil. El predomini de governs
de component militar amb líders auto-
ritaris, patriarcals i unipersonals ha
caracteritzat la història política de
Guatemala, marcant els grups socials,
dificultant la seva organització i limi-
tant el seu espai de reivindicació.
L’objectiu d’aquest projecte és poten-
ciar la participació ciutadana de les
dones als municipis on hi ha indústries
maquiladores tèxtils amb organitza-
cions de dones ja mínimament articu-
lades: les beneficiàries són doncs les
3.720 dones organitzades en diferents
grups.
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D´ARGENTONA

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE VILADECANS

1074 Formació i atenció integral
de l’adolescència a Camoapa

país Nicaragua

presenta Sant Just Solidari

aportació fons 15.815,00 ¤

consignat 2004  8.140,00 ¤

Aquest projecte té com a objectiu crear
espais dirigits a la població adolescent
amb finalitat educativa i preventiva,
per promoure activitats informatives,
formatives i de consell que repercutei-
xin en la salut i la qualitat de vida dels
adolescents, fent èmfasi en la salut
sexual i reproductiva. Aquestes activi-
tats les acull el Centre de Salut de
Camoapa, que treballa coordinada-
ment amb la Casa de la Mujer, les
escoles i centres educatius, i els
“Puestos” de Salut de les comunitats
rurals. També s’habiliten Espais Joves
al nucli urbà i a les comunitats perquè
acullin aquest tipus d’activitats. 
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

1163 Construcció de la casa
comunal “El asentamiento” 
a Cárdenas

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal
Cárdenas i Ajuntament de Malgrat de
Mar

aportació fons 13.783,36 ¤

consignat 2004  10.890,29 ¤

Aquest projecte s’emmarca en el pro-
cés d’agermanament entre els munici-
pis de Cárdenas i Malgrat de Mar.
Contempla la construcció d’una casa
comunal de 150 m2 a la comunitat El
Asentamiento del Sector de Sapoá a
Cárdenas. L’Alcaldía Municipal de
Cárdenas i altres institucions del muni-
cipi fa temps que duen a terme activi-
tats a la comunitat El Asentamiento:
educació d’adults, classes i tallers a
joves i adolescents, preescolar i reu-
nions comunitàries. Quan necessiten
un local per fer una de les activitats,
l’alcaldia o la comunitat l’han de llogar,
perquè aquesta última no té un local
d’ús comunitari i social. Els beneficia-
ris directes del projecte seran 345 per-
sones i els indirectes 6.388 habitants
del municipi.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Aquest projecte planteja substituir l’escola actual de la comunitat rural de La
Amancia, situada a 12 km del centre urbà del municipi de San Ramón, a Matagalpa,
al nord de Nicaragua. Actualment, l’escola és un local del Movimiento Comunal
Nicaragüense que se cedeix al Ministerio de Educación per fer-la servir com a esco-
la i per activitats de la comunitat. La nova escola es construirà segons el model del
FISE: una aula multigrau de 96 m2 de construcció amb una latrina senzilla. 
DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE RIPOLL

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

1168 Construcció del centre
escolar La Amancia

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal San
Ramón

aportació fons 13.900,00 ¤

consignat 2004  15.290,00 ¤

1166 Vertebració dels agerma-
naments Catalunya - Nicaragua

país Nicaragua

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 73.402,52 ¤

consignat 2004  52.924,65 ¤

Les experiències d’agermanament des-
envolupades en el marc de la coopera-
ció municipalista constitueixen un ins-
trument per impulsar processos parti-
cipatius i relacions horitzontals entre
els diferents actors que participen en
les accions i processos de cooperació.
Aquestes experiències, que se situen
en l’espai local dels municipis, possi-
biliten incidir en processos democrà-
tics de participació, en accions plante-
jades en el marc de plans de desenvo-
lupament local d’acord amb les neces-
sitats reals de la població i amb la
possibilitat d’involucrar-hi diversos
actors. A Catalunya existeix una llarga
tradició d’agermanaments amb munici-
pis de Nicaragua des de principis dels
80. Aquest projecte proposa la realit-
zació d’un estudi-diagnòstic de la
situació actual dels agermanaments-
cooperació entre els municipis catalans
i nicaragüencs, que contempla treball
de gabinet i espais de participació.
GENERALITAT DE CATALUNYA

1097 Introducció d’energia
elèctrica al Caserío El Potrero

país El Salvador

presenta Asociación Comunal ADES-
CO José de Jesús Castro, Ajuntament
de Castelldefels, Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i Alcaldía
Municipal Meanguera

aportació fons 34.000,00 ¤

consignat 2004  14.496,98 ¤

El projecte treballa per a la introducció
d’energia elèctrica al Caserío El
Potrero, al cantón de La Joya, al muni-
cipi de Meanguera. Aquesta introduc-
ció respon a la sol·licitud 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 a el Potrero i
San Romero, beneficiant directament
86 famílies d’ambdues comunitats.
DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

1126 Programa d’atenció i suport psicosocial per a dones i infants 
víctimes de maltractaments i abusos a Condega

país Nicaragua

presenta Setem Catalunya i Ajuntament de Badalona

aportació fons 21.200,00 ¤

consignat 2004  15.070,00 ¤

Les situacions de violència i abús cap a dones i nens deriven en situacions de risc
social, com la prostitució, l’abandonament de la llar o la delinqüència. Aquest pro-
grama d’atenció i suport psicosocial a les víctimes d’abusos vol incidir en la sen-
sibilització i l’enfortiment dels drets i la dignitat de les dones i dels infants mal-
tractats. La informació i l’acompanyament busquen que els afectats siguin capa-
ços d’exigir el respecte als seus drets. Per això s’assisteix psicològicament i legal-
ment a les víctimes, i es capaciten promotors de salut mental que puguin donar
continuïtat a aquesta assistència en el futur.
AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AJUNTAMENT DE BADALONA

DIPUTACIO DE GIRONA
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1167 Aldea: concertant esforços
per San Miguelito. Cobertura
de necessitats bàsiques a 
les comunitats rurals. 1a fase

país Nicaragua

presenta Associació d’Amistat San
Miguelito-Sant Boi, Fòrum per
Colòmbia, Comitè Óscar Romero San
Boi i DESOS Opció Solidària

aportació fons 31.931,34 ¤

consignat 2004  25.124,47 ¤

A partir de l’agermanament entre San
Miguelito i Sant Boi es va realitzar amb
el suport de l’Ajuntament de Sant Boi
i a través del Fons Català un diagnòs-
tic participatiu del municipi nicara-
güenc. Arran d’aquest document, qua-
tre entitats de Sant Boi presenten un
projecte emmarcat en una coordinado-
ra de cooperació per impulsar algunes
de les línies sorgides en l’esmentat
document-marc. Així, es prioritzen
diverses estratègies concretes en pro-
grames a desenvolupar en 12 mesos:
programa de construcció de camins,
programa d’autoconstrucció d’habitat-
ges i latrines, programa de crèdit alter-
natiu, programa de formació i desen-
volupament comunitari. Les accions
derivades d’aquests objectius es treba-
llaran amb una coordinadora d’entitats
creada des de San Miguelito, ALDEA,
que aglutina diferents organitzacions
de la societat civil.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

925 Autodesenvolupament 
sostenible de les comunitats
rurals i indígenes de Bluefields

país Nicaragua

presenta DESOS Opció Solidària i
Raíces Solidarias (Bluefields)

aportació fons 46.636,36 ¤

consignat 2004  34.800,00 ¤

El projecte té com a objectiu donar
cobertura a les necessitats bàsiques
de les comunitats dels territoris de
Punta Gorda i Kukra River, al municipi
de Bluefields. Cal tenir en compte el
context d’extrema pobresa en què viu
el 73% de la població, sobretot a les
zones rurals. Per aconseguir-ho, està
prevista l’autoconstrucció de 50 habi-
tatges i latrines i 20 ponts, la creació
de cinc centres comunitaris i la cons-
trucció de cinc escoles amb cinc pous
d’aigua a la zona del Kukra River.
Aquests programes s’emmarquen en
un procés de formació per promoure
l’autodesenvolupament de les comuni-
tats beneficiàries.
AJUNTAMENT DE GIRONA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1087 Desenvolupament rama-
der a la comunitat nicaragüen-
ca de Santa Rosa

país Nicaragua

presenta Comitè d’Agermanament
Santa Rosa-Tordera

aportació fons 12.000,00 ¤

consignat 2004  6.600,00 ¤

Aquesta proposta té com a objectiu
potenciar el creixement econòmic auto-
sostenible a la comunitat de Santa
Rosa. Es dur a terme a partir d’un pro-
jecte de desenvolupament ramader
que estableix un fons rotatori en espè-
cie, amb l’adquisició de 25 vaques
prenyades destinades a 25 famílies de
la comunitat, que retornaran les dues
primeres cries, les quals es distribuiran
a altres famílies de la comunitat. Les
dues entitats implicades realitzen la
primera compra de 25 vaques prenya-
des i els tràmits necessaris, així com la
identificació de les famílies beneficià-
ries i la distribució dels animals, la
capacitació en maneig ramader i la sig-
natura de contractes.
AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

AJUNTAMENT DE TORDERA

AJUNTAMENT DE LA GRANADA 949 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 11.147,94 ¤

consignat 2004  4.087,57 ¤

La comunitat Segundo Montes està
situada entre els municipis de
Meanguera i Jocoaitique, una zona eco-
nòmicament deprimida, amb escassos
recursos naturals, baixa activitat arte-
sanal i empresarial i importants defi-
ciències en les infraestructures bàsi-
ques. La seva població rural va patir la
guerra, i els actuals pobladors són
exrefugiats i desplaçats. En aquests
moments, la comunitat Segundo
Montes necessita més de cent habitat-
ges, i el projecte cobreix les despeses
de construcció d’una casa.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

845 Projecte d’infraestructura
vial a Bluefields

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Girona i
Alcaldía Municipal de Bluefields

aportació fons 167.095,36 ¤

consignat 2004  40.000,00 ¤

Aquest projecte, emmarcat en el pro-
cés d’agermanament entre les ciutats
de Bluefields i Girona, vol millorar les
infraestructures viàries del casc urbà
de Bluefields, molt deteriorades, reha-
bilitant vuit xarxes viàries localitzades
al Barri Central. 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE GIRONA

1257 Millora de l’educació infantil i la salut comunitària a la
comunitat de  San Miguel de Montcada

país El Salvador

presenta Ajuntament de Montcada i Reixac i Associació Cultural Tazumal
Catalunya – El Salvador

aportació fons 25.018,18 ¤

consignat 2004  27.520,00 ¤

A conseqüència del terratrèmol del 2001 i dels danys causats a les cases dels
pobladors, la municipalitat de Nahulingo va reubicar 198 famílies en un nou assen-
tament humà al Cantón El Edén. Aquestes eren doblement damnificades, ja que
vivien vora el riu Cenizas, que es desbordà durant l’huracà Mitch. La comunitat es
va organitzar, amb el suport del govern municipal, en una associació de desenvo-
lupament comunal i fruit de diverses gestions s’ha aconseguit: construcció d’habi-
tatges permanents per a tots els habitants, introducció d’aigua potable en fonts
comunitàries, introducció d’energia elèctrica i construcció d’una escola temporal
per a nens i nenes de la comunitat feta amb xapa de zenc, sense serveis d’aigua
ni sanitaris. El projecte contribuirà a què 330 nens i nenes de la comunitat de San
Miguel de Montcada, del Cantón El Edén, tinguin una infraestructura digna per
poder anar a l’escola i que 198 famílies de la comunitat tinguin aigua a casa seva.
AJUNTAMENT DE VILADECANS

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

1175 Autoconstrucció de 100 habitatges a El Sauce

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal El Sauce i Solidaritat Sense Mons

aportació fons 15.000,00 ¤

consignat 2004  16.500,00 ¤

1263 Autoconstrucció d’habitatges urbans a Somoto

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic i Alcaldía Municipal de Somoto

aportació fons 60.000,00 ¤

consignat 2004  37.087,11 ¤

El projecte s’emmarca en l’agermanament entre Somoto i Vic. Somoto té greus pro-
blemes de dèficit habitacional que es van agreujar amb el pas de l’huracà Mitch.
El govern estatal no aten les necessitats d’hàbitat de la població. L’Alcaldía de
Somoto implementa alternatives de finançament social que ajuden a pal·liar el
problema habitacional del municipi, amb la creació d’un fons rotatori per a la cons-
trucció de 49 habitatges. El projecte s’executarà sota la modalitat d’autoconstruc-
ció i les famílies beneficiàries aportaran la mà d’obra qualificada i no qualificada,
assumiran els costos de cada obra en qualitat de finançament rotatori, amb el com-
promís de tornar el 100% del cost de l’obra en un termini de 10 anys sense inte-
ressos i signaran convenis de col.laboració amb l’Alcaldía. Aquesta garantirà l’a-
portació del terreny escripturat, el transport de materials i la supervisió tècnica i
l’administració del projecte. El projecte proporcionarà sorra, ferro, claus, fusta, por-
tes, finestres i teula de microciment.
AJUNTAMENT DE VICEl projecte contempla l’autoconstrucció de 100 habitatges de

36 m2 cadascun a El Sauce, municipi de la zona del tròpic sec
de Nicaragua, catalogat pel govern com a altament pobre, i
encara amb més problemes d’habitatge després de l’huracà
Mitch. Aquests habitatges estan destinats a famílies amb
escassos recursos dels barris marginals del nucli urbà d’El
Sauce. Per construir-los es necessita zenc, claus, ciment,

pedra, sorra, transport de materials i mà d’obra qualificada. Els
beneficiaris garantiran la fusta i la mà d’obra no qualificada.
L’Alcaldía Municipal aportarà el seguiment tècnic del projecte i
el transport de materials des de l’alcaldia als nous habitatges.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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1169 Construcció d’un dispen-
sari mèdic i instal.lacions
comunitàries a la Colònia San
Jerónimo

país Hondures

presenta Acció Solidària i Logística

aportació fons 20.454,55 ¤

consignat 2004  22.500,00 ¤

El projecte contempla la construcció de
la infraestructura necessària per a un
dispensari amb consulta mèdica,
exploracions i dues habitacions per a
malalts que necessiten hospitalització
a la colònia de San Jerónimo, situada
al municipi de Cofradía, vinculat a San
Pedro Sula. La instal·lació es comple-
tarà amb l’habitatge adequat per allot-
jar el personal de servei, un petit
magatzem i un espai per a la ubicació
de l’ambulància. També es treballarà
en la gestió i l’equipament del dispen-
sari. El local d’usos comunitaris cons-
tarà d’una sala equipada amb mobilia-
ri per realitzar classes, tallers i reu-
nions.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

614 Projecte ecoturístic Miraflor

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Figueres i UCA Unión de Cooperativas Agropecuarias
Miraflor

aportació fons 47.133,74 ¤

consignat 2004  6.000,00 ¤

El projecte actua al municipi d’Estelí, zona d’important riquesa de flora i fauna, i
implica 10 famílies organitzades en la UCA-Miraflor que treballen amb el sistema
de producció orgànica, adequant els seus habitatges perquè puguin allotjar visi-
tants. La proposta equipa una o dues habitacions senzilles a cada un dels esmen-
tats habitatges per oferir serveis d’allotjament, passejades a cavall, estudis de flora
i fauna i altres serveis que permeten gaudir del valor biològic de la zona.
AJUNTAMENT DE FIGUERES

1174 Casa clínica de medicina
natural de les CEBS a Santa
Rosa

país Nicaragua

presenta Comunidades Eclesiales de
Base de Santa Rosa

aportació fons 6.000,00 ¤

consignat 2004  6.600,00 ¤

El Comitè d’Osona de Solidaritat amb
Nicaragua i Centreamèrica i
l’Ajuntament de Centelles van donar
suport l’any passat a un projecte de
les CEBS per construir unes cisternes
per emmagatzemar aigua i farmàcies
de medicina natural amb molt bons
resultats. El projecte actual consisteix
en la construcció d’una casa consulto-
ri de medicina natural a la comunitat
de Santa Rosa, municipi de San
Fernando. La construcció de la casa
està pensada per fer-ne usos diversos,
a més d’instal.lar-hi el consultori de
medicina natural i la farmàcia, que
seran atesos per persones de la comu-
nitat formades en aquest àmbit.
S’usarà també com a sala de reunions
i tallers de les CEBS i com a taller de
fusteria per a joves de la comunitat
que també han estat formats profes-
sionalment en fusteria.
AJUNTAMENT DE BEGUR

1192 Agricultura sostenible a San Ramón: sembra de grans bàsics

país Nicaragua

presenta ACBN Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua

aportació fons 6.000,00 ¤

consignat 2004  6.600,00 ¤

L’Asociación Catalana-Nicaragüense de Amistad y Solidaridad va promoure l’any
1999 un projecte d’emergència per sembrar i emmagatzemar grans bàsics a San
Ramón, al departament de Matagalpa. El projecte actual contempla ampliar el que
ja està funcionant: construir dos centres d’emmagatzamatge de grans bàsics a
dues comunitats que no en tenen i dotar de llavors i materials per sembrar 50 hec-
tàrees de frijol i 50 hectàrees de blat de moro. El projecte és de fons rotatori en
espècie. Els petits productors tornaran una part de la seva collita al projecte i una
altra part la posaran a les sitges per esperar un millor preu de venta.
AJUNTAMENT DEL BRULL

AJUNTAMENT DE FLAÇÀ

AJUNTAMENT DE VALLROMANES

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

819 Centre de nutrició infantil 
i capacitació

país Nicaragua

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

aportació fons 39.403,12 ¤

consignat 2004  18.313,75 ¤

El municipi de San Juan de Limay, amb
uns quinze mil habitants, un 90% dels
quals són camperols, és a la zona més
seca del país, cosa que fa que les con-
dicions productives siguin difícils. El
centre de nutrició infantil i capacitació
té com a objectiu atendre la població
infantil, ajudar les famílies més empo-
brides i disminuir 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 ROQUETES

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

VILASSAR, MAR DE CULTURES (VILASSAR DE MAR)

AJUNTAMENT DE VIDRERES

AJUNTAMENT DE TORTOSA

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE CANYELLES

AJUNTAMENT DE RIUDARENES

AJUNTAMENT DE PERALADA

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE CREIXELL

1308 Desenvolupament del
turisme sostenible a San
Carlos i conca del Gran Lago
de Nicaragua

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Badalona i
ACBN Associació Catalana de
Brigadistes a Nicaragua

aportació fons 15.000,00 ¤

consignat 2004  16.500,00 ¤

El projecte està emmarcat en el
Programa de Fomento del Turismo
Sostenible-PRODETS i contempla crear
les condicions per a una aliança muni-
cipi-petita i mitjana empresa i coope-
ratives, a partir de generar capacitats
de gestió, finançament i millora d’in-
fraestructures de serveis turístics, per
generar ingressos, feina, i poder
impactar en la situació de pobresa que
pateix una part significativa de la
població. En el marc del projecte es
pretén crear una xarxa de PYMES loca-
litzades a les rutes del Río San Juan i
la conca del Gran Lago. El municipi de
San Carlos és una zona amb potencials
ecoturístics elevats i juga un paper
clau en el foment de turisme sosteni-
ble com a eix de reactivació econòmi-
ca i productiva. Els beneficiaris direc-
tes són els governs locals, les PYMES i
cooperatives sòcies de la  xarxa d’es-
tabliments sostenibles i les institu-
cions articulades al projecte com les
universitats (UNAN i UCA) i  l’INTUR-
Instituto del Turismo, entre d’altres.
AJUNTAMENT DE BADALONA

1276 Millora de les condicions de producció de les dones agrope-
cuàries del municipi de Larreynaga-Malpaisillo

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Entrepobles i Centro de Mujeres
Xochilt Acalt

aportació fons 9.000,00 ¤

consignat 2004  9.900,00 ¤

Davant la crisi del monocultiu del cotó, la proposta agropecuària impulsada des de
fa vuit anys pel Centro de Mujeres Xochilt Acalt busca la diversificació i la comple-
mentarietat de les unitats de producció camperola amb la intenció d’assegurar l’a-
limentació i millorar la capacitat econòmica de les dones i les seves famílies. El pro-
jecte s’executarà a comunitats rurals del municipi de Larreynaga-Malpaisillo i pre-
tén contribuir a la millora de les condicions de treball de dones rurals de diverses
comunitats en el sector agropecuari. Aquestes dones anteriorment eren jornaleres
agrícoles a les explotacions de cotó de la zona i durant els últims anys, a través
de l’estratègia global d’empoderament integral promogut pel Centro de Mujeres
Xochilt Acalt, s’han convertit en productores agropecuàries.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS



434342

1172 Incidència de les dones 
en les polítiques de salut

país Guatemala

presenta Associació d’Amistat amb
el Poble de Guatemala

aportació fons 18.000,00 ¤

consignat 2004  450,00 ¤

A Guatemala, la majoria de les dones
pateixen una triple discriminació, com
a dona, com a pobra i com a indígena.
La condició de la dona com a ciutada-
na es va obtenir a partir de 1944, però
des d’aleshores l’exercici dels drets
civils no constitueix encara una pràcti-
ca vinculada a la vida quotidiana.
Aquest projecte contempla enfortir
l’organització, la participació i la inci-
dència a l’àmbit municipal i regional,
de les dones organitzades dels munici-
pis d’Ixcán i Chiché al departament de
El Quiché i a Sololà, departament de
Sololà, especialment en aspectes de
salut integral de les dones. L’objectiu
és incrementar l’esperança de vida de
la població potenciant l’educació sani-
tària i el grau d’organització social. El
projecte preveu enfortir les Comissions
Municipals de Salut amb encontres
municipals i la realització de tallers
sobre polítiques municipals amb enfo-
cament de gènere; donar suport a les
organitzacions de dones en matèria de
polítiques municipals i realitzar una
campanya de prevenció de càncer cer-
vicouterí per implicar les institucions
nacionals en l’atenció específica de les
necessitats de salut de les dones. 
AJUNTAMENT D´ALFARRÀS

1187 Enfortiment de la institu-
cionalització de plans i proces-
sos de desenvolupament local
a San Vicente

país El Salvador

presenta COMURES Corporación de
Municipalidades de la República de El
Salvador

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  1.139,03 ¤

El departament de San Vicente, amb
gairebé 260.000 habitants, presenta
un elevadíssim índex de pobresa, en
especial després dels terratrèmols de
2001. L’objectiu per als alcaldes i alcal-
desses és enfortir i millorar la capaci-
tat de gestió administrativa del govern
municipal i dels CDA (Consell
Departamental d’Alcaldes), de cara a
ampliar qualitativament els nivells
d’organització i participació de la
població en els àmbits local i departa-
mental. Això també implica aprofitar i
orientar adequadament l’ús dels recur-
sos disponibles, desenvolupar el capi-
tal humà a través de la capacitació i
donar suport als CDA en la implemen-
tació dels seus plans estratègics.
Aquest acompanyament comporta pro-
moure la realització d’accions per con-
cretar les propostes de planificació
estratègica participativa, amb un enfo-
cament d’ordenació territorial i desen-
volupament econòmic, per determinar i
potenciar les oportunitats de desenvo-
lupament social, cultural, polític, eco-
nòmic i ambiental de la regió.
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC

1193 Desenvolupament comunitari i organització de dones 
al departament de Matagalpa

país Nicaragua

presenta Entrepobles i Ajuntament de Castellar del Vallès

aportació fons 11.000,00 ¤

consignat 2004  12.100,00 ¤

El Colectivo de Mujeres de Matagalpa inicià la seva tasca de desenvolupament
comunitari, formant líders en salut i alfabetització l’any 1986. Actualment treballen
cuatre àrees: salut, desenvolupament comunal, educació jurídica i comunicació.
Aquest projecte integral està emmarcat dins un pla de desenvolupament quin-
quennal i contempla realitzar un diagnòstic a 70 comunitats de Matagalpa, enfor-
tir la capacitat organitzativa amb la capacitació i consolidació de les juntes direc-
tives comunals, continuar el procés de desenvolupament comunitari amb la cons-
trucció d’una casa comunal, posar en marxa iniciatives gestionades per la pobla-
ció beneficiària, consolidar un centre d’experimentació de tècniques agrícoles i
pecuàries, iniciar microprojectes agropecuaris ecològics amb famílies organitzades,
capacitar dones en diferents àmbits: salut, educació, alfabetització i gestió de ven-
des socials, i fomentar la participació cívica amb un procés d’obtenció de cèdules
d’identitat i partides de naixement per a dones sense documentació.
AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Els processos electorals que van tenir lloc a Costa Rica l’any 2002 demostren can-
vis dràstics a l’escenari polític, on el rol de la participació ciutadana és fonamental
per reforçar el teixit democràtic profundament esquerdat per una estructura políti-
ca formal paralitzada, una ciutadania emergent i un qüestionament de les formes
tradicionals de fer política. L’aplicació de les mesures neoliberals, així com projec-
tes com el Plan Puebla Panamà, ALCA i les negociacions del Tractat Centreamericà
de Lliure Comerç amb EEUU, col.loquen l’escenari regional com a decisiu i la neces-
sitat d’enfortir la societat civil centreamericana. Les accions contemplades en
aquest projecte formen part de la proposta estratègica del CEP-Alforja per al trien-
ni 2002-2005 en el marc de l’àrea de Participació Ciutadana i Auditoria Social per
al Desenvolupament, que desenvolupa activitats d’àmbit local, nacional i regional.
Amb l’execució d’aquest projecte es preten enfortir la capacitat d’incidència i de
proposta de la Societat Civil a l’àmbit local i regional, per intervenir en la definició
de polítiques, plans i accions de desenvolupament.
AJUNTAMENT DE TALAMANCA

1228 Enfortiment de la participació ciutadana i la incidència 
de la societat civil a Costa Rica i Centreamèrica

país Costa Rica

presenta CEP Centro de Estudios y Publicaciones Alforja

aportació fons 18.000,00 ¤

consignat 2004  220,00 ¤

El projecte preveu oferir continuïtat al Programa d’Enfortiment de la Participació
Ciutadana i Governs Locals desenvolupat per INCIDE durant el període 1999-2002 a
El Petén i Retalhuleu. L’àmbit d’intervenció són els municipis de Retalhuleu, San
Francisco, La Libertad, San Luís, Poptún, Sayaxché, Flores, Santa Ana i San Benito
Petén. Fent seguiment dels processos iniciats es planteja executar el projecte als
municipis de Sayaxché i San Francisco Petén, que formen una regió geogràfica natu-
ral. En aquest marc, està previst aprofundir en els processos organitzatius i d’en-
fortiment municipal que ja estan realitzant-se al departament del Petén, seguint una
estratègia de treball diferenciada per a cadascun dels municipis on es treballarà.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1249 Seguiment i consolidació
municipal i de l’organització
social a San Francisco i Sayaxché

país Guatemala

presenta Fundación INCIDE Iniciativa
Civil para la Democracia

aportació fons 21.000,00 ¤

consignat 2004  21.300,00 ¤

1195 Suport a infants fills 
d’obrers del cafè en comunitats
pobres del municipi d’El Tuma-
La Dalia

país Nicaragua

presenta Casa de Nicaragua-
Associació Catalana d’Amistat amb
Nicaragua

aportació fons 25.000,00 ¤

consignat 2004  20.850,00 ¤

La crisi cafetalera que afecta el nord de
Nicaragua des de l’any 2001 ha deixat
sense feina milers de treballadors/es
agrícoles, cosa que ha provocat un des-
plaçament de la població a les carrete-
res a l’espera de negociar una solució
amb el Govern, mentre denuncïen i fan
pública la seva situació desesperada.
Fruit d’aquesta pressió social i després
de les primeres morts per inanició, el
Govern, amb recursos de la cooperació
internacional, facilita alimentació bàsi-
ca a les persones afectades. Els ali-
ments s’emmagatzemen, es cuinen i es
distribueixen des de cases particulars
que no reuneixen les condicions ni
d’espai ni d’higiene adequades. El pro-
jecte, que neix d’una demanda directa
de l’Alcaldía de El Tuma-La Dalia, del
departament de Matagalpa, contempla
millorar els mecanismes de distribució
d’aliments d’emergència als infants del
municipi de El Tuma-La Dalia, amb la
construcció de set menjadors a les
comunitats de San Martín, El Recreo, La
Mora, El Naranjo, La Esperanza, Barrio
San Martín i El Hular. El projecte con-
templa també la dotació d’equipaments
com estris de cuina bàsics, plats i
coberts.
AJUNTAMENT DE L´ESCALA

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

989 Conversió-rehabilitació 
de senders en camins 
permanents a San Miguelito

país Nicaragua

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

aportació fons 100.754,64 ¤

consignat 2004  10.769,10 ¤

Aquest projecte sorgeix del procés de
diagnòstic i planificació local que es va
posar en marxa l’any 2001 per redefinir
les línies estratègiques de l’agermana-
ment entre San Miguelito i Sant Boi de
Llobregat. El projecte contempla la
conversió-rehabilitació de 15 km de
camins que comuniquin la capçalera
municipal amb les comunitats de La
Conquista i Santa María, ambdues al
municipi de San Miguelito. L’actuació
està prevista en 2 fases: primer la
rehabilitació del camí de San Miguelito
a La Conquista, d’uns 8 km de pista, i
posteriorment s’arribarà fins a Santa
María, uns 7 km més. 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA



454544

1278 Cooperació sanitària amb el municipi de Puerto Cabezas

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Puerto Cabezas-
Bilwi i Associació Amics de Puerto Cabezas

aportació fons 16.000,00 ¤

consignat 2004  17.600,00 ¤

El projecte s’emmarca en l’agermanament entre els municipis de Puerto Cabezas i
Vilafranca del Penedès. El municipi de Puerto Cabezas alberga l’Hospital Nuevo
Amanecer amb un equip mèdic format per 19 metges; un centre de salut policlínic
al nucli urbà atès per set metges, 89 infermeres, un odontòleg, un nutricionista i
dos fisioterapeutes; i 34 centres de salut a les comunitats rurals, atesos per 35
infermeres i dos metges itinerants. L’any 2002 tècnics sanitaris de Vilafranca del
Penedès van fer una estada a Puerto Cabezas i van mantenir reunions amb auto-
ritats locals i sanitàries per dur a terme una primera aproximació del territori i la
detecció de les seves necessitats sanitàries. El projecte pretén millorar l’atenció
sanitària a la RAAN-Región Autónoma del Atlántico Norte i, en especial, a Puerto
Cabezas: dotar l’hospital, el policlínic i els centres de salut rurals de material; tre-
ballar el codi ètic del metge per millorar el tracte amb els pacients; disseny d’un
programa de formació específic per al personal sanitari de Puerto Cabezas; trame-
sa de material bibliogràfic i suport tècnic al personal dels centres de salut i dis-
seny d’una campanya de sensibilització higienicosanitària.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Sanitat

1262 Enfortiment alimentari infantil, d’avis i dones embarassades 
de Somoto

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic i Alcaldía Municipal de Somoto

aportació fons 25.800,00 ¤

consignat 2004  28.380,00 ¤

El projecte se situa en el marc del procés d’agermanament entre les ciutats de Vic
i Somoto. El 44,11% de la població de Somoto són nens i nenes menors de 15
anys i d’aquests, 3.504 viuen a les comunitats rurals i  pateixen més les sequeres
i, com a conseqüència, la manca d’aliments, que s’acompanyen amb la vulnerabi-
litat de la salut i la desescolarització. El projecte preveu cobrir les necessitats ali-
mentàries de 500 infants d’entre 2 i 12 anys, dones embarassades i avis, a través
de la implementació de 10 menjadors socials a les comunitats rurals de La
Carbonera, La Guayaba, Zapote, Rodeo I, Quebrada de Agua, Mancico, Santa
Teresa, Motuse, Unión i Icalupe. L’administració del projecte està a càrrec de
l’Alcaldía Municipal de Somoto i serà executat per la Unitat Tècnica Municipal.
Contempla l’enfortiment organitzatiu de les associacions de pares de família, a tra-
vés de la integració d’una directiva per a cadascun dels menjadors.
AJUNTAMENT DE LES LLOSSES

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE TORRELAVIT

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D´HORTONS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VIC

PLATAFORMA L´ESCALA SOLIDÀRIA

AJUNTAMENT DE ROSES

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

1295 Foment de l’economia
local i millora dels espais
públics a Nahulingo

país El Salvador

presenta Ajuntament de Montcada i
Reixac, Associació Cultural Tazumal
Catalunya – El Salvador i CECADE
Centro de Capacitación i Promoción
de la Democracia

aportació fons 32.953,39 ¤

consignat 2004  36.248,73 ¤

El projecte està vinculat al procés d’a-
germanament entre Nahulingo i
Montcada i Reixac. El govern municipal
implementa polítiques de promoció de
la participació ciutadana articulada a
l’administració pública, que facilita la
vinculació de la ciutadania en la presa
de decisions a partir del CODEL-Comité
de Desarrollo Local. El projecte plante-
ja dues intervencions municipals en
matèria de foment de l’economia local
i d’infraestructures públiques munici-
pals, per millorar els ingressos fami-
liars i adequar els espais de lleure en
benefici dels ciutadans de Nahulingo.
Les activitats contemplades són: cons-
trucció i equipament d’una àrea d’es-
barjo i esport al barri Santiago, con-
trucció d’uns banys públics i remode-
lació i reconversió de l’actual Casa
Comunal en un merendero municipal,
equipat com a zona de compra-venda
de productes alimentaris,  habilitant
totes les infraestructures físiques per a
futures millores i ampliacions de la
Casa Comunal.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

1297 Formació i suport per al desenvolupament de pràctiques 
agropecuàries a Estelí

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Badalona i Fundación Familias Unidas de Badalona

aportació fons 19.475,00 ¤

consignat 2004  21.422,50 ¤

L’economia d’Estelí es basa en activitats secundàries i terciàries derivades del sec-
tor agropecuari, particularment de la producció de tabac, grans bàsics i ramaderia.
Actualment, el procés productiu està en recessió. A aquest fet hem de sumar-hi les
pràctiques inadequades de cultiu, que no els permeten obtenir rendiments de les
collites, i els problemes ecològics que pateix la regió, com ara la deforestació, l’e-
rosió i la pèrdua de sòls. Amb l’execució del projecte es preveu millorar la genera-
ció d’ingressos de la població rural d’Estelí amb l’increment de la productivitat
agropecuària protegint el medi ambient. El projecte contempla implementar un pro-
grama de transferència de tècniques agroecològiques, amb dues actuacions princi-
pals: implementar un programa de formació i capacitació teoricopràctica i un pro-
grama de suport a la producció per dotar d’un ajut en espècie per endegar una
activitat agropecuària aplicant els coneixements adquirits durant la formació. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

1298 Enfortiment de les xarxes de comercialització dels petits pro-
ductors/es de cafè per a la xarxa de comerç just

país Diversos Centreamèrica

presenta Setem Catalunya i Ajuntament de Badalona

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  22.000,00 ¤

El projecte s’emmarca en la tasca sobre Comerç Just que està desenvolupant el
SETEM des de 1995. Té com a objectiu global millorar les condicions de vida dels
petits productors de cafè d’El Salvador, Nicaragua i Mèxic incrementant els ingres-
sos per a la venda de cafè a l’àmbit del Comerç Just. L’activitat cafetera té una
importància estratègica per a l’economia rural i per als sectors dels petits i mitjans
productors. La caiguda lliure dels preus del cafè en el mercat internacional ha pro-
vocat una crisi aguda, agreujada per la crisi socioeconòmica que pateix la regió
des de la dècada dels 80. Per assolir l’objectiu global, el projecte contempla millo-
rar o generar capacitats productives, organitzatives i comercials dels petits pro-
ductors de cafè organitzats, enfortir i consolidar les xarxes de productors de cafè
just de Mesoamèrica i facilitar a organitzacions mesoamericanes de cafè de comerç
just l’accés al mercat europeu i català.
AJUNTAMENT DE BADALONA

1318 Suport als acords de pau
a Guatemala en l’àmbit dels
drets humans laborals: enforti-
ment jurídic d’UNSITRAGUA

país Guatemala

presenta Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, Fundació Pau i Solidaritat,
Ajuntament d’Igualada i UNSITRAGUA
Unión Sindical de Trabajadores de
Guatemala

aportació fons 10.000,00 ¤

consignat 2004  11.000,00 ¤

Aquest projecte s’emmarca en el  tre-
ball que la Fundació Pau i Solidaritat
desenvolupa a Guatemala des de 1993,
en els àmbits de promoció i defensa
dels Drets Humans i Laborals, promo-
ció de la dona i suport i reforç a sindi-
cats laborals, a partir de l’acompanya-
ment del sindicat guatemalenc UNSI-
TRAGUA. En aquest sentit, el projecte
pretén dotar l’Assessoria Jurídica
d’UNSITRAGUA dels recursos humans
suficients per dur a terme la seva tasca
d’assessorament jurídic laboral i for-
mació legal bàsica gratuïta als treba-
lladors de Guatemala i a les organitza-
cions populars i sindicals; formar els
dirigents de l’organització sobre el
paper dels sindicats com a actors de
concertació social en processos de
transició a la democràcia per afavorir
el compliment dels Acords de Pau a
l’àmbit del treball; generar espais d’in-
tercanvi entre el sindicalisme guatema-
lenc i català i possibilitar la denúncia
de violacions del drets humans labo-
rals i dels Acords de Pau a l’àmbit
laboral i sindical, en els organismes
nacionals i internacionals (OIT, CIDH).
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
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1307 Construcció del preesco-
lar comunitari La Grecia 
al municipi de San Ramón

país Nicaragua

presenta ACNAS Asociación Catalana
– Nicaragüense de Amistad y
Solidaridad, ACBN Associació Catalana
de Brigadistes a Nicaragua i
Ajuntament de Badalona

aportació fons 6.400,00 ¤

consignat 2004  7.040,00 ¤

En el marc del suport als Serveis
Socials Bàsics, l’entitat ACNAS impulsa
un programa de desenvolupament
educatiu al municipi de San Ramón
des de l’any 1996. El local actual és de
lloguer i les condicions són molt pre-
càries, cosa que dificulta les tasques
de docència i en redueix la qualitat. El
projecte contempla millorar la situació
educativa a la comunitat de La Grecia,
del municipi de San Ramón, i enfortir
la tasca educativa desenvolupada per
ACNAS en col.laboració amb les autori-
tats educatives departamentals i muni-
cipals, a partir de la construcció i equi-
pament d’un preescolar comunitari
multiusos: aula, menjador infantil, con-
sultori de salut i centre social comuni-
tari i una cuina annexa articulada al
programa del menjador infantil.
AJUNTAMENT DE BADALONA

Al departament de Matagalpa els camperols tenen terres seques i de mala qualitat,
freqüentment en zones de pendent, amb una productivitat baixa. El projecte, con-
tinuïtat d’un d’anterior (el 994), sorgeix de la necessitat dels camperols de millorar
l’aprofitament de les seves terres i de la necessitat de desenvolupar un sistema
agrícola sostenible. L’objectiu és reduir l’extrema pobresa i garantir la seguretat ali-
mentària a llarg termini, procurant l’autosuficiència amb una agricultura sostenible.
Per això es desenvoluparà un programa d’assistència tècnica en mètodes d’agricul-
tura orgànica sostenible i conservació del medi ambient, que permeti l’augment de
la producció i la capacitació teòrica i pràctica en organització comunitària. El pro-
jecte contempla la transferència de tecnologies amb la realització de tallers d’agri-
cultura orgànica, tècniques de conservació i processament de fruites i hortalisses,
gènere, salut i organització comunitària.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

1275 Desenvolupament rural
integral a tres municipis del
departament  de Matagalpa

país Nicaragua

presenta Escuelas Radiofónicas de
Nicaragua, Grup Tercer Món Mans
Unides, Ajuntament de Vilafranca del
Penedès i Mans Unides Barcelona

aportació fons 9.000,00 ¤

consignat 2004  9.900,00 ¤

1261 Microempresa artesanal
de dones de la zona rural de
Somoto

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic i
Alcaldía Municipal de Somoto

aportació fons 22.400,00 ¤

consignat 2004  24.640,00 ¤

El projecte s’emmarca en el procés
d’agermanament entre les ciutats de
Vic i Somoto. L’Alcaldía Municipal de
Somoto, en el marc del Pla Estratègic
de Desenvolupament Municipal, privi-
legia el treball organitzat de la dona,
assumint com a principi fonamental la
solidaritat humana, el respecte a les
diferències i l’horitzontalitat de les
relacions que estableix amb les perso-
nes. Aquest projecte s’emmarca en la
voluntat política de suport a l’organit-
zació de les dones i és continuïtat de
diversos projectes que l’Alcaldía de
Somoto ha executat per organitzar les
dones i donar-los suport en la creació
de microempreses en l’àmbit urbà del
municipi. Contempla la capacitació de
90 dones en manualitats, administra-
ció i registres d’inversió i recuperació,
comercialització i lleis municipals, a les
comunitats de Guayabo, Sonis, Santa
Teresa, El Zapote, El Rodeo I, Mancico,
Motuse, La Unión i Carbonera. També
la posterior creació de 27 microempre-
ses, amb un fons rotatori que gestio-
narà l’Alcaldía i que es reinvertirà en
les mateixes microempreses.
AJUNTAMENT DE VIC

1179 Centre d’atenció social 
i integral de la infància, l’ado-
lescència, la joventut i la dona

país Nicaragua

presenta Asociación Vínculos Ahimsa
pro Nicaragua

aportació fons 12.000,00 ¤

consignat 2004  13.200,00 ¤

El Centre d’Investigació i Treball Social
de l’associació Ahimsa té com a objec-
tiu principal facilitar i oferir als col.lec-
tius i persones més vulnerables del
barri Memorial Sandino de Managua i
rodalies serveis d’atenció social pro-
fessionalitzada que augmentin els
nivells d’autoestima, dignitat, coneixe-
ment, relacions i formació de la pobla-
ció. El projecte contempla l’atenció psi-
cològica, la intervenció social i la con-
solidació d’una biblioteca i espai cul-
tural. 
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

1296 Sanejament al Centro
Escolar Autónomo “Francisca
González”

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Badalona i
AMPA CEIP Escola Jungfrau

aportació fons 1.780,00 ¤

consignat 2004  1.958,00 ¤

Aquest projecte s’emmarca en l’ager-
manament entre l’escola Jungfrau i
l’escola pública Francisca González. Es
proposa la construcció de dos mòduls
de sanejament al Centro Escolar
Autónomo ´Francisca González´ de
Chinandega: el primer mòdul contem-
pla la construcció de tres latrines amb
els dipòsits corresponents, un urinari
extern i un punt de llum, connectades
a la xarxa viària del centre per una
andana de 35 m, que doni servei als
pavellons del cicle mitjà i cicle superior
de primària, així com als usuaris del
pavelló multiusos de l’escola. El segon
mòdul contempla la construcció de
dos inodors i els respectius lavabos
adossats al pavelló del cicle inicial i
connectats a la xarxa de clavegueram,
per donar servei al pavelló del cicle ini-
cial i millorar la tasca educativa inicia-
da al parvulari. El projecte beneficiarà
directament 100 alumnes de primària
de l’escola.
AJUNTAMENT DE BADALONA

256 Pavimentació i drenatges
a San Miguelito

país Nicaragua

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

aportació fons 133.323,42 ¤

consignat 2004  17.873,73 ¤

Després de l’agermanament entre el
municipi de San Miguelito i Sant Boi
de Llobregat, una visita de tècnics
catalans va detectar mancances impor-
tants a la xarxa de clavegueram i la
pavimentació de la zona. Es va plante-
jar aleshores el projecte de pavimenta-
ció de 1.754 m2 de carrers i la cons-
trucció i canalització d’aigua de pluja,
i es treballa en això des de l’any 1996.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

1334 Consolidació i millora de
l’alimentació i adquisició de
bestiar de doble propòsit

país El Salvador

presenta Associació d’Amistat amb
Amèrica Llatina “Huayna”, ACAMG
Asociació Cooperativa de Crédito y
Ahorro Marta González, Cooperacció i
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

aportació fons 14.000,00 ¤

consignat 2004  15.400,00 ¤

La proposta és part d’un procés conti-
nuat de la cooperativa ACAMG, del
Bajo Lempa (Usulután), on hi ha comu-
nitats de famílies que van resisitir amb
extrema dificultat la guerra i altres des-
plaçades de l’interior i l’exterior del
país un cop finalitzat el conflicte
armat. El projecte consisteix en la sem-
bra de 50 àrees de pastura millorada
per a 50 dones de la cooperativa
Marta González, que habiten en 15
comunitats del Bajo Lempa. Es preveu
contractar dues promotores per fer el
seguiment del projecte i d’altres activi-
tats de la cooperativa. S’atorgaran crè-
dits per a la compra de bestiar de
doble propòsit per a les 50 beneficià-
ries i es capacitarà el conjunt de les
dones associades i aspirants a sòcies
(unes 300 en total) en tècniques en
cura i ús del bestiar, tècniques de sem-
bra i ús de pastures millorades, tècni-
ques d’ús de fons de crèdit, tècniques
de comercialització i continguts de
gènere.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1333 Condicionament i fase final de la Casa de la Joventut de Cosigüina

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Associació de Col·laboració amb Nicaragua Sacuanjoche

aportació fons 5.000,00 ¤

consignat 2004  5.500,00 ¤

El projecte està dirigit a joves d’entre 15 i 25 anys, la majoria
estudiants de secundària i universitaris, amb la intenció que
siguin autors del seu propi procés d’educació, i incidir en el
creixement de l’autoestima i la valoració personal. Per assolir
els objectius es preveu la construcció i equipament d’un cen-
tre d’estudi i investigació, on els joves puguin adquirir un com-
promís amb la seva situació local i tenir cura de la natura i l’e-
cologia. L’espai també està concebut com un centre educatiu
on els joves puguin rebre atenció integral i puguin ser gestors

d’un canvi per a la seva comunitat. Les activitats que s’hi des-
envoluparan estaran focalitzades, a més dels aspectes forma-
tius i organitzatius, en temes esportius i d’oci i recreació,
capacitació de líders, activitats manuals i un servei de biblio-
teca.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
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1312 Arranjament de camins rurals de Cárdenas: 
adquisició de motonivelladora

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de Cárdenas i Ajuntament de Malgrat de Mar

aportació fons 22.320,91 ¤

consignat 2004  24.553,00 ¤

Cárdenas és un municipi situat al sud de Nicaragua i agermanat amb Malgrat de
Mar. La població de Cárdenas sol·licita la reparació dels camins i vies d’accés, un
dels problemes més sentits pels productors i pobladors en general del municipi.
Els primers pateixen especialment les conseqüències de la pèrdua dels seus pro-
ductes, pel fet de no tenir vies de comercialització, amb la qual cosa es veuen obli-
gats a vendre’ls a intermediaris que paguen un preu baix en relació al mercat
departamental o nacional. El govern municipal de Cárdenas ha considerat prioritat
principal la reparació dels camins rurals de Cárdenas. Es va determinar que l’úni-
ca manera d’aconseguir-ho a un cost rendible és cercant recursos per a la compra
d’un equip propi de la municipalitat. En concret, es tracta d’una motonivelladora
120 HP, que ha de servir per a la reparació de 56 km de camins de manera per-
manent, amb manteniment anual.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

1315 Enfortiment de la participació ciutadana per millorar l’accés 
a béns i serveis bàsics en comunitats marginals

país El Salvador

presenta Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Cooperacció

aportació fons 2.675,00 ¤

consignat 2004  2.942,50 ¤

L’acció proposada s’emmarca en un projecte més ampli de suport als mecanismes
de participació ciutadana dins l’àmbit municipal. Concretament, els recursos que
se sol.liciten s’aplicaran a activitats relacionades amb l’enfortiment i les dinàmi-
ques de treball de les 25 organitzacions d’àrees marginals, a partir de la integra-
ció de les dones i els joves. Es faran dues trobades amb joves i dues amb dones
per motivar la reflexió i l’elaboració de propostes sobre les seves necessitats espe-
cífiques i per a la realització de jornades de diagnòstic amb dones i joves; per a
la formulació del diagnòstic participatiu a cinc municipis, a partir de tres jornades
a cadascun dels cinc municipis amb 25 joves per municipi. Pel que fa a les dones,
es realitzaran tres jornades en els mateixos termes que els joves.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1327 Finançament de 10
vaques adultes a la comarca 
de San Antonio del municipi
de Nueva Guinea

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat

aportació fons 2.083,25 ¤

consignat 2004  2.291,58 ¤

La cooperativa “Las Maravillas”, a la
colònia San Antonio del municipi de
Nueva Guinea, al sud-est de Nicaragua,
la integren 20 dones productores agro-
pecuàries que busquen vies per obte-
nir finançament i assistència tècnica
per optimitzar les seves propietats. El
projecte comptarà amb la participació
de 10 dones associades a la cooperati-
va, amb les quals es preveu finançar
10 vaques parides a través de la fór-
mula dels microcrèdits. El rendiment
de les vaques serà d’una cria anual per
animal i 960 litres de llet, que es
comercialitzaran directament a la
comunitat San Antonio o a productors
de la mateixa zona. En tres anys es
podrà cancel·lar el préstec a través de
quotes anuals. La generació d’ingres-
sos que suposarà el projecte per a les
dones de la cooperativa implicarà un
major estímul per al treball organitzat,
alhora que millorarà les seves condi-
cions econòmiques i les de les seves
famílies.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

1328 Capacitació en gestió 
ambiental del territori a partir
de l’enfocament del foment 
empresarial per a joves

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Molins de
Rei i Alcaldía Municipal de
Chinandega

aportació fons 7.650,00 ¤

consignat 2004  8.415,00 ¤

El projecte s’emmarca en el procés d’a-
germanament entre Molins de Rei i
Chinandega. Contempla iniciar un pro-
cés de capacitació en gestió ambiental
del territori des de l’enfocament del
foment empresarial destinat a 160
joves de les comunitats de Ranchería,
Villa 15 de Julio, Las Grietas i El
Higueral, al municipi de Chinandega.
L’objectiu és identificar la realitat
socioambiental i definir iniciatives eco-
nòmiques a partir d’un procés de capa-
citació-reflexió-acció. En el marc de la
intervenció, es contempla identificar i
executar quatre accions ambientals a
cadascuna de les comunitats, formular
el perfil de quatre projectes productius
i conformar un grup de coordinació
local de joves per a la implementació
dels projectes identificats i formulats.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

1331 Defensa de drets humans 
dels pobles indígenes: recerca
de justícia per a delictes 
de discriminació a Guatemala

país Guatemala

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

aportació fons 6.000,00 ¤

consignat 2004  6.600,00 ¤

El projecte proposa establir un prece-
dent històric en la recerca de l’eradica-
ció de la discriminació ètnica i del
racisme a Guatemala, a partir d’un cas
paradigmàtic. El cas concret té les
seves arrels en fets discriminatoris i
racistes contra Rigoberta Menchú Tum,
premi Nobel de la Pau. L’objectiu és fer
seguiment del procés judicial obert en
els tribunals de justícia de Guatemala,
on s’espera que es dicti una sentència
condemnatòria als acusats d’haver
comès delicte de discriminació ètnica.
Les accions que es desenvoluparan
tenen un doble vessant jurídic i de
conscienciació per eradicar aquest pro-
blema social a Guatemala. Per la prò-
pia naturalesa del projecte i per les
etapes fins ara viscudes en el procés
judicial, el període d’execució previst
està supeditat a les vicissituds d’a-
quest tipus de processos.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1206 Projectes d’educació i desenvolupament a Mèxic i Nicaragua – 2004

país Nicaragua – Mèxic

presenta Ajuntament d’Olot i Monitors Cooperants d’Olot

aportació fons 10.000,00 ¤

consignat 2004  6.748,00 ¤

1345 Suport institucional a
l’Institut Unitat Educativa
Ingwanka Raya de Puerto
Cabezas-Bilwi

país Nicaragua

presenta Instituto Unidad Educativa
Ingwanka Raya

aportació fons 4.277,29 ¤

consignat 2004  2.000,00 ¤

L’Institut Unidad Educativa Ingwanka
Raya és un centre d’estudi secundari
nocturn que lloga espais d’una escola
de la població i que en el futur es pre-
veu estigui ubicat definitivament al
mateix barri Peter Ferrera de la ciutat
de Bilwi. El projecte consisteix en
enfortir l’Institut per estabilitzar el seu
funcionament com a centre d’estudi
solidari i autònom, incidint en els
aspectes tècnics i professionals i apos-
tant pel desenvolupament integral sos-
tenible de la Costa Carib nicaragüenca.
La metodologia del centre incorpora
criteris d’educació multiètnica i pluri-
cultural, a més de promoure la partici-
pació de la dona i els joves i els valors
de la cultura de la pau. Amb el projec-
te es pretén millorar els mecanismes
de comunicació entre la directiva, el
personal docent, els estudiants i els
pares de família; dotar el centre de
material necessari per a les activitats i
garantir i promoure beques per als
estudiants amb escassos recursos de
les comunitats indígenes de la regió.
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

L’associació Monitors Cooperants d’Olot organitza cada any
unes estades de treball solidari a Centreamèrica i Mèxic, en les
quals participen monitors dels esplais de la Garrotxa.
L’objectiu d’aquestes estades és donar suport a diverses
comunitats rurals, concretament en l’àmbit de l’educació infan-
til, fent de suport als professors de les escoles de les comu-
nitats, i de l’educació en el temps del lleure, organitzant acti-
vitats d’esplai per a tots els nens. També es preveu la realit-
zació de tallers de formació per a mestres i cursos per a joves

locals que vulguin fer de monitors, per poder donar continuï-
tat a les tasques iniciades en l’àmbit del lleure. El projecte
inclou l’estada a Nicaragua (Condega) i Mèxic (Chiapas), i un
treball previ i posterior de sensibilització de la població de la
Garrotxa.
AJUNTAMENT D´OLOT

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
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1346 Pavimentació del Barrio
Sandino

país Nicaragua

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

aportació fons 20.515,34 ¤

consignat 2004  22.566,87 ¤

La difícil situació econòmica que va
patir San Miguelito a la dècada dels 90
va provocar el deteriorament dels equi-
paments, serveis i la qualitat dels
mateixos, i l’Alcaldia no podia atendre
les demandes d’inversions per manca
de recursos. Aquesta manca d’infraes-
tructura bàsica del casc urbà afecta a
diferents àrees i sectors, com l’educa-
ció, la salut, l’oci, l’esport i l’arranja-
ment de carrers i voreres. El present
projecte vol millorar la infraestructura
urbanística de San Miguelito, i concreta-
ment del barri Sandino. Consisteix en
obres de pavimentació de 3.498 m2 de
carrer, distribuïdes en quatre etapes i
que permetran millorar la circulació de
persones i vehicles, disminuir els focus
de contaminació per l’embassament
d’aigües pluvials i contribuir a la digni-
ficació global del barri, contribuint
també així al desenvolupament turístic
del municipi.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

1056 Estratègies d’enfortiment 
dels governs locals i de 
la participació ciutadana

país Mèxic

presenta COPEVI

aportació fons 25.000,00 ¤

consignat 2004  23.400,00 ¤

El projecte abraça tres línies d’inter-
venció: continuar les tasques de
suport a processos de planificació par-
ticipativa a tres municipis de l’Estat de
Chiapas; enfortiment de processos par-
ticipatius mitjançant la construcció
d’Agendes Ciutadanes a diverses
zones de la Ciutat de Mèxic; continuï-
tat i consolidació de l’Escola de Govern
i Ciutadania, així com la publicació i
divulgació de diverses memòries i
publicacions referides a les tasques
desenvolupades pel COPEVI. La pro-
posta contempla institucionalitzar
l’Escola de Govern i Ciutadania com un
espai de suport estratègic al procés
democràtic del govern municipal de la
Ciutat de Mèxic i en suport de la cons-
trucció de ciutadania activa.
AJUNTAMENT DE TORTOSA

823 La Selva de Mataró 2001-2005

país Mèxic

presenta La Selva de Mataró 2001-2005

aportació fons 250.157,90 ¤

consignat 2004  77.000,01 ¤

El projecte és la continuïtat del treball iniciat l’any 1998 amb anteriors programes.
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 produc-
ció orgànica del cafè, accedir als mitjans de producció i de benestar social, dispo-
sar d’eines de comunicació i informació i desenvolupar un sistema de crèdit i estal-
vi.
AJUNTAMENT DE CALELLA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

1000 Capacitació en organitza-
ció i autogestió per a les
comunitats indígenes de la
zona nord de Chiapas

país Mèxic

presenta La Garriga Societat Civil

aportació fons 29.839,09 ¤

consignat 2004  11.600,00 ¤

El projecte contempla l’acompanya-
ment i l’enfortiment del procés orga-
nitzatiu del municipi autònom del
Trabajo, a la zona nord de l’estat de
Chiapas, integrat per 35 comunitats
indígenes. Es treballarà en el desenvo-
lupament i el seguiment de les deman-
des zapatistes, fent èmfasi en l’auto-
nomia, la llibertat i el treball col·lectiu,
en benefici de les comunitats del
municipi. Es realitzaran les següents
activitats: capacitació de 15 represen-
tants dels comitès regionals en auto-
gestió i seguiment de projectes; capa-
citació de cinc persones elegides pels
Comitès en tasques de suport a la ges-
tió i l’administració; equipament de
l’oficina operativa; administració i ges-
tió dels recursos adjudicats i elabora-
ció d’informes de gestió i seguiment
dels projectes vigents al territori. 
AJUNTAMENT D´ARGENTONA

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CALELLA

1316 Enfortiment de les capacitats locals en comunitats indígenes
kiché i kaqchiquel de la regió de Sololá

país Guatemala

presenta Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Alternativa Solidària Plenty

aportació fons 8.000,00 ¤

consignat 2004  8.800,00 ¤

COINDI treballa des de l’any 1998 per promoure processos de canvi a les comuni-
tats indígenes del Departament de Sololá i considera de vital importància dotar
les dones, homes i joves de la formació necessària per impulsar la seva partici-
pació en els àmbits de decisió comunitari, local, departamental i nacional. Amb
aquesta proposta es treballa per incrementar la capacitat de participació, d’inci-
dència i de proposició dels pobles indígenes (i molt especialment de la dona indí-
gena) de cinc comunitats dels municipis de Sololá. Els objectius s’assoliran mit-
jançant les capacitacions, la realització d’assemblees i trobades comunals i l’en-
fortiment de xarxes comunitàries. Aquest projecte s’emmarca en les recomanacions
del programa Nacional de Reparación, elaborat per la CEH-Comisión para el
Esclarecimiento Histórico.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

El municipi de Concepción Las Minas, al sud-est del departament de Chiquimula, té
una població d’11.970 habitants. És un municipi amb un gran potencial en recursos
naturals i espais d’interès turístic, però que no gaudeix d’una infraestructura míni-
ma adequada. El projecte pretén crear un centre d’educació ambiental com a nucli
vertebrador de tota l’activitat dirigida a la conservació d’aquestes riqueses naturals,
la promoció d’excursions i visites als diferents punts d’interès, els programes edu-
catius sobre protecció del medi ambient, espècies vegetals i animals existents, i la
gestió de l’aigua i els residus sòlids. Alhora es vol promoure la creació de llocs de
treball i la possibilitat de generació d’ingressos per a la població del municipi, així
com capacitar-la i sensibilitzar-la sobre la necessitat de protegir el medi ambient i
desenvolupar les activitats quotidianes de manera sostenible.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

1326 Parc-escola Concepción 
Las Minas

país Guatemala

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló

aportació fons 15.643,31 ¤

consignat 2004  17.207,64 ¤

1310 Millora de les condicions 
de vida dels petits i mitjans
productors de cinc comunitats
de Pueblo Nuevo

país Nicaragua

presenta ACP Associació Catalana
per la Pau i Ajuntament de Badalona

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  22.000,00 ¤

L’objectiu del projecte és contribuir a
la millora de les condicions de vida
dels petits i mitjans productors de cinc
comunitats del municipi de Pueblo
Nuevo, al departament d’Estelí, a més
de millorar la seguretat alimentària i la
situació econòmica de les unitats de
producció familiar. Per això contempla
diversificar la producció agropecuària:
fruites, hortalisses, gallines i vaques
lleteres;  incrementar el rendiment de
la producció agrícola i afavorir la reno-
vació dels recursos naturals a llarg ter-
mini, actuant sobre la conservació del
sòl, la irrigació i la reforestació, tot
això articulat en un procés per millorar
les capacitats productives, comercials i
d’autogestió.
AJUNTAMENT DE BADALONA



535352

àsia
Si bé Àsia no és un continent on s’ha treballat amb

unes línies de treball concretes, durant el 2004 el Fons

Català ha contribuït a donar resposta a algunes de les

mancances d’aquest territori a través del suport a ini-

ciatives elaborades des de la societat civil. 

Concretament, a l’Índia s’han intentat atendre les ini-

ciatives que ens han fet arribar organitzacions catala-

nes i ajuntaments que estan directament en contacte

amb organitzacions locals en la línia de formació i des-

envolupament local.

Cal destacar especialment, però, la campanya d’emer-

gència endegada amb motiu del tsunami que va afec-

tar greument el sud-est asiàtic el 26 de desembre de

2004. La resposta dels ajuntaments catalans va ser

immediata i la campanya estarà oberta durant el 2005,

any durant el qual es posaran en marxa projectes de

post-emergència i reconstrucció a les zones afectades.

1173 Accessos viaris per a la
“Ciutat dels joves” a Mindanao

país Filipines

presenta Ajuntament de Tarragona i
Padres Rogacionistas Santuari de
Loreto

aportació fons 35.000,00 ¤

consignat 2004  38.500,00 ¤

Aquest projecte proposa la pavimenta-
ció de l’avinguda de Tarragona i la
plaça de Catalunya a la “Ciutat dels
joves” de Mindanao, per facilitar els
accessos al complex des de la carrete-
ra nacional i la comunicació interna
entre els diferents espais de la ciutat.
A la “Ciutat dels joves” es duen a
terme activitats de formació ocupacio-
nal, promoció de nous emprenedors
per a la creació de petites iniciatives
econòmiques i atenció primària a les
famílies més desafavorides.  
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

1243 Desenvolupament d’una
conca hidrogràfica a
Kondakinda Thanda

país Índia

presenta Fundació Vicenç Ferrer

aportació fons 25.000,00 ¤

consignat 2004  18.300,00 ¤

Les activitats programades en aquest
projecte parteixen de la creació d’una
xarxa de sistemes de captació d’aigua
de pluja i recàrrega dels aqüífers sub-
terranis de tres anys de durada. Per
aprofitar l’aigua de pluja i recarregar
els aqüífers es preveuen dues activi-
tats: construcció de tres embassa-
ments per emmagatzemar aigua de
pluja i reparació de dos antics embas-
saments. A partir de la gestió del
recurs limitat (l’aigua) es programa la
gestió integral de la resta dels recursos
naturals, agrícoles i ramaders de la
zona, el que s’anomena “Programa de
Conques Hidrogràfiques”. Darrera la
gestió dels recursos hidrològics, el
projecte contempla un desenvolupa-
ment de l’activitat agropecuària, que
repercuteix de manera directa en l’eco-
nomia rural, augmentant el benestar
social i reduint la migració a zones
urbanes.
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

AJUNTAMENT D´ARGENTONA

1314 Construcció d’una clínica
rural a l’àrea de Nallachevuru,
regió de Kadiri, districte
d’Anantapur

país Índia

presenta Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès i Fundació Vicenç Ferrer

aportació fons 8.000,00 ¤

consignat 2004  8.800,00 ¤

A Anantapur el sistema sanitari gover-
namental no dóna una resposta ade-
quada a les necessitats sanitàries de la
població d’ètnia dàlit i als grups tribals
de la regió: els hospitals i centres de
salut estan allunyats dels pobles i de
les comunitats, a banda que hi ha dis-
criminació per part dels professionals
sanitaris d’altres castes i uns serveis
cars respecte als ingressos de la
població. En aquest sentit, el projecte
contempla la construcció d’un centre
de salut rural que s’integrarà a la xarxa
del Programa de Salut Rural, per donar
resposta a les necessitats sanitàries
bàsiques de la població rural i oferir
educació sanitària i mesures preventi-
ves. La construcció d’un centre de
salut rural permetrà atendre pacients
d’una àrea corresponent a 46 poblats i
l’ingrés d’almenys dos pacients. El cen-
tre també inclou la construcció d’un
habitatge per al metge i l’infermer que,
d’aquesta manera, estaran disponibles
davant possibles urgències.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1185 Construcció d’habitatges 
per a la població vulnerable 
de Pampakuda

país Índia

presenta Núria Escala i Konat
Abraham Malpan Memorial Charitable
Trust

aportació fons 25.000,00 ¤

consignat 2004  27.500,00 ¤

Pampakuda, al sud-oest de l’Índia, té
gairebé 30.000 habitants de totes les
castes i religions. Les abundants plu-
ges que cauen durant 6 mesos conver-
teixen l’aigua en la principal font de
riquesa i, alhora, la principal causa de
pobresa de les persones amb menys
recursos, que viuen en barraques cons-
truïdes amb palla i altres materials
febles que s’inunden i s’enfonsen amb
els monsons i les pluges. Davant d’a-
questa realitat, l’organització local
Konat Abraham Malpan treballa amb
els més desfavorits des de 1990, i dur
a terme projectes de construcció d’ha-
bitatges per a les famílies amb condi-
cions més precàries, especialment
famílies sense recursos i amb discapa-
citats amb un alt grau de dependència
que han de comptar amb un cuidador
referent al seu costat. Les famílies par-
ticiparan en la construcció dels habi-
tatges en la mesura de les seves pos-
sibilitats.
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC
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carib
La cooperació realitzada en 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.

Cal destacar especialment la relació amb el PDHL de

Nacions Unides-Cuba, que ha proposat un intercanvi

amb la província d’Holguín i el municipi de La Habana

Vieja, a partir d’una missió de la delegació cubana d’a-

quests dos territoris del 18 al 20 de febrer. Aquest

intercanvi permet conèixer millor el programa i plane-

jar estratègies de futur que contribueixin a millorar

les pràctiques de la cooperació municipal a Catalunya.

Durant el 2004 el Fons Català ha posat en marxa una

campanya d’emergència a Haití després d’unes inun-

dacions que han comportat una catàstrofe humanità-

ria de gran proporció. Aquest desastre natural se

suma a la ja greu situació de vulnerabilitat que es viu

a Haití des de fa anys.

946 Projecte d’escoles batey 
del municipi de Majagua

país Cuba

presenta Ajut al Poble Cubà La
Habana i Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 17.000,00 ¤

consignat 2004  4.400,00 ¤

Aquesta proposta forma part de l’aju-
da als poblats batey de Las Trozas,
Limones i Derramadero, situats al
municipi de Majagua, a la província de
Ciego de Ávila, a Cuba. El fet d’estar
lluny de la capital afavoreix els proble-
mes en l’àmbit educatiu. La creació
d’escoles beneficia directament 300
nens i nenes, i indirectament els 3.600
habitants de Las Trozas, Limones i
Derramadero. 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

999 Rehabilitació de l’escola
Leonel Hernández Martínez a
Velasco, Gibara

país Cuba

presenta Ajuntament de Banyeres
del Penedès, Asamblea del Poder
Popular Provincial de Holguín i
Dirección Municipal de Educación de
Gibara

aportació fons 18.239,09 ¤

consignat 2004  20.063,00 ¤

Projecte emmarcat en el procés d’ager-
manament entre els pobles de Velasco
i Banyeres del Penedès. L’Escola
Leonel Hernández Martínez està ubica-
da a Velasco, municipi de Gibara,
Província d’Holguín. Té  249 estu-
diants, de preescolar a 6è de primària,
distribuïts en 12 locals de poca capaci-
tat, cinc dels quals están ubicats fora
de les instal.lacions principals. L’estat
de l’edificació és precari i necessita
una rehabilitació. El projecte contem-
pla fer el manteniment de l’immoble,
millorant les condicions per impartir
els serveis educatius que són premis-
ses fonamentals per a Cuba. Les obres
contemplades són: la construcció i/o
reparació d’aules, construcció de ser-
veis sanitaris, instal.lacions hidràuli-
ques i sanitàries, construcció de la
cuina, del menjador, dipòsits d’aigua,
fosses sèptiques, reparació de la fus-
teria i de les instal.lacions elèctriques.
AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU

AJUNTAMENT DE SITGES

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

1171 Construcció de latrines 
a Bel-Air

país Haití

presenta GRAPPH – Miragoane i
Alphonse Arcelín

aportació fons 6.000,00 ¤

consignat 2004  6.600,00 ¤

El mes d’abril de 2003 es va signar el
protocol d’agermanament entre les
ciutats de Cambrils i Miragoane, i a
partir d’aquesta relació s’han impulsat
alguns projectes de cooperació amb
l’Alcaldia de Miragoane. Amb aquest
projecte es pretén incidir en un dels
sectors que més poden facilitar la
millora sanitària de la població, ja que
afecta directament els hàbits d’higiene
i salut vinculats a l’entorn urbà més
proper. Està prevista la construcció de
latrines al barri de Bel-Air de la ciutat
de Miragoane. L’objectiu és posar a
disposició de les persones d’aquesta
zona uns espais públics, amb horari
ampli però restringit, que facilitaran el
sanejament higiènic del barri. Ateses
les escasses infraestructures del lloc,
esdevé vital que aquests espais
puguin ser posats a disposició dels
habitants de Bel-Air.
DIPUTACIÓ DE GIRONA

SENTMENAT SOLIDÀRIA

1251 Aqüeducte a la zona rural 
de Mulas

país Cuba

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

aportació fons 10.800,00 ¤

consignat 2004  11.880,00 ¤

El projecte neix d’una demanda directa
de l’Asamblea del Poder Popular muni-
cipal de Banes al seu municipi germà,
Sant Vicenç dels Horts. La província
d’Holguín en general i el municipi de
Banes en particular pateixen greus pro-
blemes històrics per manca d’aigua i
actualment els veïns de la comunitat
l’obtenen a través de cisternes tirades
per tractors o tracció animal. A la
comunitat de Mulas hi ha un pou que
pot proveir la demanda d’aigua de tota
la comunitat. El projecte contempla la
creació d’un sistema de proveïment
d’aigua potable amb preses domicilià-
ries en aquesta comunitat a partir de
la construcció d’una estació de bom-
beig, la instal.lació d’una bomba elèc-
trica amb hipoclorador, que elevarà
l’aigua del pou fins un dipòsit d’una
capacitat de 40 m3, des d’on es distri-
buirà per gravetat fins a la comunitat
de Mulas a través de canonades de
polietilè soterrades. La població bene-
ficiària participarà directament com a
mà d’obra no especialitzada en les
obres físiques.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

AJUNTAMENT DE GAVÀ

1253 Electrificació del sistema 
de reg de la Granja Urbana 
del Negro

país Cuba

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

aportació fons 4.100,00 ¤

consignat 2004  4.510,00 ¤

El Poder Popular Municipal de Banes, a
la costa nord de la província d’Holguín,
amb 89.000 habitants, està prioritzant
la producció d’hortalisses per assegurar
l’alimentació equilibrada de la població,
mitjançant els horts establerts a les
comunitats i l’agricultura urbana. Per
augmentar la producció agrícola i fer un
ús equilibrat de l’aigua cal canviar els
sistemes de reg. El projecte contempla
l’electrificació del sistema de reg de la
Granja Urbana del Negro, que pertany a
l’Empresa Pecuària Banes. Es tracta de
fer arribar un tram de línia elèctrica i
substituir les bombes de gasoil actuals
per bombes elèctriques que assegurin
el subministrament d’aigua al dipòsit
que ja existeix i poder regar les dues
hectàrees d’hort. Amb això es garanteix
l’estabilitat de la producció d’entre 90 i
120 tones d’hortalisses l’any, que seran
lliurades al consum social: hospitals,
escoles i llars d’ancians i a la població
en general.
AJUNTAMENT DE GAVÀ

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

1021 Millora de la qualitat de
vida de cooperatives de cafè: 
electrificació solar d’habitatges
camperols

país Cuba

presenta Xarxa de Consum Solidari

aportació fons 36.000,00 ¤

consignat 2004  13.000,00 ¤

Aquest projecte treballa per a la dota-
ció d’equips per obtenir energia elèc-
trica amb plaques fotovoltaiques per a
22 famílies de Barrio Lavadero, al
municipi de Maisi, província de
Guantánamo. A Cuba, la producció de
cafè es desenvolupa a l’alta muntanya,
en zones de difícil accés, per la qual
cosa els serveis públics són limitats. El
projecte treballa contra aquestes man-
cances dotant d’electricitat d’origen
solar els 110 habitants d’aquest barri.
AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE BEGUR

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

1300 Millora de l’entorn amb 
la pavimentació al barri de 
La Corea de San Miguel del
Padrón

país Cuba

presenta Federació d’Associacions
de Veïns de Badalona, Ajuntament de
Badalona i Poder Popular Ciudad
Habana Secretaría Adjunta a
Presidencia

aportació fons 19.605,00 ¤

consignat 2004  21.565,50 ¤

Aquest projecte, continuïtat de les
accions de rehabilitació i millores del
barri la Corea, està emmarcat en el pro-
cés d’agermanament de Badalona i el
municipi San Miguel del Padrón. La
proposta actual contempla millorar
l’entorn del Barri La Corea a partir de la
pavimentació i construcció de voreres
de cinc carrers del barri: Calle 2a, Calle
Cristo de Limpia entre 1a i final, Calle A
entre 2a i 3a, Calle San Lázaro entre 1a
i Lindero i Calle Lindero entre Santa
Bárbara i Cristo de Limpia. El projecte
de transformació del barri s’està realit-
zant amb la coparticipació de diferents
donants, entre els que destaquen
l’Ajuntament de Badalona a través del
Fons Català, les ONG: MPDL, Intermón
Oxfam, Consorci Habana Ecopolis
d’Itàlia i l’Asociación Euskadi-Cuba.
AJUNTAMENT DE BADALONA

1313 Ampliació de la llar d’avis “Gaspar de Cárdenas”

país Cuba

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

aportació fons 8.000,00 ¤

consignat 2004  8.800,00 ¤

En un context caracteritzat per les carències d’equipaments i materials, agreujat per
la situació de bloqueig que pateix Cuba des de fa dècades, el projecte contempla
pal·liar les necessitats, materials i emocionals, de les persones de la tercera edat,
amb l’ampliació de la llar d’avis Gaspar de Cárdenas, que funciona des de 1958 i
està localitzada al municipi de Cotorro, província Ciudad Habana, a partir de l’am-
pliació de l’àrea de salut (clínica), amb la construcció d’un local d’observació, àrea
de consulta, local de fisioteràpia geriàtrica, banys, àrea d’estomatologia i magat-
zem de medicaments i materials diversos; l’adaptació de l’habitatge de l’adminis-
trador de la llar d’avis i la seva família i la creació d’una àrea específica destinada
a l’administració. 
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
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1254 Electrificació del sistema
de reg d’hort intensiu de la cpa

país Cuba

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

aportació fons 7.100,00 ¤

consignat 2004  2.600,30 ¤

El Poder Popular Municipal de Banes,
municipi de la costa nord de la provín-
cia d’Holguín, amb 89.000 habitants,
està prioritzant la producció d’hortalis-
ses per assegurar l’alimentació equili-
brada de la població, mitjançant els
horts a les comunitats i l’agricultura
urbana. Perquè aquests horts tinguin
una producció òptima i per fer un ús
equilibrat de l’aigua cal canviar els sis-
temes de reg per augmentar la pro-
ducció agrícola. El projecte contempla
l’electrificació del sistema de reg de
l’hort intensiu de la CPA, que pertany
a l’Empresa Pecuària Banes. Es tracta
de fer arribar un tram de línia elèctrica
i substituir les bombes de gasoil
actuals per bombes elèctriques que
assegurin el subministrament d’aigua
al dipòsit que ja existeix i poder regar
les cuatre hectàrees d’hort. Amb això
es garanteix l’estabilitat de la produc-
ció d’entre 90 i 120 tones d’hortalisses
l’any, que seran lliurades al consum
social: hospitals, escoles i llars d’an-
cians i a la població en general.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

1302 Laboratori d’assaigs i
homologació d’informes i compo-
nents dels sistemes fotovoltaics

país Cuba

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

aportació fons 25.000,00 ¤

consignat 2004  27.500,00 ¤

Aquest projecte està articulat als pro-
jectes d’introducció d’energia fotovoltài-
ca a nuclis aïllats de muntanya. L’acció
proposada contempla incrementar l’èxit
dels programes d’electrificació rural a
partir de laboratoris d’assaig de siste-
mes fotovoltaics, integrats per laborato-
ris de bateries, bombes fotovoltaiques i
controladors fotovoltaics. Per millorar el
sistema d’energia fotovoltaica cal defi-
nir les normes i els requisits que ha de
cumplir tot equipament per ser aplicat
en l’electrificació rural i poder-ho expe-
rimentar en condicions reals. En aquest
sentit, la proposta contempla establir
un laboratori d’assaig des del qual s’a-
valuï i certifiqui l’equipament fotovoltaic
adequat a les condicions del tròpic. Les
normes que es defineixin han d’inclou-
re els assaigs  dels diferents compo-
nents dels sistemes fotovoltaics i la
definició, a partir d’estudis tecnològics i
socioculturals, tant dels sistemes d’ac-
ceptació com del disseny de les
instal.lacions. El coneixement generat a
partir dels assaigs del laboratori, per-
metrà exportar els coneixements i assa-
jar equipaments fotovoltaics a territoris
similars, fonamentalment de països
d’Amèrica Llatina.
AJUNTAMENT DE BADALONA

1329 Rehabilitació del Círculo
Infantil “Solecito”

país Cuba

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

aportació fons 9.555,55 ¤

consignat 2004  10.511,12 ¤

El projecte s’emmarca en el procés d’a-
germanament entre els municipis de
Sant Vicenç dels Horts i Banes.
Contempla millorar els serveis i les
infraestructures educatives del munici-
pi de Banes, a través de la rehabilita-
ció total del Círculo Infantil “Solecito”,
en benefici directe dels 133 infants
matriculats i dels seus pares, especial-
ment de les mares treballadores, afa-
vorint la seva incorporació al mercat
laboral. Les obres de rehabilitació
inclouen el rescat i revitalització de la
fusteria pel que fa a portes i finestres
deteriorades; la reparació de les afec-
tacions greus d’humitat al sostre; la
rehabilitació de les instal·lacions
hidràuliques sanitàries; el sistema
elèctric; la pintura interior i exterior;
dotació dels equipaments bàsics dels
lavabos; el condicionament dels ves-
tuaris infantils; rehabilitació de la
cuina i obres de millora de la ventila-
ció i el proveïment d’aigua provinent
del dipòsit elevat.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

1330 Reparació capital del Centre Comunitari de Salut Mental

país Cuba

presenta Casal d’Amistat amb Cuba “José Sánchez”- Santa Coloma de
Gramenet, Poder Popular Ciudad Habana Secretaría General Adjunta Presidencia i
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 9.000,00 ¤

consignat 2004  9.900,00 ¤

El municipi de La Habana del Este compta amb vuit àrees d’atenció, on s’ofereix
assistència mèdica especialitzada, que formen part de l’estratègia desinstituciona-
litzada del model de psiquiatria social comunitària. El Centre Comunitari de Salut
Mental (CCSM) va ser fundat com un dispensari de salut mental l’any 1970 i avui
compta amb serveis de psiquiatria infantil, juvenil i per a adults, així com depar-
taments de psicologia, treball social, infermeria i rehabilitació i reinserció socials.
El centre disposa d’un equip de 43 treballadors. Actualment, el CCSM pateix un
deteriorament crític de la seva infraestructura, l’equipament i el mobiliari general,
que, en bona part, acumula 25 anys d’utilització. El projecte preveu dur a terme
una remodelació en aspectes de fusteria, xarxa elèctrica, xarxa hidraulicosanitària,
feines de paleta, pintura i la reparació de la tanca perimetral.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1252 Electrificació del sistema de reg de la granja urbana 
d’El Embarcadero

país Cuba

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

aportació fons 2.300,00 ¤

consignat 2004  2.530,00 ¤

El Poder Popular Municipal de Banes, municipi de la costa nord de la província
d’Holguín, amb 89.000 habitants, prioritza la producció d’hortalisses per assegurar
l’alimentació equilibrada de la població, mitjançant els horts establerts a les comu-
nitats i l’agricultura urbana. Perquè aquests horts tinguin una producció òptima i
per fer un ús equilibrat de l’aigua cal canviar els sistemes de reg (de sistemes de
gasoil que ja són obsolets a sistemes elèctrics) per augmentar la producció agrí-
cola. El projecte contempla l’electrificació del sistema de reg de la Granja Urbana
d’El Embarcadero, que pertany a l’Empresa Pecuària Banes. Es tracta de fer arribar
un tram de línia elèctrica i substituir les bombes de gasoil actuals per bombes elèc-
triques que assegurin el subministrament d’aigua al dipòsit que ja existeix i poder
regar les dues hectàrees d’hort. Amb això es garanteix l’estabilitat de la producció
d’entre 90 i 120 tones d’hortalisses l’any, que seran lliurades al consum social: hos-
pitals, escoles i llars d’ancians i la població en general.
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

1245 Rehabilitació i manteni-
ment de façanes dels habitat-
ges del centre històric de
Nueva Gerona

país Cuba

presenta Asamblea Municipal Poder
Popular Isla de la Juventud

aportació fons 24.000,00 ¤

consignat 2004  26.400,00 ¤

La ciutat de Nueva Gerona va ser fun-
dada l’any 1830. Durant la dècada dels
60 es va iniciar un gran procés cons-
tructiu que va començar amb l’execu-
ció d’obres socials com ara preescolars
i escoles primàries. El centre històric
comprèn 510 habitatges i 133 edificis
estatals, la majoria dels quals van ser
construïts a principis de la primera
dècada del segle XX i actualment estan
molt deteriorats (la rehabilitació es va
aturar a principis dels 90, amb el perí-
ode especial). Amb l’execució d’aquest
projecte es milloraran les condicions
de vida dels pobladors del centre his-
tòric i s’afavorirà el sentit de pertinen-
ça a l’implicar directament la població
del barri en la transformació del seu
propi entorn. El projecte contempla
millorar la imatge urbana de la ciutat
de Nueva Gerona a partir de la rehabi-
litació de 22.359 m2 de façanes dels
habitatges del seu centre històric i
1.119 m2 de sostres.
AJUNTAMENT DE BESCANÓ

AJUNTAMENT DE GIRONA

346 Recepció i transport de material de solidaritat per a Cuba

país Cuba

presenta Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central, Casal d’Amistat amb Cuba “José Sánchez” – Santa Coloma de
Gramenet i Poder Popular Delegació Catalunya

aportació fons 214.079,23 ¤

consignat 2004  38.000,00 ¤

L’any 1994 es va iniciar un procés per
estructurar un centre 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’esmentat centre dels recursos financers

mínims per al seu funcionament.
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

AJUNTAMENT DE BARCELONA

AJUNTAMENT D´OLOT

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE VILADECANS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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europa
Des del Fons Català, Europa es contempla com a àrea

geogràfica d’intervenció postconflicte bèl·lic, i això es

concreta en accions relacionades amb la reconstrucció

social postbèl·lica. Enguany es proposa donar suport

al treball en l’àmbit laboral dels sindicats catalans amb

les federacions sindicals del metall de Bòsnia, Kosovo i

Sèrbia.

894 Programa d’enfortiment i formació dirigit a les federacions 
sindicals del metall

país Bòsnia-Kosova-Sèrbia

presenta Fundació Pau i Solidaritat

aportació fons 75.000,00 ¤

consignat 2004  15.993,34 ¤

El projecte incideix en els sindicats de Bòsnia, Sèrbia i Kosova a través de dues
vies d’acció complementàries destinades a assolir un únic objectiu: l’enfortiment
dels sindicats com a ens difusors dels drets humans i laborals a la resta de la
població.  Aquest projecte ajuda a la reconstrucció, l’enfortiment, la formació i la
dotació dels sindicats del metall, i permet treballar per afavorir la pau, després del
conflicte a la regió en els darrers anys.
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

GENERALITAT DE CATALUNYA

1036 Pla per al retorn en clau 
de reconciliació: intercanvis 
i formació de professorat

país Bòsnia i Hercegovina

presenta Mestres x Bòsnia

aportació fons 15.000,00 ¤

consignat 2004  6.946,38 ¤

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
renovació pedagògica. Per aconseguir
resultats es duen a terme activitats de
formació i intercanvis d’experiències
on professors de la Federació i de la
República coneguin i treballin nous
mètodes formatius. També es treballa
per dotar les escoles i centres amb
materials didàctics i pedagògics actua-
litzats.
DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

mediterrània
Des de fa tres anys el treball en aquesta àrea es va con-

solidant, tant pel que fa al desenvolupament amb el

Sud com en sensibilització a Catalunya. La cada dia

més evident necessitat de diàleg entre el món àrab i

Occident té en el Mediterrani un espai central en el

qual, des del nostre país, hem de fer un paper actiu que

afavoreixi el coneixement mutu, el diàleg intercultural

i l’avenç en la resolució dels conflictes cap a sortides de

pau justes i duradores.

El desenvolupament dels pobles empobrits passa per

donar suport a processos d’enfortiment de les organit-

zacions locals i dels seus partenariats o a través de les

organitzacions homòlogues del Nord. Sovint, la prohi-

bició de l’associacionisme en alguns països ha provocat

una feblesa en les organitzacions i cal tenir en compte

aquestes debilitats a l’hora de plantejar-se un treball

conjunt. L’acompanyament i la dinamització de les

organitzacions que plantegen propostes interessants

permetrà minimitzar aquestes febleses i enfortirà el

teixit associatiu, fet que també incidirà en la democra-

tització i la participació ciutadana en el desenvolupa-

ment de les comunitats.

Amb aquesta orientació, des del Fons Català centrem la

nostra tasca al Marroc, amb projectes de codesenvolu-

pament, en donar suport al Poble Sahrauí, i a treballar

per la pau al Pròxim Orient, motiu pel qual participem

en 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. 

832 Suport a la xarxa de
comercialització pesquera a
Nador

país Marroc

presenta Ajuntament de Badalona i
Cooperacció

aportació fons 74.040,48 ¤

consignat 2004  43.831,41 ¤

La pesca ocupa, encara avui, un lloc
molt important en l’economia de la
regió del Rif, al nord del Marroc,
essent un dels pilars de la seguretat
alimentària de la zona. El projecte vol
donar resposta, a escala local, al  dèfi-
cit en la comercialització de productes
pesquers. L’existència d’una xarxa
organitzada per a la distribució i venda
beneficia els productors, els distribui-
dors i els consumidors locals. Es tre-
balla doncs per a la creació i posada
en marxa de tres cooperatives de dis-
tribució i comercialització de peix i per
a la dotació i equipament de tres pei-
xateries a tres pobles de la zona.
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE RODA DE TER

AJUNTAMENT DE BADALONA

865 Suport al desenvolupa-
ment socioeconòmic de nou
localitats de la conca de
l’Oued Sbayhia

país Tunísia

presenta Intermón Oxfam

aportació fons 50.000,00 ¤

consignat 2004  52.800,00 ¤

L’actuació comprèn l’enfortiment de les
capacitats mitjançant mètodes partici-
patius de l’equip de la contrapart local
i dels membres dels col.lectius de
beneficiaris amb interessos comuns
quant a l’elaboració de plans d’acció
de desenvolupament, la posada en
marxa d’aquests i el seu seguiment.
També s’enfortiran les capacitats i es
donarà suport als cuatre grups d’inte-
rès de la zona per millorar-ne la impli-
cació i proporcionar-los els instruments
perquè puguin gestionar els programes
de les seves pròpies activitats. També
s’impulsaran accions que permetin
millorar l’explotació racional dels
recursos naturals i frenar l’erosió a què
està sotmesa l’àrea. Finalment, per
incrementar els ingressos de les famí-
lies, es promouran activitats generado-
res d’ingressos amb la utilització d’un
fons de microcrèdit.
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

GENERALITAT DE CATALUNYA

1023 Desenvolupament i
estructuració de la xarxa de
famílies de desapareguts i
desaparegudes d’Algèria

país Algèria

presenta Sodepau i SOS Disparus

aportació fons 29.000,00 ¤

consignat 2004  10.196,00 ¤

L’objectiu principal d’aquest projecte
és mantenir l’acció i desenvolupar el
camp d’intervenció de les famílies de
desapareguts/des i dels seus represen-
tants, proporcionant-los els mitjans
jurídics, materials, intel·lectuals i
humans per dur a terme les seves acti-
vitats a favor de l’establiment de la
veritat  i la justícia. 
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

GENERALITAT DE CATALUNYA
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1046 Departament maternoinfantil a la clínica de Tubas

país Palestina

presenta Health Work Committees i Greek Catholic

aportació fons 61.676,63 ¤

consignat 2004  16.000,00 ¤

Tubas, al nord-oest de Cisjordània, gaudia d’ingressos econòmics gràcies a la majo-
ria de treballadors que es desplaçaven a Israel, amb l’excepció d’un petit grup
dedicat a l’agricultura. Amb el tancament de territoris per part de les autoritats
israelianes es va confinar la població, impedint la circulació de persones. La insu-
ficiència d’una estructura sanitària adequada provoca que la taxa de mortalitat
sigui molt elevada, especialment entre dones i nens. El pla de crear noves infraes-
tructures, com la que possibilita aquest projecte, implica la configuració d’un
departament maternoinfantil per a la ciutat de Tubas i rodalies, cobrint així la defi-
ciència i evitant els desplaçaments a les grans poblacions per poder rebre tracta-
ment mèdic.

1058 Adquisició i distribució de material escolar per als campaments de refugiats sahrauís

país Poble sahrauí

presenta Associació de Famílies Solidàries amb els Nens Sahrauís

aportació fons 113.856,94 ¤

consignat 2004  66.206,52 ¤

1118 Suport als damnificats 
del terratrèmol d’Algèria

país Algèria

presenta  Sodepau i Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament

aportació fons 25.489,13 ¤

consignat 2004  1.803,04 ¤

Un vegada més, hem pogut constatar
que la vulnerabilitat d’un poble deter-
mina que una catàstrofe natural esde-
vingui una crisi humanitària. El 22 de
maig de 2003, Algèria va veure com el
terra se sacsejava i provocava un terra-
trèmol de 6,8 graus a l’escala Richter.
Aquest va afectar la zona de
Bourmedés, a l’est de la capital, i els
voltants d’Alger. A més, com en altres
ocasions, hi va haver nombroses rèpli-
ques. El fet d’haver treballat en anys
anteriors en aquest país i les recents
visites per fer seguiment de projectes,
així com la gestió de la tramesa d’ajut
humanitari al Poble Sahrauí, van afa-
vorir poder parlar amb les contraparts
i tenir algunes propostes per concretar
com fer possible l’ajut humanitari. 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE LES PRESES

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

1149 Estació de reg gota a
gota als campaments de refu-
giats sahrauís de Tindouf

país Poble sahrauí

presenta Santa Perpètua Solidària i
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda

aportació fons 36.641,08 ¤

consignat 2004  23.673,00 ¤

El projecte preveu el proveïment d’ali-
ments frescos, mitjançant 8 Ha. de
conreus de regadiu a la zona de
Tindouf, i la capacitació tècnica i agrí-
cola en matèria de conreu de regadiu
gota a gota de la població de les dai-
res de Guelta i Brucar. Un dels objec-
tius és complementar la dieta nutricio-
nal que reben els refugiats dels camps
de Tindouf de l’ajuda internacional. 
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

SENTMENAT SOLIDÀRIA

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

MANRESA AMB EL SÀHARA

AJUNTAMENT DE VILAFANT

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE FORTIÀ

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

1240 Subministrament d’audiò-
fons per a persones amb dis-
capacitat auditiva en situació
d´alta vulnerabilitat

país Palestina

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau

aportació fons 36.000,00 ¤

consignat 2004  39.600,00 ¤

El projecte preveu l’adquisició i la dis-
tribució de 80 audiòfons i les seves
corresponents bateries, per a la
implantació en una mitjana de 46 per-
sones a partir de nou mesos d’edat
que pateixin discapacitats auditives i
es trobin en situació d’alta vulnerabili-
tat socioeconòmica com a conseqüèn-
cia del conflicte existent en els
Territoris Palestins Ocupats. A més de
la implantació de les pròtesis, contem-
pla l’educació i la sensibilització dels
beneficiaris i de les seves famílies en
una etapa posterior, gestió que serà
assumida per la Creu Roja Palestina.
Així, es pretén garantir un ús correcte
de les pròtesis i minimitzar actituds de
rebuig cap a les persones amb disca-
pacitats.
AJUNTAMENT DE ROQUETES

1065 Granja pedagògica 
per a joves

país Marroc

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

aportació fons 112.363,63 ¤

consignat 2004  36.435,18 ¤

El projecte vol desenvolupar el con-
cepte de granja pedagògica i posar-lo
en pràctica al nord del Marroc. La gran-
ja pedagògica acull joves amb dificul-
tats 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’escolarit-
zació i la formació professional.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE VILADECANS

AJUNTAMENT DEL BRUC

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D´AMUNT

LLIÇÀ SOLIDARI

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D´EMPÚRIES

1098 Fsmed-Fòrum Social
Mediterrani

país Catalunya

presenta Associació Promotora del
Fòrum Social de la Mediterrània

aportació fons 90.000,00 ¤

consignat 2004  55.687,00 ¤

El Consell Internacional del Fòrum
Social Mundial, reunit a Barcelona els
dies 28, 29 i 30 d’abril de 2002 reco-
llint la proposta de l’Assemblea
Promotora del Fòrum Social de la
Mediterrània, va acordar la celebració
a Barcelona del Fòrum Social
Mediterrani el juny del 2005. La pro-
posta de temàtiques a desenvolupar
en el marc del Fòrum Social
Mediterrani està construida en un pro-
cés participatiu i de diàleg entre totes
les riberes mediterrànies amb tots
aquells actors que, acceptant la decla-
ració de principis del Fòrum Social de
Porto Alegre, vulguin construir un pro-
cés de diàleg obert. Per tal d’encetar
aquest debat, des de Catalunya es
proposa que el Fòrum Social
Mediterrani orienti els seus debats
entorn de cinc grans eixos: diàleg
intercultural, migracions, militarisme i
conflictes, desenvolupament i drets
econòmics i socials, i sostenibilitat
ambiental.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

El Poble Sahrauí fa gairebé 30 anys que sobreviu als campa-
ments de refugiats a Algèria gràcies al suport internacional. No
obstant, la reducció dràstica de les ajudes de les institucions
internacionals fa que cada vegada sigui més important conti-
nuar la solidaritat amb aquest poble. En aquest context, la
proposta preveu donar suport al sistema educatiu facilitant
materials escolars als alumnes. Es preveu la compra d’un
paquet format per: quaderns quadriculats, bloc de dibuix, lla-
pis, gomes, maquinetes, regles, compassos... Aquest material
escolar es compra a Algèria i són 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 impli-
ca el col.lectiu de professors seguint els seus criteris i valorant
el seu coneixement sobre les necessitats més immediates a
cobrir en aquest sector.

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D´OLIANA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VILAFANT

INSTITUT MUNICIPAL D´EDUCACIÓ - MATARÓ

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE MANLLEU

873 Construcció d’una xarxa
de centres d’assistència sanità-
ria primària

país Marroc

presenta Sodepau i Association Al-
Mahron

aportació fons 80.000,00 ¤

consignat 2004  17.987,14 ¤

Aquest projecte té com a objectiu aca-
bar amb les deficiències del sector
sanitari a les zones rurals de les pro-
víncies de Tetuan i Chefchaouen, amb
la construcció de quatre centres de
consultes i intervencions a diversos
pobles de la comuna de Sidi Kacem-
Amsa, incloent la construcció de qua-
tre dispensaris rurals. El Ministeri de la
Salut dota els esmentats centres de
material i mobiliari bàsic imprescindi-
ble, a més d’assumir el salari del
metge. El sou de l’infermer va a càrrec
de l’Ajuntament d’Amsa i els terrenys
on s’ubiquen els centres sanitaris són
cedits per la Comuna Rural d’Amsa.
AJUNTAMENT DE CANOVELLES

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA

AJUNTAMENT D´AIGUAFREDA

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AJUNTAMENT DE LLEIDA

AJUNTAMENT DE PERALADA

AJUNTAMENT D´ULLDECONA

AJUNTAMENT DE BLANES

AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SABADELL

AJUNTAMENT D´OLOT

FUNDACIÓ PRIVADA SABADELL SOLIDARI

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE RIPOLLET
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1309 Formació, participació i
empoderament de la dona
marroquina

país Marroc

presenta Ajuntament de Badalona i
Associación Wafae de Lengua i
Cultura Árabe

aportació fons 6.000,00 ¤

consignat 2004  6.600,00 ¤

L’analfabetisme i la baixa taxa d’esco-
larització és un dels problemes que
impedeixen el desenvolupament del
Marroc. La manca de participació de la
dona en la construcció del progrés
social, cultural i econòmic i la no exis-
tència d’igualtat d’oportunitats en un
país on la dona té un paper secundari
i en la majoria dels casos lligat a les
tasques domèstiques, justifica les ini-
ciatives de formació, paricipació i
empoderament de la dona marroquina.
En aquest sentit, el projecte pretén la
inserció d’un grup de 70 dones de la
ciutat de Tànger en un programa de
capacitació i empoderament per pren-
dre iniciatives de desenvolupament
social. Es tracta de formar 10 dones
que rebran cursos i activitats relacio-
nades amb la gestió d’entitats i coo-
peratives, lideratge d’iniciatives, etc.
L’objectiu és que aquestes dones
transmetin els coneixements i apre-
nentatges adquirits a la resta de dones
que encara  són en el procés d’alfabe-
tització.
AJUNTAMENT DE BADALONA

1321 Suport psicològic i social a les dones i els infants de nou pobles afectats pel sisme a Al Hoceima

país Marroc

presenta Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Cooperacció

aportació fons 3.409,09 ¤

consignat 2004  3.750,00 ¤

1200 Millora de les condicions
de treball de les dones a la
zona d’Afran Ali a Oued Laou

país Marroc

presenta  Assotiation de
Developpement et Environment Oued
i Asociación ADEO

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  11.900,00 ¤

El projecte s’ubica a l’aldea d’Afran Ali,
al municipi de Oued Laou i a la comu-
na rural de Beni Said, a la província de
Tetuan. La principal activitat econòmi-
ca d’aquesta localitat és l’elaboració i
comercialització dels productes de
fang, però les dones, encarregades de
la seva elaboració, treballen en condi-
cions infrahumanes (sense seguretat
en l’extracció del fang dels túnels sub-
terranis i fent servir un material molt
antic). L’objectiu és millorar les condi-
cions de treball de les dones amb cur-
sos d’alfabetització i formació en
noves tècniques per a l’extracció de la
matèria primera i l’elaboració de for-
mes i decoració. S’impulsarà la consti-
tució d’una associació de dones i
també es contempla l’adquisició d’un
equip modern per treballar amb el
fang. El projecte també vol millorar les
possibilitats de comercialització dels
productes amb la introducció d’algu-
nes tècniques de màrqueting local.
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

1209 Centre Cultural de la
daira d’Arjub

país Poble sahrauí

presenta Sant Martí amb el Sàhara

aportació fons 15.000,00 ¤

consignat 2004  16.500,00 ¤

La població dels camps de refugiats
sahrauís, que des de fa més de 25
anys viu exiliada al desert de Tindouf
(Algèria), està formada majoritàriament
per infants i dones. El projecte vol res-
pondre a les necessitats d’aquests
col·lectius majoritaris a partir de la
construcció d’un Centre Cultural a la
daira d’Argub, a la Wilaya de Dajla,
com a espai adreçat als mestres de les
escoles de primària, que podrien utilit-
zar-lo com a suport en la seva tasca
educativa. Pel que fa a les dones, l’es-
pai seria un lloc de reunió i formació
en diferents camps: sanitari, cultural,
ocupacional, etc. La possibilitat d’or-
ganitzar-se millor i rebre una informa-
ció adequada repercutirà directament a
tota la població. La participació de la
població serà activa tant en la planifi-
cació de l’espai, la seva construcció i
habilitació com en la gestió del centre
un cop finalitzat.
AJUNTAMENT DE BELLPUIG

AJUNTAMENT DE SITGES

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

El terratrèmol que va sacsejar la província d’Al Hoceima el 24
de febrer de 2004 va afectar uns 12 municipis de la regió i va
generar greus pèrdues humanes i materials. En la majoria dels
poblats afectats, la població continua sense aigua ni electrici-
tat i les escoles estan tancades. En aquest context, les dones
són les principals víctimes, a causa de la situació d’exclusió
social, econòmica i política que pateixen i sobretot per l’anal-
fabetisme del gairebé 90% de les que viuen en zona rural. El
projecte vol donar suport psicològic i social a les dones, nois

i noies de nou poblats de la província d’Al Hoceima per millo-
rar les seves condicions de vida. Les activitats consisteixen a
formar 12 dones actives en el món associatiu per proporcionar
el suport psicològic i social a les dones afectades. Aquestes
rebran atenció personalitzada, participaran en trobades i reu-
nions per posar en comú les seves experiències i compartiran
activitats lúdiques.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1269 Rehabilitació de l’Hospital Maternoinfantil Catalunya

país Poble sahrauí

presenta Batlle Mascareñas Geoprojectes S:L. i Delegació del Front Polisario a
Catalunya

aportació fons 1.545,45 ¤

consignat 2004  1.700,00 ¤

L’Hospital Maternoinfantil Catalunya, situat a Rabuni, el centre administratiu dels
campaments de refugiats sahrauís a Tindouf (Sud d’Algèria), va ser construït a mit-
jans de la dècada dels 90, amb el suport dels ajuntaments catalans a través del
Fons Català de Cooperació (projecte 98). En una revisió arquitectònica recent s’hi
han detectat problemes a l’estructura, causats per la mala qualitat dels terrenys de
la zona. Aquests efectes s’han agreujat per les humitats provinents de filtracions
d’aigua del propi edifici i de l’hort de l’hospital. La integritat de l’edifici no perilla,
però es fa necessària una reparació urgent que garanteixi el bon funcionament de
l’hospital i la tranquil·litat del personal sanitari i dels pacients. Les tasques que
s’ha previst realitzar són: trasllat de l’hort a una altra ubicació; substitució de les
canonades de ferro per canonades de plàstic; nova xarxa de sanejament de l’edi-
fici amb tub de PVC; estabilització de l’edifici amb el reforçament dels fonaments;
reparació de les parets reparació de la coberta de l’edifici.
AJUNTAMENT DE MASSANES

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

1111 Formació en patronatge i confecció industrial

país Marroc

presenta Asociación Wafae de Lengua y Cultura Árabe, Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet i Ajuntament de Badalona

aportació fons 49.367,15 ¤

consignat 2004  35.000,00 ¤

Aquest projecte preveu, amb un curs de 700 hores de formació professional en
l’àmbit del patronatge tèxtil i la confecció industrial, i dirigit a 50 dones dels barris
més pobres i marginals de Tànger, ser una iniciativa en pro de la igualtat de gène-
re al món laboral. Cal tenir en compte que el Marroc viu un relatiu creixement eco-
nòmic que, acompanyat de cert apogeu del fonamentalisme religiós, pot deixar les
dones al marge.
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D´AMUNT

LLIÇÀ SOLIDARI

AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1304 Suport al pla de la CDT
per a la integració laboral i
sindical de la dona al nord del
Marroc

país Marroc

presenta Fundació Josep
Comaposada UGT Anoia-Alt Penedès-
Garraf, Ajuntament de Badalona,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Fundació Josep
Comaposada i Ajuntament d’Igualada

aportació fons 34.000,00 ¤

consignat 2004  37.400,00 ¤

Tot i que la constitució del Marroc
estableix la igualtat entre home i dona,
i malgrat els esforços del govern actual
en millorar la situació de desigualtat,
les dones pateixen encara multitud de
formes d’exclusió i de segregació i la
participació de la dona en l’activitat
econòmica és molt limitada i la taxa
d’ocupació és només de 17%. El pro-
jecte pretèn la conscienciació de la
dona marroquina sobre els seus drets
socials i laborals així com a la seva
integració sociolaboral mitjançant l’ac-
cés a la formació i al mercat laboral en
igualtat de condicions amb l’home. El
projecte consisteix a donar suport a la
CDT en l’execució del Pla de formació i
inserció professional de la dona a les
ciutats de Nador, Alhoceima, Ouazane i
Tetuan. El projecte durarà tres anys i
en el primer es posaran en marxa qua-
tre centres de formació que atendran
la formació sociolaboral de 860 dones
en matèria d’alfabetització, confecció i
informàtica.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE BADALONA
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Douar Izafzafen és el poblat més gran i amb més població de
la província d’Al Hoceima, situat a 8 km de la capital de pro-
víncia i a 3 km del centre de la comuna d’Ait Kamra a la qual
pertany i on es va localitzar l’epicentre del terratrèmol de
febrer de 2004. El projecte preveu la construcció d’un centre
per a la promoció i capacitació del Douar Izafzafen com a pla-
taforma pel treball social, la promoció de l’associacionisme i
la realització d’activitats formatives amb una accent especial
sobre la situació de les dones. Les primeres actuacions con-
sistiren en l’alfabetització i la formació en costura per a les

dones del douar. L’Associació local Izafzafen per Tuiza, creada
l’any 1997, és l’entitat del Sud que assumirà la responsabilitat
de portar a terme la construcció, la dinamització i el manteni-
ment del centre, amb la participació d’entitats d’immigrants
instal·lades a Catalunya i el suport del Consell Comarcal
d’Osona.
AJUNTAMENT DE RODA DE TER

CONSELL COMARCAL D´OSONA

1287 Construcció d’un centre de promoció i capacitació socioeco-
nòmica de Douar Izafzafen

país Marroc

presenta Association Izafzafen de Touiza et Développement, Fundació
Humanitària pel 3er i 4t Món Dr.Trueta i  Consell Comarcal d’Osona

aportació fons 66.750,00 ¤

consignat 2004  73.425,00 ¤

1274 Incorporació de dones 
de la província d’Al-Hoceima
en la vida social, econòmica 
i associativa

país Marroc

presenta Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, Cooperacció i AFFA Associa-
tion Forum des Femmes d’Al Hoceima

aportació fons 24.338,15 ¤

consignat 2004  26.771,96 ¤

La situació de desigualtat que pateix la
dona al Marroc ha experimentat un
canvi amb l’aprovació de la nova legis-
lació, l’any 2004, sobre el Codi de
Família. L’experiència de l’entitat del
Sud en l’alfabetització de les dones en
l’àmbit rural i urbà a la província d’Al
Hoceima ha permès constatar que l’al-
fabetització tradicional (aprendre a lle-
gir i escriure) no comporta facilitats a
l’hora d’incorporar-se a la vida pública,
per la qual cosa  l’entitat ha començat
a introduir tècniques d’educació popu-
lar. El projecte contempla tres eixos
d’acció: millora de les capacitats de les
dones, a partir de la formació de
dones alfabetitzadores d’adultes en
tècniques d’Educació Popular; inserció
professional de les dones amb asses-
sorament laboral i formació i incorpo-
ració de les dones en el treball asso-
ciatiu a través de la formació de 24
dones com a Agents de Desenvolupa-
ment.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA

1031 Millora de les vies de comunicació de la Commune de Oued Laou

país Marroc

presenta Assotiation de Developpement et de Environement Oued i Municipalité
de Oued Laou

aportació fons 40.000,00 ¤

consignat 2004  15.313,08 ¤

Oued Laou, fins ara un poble de la província de Tetuan, s’està convertint de mane-
ra progressiva en una ciutat, a causa de la importància agrícola de la zona i al fet
d’acollir un important mercat setmanal de la comarca. Actualment a Oued Laou
només hi ha un carrer, al centre.  Aquesta localitat està ubicada al nord del país, en
un zona amb pluges abundants durant l’hivern, que fan que les pistes existents
s’omplin d’aigua i de fang. Amb la construcció d’un carrer d’1,5 km, on actualment
hi ha una pista, per unir els quatre barris més desfavorits de la ciutat (Dkouk,
Timindlas, Berrouna i Achedaden), es millorarà l’accés i les condicions de vida dels
habitants d’aquests barris, dels douars que hi ha al voltant i de tota la població en
general.
AJUNTAMENT DE LA MASÓ

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D´EMPÚRIES

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE TALAMANCA

AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

Amb aquest projecte es pretén lluitar contra la violència cap a
les dones en el Marroc facilitant l’aplicació del nou codi de
família i donant suport al treball del centre d’escolta per a
dones agredides de Casablanca. També es vol publicar un
estudi qualitatiu sobre la percepció de la reforma del codi de
família en el cos judicial, per donar a conèixer els problemes
existents i les prioritats evidenciades per afrontar-les. Es trac-
ta, doncs, d’identificar les resistències existents en l’aplicació
del nou codi i definir estratègies per superar-les i protegir els
drets de les dones. El projecte contempla l’assistència directa

a dones agredides i es preveu atendre 300 dones víctimes de
la violència. Alhora, es realitzaran tallers de sensibilització
sobre les noves eines que tenen les dones per defensar els
seus drets, en benefici de les dones que acudeixen al centre
d’escolta. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1303 Lluita contra la violència cap a les dones i suport a l’aplicació del nou codi de família marroquí

país Marroc

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

aportació fons 24.000,00 ¤

consignat 2004  26.400,00 ¤

1141 Construcció d’una escola al ksar de Tanamoust

país Marroc

presenta Societé TRAC REC de Travaux et Négociant, Communne Rurale
d’Arabes Sabbah Ziz i Ajuntament de Barberà del Vallès

aportació fons 29.765,88 ¤

consignat 2004  19.800,00 ¤

La Commune Rurale Arab Sabbah Ziz, és un municipi rural d’Erfoud, situat a la pro-
víncia 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 primària per a 60 infants, que constarà de dues aules, un despatx,
quatre lavabos i el tancat del recinte. L’aportació sol·licitada es destina a l’adqui-
sició 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 FLIX

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE VALLS

CONSELL COMARCAL DE L´ALT CAMP

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

1282 Dotació d’una videoteca
per a la wilaya de Dajla

país Poble sahrauí

presenta Ajuntament de La Sénia

aportació fons 8.806,00 ¤

consignat 2004  9.686,60 ¤

La wilaya de Dajla està situada a 130
km. de Tindouf i és la més allunyada
de la resta. Això i les dificultats de
transport expliquen un pitjor proveï-
ment de recursos comparat amb la
resta de wilayas. Aquesta compta amb
un local cultural d’uns 500 m2 que
està infrautilitzat, però que reuneix les
condicions idònies per a la projecció
de pel·lícules. El projecte pretén apro-
par el cinema a la població de la wila-
ya gràcies a la dotació d’un equip com-
plet per instal·lar una videoteca (pro-
jector, pantalla, DVD, altaveus...).
Aquesta instal·lació contribuirà a
fomentar la cultura a la wilaya, respec-
tant la realitat cultural pròpia de l’en-
torn i el sistema organitzatiu. En
aquest sentit, les autoritats de la
Wilaya i els responsables del Ministeri
de Cultura estan d’acord amb el pro-
jecte i la primera ha assumit el com-
promís de designar una persona per al
manteniment de l’equip i fer la difusió
entre la població de la wilaya sobre
l’existència d’aquest nou recurs.
AJUNTAMENT D´ULLDECONA

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

AJUNTAMENT DE TORTOSA
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sud-amèrica
Els lineaments del Fons en aquesta àrea tenen en

compte el context sociopolític de Sud-amèrica i algunes

de les situacions conjunturals que condicionen l’acció

vinculada als processos socials de participació demo-

cràtica, principal eix temàtic d’actuació.

Una de les línies d’intervenció és en l’àmbit de la parti-

cipació ciutadana i el desenvolupament municipalista,

acompanyant i donant suport als processos 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. En el marc d’aquesta línia, cal tenir en compte

països com Brasil, Equador, Perú, Bolívia i Colòmbia.

Al mateix temps, des del Fons donem suport a accions

que suposin un procés d’articulació i transformació

social, com les alternatives socioeconòmiques sosteni-

bles i comunitàries. Intervencions econòmiques i

socials que vagin més enllà de l’acció immediata i supo-

sin una acció a llarg termini que busqui transformar

les causes de les inequitats. Cal destacar el suport als

processos organitzatius i d’autogestió a Argentina, a

l’articulació de moviments socials en l’àmbit regional i

a la celebració del Fòrum Social de les Amèriques.

783 Potenciació de l’acció
social de la Prelatura de Ayaviri

país Perú

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

aportació fons 277.085,96 ¤

consignat 2004  99.671,55 ¤

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 a la millora de la granja-escola
Pichani de Cáritas d’Ayaviri, que
actualment s’autofinança i compleix els
objectius de promoció de l’activitat
pecuària, capacitant 72 promotors per
any. L’objectiu és ampliar la capacitat
de la granja-escola amb més terrenys
conreables, millora de la formatgeria i
la construcció d’un dipòsit d’aigües
negres, entre d’altres.
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D´ONYAR

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

AJUNTAMENT D´ARGENTONA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE MATARÓ

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

país Brasil – Catalunya

presenta Ajuntament de Molins de
Rei i Federació Catalana de l’Esplai

aportació fons 42.360,00 ¤

consignat 2004  17.985,00 ¤

Aquest projecte ofereix suport econò-
mic i formatiu a dues comissions locals
del Movimento Nacional de Meninos e
Meninas da Rua (MNMMR) i suport
econòmic a un centre d’acollida de
menors víctimes de l’explotació sexual.
També té com a objectius afavorir la
continuació de l’intercanvi bilateral
d’educadors i la participació a
l’Encontro Nacional de Meninos e
Meninas da Rau, així com l’impuls a
Catalunya d’una campanya de sensibi-
lització per reivindicar els drets dels
infants. Aquest projecte de solidaritat
es dur a terme en el marc del Pla
General d’Acció del MNMMR, conjunta-
ment amb la Federació Catalana de
l’Esplai.  
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

AJUNTAMENT DEL PAPIOL

AJUNTAMENT DE TONA

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

895 Enfortiment de la Xarxa
Municipal d’Atenció Primària
Ambiental

país Argentina

presenta Fundación del Sur

aportació fons 27.000,00 ¤

consignat 2004  16.088,57 ¤

La Xarxa Municipal d’Atenció Primària
Ambiental (APA) té com a objectiu
enfortir els governs locals i augmentar
la participació de la comunitat per
solucionar els problemes sanitaris i
mediambientals. El projecte incideix en
les conductes de la població, especial-
ment els joves, apostant per una edu-
cació ambiental amb resultats a mitjà i
llarg termini. Els municipis de la pro-
víncia de Santa Fe, Córdoba, Buenos
Aires, Chao i Corrientes, integrants de
la Xarxa Municipal APA- Argentina, en
són els beneficiaris.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

COL·LECTIU SANT FELIU DE PALLEROLS SOLIDARI

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE ROQUETES

902 Instal.lació de 2 mòduls 
de cria estabulada de bestiar
vaquí lleter a la conca 
del Chotano

país Perú

presenta Ayuda en Acción Perú i
Ajuda en Acció

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  21.571,00 ¤

Chota és una zona ramadera de pastu-
ra natural amb una producció escassa,
amb un baix rendiment del bestiar lle-
ter a causa de la falta de pastures fruit
de la manca de pluges i d’una alimen-
tació deficient i tècniques de cria poc
adequades. El projecte preveu millorar
els sistemes tradicionals de cria de
bestiar (6l llet/vaca/dia), a través d’una
cria semiestabulada amb un bestiar
millorat (12l llet/vaca/dia) el primer
any. A partir del quart any es pretén
obtenir 16 l llet/vaca/dia producte del
programa de millora genètica. La
població beneficiària seran 16 famílies,
ja organitzades com a ramaders en 2
associacions, en procés de conformar
empreses comunals de producció
ramadera. Es preveu la construcció de
2 mòduls demostratius de cria intensi-
va, ubicats a les comunitats de
Carhuarundo i Pingobamba Bajo, que
presenten condicions naturals (sòl,
aigua i clima) favorables per a la rama-
deria.
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

GENERALITAT DE CATALUNYA

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

país Perú

presenta Alternativa Solidària Plenty

aportació fons 58.000,00 ¤

consignat 2004  15.605,00 ¤

La població indígena de l’Amazones peruà supera el mig milió d’habitants i a la
regió de l’Alto Amazonas els indígenes són la majoria. En aquest context, el pro-
jecte treballa per donar suport a les accions formatives i de capacitació d’aquesta
població en àmbits com la docència, l’enginyeria forestal, l’administració i la comp-
tabilitat, el secretariat o el laboratori clínic, amb l’objectiu de formar quadres tèc-
nics indígenes que puguin assessorar i col.laborar amb les organitzacions indíge-
nes o amb les municipalitats. Una de les eines per aconseguir aquest objectiu és
la concessió de sis beques a estudiants de la zona.
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE GELIDA

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ

COOPERATIVA ABACUS

1038 Dotació de reg, millora
forestal i capacitació de grups
de treball a Aiquile

país Bolívia

presenta  Mans Unides Barcelona

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  17.862,36 ¤

La zona rural d’Aiquile, al departament
andí de Cochabamba, pateix una forta
degradació ambiental, a causa de la
utilització de tècniques agrícoles no
adequades, falta de rotació de con-
reus, càrrega ramadera excessiva, tala
d’arbres, etc. Això ha provocat un
important deteriorament del sòl i la
disminució de la quantitat i qualitat
dels productes agrícoles. El projecte és
el resultat del diagnòstic participatiu
de les comunitats, que han definit la
instal.lació d’un sistema de regadiu
com la necessitat més urgent per
millorar l’alimentació i la salut. Preveu
la construcció de llacunes per a aigua
de pluja, sistemes de reg i bombes
manuals d’extracció d’aigua. També la
construcció d’un viver comarcal per
diversificar producció i suport tècnic
als grups de productors camperols en
sistemes d’organització, gestió i pro-
jectes comunitaris. 
AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

AJUNTAMENT D´ALTAFULLA

AJUNTAMENT DE TORTOSA

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

876 Promoció del bon govern 
local indígena

país Equador

presenta Proyecto Local

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  22.000,00 ¤

El projecte s’emmarca en la creixent
importància del moviment indígena de
l’Equador. En aquest sentit, actualment
han guanyat algunes alcaldies, cosa
que fa que els calguin noves formes de
govern i gestió municipal amb un enfo-
cament indígena. La proposta pretén
elaborar, desenvolupar i implantar un
“model de bona governabilitat munici-
pal” per aplicar-lo al cantó de Suscal,
amb una població de 7.000 habitants.
El procés contempla una àmplia partici-
pació de membres del municipi, líders
locals i de les comunitats indígenes.
En paral.lel, el projecte preveu dife-
rents activitats de capacitació en
temes vinculats a governabilitat, lider-
atge, cooperació, gestió municipal, res-
olució de conflictes,  planificació, enfo-
cament de gènere i ètnic, entre d’al-
tres.
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

GENERALITAT DE CATALUNYA



696968

863 Desenvolupament econòmic
i social de les organitzacions
camperoles, afroequatorianes 
i indígenes de Sucumbíos

país Equador

presenta Vetermón-Veterinaris Sense
Fronteres, Entrepobles i Medicus
Mundi Catalunya

aportació fons 160.000,00 ¤

consignat 2004  66.426,81 ¤

En aquest projecte, ubicat a la provín-
cia de Sucumbíos, a l’Amazònia equa-
toriana, hi participen Vetermón,
Medicus Mundi i Entrepobles en
col·laboració amb el Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio
(FEPP). Té com a objectiu atendre les
necessitats bàsiques d’unes 3.000
famílies a través d’accions com: asses-
sorar sobre aspectes jurídics, acom-
panyar l’organització ASCIS, enfortir la
pròpia capacitat de gestió, millorar les
relacions de gènere entre els associats
i afavorir la participació activa amb el
govern local i ASCIS. Es pretén conso-
lidar el procés local d’autogestió per-
què la població sigui gestora del seu
desenvolupament sostenible i s’acon-
segueixi un estat de benestar de les
famílies pobres, alhora que es dignifi-
qui la vida camperola i els sectors
urbans marginals. Implementar proces-
sos de transformació i comercialització
de la producció contribuirà al desen-
volupament econòmic i social d’aques-
tes organitzacions.
AJUNTAMENT DE PERALADA

AJUNTAMENT D´OLIANA

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SILS

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

AJUNTAMENT DE LES

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

AJUNTAMENT D´ESTERRI DE CARDÓS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

CONSELL COMARCAL DE L´ALT URGELL

GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

1039 Camí 2002 - Complemen-
tació del centre polivalent

país Brasil

presenta CAMÍ Catalunya em Missao

aportació fons 12.000,00 ¤

consignat 2004  13.200,00 ¤

La pobresa i la marginalitat de la zona
de Macaé ha causat greus problemes
de desestructuració social i exclusió,
especialment entre els més joves. La
manca d’oportunitats laborals i cultu-
rals fa que els joves passin molt de
temps al carrer i augmentin els casos
de drogaddicció i delinqüència. Per
oferir una alternativa a aquests joves,
Catalunya Missão ha construït un cen-
tre polivalent amb espais de convivèn-
cia social, cultural, aprenentatge d’ofi-
cis, reforç escolar i altres activitats per
a nens, nenes i joves del carrer. En
aquests moments, a través de l’actual
projecte, se sol.licita el suport per aca-
bar les obres de construcció del centre,
que contemplen: pavimentació del
terra (600 m2), millora de les
instal.lacions sanitàries, acabament de
la instal.lació elèctrica i electrònica i
arrebossat de parets.
AJUNTAMENT DE SITGES

1051 Cooperació descentralitza-
da, processos participatius 
i desenvolupament local

país Catalunya - Itàlia - Brasil

presenta Desenvolupament
Comunitari i IBASE 

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  5.000,00 ¤

El projecte vol incentivar la retroali-
mentació i l’aprenentatge mutu entre
el FSM (Fòrum Social Mundial) i els
processos participatius que es donen
en l’àmbit local. Es tracta d’una inicia-
tiva concreta per estudiar la dimensió
internacional de les experiències locals
de participació ciutadana, centrada en
l’anàlisi dels casos de Catalunya, Itàlia
i Brasil, i prenent com a referència i
delimitació el FSM, espai privilegiat pel
seu intercanvi i trobada. El projecte es
materialitzarà en la realització d’una
recerca-acció que sorgeix amb la
voluntat d’incentivar la retroalimenta-
ció i aprenentatge mutu d’experièn-
cies. La línia d’investigació serà des-
cendent, des d’allò més general (des-
cripció i aproximació a l’entramat de
contactes, relacions i xarxes creades al
voltant del FSM) s’anirà a allò més
concret (estudi en profunditat de dos
casos concrets de cooperació descen-
tralitzada entre iniciatives de participa-
ció local de Catalunya, Itàlia i Brasil).
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Formació de líders camperols, gestors de desenvolupament local

país Equador

presenta  Fundación María Luisa Gómez de la Torre

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  196,8 ¤

La Unitat Educativa a distància Nuevos Horizontes és una institució d’educació
popular alternativa amb reconeixement del Ministeri d’Educació. En la formació
secundària s’imparteix el batxillerat de desenvolupament local, que dura tres anys,
concebut per a la formació de regidors, membres de juntes parroquials i altres
càrrecs electes de les organitzacions camperoles que no han finalitzat la seva edu-
cació bàsica. L’objectiu és la formació de líders per a les organitzacions campero-
les amb coneixements especialitzats en desenvolupament local. La primera pro-
moció del batxillerat es gradua l’any 2004. El projecte ja fa diversos anys que fun-
ciona i dóna resposta a la necessitat de formació dels dirigents de base del movi-
ment camperol equatorià, que sovint no han rebut formació reglada suficient i no
es poden incorporar al sistema educatiu tradicional. 
AJUNTAMENT D´OLIANA

931 Suport a l’enfortiment 
de la democràcia participativa
a Veneçuela

país Veneçuela

presenta EFIP Equipo de Formación,
Información y Publicaciones

aportació fons 12.000,00 ¤

consignat 2004  13.200,00 ¤

La Constitució Nacional de Veneçuela
aprovada el 1999 defineix el sistema
de govern com una democràcia partici-
pativa. Les autoritats electes més pro-
peres a la població són les més de
5.000 juntes parroquials (divisions
administratives del municipi, auxiliars
dels governs municipals). No obstant,
a la pràctica han de gestionar diverses
necessitats econòmiques, socials i cul-
turals de la població. Aquests mem-
bres electes són persones que han tin-
gut una participació activa en organit-
zacions comunitàries dels seus llocs
d’origen. Malgrat aquest grau de parti-
cipació, tenen mancances diverses. En
aquest context, el projecte preveu des-
envolupar un programa de formació i
d’intercanvis per a membres de juntes
parroquials i d’organitzacions comuni-
tàries ubicats en els sectors populars
dels municipis de Libertador (Caracas),
San Francisco (Zulia) i Vargas (Vargas).
GENERALITAT DE CATALUNYA

1008 Formació d’agents de salut
alimentària en zones urbanes

país Argentina

presenta Unión de Mujeres de la
Argentina i ACP Associació Catalana
per la Pau

aportació fons 16.578,89 ¤

consignat 2004  16.500,00 ¤

La crisi econòmica i social que va
esclatar al desembre del 2001 a
l’Argentina ha posat de manifest els
greus problemes de desnutrició que
presenta la població dels barris margi-
nals de la capital, especialment la
població infantil. La Unión de Mujeres
Argentinas proposa un pla de formació
d’agents de seguretat alimentària per-
què treballin als barris i capacitin les
famílies sobre les millors opcions ali-
mentàries que tenen al seu abast dins
l’escassetat. Dins de les activitats pre-
vistes hi ha tallers sobre seguretat ali-
mentària; l’edició d’una cartilla de
capacitació sobre alimentació; la crea-
ció de xarxes solidàries als barris i l’i-
nici d’una campanya  nacional sobre el
dret a una alimentació sana i adequa-
da.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

1218 Innovació productiva en fleca i pastisseria de dones a Puerres

país Colòmbia

presenta  Fundació Pagesos Solidaris

aportació fons 15.000,00 ¤

consignat 2004  16.500,00 ¤

Pagesos Solidaris promou projectes de desenvolupament amb els temporers que
vénen a Catalunya a recollir fruita. Escull els temporers interessats a treballar com
a agents de desenvolupament a les seves comunitats d’origen, que fan un curs de
formació per apropiar-se de les eines necessàries per elaborar projectes i actuar
com a agents locals. Durant la seva estada aquí, redacten un preprojecte i, un cop
retornats al seu país, l’acaben de definir. Així, els temporers són els beneficiaris i
els impulsors del projecte. En aquest sentit, es proposa augmentar els ingressos
de les dones amb la millora de la producció de productes derivats de la farina, un
pla inclòs en el Programa de Producció, Transformació i Elaboració d’Aliments. Amb
aquest programa també es contribueix a consolidar la cooperativa “Campesinas en
Acción”, una secció de l’ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) que
vol promoure la producció i la capacitació en la gestió de la cooperativa.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1176 Plataforma sindical labo-
ral femenina - 2a fase

país Perú

presenta Fundació Josep
Comaposada

aportació fons 25.000,00 ¤

consignat 2004  16.000,00 ¤

El projecte “Plataforma nacional de la
dona peruana” treballa per a la pro-
moció de la democràcia participativa i
l’equitat de gènere al Perú, mitjançant
la formació de recursos humans i l’en-
fortiment de les organitzacions. El pro-
grama fa un enfocament integral del
treball de gènere i poder, vinculat a
altres programes de CEDAL que inter-
venen en l’empoderament de les
dones peruanes des de 1999. Les
accions estan dirigides a les dones de
les organitzacions socials, dels
governs locals i dels governs regionals.
En aquest sentit, el projecte intervé a
les 12 regions del Perú, amb activitats
de capacitació, difusió i incidència.
L’objectiu és el desenvolupament de
les capacitats d’autodiagnòstic, plane-
jament, renovació dirigencial i enforti-
ment d’organitzacions de dones per
constituir una Plataforma Nacional
Femenina.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA



717170

1177 Formació de dones pro-
motores als assentaments
humans de Yurimaguas

país Perú

presenta Parroquia de San Lorenzo i
Agrupació Polinyà Solidari

aportació fons 15.000,00 ¤

consignat 2004  5.721,28 ¤

L’Oficina d’Acció Social de Yurimaguas,
que treballa directament amb els mis-
sioners de les parròquies i els agents
pastorals a les comunitats d’origen, té
com a objectiu donar suport a la
defensa dels drets humans, particular-
ment de dones i nens. Un dels objec-
tius d’aquest projecte és la formació
de promotores de salut i drets de la
dona, per tal de fer més extensiva l’a-
tenció. També oferiran acompanya-
ment, assessorament legal i podran fer
estudis de dret per convertir-se en
assessores paralegals. Actualment, el
paper de les dones a Yurimaguas és
d’obediència i submissió, i els casos
de violència domèstica i sexual conti-
nuen augmentant, així com la situació
de pobresa i marginalitat. 
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

1186 Edifici pedagògic de
l’Escola Nacional Florestan
Fernandes de l’MST

país Brasil

presenta  MST Movimento dos
Travalhadores Rurais Sem Terra (cen-
tral) i ITERRA Instituto Técnico de
Capacitaçao e Pesquisa da Ref. Agrari

aportació fons 25.000,00 ¤

consignat 2004  13.000,00 ¤

L’Escola Nacional Florestan Fernandes
es concep com un espai de formació
tècnica i pedagògica a la recerca d’una
pràctica intel·lectual per produir conei-
xements científics que permetin fer via-
ble l’economia de la petita agricultura
familiar, en una perspectiva de trans-
formació de la realitat. Aquest projecte
proposa una segona fase d’intervenció
en la construcció de l’Escola Nacional.
Un cop finalitzats els edificis destinats
a dormitori, es planteja la finalització i
l’equipament de l’edifici pedagògic, on
hi haurà les aules i els laboratoris de
pràctiques. 
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

1199 Socialització d’experiències en democràcia participativa i con-
solidació d’un bloc assembleari constituent al sud-oest d’Antioquia

país Colòmbia

presenta Corporación de Estudios y Proyectos de la AMC de Tarso i Asamblea
Municipal Constituyente de Tarso

aportació fons 25.000,00 ¤

consignat 2004  27.500,00 ¤

En el marc del treball per l’empoderament i la participació ciutadana es van impul-
sar i consolidar les assemblees municipals de Tarso i Caramanta (Antioquia) que,
pels resultats, han estat  preses com a experiències noves en el Pla Congruent de
Pau de la Governació d’Antioquia per ser multiplicades en els 125 municipis que
integren el departament, creant l’Assemblea Constituent d’Antioquia (ACÍ). Alhora,
hi ha nous processos semblants d’assemblees comunitàries a la Regió de l’Oriente
Antioqueño, on desenvolupa un procés de laboratori de pau amb  l’Assemblea
Regional Constituent. A partir de les experiències de l’Assemblea Municipal
Constituent de Tarso, el projecte proposa fer-ne difusió i socialització per afavorir
la construcció de lideratges amb una nova cultura política de participació per la
pau i pel desenvolupament, per tal d’articular un bloc d’assemblees al sud-oest
d’Antioquia.
AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

1068 Integració de la gestió
social i la gestió tècnica al ser-
vei d’aigua de Cochabamba

país Bolívia

presenta AFAS Associació Fons
d’Apadrinament Social Bolívia

aportació fons 14.000,00 ¤

consignat 2004  15.400,00 ¤

A Cochabamba, tercera ciutat de
Bolívia, l’any 2000 les protestes popu-
lars van impedir la privatització de
l’empresa pública d’aigües i es va ini-
ciar un procés per consolidar la gestió
de la propietat col·lectiva de l’aigua,
amb la participació de les comunitats
veïnals organitzades en la
Coordinadora de Defensa de l’Aigua i
de la Vida. Els 10 comitès d’aigua pota-
ble són els encarregats d’aplicar els
sistemes comunals, però no arriben
encara a la zona sud de la ciutat. El
projecte proposa incrementar les capa-
citats dels comitès i consolidar el
model de gestió social de l’aigua. Per
assolir aquest objectiu es plantegen
les següents activitats: 8 tallers de for-
mació en participació i gestió ciutada-
na, 3 seminaris d’anàlisi i participació,
un diagnòstic de les condicions d’ope-
ració i manteniment dels sistemes d’ai-
gua potable i una campanya de difusió
nacional i internacional.
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

1073 Autososteniment alimen-
tari per al poble Sateré Mawé

país Brasil

presenta Amazònia-Assemblea de
Solidaritat i Associació Ameríndia
Cooperació Solidària Pobles Índis
d’Amèrica

aportació fons 27.139,22 ¤

consignat 2004  28.168,84 ¤

El poble indígena Sateré Mawé ha
experimentat un important creixement,
molt positiu per l’enfortiment del grup
però que agreuja la situació alimentà-
ria, ja que la contaminació i la invasió
d’altres grups humans al seu territori
ha fet disminuir els recursos que la
selva els ofereix. L’organització que
agrupa els Sateré Mawé, en col.labora-
ció amb algunes ONG, han fet un pla
d’autososteniment alimentari que, en
la seva primera etapa, es basa en la
capacitació i cria familiar de la gallina
caipira per a l’autoconsum i la venda.
Es tracta d’una pràctica habitual entre
els Sateré Mawé, però és necessària
una planificació i tècniques adequades
al medi ecològic i als patrons culturals. 
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT D´ALPENS

INSTITUT MUNICIPAL D´EDUCACIÓ - MATARÓ

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

1091 Escola de formació en
gestió pública per a la reforma
de l’estat a l’àmbit municipal i
regional

país Perú

presenta  Centro de Educación y
Comunicación Popular Guamán Poma
de Ayala

aportació fons 18.000,00 ¤

consignat 2004  9.900,00 ¤

Es tracta d’un projecte de continuïtat,
per a la consolidació de l’Escola de
Formació Municipal i Ciutadana, 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 del Cuzco i a la conca del
Vilcanota. L’objectiu principal és contri-
buir a l’enfortiment de les institucions
locals mitjançant accions de capacita-
ció, formació, assistència tècnica,
informació i difusió. Totes adreçades a
alcaldes, regidors, funcionaris munici-
pals, dirigents d’organitzacions socials,
estudiants i població en general. En
aquesta ocasió, el projecte se centra
en la formació en estratègies i eines
per impulsar reformes de l’Estat dins
l’àmbit de les competències i la gestió
municipal.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

Programa Fome Zero Belém

país Brasil

presenta  Prefeitura Municipal de
Belém

aportació fons 41.821,62 ¤

consignat 2004  43.003,78 ¤

Malgrat ser un dels països amb més
riqueses naturals i una de les 10 pri-
meres economies mundials, Brasil
també es troba entre els països amb
l’índex de pobresa més alt, fet que
repercuteix en un alt grau de desnutri-
ció, especialment entre la població
infantil. Aquesta situació crítica és el
que justifica la priorització del govern
del president Luiz Inácio Lula da Silva
de millorar la quantitat i la qualitat de
l’alimentació de les famílies en situació
més desfavorable: és el Programa
Fome Zero. Pel que fa a Belém, ciutat
amb 1.280.614 habitants, es tracta
d’una acció del Govern del Poble sor-
git per a la consolidació del projecte
democràtic i popular, amb l’objectiu
principal de combatre la fam i la
pobresa i, per això, les accions munici-
pals tenen un caràcter redistributiu i
de suport financer i alimentari. En
aquest sentit, el projecte preveu aten-
dre un total de 2.500 famílies, a través
de la mobilització social tenint en
compte l’articulació de la societat amb
el proveïment d’aliments i la integració
a la xarxa local, la instal·lació de bancs
d’aliments, la instal·lació d’un portal
d’inclusió destinat a famílies en situa-
ció de risc alimentari i la implementa-
ció d’un portal d’emancipació i auto-
nomia de les famílies tot ampliant les
polítiques de treball i renda a partir de
la formació professional, l’assessora-
ment tècnic i un servei de microcrèdit.
AJUNTAMENT DE REUS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE L´HOSPITALET

1301 Implementació i enfortiment de tallers del CEOCAP AYNE Perú a través d’un taller de construcció bàsica

país Perú

presenta Ajuntament de Badalona, AYNE-Perú-Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo i AYNE Trinitarias, Solidaridad Recíproca y
Educación para el Desarrollo

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  22.000,00 ¤

Aquest projecte forma part d’un pla integral de formació i
capacitació tècnica adreçat a la població rural del districte de
Pueblo Nuevo i parteix d’unes experiències pilot de sis mesos
fetes el 2002 i el 2003. AYNE-PERÚ ha constatat durant anys
la migració sistemàtica dels joves de la zona del Chepén cap
a altres ciutats del país, a causa de la manca d’alternatives per
millorar les seves condicions de formació i educació. La majo-
ria de joves per motius econòmics no poden continuar els
estudis quan acaben l’educació secundària, per la qual cosa es
queden i molts no tenen una feina estable. D’altra banda, les

dones pobres d’aquestes poblacions necessiten aprendre
noves habilitats que els permetin millorar les seves condicions
de vida. En aquest sentit, el taller de construcció bàsica forma
part d’un projecte integral de formació i capacitació tècnica,
adreçat principalment a la població rural del districte de
Pueblo Nuevo. En tot cas, el taller està dissenyat per a l’en-
senyament de “construccions bàsiques de la llar”
(instal.lacions elèctriques i de gas).
AJUNTAMENT DE BADALONA
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1235 Fome Zero: mobilització
social i educació ciutadana per
a una política nacional de
seguretat alimentària i nutrició

país Brasil

presenta  Cáritas Brasileira
(Secretariado Nacional)

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  9.028,87 ¤

Malgrat ser un dels països amb més
riqueses naturals i una de les 10 pri-
meres economies mundials, Brasil
també es troba entre els països amb
l’índex de pobresa més alt, fet que
repercuteix en un alt grau de desnutri-
ció, especialment entre la població
infantil. Aquesta situació crítica és el
que justifica la priorització del govern
del president Luiz Inácio Lula da Silva
de millorar la quantitat i la qualitat de
l’alimentació de les famílies en situació
més desfavorable: és el Programa
Fome Zero. Però l’èxit del programa
està condicionat a la participació acti-
va de les famílies beneficiàries, a tra-
vés d’organitzacions populars que per-
metin l’execució d’accions col.lectives.
Per això, el Ministeri Extraordinari de
Seguretat Alimentària i Nutricional ha
promogut espais de concertació i
presa de decisions d’àmbit federal,
estatal i municipal, en els quals hi ha
paritat en la participació de represen-
tants de l’administració pública, l’em-
presa privada i la societat civil organit-
zada. Són aquests consells els respon-
sables de la planificació, execució i
avaluació de les polítiques. El
Programa contempla també accions de
formació i educació ciutadana.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

1268 Construcció d’un centre integral de serveis socials 
al districte Imperial

país Perú

presenta Moianès Solidari i Cuna Guardería

aportació fons 10.578,06 ¤

consignat 2004  11.635,87 ¤

El districte Imperial, a la província de Cañete, és un dels districtes amb més flux
migratori en èpoques de collita. La població flotant és de 20.000 persones, sobre
una població total censada de 35.970 habitants. Té una zona urbana i una perifè-
rica, amb 14 assentaments humans i 10 annexos. La proliferació d’aquests assen-
taments, sense planificació urbana adequada, contribueix a que els menors esti-
guin exposats a situacions de risc, com la violència sexual i familiar, la prostitució
infantil, la delinqüència, etc. Per això, el projecte preveu facilitar els mitjans tèc-
nics per atendre integralment la població infantil i juvenil del districte Imperial,
amb la construcció d’un Centre Integral de Serveis Socials amb guarderia infantil,
escola i centre de prevenció de salut i consultes ambulatòries. La Municipalidad
del Imperial ha cedit el terreny, on s’ha començat a construir la guarderia i es pre-
veu que, un cop finalitzat tot el procés, portin la gestió Cáritas Cañete Yauyos i la
Congregación Divina Providencia.
MOIANÈS SOLIDARI

AJUNTAMENT DE CALDERS

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL

AJUNTAMENT DE CASTELLCIR

1290 Millora de la producció 
i enfortiment de l’organització
de la granja avícola del barri 
El Recreo

país Equador

presenta  Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia, Creu Roja-Alt
Penedès, Creu Roja de Catalunya-Àrea
de Cooperació Internacional i Cruz
Roja Ecuatoriana

aportació fons 7.526,00 ¤

consignat 2004  8.278,60 ¤

El barri El Recreo s’ubica a la zona
amazònica de l’Equador, a la província
de Pastaza, un indret marcat per l’emi-
gració de la població del camp a la ciu-
tat o a l’estranger, amb pocs recursos i
unes perspectives gairebé inexistents,
tret de la venda d’artesania al turisme.
En aquest sentit, el projecte pretén ser
una alternativa generadora d’ingressos
que ofereixi, sobretot a les dones que
s’han quedat a la regió, una feina i
capacitació per gestionar projectes de
manera autònoma. Així, la granja aví-
cola que es va posar en funcionament
ara fa un any pretén fer un pas més i
posar a la venda el producte al mercat
local per incrementar els ingressos eco-
nòmics i reinvertir-los en les beneficià-
ries. En el projecte hi participen activa-
ment 60 dones del barri, 40 de les
quals ja tenen experiència i col.labora-
ran en la formació de 20 dones més
que s’incorporen en aquesta segona
fase. 
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA

1305 Estils de vida saludables a Caluma

país Equador

presenta  Cruz Roja Ecuatoriana, Creu Roja de Catalunya-Àrea de Cooperació
Internacional, Creu Roja Igualada, Creu Roja Badalona, Ajuntament de Badalona,
Ajuntament d’Igualada i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 26.000,00 ¤

consignat 2004  28.600,00 ¤

Davant els problemes detectats a Caluma a través diagnòstics comunitaris basats
en una tècnica participativa, la Cruz Roja Ecuatoriana es planteja solucions pràcti-
ques i viables que involucrin la comunitat i tots els actors presents a la zona per
desenvolupar accions sociosanitàries, com programes de control de les malalties
infeccioses, millora de la salut reproductiva, potabilització de l’aigua i foment de
l’activitat local d’àmbit productiu i comercial. Es preveu desenvolupar l’accés als
serveis de salut; l’assentament de les bases dels coneixements que generen com-
portaments diferenciadors, amb la capacitació comunitària i la formació de pro-
motors de salut i agroforestals; la creació d’unitats productives de fruites perquè
els beneficiaris millorin els ingressos, l’autoestima personal i comunitària fent
èmfasi  en la relació directa entre la cura i l’ús del medi ambient i la potenciació
de les relacions d’equitat i de gènere, per enfortir el teixit social. 
AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1246 Agenda per a una ciutat soli-
dària i sostenible a Amèrica Llatina
i articulació d´actors socials

país Països Andins

presenta CIGU Centro Internacional
de Gestión Urbana i Fundación
Terranueva

aportació fons 29.000,00 ¤

consignat 2004  15.950,00 ¤

Malgrat que Amèrica Llatina és el con-
tinent amb l’índex d’urbanització més
gran del món i que és a les ciutats on
es concentren els nivells més greus de
pobresa i exclusió, hi ha molt poques
iniciatives que promoguin l’articulació
de moviments urbans d’àmbit regional.
El projecte pretén promoure l’articula-
ció i la mobilització dels sectors urbans
dins d’espais de participació ciutadana
i lluita contra la pobresa. L’objectiu és
fer aportacions per a una nova agenda
de desenvolupament i democràcia
urbana, a partir de l’articulació amb
diferents actors socials dels països
andins. Les activitats se centren en
dues taules de treball emmarcades en
el FSA-Foro Social de las Américas: ‘La
construcció d’una agenda per a les ciu-
tats solidàries d’Amèrica’ i ‘Els actors
de la ciutat’. Amb aquestes activitats es
vol iniciar un procés d’articulació d’ac-
tors urbans, especialment de movi-
ments socials i organismes de promo-
ció del desenvolupament.
GENERALITAT DE CATALUNYA

1336 Observatori d’economia
social i desenvolupament sos-
tenible a Rio Grande do Norte

país Brasil

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet i APASSOS Acció
i Participació Social Sostenible

aportació fons 9.000,00 ¤

consignat 2004  9.900,00 ¤

El projecte forma part d’un programa
de R+D en desenvolupament sosteni-
ble, mitjançant l’intercanvi de saber fer
i bones pràctiques sobre nous models
gerencials i de creixement econòmic,
reforç de la societat civil  i democràcia
participativa. L’eix central pretén com-
binar el model d’Observatori de
Cooperativisme de Catalunya desenvo-
lupat per la CCC durant el 2004 amb
les metodologies d’incubació de coo-
peratives desenvolupat els darrers
quatre anys per la contrapart local
INCOOP RN. L’objectiu és potenciar i
obrir nous canals d’intercanvi comer-
cial, cultural i institucional entre
Catalunya i Brasil. Així, el projecte pre-
veu potenciar les activitats de la coo-
perativa INCOOP de Rio Grande do
Norte, que treballa amb cooperatives
repartides per tot l’estat, tot i que en
un primer moment se’n beneficiaran
les cooperatives localitzades al munici-
pi de Poço Branco.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1230 Dret a la soberania alimentària 

país Argentina

presenta CENEPP

aportació fons 26.274,09  ¤

consignat 2004  28.901,50  ¤

Santiago del Estero és una de les províncies més pobres d’Argentina, habitada
majoritàriament per camperols. Un dels problemes és la fragmentació de la propie-
tat, el minifundi, que obliga a fer conreus intensius, que tenen una productivitat
baixa i degraden molt el sòl, cosa que provoca l’emigració a les ciutats. El projec-
te és una proposta de continuïtat a la tasca que el CENEPP i el MOCASE
(Movimiento Campesino de Santiago del Estero) estan duent a terme. Aquesta nova
etapa planteja un acostament i un treball més coordinat entre els moviments cam-
perols i els moviments de desocupats de les ciutats. L’objectiu és, a més de l’arti-
culació política, crear espais d’intercanvi i de comerç de productes fora de les xar-
xes comercials tradicionals, per poder augmentar el marge de benefici pels pro-
ductors i reduir els preus als compradors. 
AJUNTAMENT DE TERRASSA, AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
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1306 Formació sindical i inter-
canvi d´experiències al Brasil –
2ª fase 

país Brasil

presenta Ajuntament de Badalona i
Fundació Pau i Solidaritat

aportació fons 17.000,00 ¤

consignat 2004  18.700,00 ¤

El projecte de formació sindical consis-
teix a capacitar treballadors/es i sindi-
calistes en temes de polítiques de tre-
ball i renda, educació i formació pro-
fessional, amb la finalitat que puguin
aportar i/o intervenir en els espais
públics governamentals i en els espais
sindicals. Els sindicats participants en
el projecte formen part d’una xarxa de
relacions amb institucions públiques
d’educació i formació professional,
amb moviments socials, professors,
tècnics sindicals, etc. Aquesta xarxa va
constituir una “Escola Oberta”, de
caràcter participatiu (en relació a temà-
tiques proposades i prioritats) per
debatre els temes en qüestió.  El pro-
jecte pretén incentivar aquest procés i
sistematizar-lo per consolidar l’organit-
zació, aportar materials didàctics i
d’estudis, contractar experts en diver-
ses matèries, etc.
AJUNTAMENT DE BADALONA

1311 Creació d’una cooperativa 
de dones per a la recollida 
de residus urbans a dues viles
de Porto Alegre

país Brasil

presenta Ajuntament de Badalona i
ACSUR Las Segovias (Catalunya)

aportació fons 25.000,00 ¤

consignat 2004  27.500,00 ¤

L’acció es desenvolupa en dues viles
populars semifavelades de la perifèria
urbana de Porto Alegre. Consisteix a
posar en marxa un procés de recollida
selectiva de les escombraries genera-
des a les dues viles i transformar els
residus plàstics per generar matèria
primera per a les indústries plàstiques
de la zona, la qual cosa permet afegir
valor a la recollida selectiva i contribuir
simultàniament a la millora del medi
ambient. Es promourà la constitució
d’una cooperativa integrada per les
dones caps de família seleccionades
per  al projecte. En una primera fase
seran 12 dones cooperativistes i en
una segona fase se n’hi incorporaran
30 més. Les dificultats d’accés al mer-
cat laboral per part de les dones de la
perifèria de São Paulo és manifesta i el
cooperativisme pot ser un mecanisme
que permeti canalitzar iniciatives con-
juntes de les dones emprenedores.
AJUNTAMENT DE BADALONA

1325 Projecte “Villa Verde” -
sistema de conducció d’aigües
tractades per al reg d’àrees
verdes

país Perú

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet i Municipalidad
de Villa El Salvador

aportació fons 37.407,94 ¤

consignat 2004  41.148,73 ¤

El projecte s’emmarca en l’agermana-
ment entre Santa Coloma de Gramenet
i Villa El Salvador, al Perú. Villa El
Salvador disposa de 289 Ha. d’espais
públics destinats a àrees verdes, però
d’aquestes només el 24,22% té un
manteniment regular. En aquest sentit,
cal revertir aquest dèficit d’àrees ver-
des, mitjançant la forestació de parcs i
placetes, amb espècies arbòries de
gran cobertura vegetal, per crear un
sistema de “cinturons ecològics”, que
facin de cordons de protecció, mitiga-
ció i esmorteïment de la contaminació
ambiental. A banda, també es preveu
substituir l’ús d’aigua potable per
aigua residual tractada en el reg de les
àrees verdes, amb la construcció d’un
sistema de reg que aprofiti les dues
plantes de tractament d’aigües resi-
duals, administrades per SEDAPAL, i
les dues microplantes administrades
per la pròpia Municipalitat.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1335 Desenvolupament integral
per a joves en situació d’exclu-
sió social

país Paraguai

presenta  KOETI Santa Coloma de
Gramenet amb el Paraguai,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet i Proyecto Hombre Paraguay

aportació fons 3.832,24 ¤

consignat 2004  4.215,46 ¤

Al Paraguai, les estructures de respos-
ta social als processos de desarrela-
ment i marginalitat són gairebé inexis-
tents. Proyecto Hombre Paraguay vol
arribar als joves en situació de risc,
motivar la seva implicació i participa-
ció, amb una proposta d’acollida
ambulatòria i d’internat en una segona
etapa, facilitant-los la inserció social.
El projecte contempla implementar el
programa preventiu Koe’ti d’atenció
integral a adolescents drogodepen-
dents dels barris de Bañado Sur
d’Asunción, per oferir als joves en
situació de risc la recuperació i la inte-
gració social i, alhora, concienciació
social i formació educativa. El projecte
preveu posar en marxa durant un perí-
ode de tres anys un equip de profes-
sionals que desenvoluparan la seva
activitat dins dels programes de desin-
toxicació i rehabilitació de joves toxi-
còmans del Proyecto Hombre
Paraguay.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

1227 Els fills i les filles de
Loja, els pares i les mares a
Catalunya

país Equador-Catalunya

presenta Creu Roja de Catalunya-
Àrea de Cooperació Internacional

aportació fons 25.454,55 ¤

consignat 2004  28.000,00 ¤

La ciutat de Loja és la capital de la pro-
víncia equatoriana homònima, conside-
rada com una de les províncies més
pobres del país. Les difícils condicions
socioeconòmiques provoquen un fort
procés migratori dels homes i les
dones en edat laboral i els joves es
converteixen en un dels col·lectius més
afectats per la desestructuració familiar.
Des de Cruz Roja Ecuatoriana es pretén
posar en marxa un centre per a joves,
principalment fills/es d’emigrants, que
funcioni com a espai d’educació no for-
mal, on es treballin les principals pro-
blemàtiques dels joves detectades a
partir d’un programa d’educació per a
la salut. També es fomentarà la creació
d’espais de participació i integració
dels joves a través del lleure, l’esport i
la cultura, la promoció de valors, el
desenvolupament de les seves capaci-
tats i el tractament del fenomen migra-
tori des del país d’origen. 
AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT D´ARENYS DE MUNT

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Al Brasil, milions de famílies camperoles no tenen terra per tre-
ballar. Aquesta situació va fer néixer l’MST, que lluita per la
reforma agrària ocupant àrees sense conrear. En aquest con-
text, a l’estat de São Paulo, l’MST actua a 10 regions, a través
d’accions que contemplen més de 20 municipis. És en aquest
context que el projecte preveu donar suport a la Seu Regional
de l’MST d’Itapeva (ara anomenada Regió Sud-Oest), a partir
de l’adquisició d’un tractor que permetrà atendre 14 Ha. de

terra de la seu, a través de la implantació del SAF (sistema
agroforestal) per enfortir l’agricultura familiar, diversificada,
ecològica i sostenible de la Seu Regional i els assentaments i
per enfortir l’autososteniment de l’organització dels camperols
de la Seu Regional (estructura i activitats) produint a la seva
àrea de conreu.
AJUNTAMENT DE CENTELLES

1270 Tractor per a la reforma agrària

país Brasil

presenta Ajuntament de Centelles, COAPRI-COOP Assentados da Reforma Agraria e Pequenos Productores ITAPEVA i MST
Movimento dos Travalhadores Rurais Sem Terra (Itapeva)

aportació fons 6.639,34 ¤

consignat 2004  7.303,27 ¤

1264 Habilitació d’un centre de
salut per a famílies amb pocs
recursos 

país Paraguai

presenta Besalú Solidari i
Ajuntament de Besalú

aportació fons 1.800,00 ¤

consignat 2004  1.980,00 ¤

El poble de Paso Pucú, al departament
de Neembucú, al Sud del Paraguai, és
una zona de terres fèrtils amb pantans
i boscos. A l’època de pluges els
terrenys s’inunden i els camins són
intransitables. Els habitants de la
comunitat es dediquen a l’agricultura,
la ramaderia i la pesca i la majoria no
disposa d’una remuneració fixa i cap
no disposa d’assegurança mèdica.
Amb la comunitat local, el projecte es
proposa habilitar un centre de salut
equipat amb material i medicació per
fer les primeres cures i donar resposta
a l’atenció sanitària de 500 persones,
que per manca de recursos, la distàn-
cia i el mal estat dels camins, tenen
difícil accés als serveis sanitaris.
També es vol aconseguir una persona
preparada, preferiblement infermera,
per atendre els usuaris del centre. La
proposta presentada correspon a la
primera fase del projecte: l’adquisició i
primera rehabilitació de l’edifici on s’u-
bicarà el centre de salut. En les fases
posteriors es farà una rehabilitació
més completa i s’equiparà el centre.
DIPUTACIÓ DE GIRONA
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Les comunitats camperoles de la costa atlàntica de Colòmbia
pateixen el doble impacte que suposa el conflicte colombià i
l’empitjorament de les condicions de vida a causa de la dis-
minució de les polítiques socials de l’Estat i la baixada de
preus dels productes agrícoles. El projecte planteja treballar
per a la millora de la producció i la comercialització dels pro-
ductes locals, que puguin servir per millorar l’alimentació i
diversificar la producció i la venda. En aquest sentit, es con-
templa crear una organització de productors de ñame (nyam:

arrel tuberosa, comestible i rica en fècula, pròpia de les
regions càlides), a partir d’una planta de producció de farina
d’aquesta espècie, que pugui millorar la capacitat de venda i
negociació dels productors. Les activitats passen per la capa-
citació per a la producció agrícola, aspectes organitzatius i
administratius i acompanyament en el funcionament de l’or-
ganització.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1319 Organització de productors de ñame de San Juan Nepomuceno 
i construcció d’una planta d’elaboració de farines tubercle

país Colòmbia

presenta  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Diàleg entre Cultures i Suna Hisca

aportació fons 10.000,00 ¤

consignat 2004  11.000,00 ¤
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1219 Prevenció de carències 
nutricionals en població infantil
i en mares gestants a Chota

país Perú

presenta Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia i Mans Unides
Barcelona

aportació fons 5.500,00 ¤

consignat 2004  6.050,00 ¤

El projecte es localitza a la
Microcuenca Doña Ana, a Chota, regió
de Cajamarca. La manca de recursos
de la població els impedeix accedir als
serveis mèdics i, en general, l’estat
nutricional i de salut és preocupant. En
aquest sentit, la població més vulnera-
ble són els nens de 0 a 3 anys i les
mares gestants o lactants. Per això, el
projecte preveu millorar l’estat de salut
de la població infantil facilitant-los una
alimentació adequada i capacitant les
famílies perquè assumeixin hàbits i
patrons nutricionals i d’higiene més
saludables. Per aconseguir-ho, es pre-
veu la creació d’un sistema de produc-
ció intensiva d’hortalisses, fruites i lle-
gums; la cria d’animals menors; unes
jornades de capacitació a les famílies;
treballar en la salut mediambiental i la
millora dels habitatges. D’altra banda,
s’establirà un sistema de vigilància
comunitària on periòdicament es con-
trolaran els nivells antropomètrics de
la població infantil.
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA

1322 Eduquem tot jugant: ludoteques al Perú 2004-2005

país Perú

presenta Santa Perpètua Solidària i Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

aportació fons 13.399,09 ¤

consignat 2004  14.739,00 ¤

El projecte es va iniciar a Piura el 1999 per iniciativa d’un grup de voluntàries, amb
el suport d’un professor de la UAB. La bona acollida que va tenir va portar a la
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a través
de Santa Perpètua Solidària i la UAB, que garanteix la continuïtat econòmica del
projecte, el seguiment pedagògic i l’aportació d’estudiants en pràctiques que hi
col.laboren cada any. Es tracta d’un programa (Aprendamos Jugando) que promou
el desenvolupament humà en poblacions urbanomarginals de Piura i Castilla a tra-
vés d’espais d’oci, formació i participació organitzada d’infants, adolescents, joves
i adults.
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

1215 Desenvolupament sanitari 
de les comunitats indígenes
Chayahuites de l’alto i medio
Paranapura

país Perú

presenta Ajuntament de Castellar del
Vallès i Lliga dels Drets dels Pobles

aportació fons 28.391,89 ¤

consignat 2004  31.231,08 ¤

Els Chayahuites són un grup indígena
que habita a la selva del nord del Perú,
a la zona del Riu Paranapura. Està for-
mat per 67 comunitats situades a les
ribes dels rius, amb una població apro-
ximada de 7.000 persones. El clima
amazònic provoca moltes malalties
endèmiques a la població, que, a més,
es troba molt lluny dels serveis bàsics
de salut. El projecte proposa cinc línies
d’acció destinades a millorar l’atenció
sanitària d’aquestes comunitats: capa-
citació de promotors de salut comuni-
taris; visites de seguiment sanitari;
beques per a joves per fer estudis vin-
culats a la salut; campanyes de pre-
venció i eradicació de malalties; cons-
trucció i equipaments d’infrastructura
sanitària. A partir de la figura del pro-
motor de salut es vol aconseguir que
la sanitat arribi a totes les comunitats,
ja que seran les pròpies famílies les
que escolliran un promotor per a la
formació.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament hem definit un marc d’inter-

venció-emergència 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 contrapart local.
- No promoure accions aïllades: tenir en compte el continuum emergència-rehabili-
tació-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 context 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 respos-
ta davant d’una crisi ha de permetre transcendir l’impacte mediàtic exercit pels mit-
jans 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 benefi-
ciària i amb espais i instruments de participació ciutadana.
acompanyar vs. ajudar

HORITZONTAL: en el sentit d’acompanyar subjectes actius en el procés de transfor-
mació de la seva pròpia 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 ade-
quat.

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 perpe-
tuïn les condicions prèvies a la catàstrofe.
transformar vs. Perpetuar
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El terratrèmol i el tsunami posterior del
diumenge 26 de desembre de 2004 a
prop de Sumatra és a una de les catàs-
trofes naturals més grans de les darre-
res dècades, amb més de 80.000 morts
i un elevat nombre de desapareguts.
Entre les zones més directament afecta-
des pel sisme hi ha regions senceres de
Sri Lanka, Índia i Indonèsia que s’han
vist arrasades pel pas de l’aigua. Els
recursos que els ajuntaments i les admi-
nistracions locals catalanes han aportat
a través del Fons Català es canalitzen
conjuntament en el marc del Comitè
Català d’Ajut Humanitari d’Emergència.
En la línia del Fons Català d’impulsar el
treball pel desenvolupament, es canalit-
za el suport a la regió a través de les
organitzacions catalanes que estan tre-
ballant a la zona afectada, prioritzant:
projectes de proveïment d´aigua i sane-
jament, projectes d´assistència medico-
sanitària i atenció i prevenció d´epidè-
mies i malalties infeccioses, projectes
de reconstrucció i rehabilitació d´habi-
tatges i projectes de seguretat alimen-
tària i de recuperació de l´activitat agrí-
cola i ramadera.

Atès que el tsunami es va produir a
finals de 2004, els projectes executats
apareixeran a la memòria del 2005, així
com les aportacions que les institucions
han dut a terme a partir del gener de
2005.

Institucions que han fet aportacions
durant el 2004:
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

AJUNTAMENT DE CERVERA

AJUNTAMENT D´ALMOSTER

AJUNTAMENT D´ALELLA

AJUNTAMENT D´ALCOLETGE

AJUNTAMENT D´ALCARRÀS

AJUNTAMENT D´ORÍS

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

AJUNTAMENT DE MARTORELL

AJUNTAMENT DE MANLLEU

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA

AJUNTAMENT D´ALFARRÀS

AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LLARDECANS

AJUNTAMENT DE CALAFELL

AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE CELRÀ

AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ

AJUNTAMENT DE LA FIGUERA

AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

AJUNTAMENT DE GELIDA

AJUNTAMENT DE FIGUERES

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE CENTELLES

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DE SEANA

AJUNTAMENT DE CUBELLES

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

AJUNTAMENT D´ESPARREGUERA

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT D´ALTAFULLA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE RUBÍ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT CAMP

AJUNTAMENT DE SABADELL

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

AJUNTAMENT DE SALT

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D´ARO

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET

AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE BAGÀ

AJUNTAMENT DE BANYOLES

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE CABRILS

CONSELL COMARCAL DE L´ANOIA

AJUNTAMENT DE CALDERS

AJUNTAMENT D´HOSTALRIC

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

CAMPANYA CIUTADANA (AJUNTAMENT DE LLORET DE

MAR)

AJUNTAMENT DE BEGUES

CONSELL COMARCAL DE L´ALT PENEDÈS

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU

AJUNTAMENT DE VILADECANS

AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS

AJUNTAMENT DE TORRELAVIT

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE SILS

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D´OLÓ

1293 Campanya d’emergència:
suport als afectats pel sisme
del sud-est asiàtic

país Índia

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 174.871,28 ¤

consignat 2004  192.358,43 ¤

1284 Campanya d’emergència per les inundacions d’Haití

país Haití

presenta Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

aportació fons 108.199 ¤

consignat 2004  119.019 ¤

La greu situació de vulnerabilitat que es viu a Haití s’ha vist fortament copejada per
diversos aiguats, que han comportat una catàstrofe humanitària de gran proporció,
tant pel que fa al  nombre creixent de víctimes com per l’agudització de la crisi
socioeconòmica de l’illa. Es dóna la circumstància que Haití ja es trobava immersa
en una aguda crisi política des del febrer de 2004, fet que sens dubte comporta una
gran feblesa de les institucions governamentals locals per respondre a l’emergència.
És per això que és molt necessària l’ajuda internacional, a través del suport a les
organitzacions locals en els seus esforços per afrontar la situació. En aquest sentit,
considerem important donar suport a les organitzacions catalanes que, mitjançant
les seves contraparts locals, estaven treballant a la zona abans de la crisi d’emer-
gència.

AJUNTAMENT D´ANGLÈS

AJUNTAMENT DE PALAMÓS

AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

AJUNTAMENT DE CASTELLCIR

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET

AJUNTAMENT DE FIGUERES

AJUNTAMENT DE LES

AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE CUNIT

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES

AJUNTAMENT DE MARTORELLES

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE PORQUERES

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AJUNTAMENT DE QUEROL

AJUNTAMENT DE PALS

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SALLENT

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

AJUNTAMENT DE RIUDARENES

AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AJUNTAMENT D´ORÍS

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

GRA DE SORRA, ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D´EBRE

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE SITGES

AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE VILADECANS
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1219 Promoció de la producció
cunícula i transferència de tec-
nologies als productors de
conills

país República Dominicana – Haití

presenta ACP Associació Catalana
per la Pau

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  33.000,00 ¤

El projecte s’emmarca en el context
global de les principals illes cariben-
yes, que presenten el problema comú
d’assolir la seguretat alimentària de la
seva població. Una de les vies és el
desenvolupament de cria d’espècies
menors com a font de producció a curt
termini de proteïna animal, de qualitat
comprovada i a la qual la població
general pugui accedir. D’entre aques-
tes produccions, la que té més possi-
bilitats és el conill. A Cuba s’inicià a
partir dels 90 un interessant treball per
al desenvolupament de la producció
de carn de conill, bona part de la qual
es destina a l’autoconsum familiar i els
excedents es comercialitzen en els
mercats locals. Es planteja compartir
l’experiència cubana amb els altres
dos països caribenys, comprant a cada
país el material necessari per a la ins-
tal·lació de les explotacions i realitzar
tallers tècnics per a productors. El pro-
jecte té una durada de 2 anys i ha de
permetre l’establiment dels vivers que
assegurin el manteniment futur de l’ex-
plotació cunícula.
AJUNTAMENT D´ABRERA

AJUNTAMENT DE BORREDÀ

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE QUART

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE LES PRESES

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1288 Rehabilitació de Gonaives

país Haití

presenta Ajuda en Acció

aportació fons 30.000 ¤

consignat 2004  33.000 ¤

Els danys causats a Gonaives en un dia
van ser altíssims: el 95% de la ciutat
va quedar inundada d’aigua i fang. Els
supervivents de la catàstrofe han per-
dut totes les pertinences personals i
viuen en condicions perilloses i antihi-
gièniques. El projecte preveu empren-
dre accions que solucionin els proble-
mes i les pèrdues sanitàries i d’higiene
a les quals ha hagut de fer front la
població i que reforcin les capacitats
de les comunitats perquè puguin recla-
mar els seus drets, juntament amb la
implementació de polítiques que con-
templin aspectes mediambientals a l’à-
rea. Les accions de neteja, desinfecció
i el suport per a la rehabilitació d’ha-
bitatges afectats beneficiaran una
població d’unes 30.000 persones.
Concretament, el projecte contempla
activitats com sanitat pública i purifi-
cació de l’aigua; sanejament i gestió
de residus; suport a la supervivència
de les famílies; suport psicosocial; i
reforç i promoció de la comunitat.

1289 Projecte per a la coordi-
nació i el seguiment de la
urgència i la reconstrucció de
Gonaives

país Haití

presenta Associació Cultural La Casa
d’Haití

aportació fons 64.730,15 ¤

consignat 2004  82.983 ¤

La catàstrofe provocada per la tempes-
ta tropical Jane els dies 18 i 19 d’octu-
bre va corroborar els greus i profunds
problemes estructurals d’Haití. El
municipi més afectat va ser Gonaives,
amb 270.000 habitants, amb un balanç
de 3.000 morts i 5.000 desapareguts.
En el marc del projecte, la Commune
de Gonaives es proposa crear una ofi-
cina de coordinació i planificació de
les accions a dur a terme que pugui
donar resposta a les expectatives de
tots els sectors de la població afecta-
da, en la fase d’urgència, la de rehabi-
litació i la de desenvolupament amb
una estratègia on s’integrin els ele-
ments clau per a la garantia d’una
bona gestió: la transparència de la
gestió per part de les autoritats res-
ponsables; la concertació dels ciuta-
dans; la descentralització amb un des-
envolupament local i la formació d’e-
quips amb capacitat tècnica.

1212 Enfortiment de la institucio-
nalització Lèt Agogo-Programa
de suport a la ramaderia lletera

país Haití

presenta Vetermón – Veterinaris
Sense Fronteres

aportació fons 28.174,55 ¤

consignat 2004  30.992,00 ¤

El programa de Lèt Agogo es va iniciar
l’any 2001 i des de llavors ha rebut el
suport tècnic i financer de VSF, que
també ha coordinat col·laboracions
tècniques des de Cuba. El projecte pre-
tén millorar les condicions de vida de
la població fomentant el desenvolupa-
ment ramader, amb especial atenció a
la producció de llet, a la província
Nord-est d’Haití (municipis de
Limonade, Trou du Nord i Terrier
Rouge). Per això, es donarà suport a
productors organitzats en tres camps:
ús sostenible dels recursos i el medi
ambient per a l’augment de la produc-
ció i productivitat del boví lleter, sani-
tat animal i transformació i comercia-
lització de la llet. La població benefi-
ciària és de 80 productors amb assis-
tència continuada i 360 agents veteri-
naris que podran millorar la seva for-
mació i oferir assistència tècnica a les
comunitats.
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT D´ARBÚCIES

AJUNTAMENT D´ARGENTONA

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE SALT

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT D´ABRERA

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE FIGUERES

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

AJUNTAMENT DE SITGES

ASSOCIACIÓ D´AMISTAT SAN MIGUELITO-SANT BOI

AJUNTAMENT DE VIC

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE TIANA

AJUNTAMENT DE VILABERTRAN

AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER

AJUNTAMENT DE L´HOSPITALET

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DELS ALAMÚS

AJUNTAMENT DE PALS

AJUNTAMENT DE MONTGAT

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE POLINYÀ

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

AJUNTAMENT DE PERALADA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

AJUNTAMENT D´IGUALADA

AJUNTAMENT D´OLOT

AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA

AJUNTAMENT DE CALELLA

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SALDES-PLAÇA CATALUNYA

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

AJUNTAMENT D´HOSTALRIC

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE ROQUETES

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

AJUNTAMENT D´ABRERA

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SALT

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D´ANOIA

AJUNTAMENT DE VILADECANS

SARRIÀ EN ACCIÓ

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

JOVES DE L´ATENEU DEL MÓN

1165 Campanya d’emergència pel terratrèmol 
de la província d’Al-Hoceima

país Marroc

presenta Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

aportació fons 136.363,37 ¤

consignat 2004  149.999,70 ¤

El 24 de febrer de 2004 un terratrèmol va afectar la província d’Al-Hoceima, al
Marroc. Entre altres, el municipi Imzouren va quedar totalment devastat i és la regió
on el Fons Català du a terme el Projecte Tamassint de cooperació al desenvolupa-
ment rural. Per aquest motiu, de mutu acord amb els col·lectius d’immigrants i les
institucions catalanes, coordinades pel Fons Català, s’ha posat en marxa la cam-
panya d’emergència “Solidaritat amb els afectats pel terratrèmol d’Al-Hoceima”. Un
cop avaluada la situació sobre terreny, es va enviar un primer vol xàrter humanita-
ri amb tendes de campanya, mantes, plàstics i llet, per ser distribuït a Tamassint i
a la resta de municipis rurals afectats, a través d’una coordinadora d’entitats locals
organitzades davant la catàstrofe. Posteriorment, i un cop avaluades les necessitats,
s’inicia la fase de reconstrucció.

1287 Construcció d’un centre de promoció i capacitació 
socioeconòmica de Douar Izafzafen

país Marroc

presenta Consell Comarcal d’Osona

aportació fons 66.750 ¤

consignat 2004  73.425 ¤

Douar Izafzafen és el poblat més gran i amb més població de la província d’Al
Hoceima, situat a 8 km de la capital de província i a 3 km del centre de la comu-
na d’Ait Kamra a la qual pertany i on es va localitzar l’epicentre del terratrèmol de
febrer de 2004. El projecte preveu la construcció d’un centre per a la promoció i
capacitació del Douar Izafzafen com a plataforma pel treball social, la promoció de
l’associacionisme i la realització d’activitats formatives amb una accent especial
sobre la situació de les dones. Les primeres actuacions consistiren en l’alfabetit-
zació i la formació en costura per a les dones del douar. L’Associació local Izafzafen
per Tuiza, creada l’any 1997, és l’entitat del Sud que assumirà la responsabilitat de
portar a terme la construcció, la dinamització i el manteniment del centre, amb la
participació d’entitats d’immigrants instal·lades a Catalunya i el suport del Consell
Comarcal d’Osona.
AJUNTAMENT DE RODA DE TER

CONSELL COMARCAL D’OSONA
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1285 Campanya d’emergència 
per l’huracà Charley a Cuba

país Cuba

presenta Poder Popular Ciudad
Habana Secretaría Adjunta a
Presidencia i Poder Popular delegació
Catalunya

aportació fons 3.266,41 ¤

consignat 2004  3.593,05 ¤

El pas de l’Huracà Charley per Cuba els
13 i 14 d’agost de 2004 va provocar
greus danys, sobretot a la zona nord
de Ciudad de La Habana, la Habana i
Pinar del Río. Les dades que aporta la
Secretaría Adjunta para la
Colaboración del Poder Popular de
Ciudad Habana, són: 47.000 persones
evacuades; 30.000 habitatges des-
truïts parcialment o total; gran afecta-
ció de la planta de distribució de la
Termoeléctrica del Mariel, que submi-
nistra energia elèctrica a les províncies
de Pinar del Río, Ciudad de La Habana
i La Habana; greus problemes de sub-
ministrament d’aigua, gas i servei tele-
fònic i danys en centres educatius, de
salut, instal.lacions esportives i cultu-
rals. Des d’un primer moment, les prio-
ritats han estat restablir l’electricitat,
l’aigua, el telèfon, l’habitatge i els arti-
cles de primera necessitat. Malgrat tot,
els danys són enormes i es fa una
sol.licitud a la cooperació internacional
per col.laborar en la reconstrucció de
les zones afectades.
AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Promoure iniciatives de solidaritat ha de ser un eix important del treball del Fons
Català per fer possible treballar per avançar en la promoció d’un clima d’opinió
pública favorable a un nou ordre econòmic internacional més just, proposant pro-
jectes de sensibilització/educació 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’àmbit 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
(Condonació del deute extern dels països del Sud, Fòrum Social Mundial, Fòrum
Social Mediterrani, abolició dels paradisos fiscals, denúncia del comerç d’arma-
ment...).
Enguany, també s’han endegat projectes que sensibilització i educació al des-
envolupament relacionats amb altres eixos d’actuació prioritària del Fons
Català en l’àrea de cooperació al desenvolupament (Mediterrània, Codesenvolu-
pament, 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.

Sensibilització

82
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El projecte respon a la necessitat de fer
un seguiment de l’actuació del govern
de l’Estat espanyol, les multinacionals i
totes les institucions relacionades amb
el problema del deute extern i de l’ac-
tual procés de globalització, amb l’ob-
jectiu de donar-ho a conèixer a la
societat civil i exercir pressió social per
modificar les polítiques. Per això s’ha
creat una web que gestiona, sistema-
titza i facilita tota la informació existent
sobre l’actual procés de globalització a
través de l’eix específic del deute
extern, gràcies a les informacions apor-
tades per l’XCADE, Intermón Oxfam, la
Plataforma Deute Extern- Deute Etern,
acadèmics nacionals i internacionals,
així com persones i organitzacions que
treballen per a la condonació del
deute.
AJUNTAMENT DE L´HOSPITALET

AJUNTAMENT DE TERRASSA

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

760 Creació i desenvolupament 
de l’Observatori del Deuteen 
la Globalització

país Catalunya

presenta ODG Observatori del Deute
en la Globalització

aportació fons 100.782,48 ¤

consignat 2004  22.000,00 ¤

El 2001, amb la creació del
Departament de Solidaritat i
Cooperació de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, es planteja la
necessitat de definir noves línies de
treball, amb una perspectiva estratègi-
ca que tingui en compte els canvis que
es produeixen tant globalment com
regionalment. En la definició d’aques-
tes futures línies d’actuació es conside-
ra fonamental la participació i la corres-
ponsabilització de totes les entitats i
persones actives de la ciutat, experts i
altres institucions o organitzacions.
Amb aquest objectiu s’organitza un
procés participatiu de reflexió conjunta
per elaborar les línies estratègiques i el
pla d’acció local en solidaritat i coope-
ració.
GENERALITAT DE CATALUNYA

954 Elaboració participativa 
de les línies estratègiques  
de la política local de solidari-
tat i cooperació de Santa
Coloma de Gramenet 

país Catalunya

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

aportació fons 9.000,00 ¤

consignat 2004  9.900,00 ¤

1007 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 34.297,00 ¤

consignat 2004  17.600,00 ¤

La creixent escalada del conflicte
colombià ha motivat que des de diver-
ses instàncies socials i institucionals
hagi crescut la preocupació pel futur
de Colòmbia i, concretament, per tro-
bar una via de col·laboració des de
Catalunya en la transformació d’aquest
conflicte. A partir d’aquesta preocupa-
ció comuna s’ha creat la Taula Catalana
per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia. El Fons Català participa de
forma activa a la Taula, especialment
en la potenciació de la cooperació
descentralitzada amb organitzacions
socials i entitats municipals colombia-
nes. 
GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE LLEIDA

1078 Material didàctic: els pobles
i les llengües del Mediterrani

país Catalunya

presenta CIEMEN

aportació fons 12.000,00 ¤

consignat 2004  13.200,00 ¤

El projecte té com a objectiu el conei-
xement de la realitat dels pobles i les
seves llengües en l’àmbit de la
Mediterrània. Per això, proposa la rea-
lització de diversos materials didàctics
centrats en el coneixement de la diver-
sitat de llengües que es parlen en
aquest àmbit geogràfic. Aquests mate-
rials es posaran a disposició dels cen-
tres escolars i les entitats i institucions
que vulguin treballar sobre aquest
tema. Concretament es proposa: ela-
borar un mapa mida pòster d’aproxi-
mació a les llengües del Mediterrani,
que inclogui els diferents pobles del
Mediterrani i les seves llengües; elabo-
rar un CD interactiu sobre els pobles i
les llengües del Mediterrani, fet de
forma que l’usuari s’hi pugui aproximar
a través d’un joc i elaborar fitxes
didàctiques per realitzar activitats
diverses en l’àmbit escolar.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE TORTOSA

1083 Yewtere: una conversa 
sobre immigració

país Catalunya

presenta GRAMC Girona

aportació fons 6.000,00 ¤

consignat 2004  6.600,00 ¤

Edició del llibre Yewtere (Una conversa
sobre immigració), que repassa a fons
els principals aspectes que es mouen
al voltant de la immigració, amb l’ob-
jectiu d’establir uns criteris mínims que
convidin a la reflexió i al tractament
positiu d’un tema que té una enorme
incidència social. El contingut del llibre
va des de les causes profundes que
expulsen la població cap a la l’emigra-
ció, fins als dèficits de les polítiques
d’acollida i les màfies que s’aprofiten
de les necessitats alienes, passant per
la diversitat de models culturals, la
revisió del concepte de cooperació, el
paper dels mitjans de comunicació en
la creació d’estereotips i l’impacte de
la cultura en les audiències, el rerafons
i els interessos reals que s’oculten
darrera d’algunes actituds racistes, la
diferent forma de viure el temps i les
relacions humanes entre Àfrica i
Europa i la possibilitat d’iniciar una
nova trobada superant l’herència enve-
rinada de l’esclavitud i la colonització.
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

1090 Veus de pau a la
Mediterrània

país Catalunya

presenta Fundació per la Pau

aportació fons 18.000,00 ¤

consignat 2004  11.165,00 ¤

La Fundació per la Pau, que és mem-
bre de l’organització internacional
International Peace Bureau, proposa
l’organització i la coordinació d’una
Trobada Internacional d’entitats de
pau de tota la Mediterrània, amb la
finalitat d’ajudar a vertebrar, coordinar
i impulsar el moviment per la pau en
aquesta zona i així conferir-li una
major visibilitat i presència d’àmbit
mundial. El projecte es planteja per la
necessitat d’enfortir els lligams entre
les organitzacions que treballen per la
pau a ambdues ribes de la
Mediterrània i fer visibles aquests
moviments socials, en un àmbit, el
dels moviments per la pau, on l’in-
fluència anglosaxona i occidental és
dominant. D’altra banda, es proposa
també que aquesta trobada sigui el
marc per a una de les reunions de
coordinació de l’eix temàtic de
“Conflictes, militarisme i pau” de
Fòrum Social Mediterrani.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Amb la realització del documental Maquiladoras, el Fons Català ha volgut analitzar i reflexionar amb rigor el context ràpidament
canviant i extremadament complex de la indústria maquiladora a Nicaragua. Aquest documental forma part d’un estudi multidis-
ciplinar, destacant l’importància d’una eina que faci una reflexió àmplia de la situació socioeconòmica de Nicaragua a partir d’un
fet concret, la proliferació de les maquiles. Vam considerar oportú mantenir-nos en la línia d’un estudi que conjugués elements
qualitatius i quantitatius que poden nodrir-se d’altres estudis existents al país i la regió. Durant el treball d’investigació sobre
terreny vam veure les possibilitats i potencialitats reals de confeccionar un fons àudiovisual amb el material rodat per a la pos-
terior edició del documental: aquest ha estat el motor bàsic de creació de fonts primàries d’informació. Des del primer moment
el documental Maquiladoras es va concebre com a part integrant de l’estudi i certament les implicacions entre l’un i l’altre final-
ment han estat, a més de noves, sorprenents pel grau d’utilitat aconseguit. Maquiladoras és una mirada sobre el fenomen crei-
xent de les maquiles a Nicaragua i la gent que les envolta. A Nicaragua, en un context de globalització i d’acords de lliure comerç
amb Estats Units, la maquila sembla representar el manà, l’únic camí transitable pel desenvolupament. Malgrat això, la maquila
sol ser coneguda per les constants violacions dels drets més fonamentals dels treballadors, per la transgressió de les lleis
mediambientals, per no generar riquesa al país on s’ubica i per beneficiar-se de l’exempció de tota mena d’impostos.

1152 Maquilas: un model de desenvolupament a Centreamèrica?

país Catalunya – Nicaragua

presenta Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

aportació fons 54.090,80 ¤

consignat 2004  29.825,63 ¤

1020 Per una globalització més
justa

país Catalunya

presenta Justícia i Pau Barcelona

aportació fons 30.000,00 ¤

consignat 2004  20.900,00 ¤

El projecte preveu la realització d’acti-
vitats diverses i sostingudes amb l’ob-
jectiu de divulgar, sensibilitzar i formar
l’opinió pública per aconseguir que es
conegui millor en què consisteixen els
processos de globalització i quines són
les reformes institucionals, les políti-
ques públiques i les actituds ciutada-
nes necessàries per  a una globalitza-
ció més compatible amb la justícia, la
pau i els drets humans. 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

JUSTÍCIA I PAU DE GIRONA

1075 Oïdes Mediterrànies

país Catalunya

presenta Mapasonor, Associació de Creació Documental

aportació fons 32.000,00 ¤

consignat 2004  3.000,00 ¤

Oïdes Mediterrànies és un projecte que vol apropar els joves a les músiques del
Mediterrani fomentant els valors interculturals. Amb aquesta finalitat, s’ha dissen-
yat un programa d’activitats pedagògiques que conté CD educatius, concerts peda-
gògics, programes de ràdio, etc., per oferir-lo als centres escolars. El projecte es
complementa amb una proposta de taller de ràdio on els joves, per grups de tre-
ball, realitzaran un programa monogràfic sobre músiques del Mediterrani, treballant
els mateixos objectius, però a través del descobriment del llenguatge radiofònic.
D’altra banda, s’oferirà als centres educatius la possibilitat de realitzar un espec-
tacle multimèdia en viu a través d’una dinàmica conjunta de creació, preparació i
escenificació amb les músiques i les cultures mediterrànies.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS AJUNTAMENT DE L´ESCALA

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

AJUNTAMENT DE SABADELL

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE REUS
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1221 Dinamització del centre de recursos per a tasques 
de sensibilització i educació al desenvolupament

país Catalunya

presenta Ajuntament de Manresa i Associació d’Amics de la UNESCO de
Manresa

aportació fons 6.000,00 ¤

consignat 2004  6.600,00 ¤

Des del 1995 funciona a Manresa el Consell de Solidaritat per tal de potenciar el
treball conjunt
entre diferents ONGD de la ciutat i de la comarca del Bages. La necessitat d’un
centre de documentació i recursos especialitzat en temes de cooperació interna-
cional, solidaritat, immigració, educació per a la pau, medi ambient i drets humans,
respon a les àmplies demandes de les associacions i ONG locals que treballen
aquests camps concrets, així com des del món de l’ensenyament i del lleure juve-
nil. Aquest centre de recursos obert a tota la ciutadania de Manresa i del Bages
centralitzarà els materials dispersos que es troben en les diferents entitats i insti-
tucions beneficiant el conjunt de la població, ja que permetrà que tothom en pugui
disposar. Alhora es pretén organitzar activitats i campanyes per difondre informa-
ció sobre cooperació, medi ambient, drets humans, etc.
AJUNTAMENT DE MANRESA

1256 Suport a la campanya 
de l´Agenda Llatinoamericana
2005

país Catalunya

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

aportació fons 19.448,40 ¤

consignat 2004  21.393,23 ¤

El projecte contempla continuar
donant suport a la Campanya d’Anada
i Tornada, iniciada l’any 2003, a través
de l’edició i distribució dels materials
pedagògics que acompanyen l’Agenda
Llatinoamericana.La Carpeta
Pedagògica, que actualment té domini
propi: www.lacarpeta.org, el Mapa de
Peters, el Calendari Solidari, el cartell
del Darrer Discurs de Charles Chaplin i
un cartell de convocatòria, són els
principals materials de suport editats.
La Campanya d’Anada i Tornada té
com a objectiu reforçar la col·laboració
Nord-Sud amb un pont solidari d’ana-
da i tornada col·laborant horitzontal-
ment amb els col·lectius del Sud en
general i en particular amb Nicaragua,
República Dominicana, Haití i Equador.
Les contraparts locals són represen-
tants dels agermanaments existents
amb contraparts locals catalanes i ONG
amb projectes de cooperació a
Llatinoamèrica, que col·laboren sobre
terreny amb la Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana.
AJUNTAMENT DE LA SEU D´URGELL

GRUP GICAPLA

AJUNTAMENT DE BEGUR

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AJUNTAMENT DE FIGUERES

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D´EMPÚRIES

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE VILAFANT

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER

AJUNTAMENT DE RIUDARENES

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS

AJUNTAMENT DE CELRÀ

AJUNTAMENT DE QUART

AJUNTAMENT D´ARBÚCIES

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

1279 Colònies a Molins de Rei
per als infants sahrauís - 2004

país Catalunya

presenta Ajuntament de Molins de
Rei i Plataforma Cívica “Molins de Rei
amb el Sàhara”

aportació fons 4.293,94 ¤

consignat 2004  4.723,33 ¤

El projecte de colònies està dirigit a
nens i nenes sahrauís que durant els
mesos d’estiu són a Molins de Rei i
conviuen amb les famílies d’acollida. El
projecte actua en dues línies: d’una
banda, les colònies tenen un sentit
lúdic que fa que, a partir d’unes activi-
tats, sortides, jocs, etc., els infants
convisquin amb els molinencs. D’altra
banda, se’ls fan revisions mèdiques
que, en molts casos, permeten el diag-
nòstic de malalties i patologies que en
els campaments no els poden detectar
ni  tractar (infeccions, anèmies, malal-
ties dermatològiques...). Les famílies
acollidores són les encarregades d’ali-
mentar els nens i nenes, programar les
colònies i fer possible que aquests dos
mesos siguin inoblidables. A més, el
projecte vol sensibilitzar la població de
Molins de Rei sobre la situació del
poble sahrauí i per assolir aquest
objectiu s’organitzen actes per explicar
l’origen, història i identitat d’aquest
grup.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

1280 Festa del comerç just 
a Molins de Rei - 2004

país Catalunya

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

aportació fons 342,00 ¤

consignat 2004  376,20 ¤

La Festa del Comerç Just a Molins de
Rei s’organitza en el marc de la cele-
bració a diverses poblacions de
Catalunya de la Festa del Comerç Just,
organitzada conjuntament per Setem,
Intermón Oxfam, Alternativa 3,
Cooperacció, Sodepau i Xarxa de
Consum Solidari. L’objectiu de la Festa
del Comerç Just a Molins és potenciar
el coneixement dels valors i les pro-
postes del Comerç Just entre la pobla-
ció de Molins de Rei i la comarca, mit-
jançant diverses accions de caràcter
divulgatiu, educatiu, lúdic i festiu que
tindran lloc els dies 4 i 5 de juny de
2004, en el transcurs d’una festa temà-
tica. És a dir sensibilitzar-los sobre una
altra forma de comerç internacional
que promou unes relacions més justes
i solidàries entre el Nord i el Sud.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

1281 Curs de cooperació inter-
nacional en el marc de
Migracions i Desenvolupament
a Lleida

país Catalunya

presenta Ajuntament de Lleida i
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

aportació fons 2.350,00 ¤

consignat 2004  2.585,00 ¤

Migracions i Desenvolupament és un
model de cooperació que pretén impli-
car la immigració en el desenvolupa-
ment econòmic i social dels països
d’origen. Ofereix una alternativa a la
cooperació dels estats, que promou
projectes macroeconòmics, els resul-
tats dels quals s’allunyen moltes vega-
des dels interessos directes de les
poblacions. Vincular cooperació i immi-
gració permet treballar amb els propis
immigrats en el desenvolupament de
les seves societats d’origen. Aquest
curs programat a Lleida té com a
objectiu la capacitació dels immigrats
perquè siguin veritables agents de
desenvolupament de llurs comunitats,
per una banda, i, per l’altra, pretén
oferir oportunitats als actors de la coo-
peració al Nord per conèixer en directe
la realitat del mal anomenat Tercer
Món a partir de les experiències dels
immigrats.
AJUNTAMENT DE LLEIDA

1324 Sensibilització de la cultura de la pau i la solidaritat

país Catalunya

presenta Ajuntament d’Esparreguera, Esparreguera per la Pau i la Solidaritat i Esparreguera Solidària

aportació fons 4.000,00 ¤

consignat 2004  4.400,00 ¤

1266 Zona 0 de drets humans laborals a les maquiles i l’estratè-
gia del sindicat de la Yu Jin a Nicaragua

país Catalunya

presenta Fundació Josep Comaposada i Fundació Pau i Solidaritat

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  500,00 ¤

Des de fa uns anys, la Fundació Pau i Solidaritat i la Fundació Josep Comaposada
treballen amb la PSCC-Plataforma Sindical Común Centroamericana per enfortir les
organitzacions sindicals a la regió. Arran d’aquest treball en xarxa, la PSCC deci-
deix donar suport a la lluita sindical de la maquila Yu Jin a la zona franca Saratoga,
localitzada al municipi de Ciudad Sandino, Managua. El novembre de 2002, el
mateix dia de legalització del sindicat de la Yu Jin, tota la Junta Directiva del sin-
dicat i part dels seus afiliats va ser acomiadada. Aquests extreballadores i treba-
lladors van resistir durant un any, assentant un precedent jurídic a Nicaragua guan-
yant en totes les instàncies administratives i judicials del país. El projecte con-
templa l’edició d’un documental sobre l’experiència del sindicat de la Yu Jin a
Nicaragua com a testimoni il·lustratiu de les accions dels treballadors i treballa-
dores de les maquiles a Centreamèrica. L’edició del documental es completarà amb
una àmplia campanya de difusió a Catalunya i a Centreamèrica.
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Esparreguera per la Pau i la Solidaritat és una plataforma ciu-
tadana que treballa per una societat més justa, pacífica i igua-
litària. Aquest projecte de sensibilització es fonamenta en la
necessitat de dur a terme una tasca continuada de sensibilit-
zació per promoure la cultura de pau, el foment del diàleg, la
promoció de la justícia social i la reivindicació d’un model de
desenvolupament sostenible i participatiu. Així, es proposa la
realització de diverses activitats dirigides als instituts d’en-

senyament secundari d’Esparreguera i a la població en gene-
ral amb l’objectiu d’aprofundir sobre les actituds pròpies
d’una cultura de pau i potenciar la solidaritat amb els països
més desfavorits. El projecte preveu fer xerrades, exposicions,
mostres de cinema, dossiers didàctics, etc, així com una acti-
vitat trimestral als dos IES que hi participen i activitats bimen-
suals dirigides a la població general.
AJUNTAMENT D´ESPARREGUERA



898988

1260 Relatoria del IV Fòrum
d’Autoritats Locals

país Catalunya

presenta

aportació fons 26.148,36 ¤

consignat 2004  28.763,20 ¤

Des de la perspectiva dels nou esce-
nari mundial que està sent discutit i
dibuixat pels moviments socials, amb
la creació del Fòrum Social Mundial de
Porto Alegre, l’any 2001, els governs
locals discuteixen en paral.lel què pot
aportar de nou el poder local per avan-
çar cap a un món més just, solidari i
democràtic. Les tres primeres edicions
del FÒRUM D’AUTORITATS LOCALS van
tenir lloc a Porto Alegre. El quart FAL se
celebrarà el 7 i 8 de maig de 2004 a
Barcelona, abans del Fòrum Universal
de les Cultures, i tindrà com a tema
principal la Cultura i la Inclusió Social,
amb l’objectiu d’analitzar i debatre la
dimensió cultural com a factor clau del
desenvolupament de les ciutats, en
temes de participació ciutadana, abor-
dar els mecanismes de construcció d’i-
dentitat i potenciar la solidaritat.
GENERALITAT DE CATALUNYA

1273 Festival Mundial 
de la Joventut Barcelona 2004

país Catalunya

presenta CJB Consell de la Joventut
de Barcelona, CNJC Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya i Festival
Mundial de la Joventut Barcelona
2004

aportació fons 6.000,00 ¤

consignat 2004  900,00 ¤

Els Festivals Mundials de la Joventut
són esdeveniments agrupen joves
d’organitzacions juvenils de països
diferents per discutir els principals pro-
blemes que els afecten o que afecten
la societat on viuen. En aquest sentit,
del 8 al 14 d’agost de 2004 Barcelona
va acollir el III Festival Mundial de la
Joventut, amb la participació d’uns
10.000 joves d’arreu del món. El
Festival és l’únic espai de trobada
mundial dissenyat i protagonitzat per
organitzacions juvenils de tots els con-
tinents. Un espai basat en la democrà-
cia, la laïcitat, la pluralitat, la igualtat i
el respecte. I, alhora, un espai com-
promès, reivindicatiu, innovador, crític
i constructiu.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

1064 Festa del Comerç Just 2003

país Catalunya

presenta Alternativa3, Cooperacció,
Intermón Oxfam, Setem Catalunya,
Sodepau i Xarxa de Consum Solidari

aportació fons 18.000,00 ¤

consignat 2004  18.800,00 ¤

La Festa del Comerç Just és una pro-
posta que va néixer l’any 2000, amb la
celebració de la primera Setmana del
Comerç Just, a partir del treball man-
comunat de diverses ONG que estan
promovent el Comerç Just a Catalunya.
La proposta de l’edició d’enguany con-
sisteix en l’organització d’un cap de
setmana amb un ampli programa d’ac-
tivitats educatives, informatives i festi-
ves, per potenciar el coneixement del
Comerç Just entre els ciutadans. Per a
aquesta edició es proposa l’extensió
de la Festa del Comerç Just a altres
poblacions catalanes on hi ha alguns
grups que estan treballant propostes
de comerç just i solidari. En aquest
sentit, l’objectiu és aconseguir que els
actes no quedin reduïts exclusivament
a la ciutat de Barcelona. 
AJUNTAMENT DE MANRESA

1183 Ara és el moment de la banca ètica!

país Catalunya

presenta FETS Finançament Ètic i Solidari

aportació fons 18.000,00 ¤

consignat 2004  5.000,00 ¤

FETS té com a principal objectiu introduir a Catalunya els principis i la pràctica de
la banca ètica. L’assoliment d’aquest objectiu  s’encamina cap a la necessitat de
cercar un nou ordre econòmic mundial i donar sentit social i humà a l’economia
treballant per fomentar un món més just. L’objectiu d’aquest projecte és sensibi-
litzar sobre l’ús ètic dels nostres diners, promoure els instruments ètics existents
a Catalunya i crear les bases per arribar a disposar d’una Banca Ètica a Catalunya.
Els objectius específics que es pretenen assolir són: despertar el sentit crític de la
població envers l’ús que es fa dels diners i canviar la percepció de l’opinió públi-
ca en general; fomentar l’estalvi ètic i desenvolupar els instruments de finançament
ètic a Catalunya. Aquestes accions formen part de les línies de treball del Fons
Català.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

1213 Una altra globalització 
és possible

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 18.933,13 ¤

consignat 2004  20.826,44 ¤

El Fons Català ha posat en marxa l’expo-
sició “Una altra globalització és possible”
amb l’objectiu de donar a conèixer què és
la globalització, els dogmes de la globa-
lització, el govern mundial, regles a favor
dels més rics, els resultats d’aquesta glo-
balització, governar la globalització, equi-
tat entre Nord i Sud, globalitzar la pau i el
desenvolupament i els drets humans.
També continuarà l’itinerari per a tots els
municipis que ho sol·licitin l’exposició
“Construir la pau. Conflictes oblidats i el
nou conflicte global” endegada el 2003.
AJUNTAMENT DE LLEIDA

AJUNTAMENT D´OLOT

AJUNTAMENT DE CABRILS

AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

CENTRE D´ESTUDIS I DEBATS DE L´ESQUERRA

SOCIALISTA DE CATALUNYA

1294 Programa Olot de colors
- 2004/2005

país Catalunya

presenta Ajuntament d’Olot

aportació fons 3.000,00 ¤

consignat 2004  3.300,00 ¤

Olot compta aproximadament amb un
12% de població immigrant, que repre-
senta unes 40 cultures diferents. El
programa Olot de Colors és un intent
d’establir ponts de relació entre les
diferents cultures que conviuen a Olot
i té com a objectius crear un espai de
trobada entre població autòctona i
nouvinguda, donar a conèixer la reali-
tat de la immigració a Olot i potenciar
la informació sobre les diferents cultu-
res que hi conviuen. El programa pro-
posa dedicar 6 caps de setmana, entre
desembre de 2004 i maig de 2005, a 6
dels països d’on provénen els nouvin-
guts. Enguany són Gàmbia, Marroc,
Índia, Romania, Xina i Cuba. Durant
aquests caps de setmana es realitza-
ran activitats participatives: exposi-
cions, presentacions sobre els països,
tallers, xerrades a càrrec de persones
que han emigrat i ara viuen a Olot,
sopars interculturals i concerts de
música del país.
AJUNTAMENT D´OLOT1299 Xarxa de centres d’acollida per a persones provinents 

de zones en conflicte - 2004

país Catalunya

presenta Associació Juvenil La Rotllana i Ajuntament de Badalona

aportació fons 20.000,00 ¤

consignat 2004  22.000,00 ¤

El projecte, iniciat l’any 1999, consisteix en el manteniment d’una casa on puguin
ser acollides temporalment persones provinents de zones en conflicte que neces-
sitin tractament mèdic que difícilment poden rebre al seu país. Des de l’any 2001
també es manté una casa per acollir joves estudiants, on s’ofereix un espai per a
allotjament i suport en l’àmbit educatiu i animació sociocultural, amb l’objectiu de
reinvertir els coneixements obtinguts als països d’origen. L’acolliment es realitza a
partir dels convenis de col·laboració que La Rotllana manté amb diverses contra-
parts de Guinea Equatorial, Romania, Poble Sahrauí i Bòsnia i Hercegovina. El pro-
jecte es complementa amb accions de sensibilització a Badalona, a les escoles,
instituts i entitats cíviques, aprofitant l’estada de les persones a les cases d’aco-
llida.
AJUNTAMENT DE BADALONA

1332 Festival Internacional de Cinema digital documental 
de temàtica social i solidària

país Catalunya

presenta Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Fundació La Brecha

aportació fons 14.000,00 ¤

consignat 2004  15.400,00 ¤

L’objectiu és la realització d’un festival de cinema documental en format digital a
Santa Coloma de Gramenet, centrat en temàtiques socials i de solidaritat, que esde-
vingui una eina per a la sensibilització sobre les desigualtats Nord-Sud i una pla-
taforma d’acció amb dos objectius: que persones i entitats de l’àmbit de la coo-
peració internacional puguin entrar en contacte amb cineastes i documentalistes i
la recerca de nous models de coproducció, col·laboració i cooperació internacional
documentalista. La proposta és fer el festival el febrer de 2006, durant quatre dies.
Durant tot l’any 2005 es farà la preparació, divulgació de la proposta i selecció dels
documentals que es presentaran al Festival. També es treballarà als instituts d’en-
senyament secundari de Santa Coloma de Gramenet, a través d’un taller sobre rea-
lització audiovisual adreçat als alumnes. 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET



919190

1178 Àrea Mediterrània 2004

aportació fons 31.064,14  ¤

consignat 2004  34.170,55  ¤

El treball en l’Àrea Mediterrània es va
consolidant, tant pel que fa al desen-
volupament amb el Sud, com en sen-
sibilització a Catalunya. La cada dia
més evident necessitat de diàleg entre
el món àrab i occident, té en el
Mediterrani un espai central on, des
del nostre país, hem de tenir un paper
actiu que afavoreixi el coneixement
mutu, el diàleg intercultural i l’avenç
en la resolució dels conflictes cap a
sortides de pau justes i duradores. En
aquest sentit es continuarà desenvolu-
pant la ‘Campanya Mediterrània: una
cruïlla de pobles’, amb participació de
més de 100 municipis de Catalunya i
Balears, i amb la incorporació a partir
del 2004 del País Valencià. També es
continuarà amb la tasca iniciada des
de l’oficina al Marroc, de seguiment
dels projectes que actualment s’estan
duent a terme, la identificació d’orga-
nitzacions i associacions amb qui
poder iniciar una relació de partenariat
i l’acompanyament de les organitza-
cions amb les que ja estem treballant.
Enguany també l’oficina podrà tenir un
paper destacat en l’acompanyament
del treball de reconstrucció després
del terratrèmol del 24 de febrer de
2004 a la regió d’Al-Hoceima.
AJUNTAMENT DE REUS

GENERALITAT DE CATALUNYA

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

AJUNTAMENT D´ARGENTONA

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D´ONYAR

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

1190 Àrea de Municipalisme
2004

aportació fons 25.524,03 ¤

consignat 2004  28.076,43 ¤

Dins del Marc de la Comissió de
Municipalisme ens proposem tirar
endavant una nova línia de cooperació
tècnica. Per fer-ho, hem cregut oportú
iniciar una col·laboració amb la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) per tal que aquesta iniciativa
compti, des del primer moment, amb
un alt nivell acadèmic, i alhora voldrí-
em que els possibles candidats a par-
ticipar-hi sorgissin a proposta dels
municipis membres del Fons, a partir
de la demanda dels equips tècnics
dels seus municipis agermanats als
països del Sud o amb una relació per-
manent de cooperació.  Màster en
Gestió i Transformació de les Ciutats
en Països en Desenvolupament:
L’objectiu d’aquest màster, que se cele-
brarà en el marc d’estudis de la UPC,
és aprofundir en el coneixement de la
societat internacional a través d’una
metodologia interdisciplinar, que capa-
citi l’anàlisi i la comprensió de la com-
plexa estructura institucional i de rela-
cions que configuren  l’actual societat
internacional.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

1201 Migracions 
i Desenvolupament 2004

aportació fons 37.575,83 ¤

consignat 2004  41.333,41 ¤

La novetat de l’experiència de vincular
les organitzacions dels immigrants en
els projectes de cooperació internacio-
nal descentralitzada (Codesenvolu-
pament) obliga a centrar els esforços
en quatre aspectes fonamentals: dina-
mitzar els grups locals (d’immigrants i
autòctons) per enfortir la seva partici-
pació social i ciutadana, formació i
capacitació d’immigrants i actors locals
de les comunitats d’origen, promoure
la implicació de les comunitats d’ori-
gen en la realització dels projectes i
promoure la vertebració dels col·lec-
tius i la creació de xarxes de coopera-
ció entre els grups. En aquest moment
es duen a terme projectes a Senegal,
Gàmbia. Guinea Equatorial, Mauritània
i Marroc. S’intenta treballar per poten-
ciar, a través de reunions d’animació i
sensibilització, la màxima implicació
de les poblacions locals i es busquen
alhora organitzacions professionals a
les diferents regions d’intervenció dels
immigrants, per facilitar el desenvolu-
pament dels programes i la formació i
capacitació dels actors locals. Es publi-
caran les conclusions de les Jornades
sobre Migracions i Desenvolupament i
ens proposem pel 2004 celebrar unes
Segones Jornades de Codesenvolu-
pament, com un espai de trobada i
d’intercanvi d’experiències, on debatre
les accions amb coparticipació d’immi-
grants de diferents països africans
(Senegal, Gàmbia, Guinea Equatorial,
Marroc i Mauritània).
GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE GIRONA

AJUNTAMENT DE MATARÓ

Iniciatives pròpies del Fons1239 Impuls de la compra
pública ètica entre els ajunta-
ments socis del Fons Català

país Catalunya

presenta Setem Catalunya

aportació fons 18.000,00 ¤

consignat 2004  1.250,00 ¤

Més enllà del suport a les accions pro-
posades per les ONGD, el compromís
de les administracions públiques en la
defensa i la promoció dels drets labo-
rals requereix la definició d’un codi ètic
que reguli les seves actuacions en els
àmbits en els quals poden incidir de
forma més directa i efectiva. El projec-
te vol abordar la viabilitat de la com-
pra pública ètica, és a dir, la introduc-
ció de la variable social en els proces-
sos de contractació de les administra-
cions públiques, contextualitzant-ho
en el marc internacional. Des de 1990
la UE ha aprovat diversos documents
legals destinats a estimular un marc
europeu en el qual l’activitat econòmi-
ca contribueixi a un desenvolupament
sostenible en termes econòmics,
socials i mediambientals. L’objectiu és
elaborar un manual que reculli els cri-
teris socials a partir dels quals estruc-
turar el comportament de les adminis-
tracions públiques a Catalunya en
matèria de contractació de subminis-
trament i serveis.
AJUNTAMENT DE MANRESA



939392

1224 Àrea de difusió 2004

aportació fons 55.270,44 ¤

consignat 2004  60.797,49 ¤

L’àrea de difusió del Fons s’encarrega
de produir les publicacions de l’entitat,
implementar instruments de comunica-
ció que permetin la circulació de la
informació entre els socis i el Fons i
donar a conèixer iniciatives d’altres
organismes, institucions i entitats vin-
culades al món de la solidaritat i la
cooperació internacional. A part de les
publicacions periòdiques (Full informa-
tiu, tríptics, memòria anual) i les publi-
cacions específiques (memòries de les
campanyes i jornades), es potenciarà
la pàgina web del Fons (www.fonscata-
la.org), ampliant la informació i millo-
rant-ne l’accesibilitat, especialment en
la consulta dels projectes. En l’àmbit
de la comunicació externa, el Fons, a
través d’un conveni de col·laboració
signat amb El Periódico de Catalunya,
publica setmanalment una agenda on
es recull informació sobre activitats,
conferències, tallers i seminaris que es
fan a Catalunya en relació a temes de
cooperació al desenvolupament, drets
humans i solidaritat.
GENERALITAT DE CATALUNYA

1236 Confederació de Fons
2004

aportació fons 33.000,00 ¤

consignat 2004  36.300,00 ¤

En la tasca de vertebració de la coo-
peració descentralitzada que es duu a
terme en el marc de la Confederació de
Fons de Cooperació i Solidaritat, que
agrupa els 9 Fons existents, es posa
en marxa l’Observatori de la
Cooperació Descentralitzada, en el seu
doble vessant d’eina de  divulgació i
eix de reflexió. Mitjançant les bases de
dades sobre cooperació local i norma-
tiva legal, pretén contribuir a donar a
conèixer els Fons com a referents de la
cooperació descentralitzada i a millorar
la qualitat de la cooperació que es duu
a terme. També, des de l’any 2003 s’ha
posat en marxa un nou Projecte
d’Incidència a la Unió Europea, que té
com a objectiu aconseguir que les enti-
tats locals puguin tenir una presència
més activa als programes de coopera-
ció al desenvolupament de la Unió
Europea, així com una incidència en la
presa de decisions polítiques que afec-
tin al capítol de la cooperació al des-
envolupament de la UE. Es tracta,
d’una banda, d’exercir una activitat de
lobby, i d’identificar les línies de sub-
vencions existents que siguin suscepti-
bles de finançament per part dels
Fons, de l’altra. En ambdós àmbits
s’han materialitzat els primers resul-
tats.
GENERALITAT DE CATALUNYA

1247 Centre de Recursos 
de la Cooperació
Descentralitzada 2004

aportació fons 36.776,27 ¤

consignat 2004  9.015,18 ¤

El Centre de Recursos de Cooperació
Descentralitzada és una iniciativa con-
junta entre la Diputació de Barcelona i
el Fons Català i es concep com un cen-
tre virtual que faci accessible tota la
informació referida a la cooperació
municipalista amb Amèrica Llatina que
es promou des dels municipis i cap als
municipis. El fons documental del qual
disposa el Centre és, actualment, d’uns
2.500 documents entre les adquisi-
cions i les donacions, però aquesta
xifra va creixent. Durant aquest any es
treballarà sobretot amb la documenta-
ció ja existent però no es deixaran de
fer adquisicions, encara que en menor
grau pel gran volum de documentació
de què ja es disposa. Durant el 2004
es preveu que el Centre de Recursos,
que actualment es troba en fase de
proves, comenci a funcionar per al
públic, per la qual cosa es durà a
terme una bona difusió per accessible
i eficaç tant per als futurs usuaris com
per als qui el gestionen.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

1259 La cooperació local a Catalunya 2004

aportació fons 35.771,33 ¤

consignat 2004  39.348,46 ¤

La molt bona acceptació del primer i segon EEssttuuddii  ddee  llaa  ccoooo--
ppeerraacciióó  llooccaall  ddee  CCaattaalluunnyyaa  aammbb  eellss  PPaaïïssooss  ddeell  SSuudd, que con-
tenia dades dels exercicis 1998 - 2002, ha demostrat que és
necessari conèixer les dades globals sobre el conjunt de la
cooperació internacional que des del món local es duu a terme
en solidaritat amb els pobles del Sud. La gran demanda que
ha suscitat fa imprescindible una reedició del segon estudi.
Enguany és el primer any en què es procedirà a l’aplicació del
desplegament de la nova Llei catalana de cooperació, que
posarà en funcionament els instruments de participació que la

llei contempla, entre d’altres la Comissió de Coordinació amb
els Ens Locals. En aquest sentit, és necessari continuar la
publicació exhaustiva periòdica que reculli les dades actualit-
zades de la cooperació del món local, en concret pel que fa
als exercicis 2003-2004 i, alhora, com en edicions anteriors, en
una segona part, s’inclourà també l’estudi més a fons d’anàli-
si qualitativa dels resultats, a fi que pugui recollir algunes con-
clusions que, en forma d’orientacions, promoguin millores en
la qualitat de la nostra cooperació local.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Fòrum Social Mundial a Mumbai
Dos membres de l’equip del Fons Català van viatjar a l’Índia del 14 al 21 de
gener de 2004, per participar a la reunió del Consell Internacional del FSM
i en el propi Fòrum Social Mundial de Mumbai. Aquest va aplegar més de
75.000 persones, i va comptar amb assistents de tots els estats de l’Índia,
dels països de la regió i del conjunt del continent asiàtic. També hi van par-
ticipar delegacions d’Europa i Amèrica Llatina, tot i que amb un nombre infe-
rior d’assistents, i van ser gairebé inexistents les delegacions d’Àfrica, Estats
Units i del món àrab. El  Fòrum Social Mundial de Mumbai, no va comptar
amb el suport ni de l’Ajuntament de Mumbai, ni de l’Estat de Mumbai ni del
Govern de l’Índia, per la qual cosa es va impulsar una organització amb molt
pocs mitjans, però amb una capacitat organitzativa molt alta. Cal destacar
la condemna de la guerra de l’Iraq i la invasió dels Estats Units i dels seus
aliats i la convocatòria de mobilitzacions en el primer aniversari de l’inici de
la guerra, convocades arreu del món de forma simultània amb el lema: No
oblidem!. El Fons Català es va sumar a aquesta convocatòria.

Delegació del PDHL de Nacions Unides-Cuba
Davant l’inici de la guerra de l’Iraq, la delegació de Nacions Unides i la dele-
gació de Cuba van ajornar la visita a Catalunya. Enguany, el PDHL-Cuba pro-
posa un intercanvi amb la província d’Holguín i el municipi de La Habana
Vieja, a partir d’una missió de la delegació cubana d’aquests dos territoris
del 18 al 20 de febrer. L’objectiu principal de la missió és la presentació de
les línies directrius del desenvolupament humà del PDHL de la província
d’Holguín i del municipi de La Habana Vieja. Aquest intercanvi permet conèi-
xer millor el programa i poder planejar estratègies de futur que contribuei-
xin a millorar les pràctiques de la cooperació municipal a Catalunya. La dele-
gació que es desplaçarà a Catalunya, estarà integrada pel representant resi-
dent de Nacions Unides a Cuba, pel viceministre d’Inversió Estrangera del
Govern Cubà i pels alcaldes de les 2 ciutats, La Habana Vieja i Holguín, a
més de tècnics del programa PDHL.

Assistència a l’assemblea constituent de la nova fede-
ració mundial Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
Del 2 al 5 de maig de 2004 va tenir lloc a París el Congrés constituent de la
nova federació mundial Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que neix com a
resultat de la unificació de tres organitzacions: la Federació Mundial de Ciutats
Unides (FMCU), la Unió Internacional d’Autoritats Locals (IULA) i Metròpolis. La
seu central d’aquest organisme és a Barcelona (c/ Avinyó, 15). Durant el
Congrés es va elegir una triple presidència consecutiva integrada per la Sra.
Marta Suplicy, alcaldessa de São Paulo (Brasil), el Sr. Bertrand Delanoë, alcal-
de de París (França) i el Sr. Smangaliso Mkhatshwa, alcalde de Tshwane
–Pretòria (Sud-àfrica). En la declaració constitutiva de CGLU s’exposa que dins
la nova organització es reconeixen les següents categories d’afiliats: Governs
Locals, obert a ciutats, governs locals i associacions de governs locals;

Cooperació 
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Organitzacions Internacionals, comprenen organitzacions de governs locals
que representen categories específiques de governs locals o/i els seus pro-
pòsits estiguin relacionats amb temes sectorials o temàtics i Membres
Associats; organitzacions que, malgrat no ser pròpiament organitzacions de
governs locals, tenen gran interès i participació en els temes de governs
locals. La Junta Executiva del Fons Català considera que aquest entraria en
l’apartat d’organitzacions internacionals i acorda que s’hi incorpori com a
membre.

IV Fòrum d’Autoritats Locals 
Els dies 7 i 8 de maig de 2004 va tenir lloc a Barcelona, el IV Fòrum
d’Autoritats Locals (FAL), en el qual va participar el Fons Català.
Concretament, el vicepresident del Fons Català, Sr. Lluís Corominas, alcalde
de Castellar del Vallès, va presentar la ponència La cooperació internacio-
nal i la Xarxa de Ciutats. El Fons Català finança la relatoria del IV FAL, que
es va presentar al setembre, dins el Fòrum Urbà Mundial que va tenir lloc
a Barcelona, en el marc del Fòrum de les Cultures.

Entrevista amb el president del Parlament  
de Catalunya, Ernest Benach 
L’1 de juny de 2004 va tenir lloc al Parlament de Catalunya una entrevista amb
el president del Parlament de Catalunya, Sr. Ernest Benach, a la qual van assis-
tir els senyors Pere Navarro, president del Fons i alcalde de Terrassa, Lluís M.
Corominas, vicepresident del Fons i alcalde de Castellar Vallès, Isabel Garcia,
tresorera del Fons i alcaldessa Santa Perpètua Mogoda i Núria Camps, gerent
del Fons. En la reunió es va informar al president Ernest Benach de les línies
de treball del Fons Català, aprovades en la darrera Assemblea General i els can-
vis en la presidència. Al mateix temps, el president del Parlament va elogiar la
trajectòria del Fons Català i va oferir la possibilitat de celebrar trobades o reu-
nions de rellevància institucional a la seu del Parlament de Catalunya. 

Acte de presentació de l’informe Deute Extern 
a l’Estat Espanyol
El 16 de juny de 2004 va tenir lloc a Barcelona la presentació de l’estudi
IInnffoorrmmee  ssoobbrree  eell  DDeeuuttee  EExxtteerrnn  aa  ll’’EEssttaatt  EEssppaannyyooll.. A l’acte hi van participar
Carme Coll, assessora executiva de la Secretària d’Estat de Cooperació
Internacional; David Minoves, director de l’Agència Catalana de Cooperació;
Antoni Miró, vicerector d’Extensió Universitària de la UPC; Pere Navarro, pre-
sident del Fons Català; Tono Albareda, president de la Federació Catalana
d’ONGD, i Dani Gomez-Olivé, coordinador de l’informe. A la taula rodona
dels partits hi van assistir en nom dels diferents partits i coalicions políti-
ques: PSC: Sra. Mariallluïsa Ferré, responsable-adjunta de Cooperació al
PSC; CiU: Sr. Carles Campuzano, diputat al Congrés; ERC: Sr. Xavier
Florensa, regidor de l’Ajuntament de Barcelona; ICV-EU: Sr. Lluís Esteve,
regidor de l’Hospitalet. El PP no va acceptar la invitació.

Jornades de la Taula per la Pau i els Drets Humans 
a Colòmbia 
Del 15 al 17 d’abril de 2004 va tenir lloc al Palau de la Generalitat, a
Barcelona, la presentació de l’informe Nacional de Desenvolupament Humà
2003 elaborat pel PNUD CCoollòòmmbbiiaa  22000033::  EEll  ccoonnfflliiccttee,,  ccaarrrreerróó  aammbb  ssoorrttiiddaa.
L’acte s’emmarcava en la celebració de les Jornades organitzades per la
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, en les que repre-
sentants de les institucions i la societat civil colombianes van  parlar sobre
el conflicte i la recerca de solucions dialogades.

Jornades de Formació a Girona
El 19 de juny de 2004 van tenir lloc a Girona les Jornades de Formació sobre
Cooperació Descentralitzada convocades per la Diputació de Girona i el
CEDRE. Per part del Fons Català van assistir-hi Juli Clavijo, regidor de
l’Ajuntament d’Olot i Núria Camps, gerent del Fons, que va intervenir per
delegació del president.

Conferència Internacional sobre la Informació al
Sàhara Occidental 
Els dies 28, 29 i 30 de maig de 2004 es va celebrar a Toledo la Conferència
Internacional sobre la Informació al Sàhara Occidental. Un dels temes més
destacats va ser la importància de garantir la presència d’informacions
sobre el conflicte del poble sahrauí als mitjans de comunicació, així com de
mecanismes per millorar la comunicació interna als campaments. En repre-
sentació del Fons Català va assistir-hi Oriol Fort, regidor de Mollet del Vallès.

Marxa Blanca pel Sàhara
Del 22 al 25 d’abril de 2004 va tenir lloc una marxa als campaments de refu-
giats sahrauís, amb l’objectiu d’arribar fins al mur de separació del Sàhara
Occidental i reclamar així la seva desaparició. En representació del Fons
Català va participar-hi la Sra. Loli Gómez, tinent d’alcalde de Santa Coloma
de Gramenet. També van ser-hi diputats de tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i altres representants d’ajuntaments i entitats.

Xarxa de Municipis Europeus per la Pau 
al Pròxim Orient 
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, que té com a objec-
tius promoure intercanvis d’experiències entre municipis europeus compro-
mesos amb el Pròxim Orient; fer pressió a la UE perquè prengui les mesu-
res necessàries per assolir una pau justa i duradora al Pròxim Orient; con-
tribuir a la creació d’una opinió pública europea a favor de la pau i con-
tribuir a un millor diàleg entre els municipis palestins i els israelians a tra-
vés de l’organització Autoritats Locals Palestines (APLA) i la seva homòlo-
ga israeliana Unió d’Autoritats Locals d’Israel (ULAI).
Per contribuir a aquests objectius la xarxa ha aprovat una resolució sobre
la situació a Palestina, Ponts i no murs entre Israel i Palestina, ratificada
per l’Assemblea del Fons Català l’abril de 2004 i per més d’una desena de
municipis socis del Fons. A més, una delegació de polítics i tècnics, amb la
participació de dos membres del Fons Català, va viatjar en una missió a
Palestina del 17 al 24 de juliol de 2004, per manifestar la nostra solidari-
tat amb les ciutats que pateixen el conflicte i contribuir a la recerca de la
pau.

Jornada adreçada als municipis: 
El comerç just a  Catalunya i la contractació pública 
El 19 d’octubre va tenir lloc a Manresa un acte de difusió de la publicació
EEll  ccoommeerrçç  jjuusstt  aa  CCaattaalluunnyyaa  iinnffoorrmmee  22000000--22000022::  OOrriieennttaacciioonnss  ppeerr  llaa  iinnttrroo--
dduucccciióó  ddee  ccrriitteerriiss  ssoocciiaallss  eenn  llaa  ccoonnttrraaccttaacciióó  ppúúbblliiccaa, elaborada per Setem
Catalunya sota el títol EEll  ccoommeerrçç  jjuusstt  ii  lleess  aaddmmiinniissttrraacciioonnss  ppúúbblliiqquueess. Amb
aquesta iniciativa es vol promoure la  introducció de criteris socials en la
contractació pública.
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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 vulnerabilitat, de la
pobresa i de l’exclusió social i en la promoció dels drets humans i la coo-
peració al desenvolupament. En aquest marc, el Fons Català i el Programa
de Desenvolupament Humà a Nivell Local a Cuba (PDHL-Cuba), varen esta-
blir un acord de participació, concretat en l’aprovació i l’execució de dos pro-
jectes de cooperació a La Habana Vieja, els quals estan emmarcats en l’a-
germanament 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’aques-
ta 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 comple-
mentada 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
cooperació 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
Desenvolupament i Cooperació i de Justícia i Afers Interiors del Parlament
Europeu, des del Fons Català hem fet arribar algunes propostes de modifi-
cacions a través d’eurodiputades catalanes membres de les respectives
comissions legislatives. En el cas del reglament de Cooperació
Descentralitzada, l’objecte de les nostres esmenes és intentar que es reco-
neguin les xarxes de municipis com a actors de la cooperació descentralit-
zada. Pel que fa al reglament de Codesenvolupament, 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 multilateralJornada Els poders locals i el codesenvolupament
El 23 octubre de 2004 va tenir lloc a Girona la Jornada EEllss  ppooddeerrss  llooccaallss  ii
eell  ccooddeesseennvvoolluuppaammeenntt::  nnoouuss  rreepptteess  ppeerr  llaa  ccooooppeerraacciióó  ii  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  cciiuu--
ttaaddaannaa  ddeellss  iimmmmiiggrraannttss. Van assistir-hi 130 persones, tant responsables del
món local, com membres d’ONGD i de col·lectius d’immigrants. En repre-
sentació del Fons Català van ser-hi presents Ignasi Thió, Juli Clavijo i Núria
Camps, que van valorar la jornada positivament.
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la comunicació  entre els immigrants i les seves comunitats d’origen, el Fons
Català presenta a la Unió Europea la creació i consolidació d’un espai de
concertació i d’acompanyament al Senegal.

El projecte es porta a terme amb la col·laboració dels col·lectius d’immi-
grants ubicats a Terrassa, ACRSVO (Associació Catalana de Residents
Senegalesos del Vallès Occidental), i a Girona, amb ADECRS (Associació per
el desenvolupament Econòmic de la Comunitat Rural de Saré Coly), amb les
comunitats de Saré Coly (Departament de Vélingara) i Ndiossy (Départament
de Linguére). 

Els eixos principals del projecte són:
- Crear un canal d’intercanvi d’informació entre els col·lectius d’immigrants
de Terrassa i Girona amb les seves comunitats d’origen de Ndiossy i Saré
Coly.
- Implicar als immigrants a través d’un espai de cooperació amb els col·lec-
tius i associacions locals d’on provenen.
- Promoure la col·laboració entre les autoritats, associacions d’immigrants i
comunitats d’origen.
- Reforçar les estructures institucionals dels col·lectius d’immigrants i de les
seves comunitats d’origen.
- Promoure els intercanvis continuats entre els immigrants i les comunitats
d’origen per analitzar conjuntament la concepció de la migració a través de
la realització d’activitats audiovisuals. 
- Elaborar iniciatives de desenvolupament local mitjançant la participació de
la diàspora i de les seves comunitats d’origen en la formulació i execució
d’aquestes.
- Promoure intercanvis econòmics generadors d’ingressos a favor de les
comunitats d’origen dels immigrants.
- Analitzar el sistema actual de transferències econòmiques i paral·lelament
investigar sobre altres modalitats que contribueixin a mantenir una relació
més equitativa entre la diàspora a Catalunya i les Departaments de
Velingara et - Linguère al Senegal.
- Identificar iniciatives de desenvolupament utilitzant les noves tecnologies
de la informació.

El perfil de les  activitats que es portaran a terme durant l’execució del pro-
jecte es classifiquen en tres temàtiques:

- AAccttiivviittaattss  ddee  ccaappaacciittaacciióó  ii  iinnffoorrmmaacciióó:
- A Catalunya: es preveu la realització de tres tallers formatius/informatius
amb els col·lectius d’immigrants de Terrassa i Girona. Cadascun dels tallers
tindrà un objectiu concret, però tots tres s’emmarquen dins de la filosofia
de dotar els col·lectius de la capacitat, així com de les eines per identificar
compartir, discutir i executar iniciatives comunes amb les comunitats d’ori-
gen. 
- Al Senegal: es preveu la realització d’uns tallers de formació/capacitació
per identificar necessitats, definir projectes de desenvolupament, reconèixer
les potencialitats del seu territori. Es preveu també la realització d’un diag-
nòstic sobre el grau de relació entre el nombre d’organitzacions/col·lectius
locals i els col·lectius a Catalunya.
- Realització del documental “Histoires de vie”. Aquest tindrà un doble ves-
sant: a Catalunya, serà un recull d’experiències dels immigrants i al Senegal,
es recopilaran una sèrie d’experiències positives de senegalesos que han

Des del Fons Català definim el codesenvolupament com un model de coo-
peració inscrit en la dinàmica general de la cooperació internacional des-
centralitzada, que busca una actuació conjunta en els camps de la immi-
gració i el desenvolupament, apostant tant per la implicació dels immi-
grants com actors i protagonistes del progrés, com pel canvi en les seves
comunitats d’origen. És una aproximació que aposta pels avantatges deri-
vats de l’inestimable potencial que pot oferir la immigració com a media-
dora 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 millors formes de cooperació que implica l’actuació directa i
conjunta dels pobles, ja que es presenta com a cooperació “de poble a
poble”.

El projecte MIDEL: Programa Migracions 
i Desenvolupament Local
El programa MIDEL és un projecte per a la dinamització d’un espai d’inter-
canvi, cooperació i concertació entre els immigrants senegalesos residents
a Catalunya i les seves comunitats d’origen, una iniciativa que s’inscriu en
l’àmbit de la línia de codesenvolupament iniciada pel Fons Català en l’any
1996. Des de l’inici de la línia de codesenvolupament, moltes associacions
d’immigrants, amb la col·laboració del Fons Català, s’han compromès acti-
vament en la realització de projectes de desenvolupament local de les
comunitats d’origen a l’Àfrica subsahariana, principalment a Senegal,
Gàmbia, Guinea Equatorial i Marroc. La intensificació d’aquestes iniciatives
de codesenvolupament implica una necessària coordinació de totes les
accions.

La contribució dels immigrants al desenvolupament dels seus països d’ori-
gen és una realitat. Concretament al Senegal, els immigrants juguen un rol
molt important en el renaixement de les seves comunitats, però malaura-
dament, l’efectivitat d’aquestes iniciatives i inversions es veu limitada
sovint per la no existència d’estructures locals que donin suport i orienta-
ció al vincle entre immigrants i comunitat local, i que per tant, garanteixin
i dinamitzin una relació duradora. 
Com a resposta a aquesta absència d’espais de concertació que dificulten

Codesenvolupament
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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. 

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 en una part del desert
d’Algèria anomenat “Hamada” un terreny dur i inhòspit on res no creix. La
població viu en tendes de campanya distribuïdes en quatre grans campa-
ments o “Wilaies” que tenen el nom de regions del Sàhara Occidental
(Aaiun, Smara, Daijla i Auserd). Aquesta exposició fotogràfica ens condueix
a un recorregut per la vida diària dels habitants dels campaments de refu-
giats 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
veritable 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’ac-
ció 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.

Exposicionsoptat per treballar pel desenvolupament a través dels recursos i possibili-
tats de  què disposen a les seves comunitats d’origen.

--  CCrreeaacciióó  ii  ccoonnssoolliiddaacciióó  ddee  ll’’eessppaaii  ddee  ccoonncceerrttaacciióó::
Les activitats es portaran a terme principalment al Senegal i consistiran en
la promoció d’un veritable nexe/vincle de comunicació entre les comunitats
dels departaments on actuarem i els col·lectius senegalesos a Catalunya.
Algunes d’elles seran:
- La creació d’una revista/ butlletí periòdic que doni informació sobre la
situació, política, econòmica, social de les dues comunitats locals (via inter-
net).
- L’edició d’un programa de ràdio local/ regional que faciliti el contacte entre
els senegalesos residents a Catalunya i les seves comunitats. El programa
tindrà diferents espais culturals, reconeixement de les llengües, etc.

- EEllaabboorraarr  ii  eexxeeccuuttaarr  iinniicciiaattiivveess  ((pprroodduuccttiivveess))  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  llooccaall::
Les activitats que composen aquest apartat són la definició i execució d’i-
niciatives de desenvolupament a través de la concertació i consolidació del
vincle entre els senegalesos residents a Catalunya i les seves comunitats
d’origen. Els projectes de desenvolupament concret (iniciatives) facilitaran
la consolidació de la relació de cooperació, alhora que  identificaran algu-
nes mancances de formació, gestió. Les iniciatives concretes vindran dona-
des durant la realització del projecte, perquè deriven de la identificació con-
junta (entre els dos grups d’actors) de les necessitats de desenvolupament.

En la materialització d’aquest projecte hi participen activament els col·lec-
tius de senegalesos de Terrassa i Girona, organitzacions senegaleses, les
comunitats de beneficiaris al Senegal i el Fons Mallorquí. Així mateix, tenim
el suport del Govern del Senegal a través del Ministeri de la
Descentralització i la Planificació Regional.
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cooperació, el qual, a través de la Xarxa de Televisions Locals, es distribueix
gratuïtament a una vintena d’emissores locals.

Trobada de Municipalisme a Sud-amèrica
Del 3 al 5 d’octubre de 2003 va tenir lloc a Badalona la “Trobada de
Municipalisme a Sud-amèrica”, organitzada pel Fons Català, amb el suport
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona, amb l’objectiu de
donar suport als diferents processos de construcció de poder local i gestió
municipal participativa que estan treballant per promoure una democràcia
participativa que permeti una implicació real de la població en el desenvo-
lupament social, econòmic i cultural de la seva comunitat. Des del Fons
considerem important visualitzar i donar a conèixer aquestes accions per
poder construir un espai d’intercanvi d’experiència i reflexió sobre demo-
cràcia local a partir de les diferents realitats locals. 
La publicació EEnnccuueennttrroo  ddee  MMuunniicciippaalliissmmoo  eenn  AAmméérriiccaa  ddeell  SSuurr s’ha elaborat
a partir de les ponències exposades durant aquest encontre i, igual que
l’acte, s’estructura en tres temes de debat: participació ciutadana en el des-
envolupament local, moviments socials i poder local i formació i empode-
rament en la gestió municipal.

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 infor-
mació 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 (wwwwww..ffoonnssccaattaallaa..oorrgg) és un altre dels instruments de comu-
nicació, on es troba informació sobre els objectius, els orígens i les actua-
cions que es fan des del Fons, així com dades de projectes finançats, infor-
mació de campanyes que es coordinen, de les publicacions i informar sobre
temes referents a la Confederació de Fons. Durant l’any 2004 la pàgina web
ha canviat el seu disseny, amb l’objectiu de poder oferir més informació
sobre els projectes que realitzem, i que cada soci pugui consultar l’estat
dels projectes que es financien amb la seva aportació. Cal dir també que
aquesta informació és pública per a qualsevol ciutadà que la vulgui con-
sultar. La pàgina web també inclou una agenda d’actes que s’organitzen des
del Fons i l’actualitat de la institució. Al mateix temps hem procurat millo-
rar l’accés de l’usuari als diversos temes.

En l’àmbit de la comunicació externa, la premsa local i comarcal recull pun-
tualment 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 publicar cada dijous una pàgina amb el
recull d’activitats solidàries que es realitzen a Catalunya en el transcurs de
la setmana, sota el nom de l’Agenda de la Cooperació. En el camp audio-
visual es col·labora amb el programa Solidària de Vilafranca Televisió, un
espai setmanal de notícies sobre activitats relacionades amb el món de la

Comunicació i publicacions
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dels immigrants, s’ha construït una granja de vaques, que va ser inaugu-
rada el passat mes de maig.  
CCooddeesseennvvoolluuppaammeenntt  aa  llaa  UUEE: La inclusió del codesenvolupament en l’ordre
del dia de la Unió Europea va permetre la creació en el Consell d’Europa
d’un Comitè limitat d’experts sobre les associacions i el codesenvolupa-
ment (MG-RCA). El mandat d’aquest Comitè és examinar en els Estats
membres la política i la pràctica relatius a la manera en què les associa-
cions de persones immigrades i altres associacions o organitzacions actuen
per promoure el desenvolupament socioeconòmic dels emigrants, tant als
seus països d’origen com als seus països de destí. El Comitè analitza
també quin suport reben dels governs les associacions d’immigrants, les
col·lectivitats locals, les institucions financeres i altres organismes. Sobre
la base d’aquest examen, es preparen propostes de directives per al suport
d’aquestes associacions. El Fons Català va ser designat per participar en
les trobades organitzades per aquest Comitè en qualitat d’expert quant a
codesenvolupament. Les trobades van tenir lloc a la seu del Consell
d’Europa a Estrasburg el 23 i 24 de març. Amb anterioritat s’havia organit-
zat una trobada preliminar de preparació de la reunió d’Estrasburg a
Lisboa, en la qual va participar l’Àrea de Codesenvolupament.
22aa  jjoorrnnaaddaa  ddee  ccooddeesseennvvoolluuppaammeenntt: Celebrada a Girona el 23 d’octubre,
amb la participació de més de 130 persones 
CCuurrss  ddee  ffoorrmmaacciióó  eenn  ccooooppeerraacciióó  aall  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt: Durant els mesos de
novembre i desembre s’ha organitzat un curs de formació en cooperació al
codesenvolupament conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida, que ha
comptat amb la participació del col·lectiu immigrat de la ciutat i altres enti-
tats socials que treballen en cooperació al desenvolupament.
RReeppoorrttaattggee  ssoobbrree  ccooddeesseennvvoolluuppaammeenntt: S’ha col·laborat estretament en la
realització del documental de TV3 (programa 30’) sobre el treball de code-
senvolupament entre Catalunya i Senegal, que es va emetre el passat  mes
de novembre.

Comissió de Municipalisme
Cal destacar el rescat de la memòria històrica dels agermanaments, la seva
sistematització i l’actualització dels mecanismes de cooperació en aquest
àmbit. També s’han identificat mecanismes per obrir els agermanaments a
la ciutat i fer-los més participatius, i és en aquest context que s’ha treba-
llat en:
EEssttuuddii--ddiiaaggnnòòssttiicc  ddeellss  aaggeerrmmaannaammeennttss--ccooooppeerraacciióó  eennttrree  mmuunniicciippiiss  ccaattaallaannss
ii  nniiccaarraaggüüeennccss. La primera fase s’ha conclòs amb l’elaboració d’un docu-
ment sintètic sobre els agermanaments
XXaarrxxaa  ddee  mmuunniicciippiiss  ppeerr  llaa  iinncclluussiióó  ssoocciiaall//FFAALL--MMààllaaggaa, on va participar una
representació del Fons Català
VV  FFSSMM  ddee  PPoorrttoo  AAlleeggrree, on va participar una delegació del Fons, formada
per Teo Romero i Núria Camps, que van assistir al FAL i van visitar projec-
tes emmarcats en el programa Fome Zero.

Comissió de la Mediterrània
XXaarrxxaa  ddee  MMuunniicciippiiss  EEuurrooppeeuuss  ppeerr  llaa  PPaauu  aall  PPrròòxxiimm  OOrriieenntt. Participació a la
delegació europea per visitar les xarxes de municipis d’Israel i Palestina del
17 al 21 de juliol de 2004; resolució Ponts i no murs entre Israel i Palestina;
participació en la preparació de la Conferència de Còrdova, prevista per a
finals del 2005.
IImmppuullss  ddeell  FFSSMMeedd--FFòòrruumm  SSoocciiaall  MMeeddiitteerrrraannii: s’ha participat en la conforma-
ció d’una Assemblea Promotora del FSMed, que reuneix una àmplia repre-
sentació de moviments socials, i s’ha continuat treballant per impulsar l’es-
pai de representants locals i ciutadans dins el FSMed, que se celebra a
Barcelona del 16 al 19 de juny de 2004.
CCaammppaannyyaa  dd’’eemmeerrggèènncciiaa  ppeell  tteerrrraattrrèèmmooll  aa  llaa  pprroovvíínncciiaa  dd’’AAll  HHoocceeiimmaa. Va ser
coordinada des del primer dia amb els col·lectius d’immigrants provinents
d’aquesta regió que viuen a Catalunya. El total de recursos rebuts per a la
campanya és de 149.999,70 euros. En un primer moment es va poder enviar
un avió d’ajut humanitari amb materials de primera necessitat per ser dis-
tribuïts directament a Tamassint, una de les zones més afectades pel terra-
trèmol. Després de dos viatges a la zona s’han pogut fer diagnòstics de
danys per fer propostes de reconstrucció, en coordinació amb els col·lectius
d’immigrants marroquins, amb l’enfocament de reconstruir per transformar.
CCaammppaannyyaa  ““MMeeddiitteerrrràànniiaa,,  ccrruuïïllllaa  ddee  ppoobblleess””. Enguany ha estat un any de
consolidació de les iniciatives, que ja fa quatre anys que es van iniciar,
sobretot amb activitats de sensibilització a Catalunya. En aquest moment ja
hi ha més de 100 ajuntaments, altres administracions locals i entitats adhe-
rits entre Catalunya i les Illes Balears.

Comissió de Migracions i Desenvolupament
PPrroojjeeccttee  MMIIDDEELL: Amb finançament de la UE, es va inaugurar a Dakar el 28
de maig de 2004, comptant amb la presència de dos ministres de Senegal
i representants d’entitats i organismes de cooperació senegaleses i de la UE.
És un projecte ubicat en dues regions del Senegal (Kolda i Louga), d’on pro-
venen molts dels col·lectius d’immigrants de casa nostra, amb els quals tre-
balla el Fons. El projecte ha permès fer un salt endavant a través d’un plan-
tejament més integral, amb molta més incidència que els microjectes que
fins ara s’han anat executant a la zona. Així, el programa MIDEL inclou qua-
tre àmbits de treball: la formació, la comunicació entre els immigrants i les
seves comunitats d’origen, la sensibilització sobre el fet migratori i la valo-
ració de les transferències dels immigrants cap a les seves zones d’origen.
L’originalitat del programa resideix essencialment en la consideració de la
dimensió transnacional de la immigració, tot proposant accions aquí i allà.
Pel que fa a l’aspecte de comunicació, ja s’estan produint programes de
ràdio interactius amb testimonis d’immigrants que són de visita al país.
També s’està preparant un documental basat en històries de la vida real,
amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la realitat de les migracions (tant al
Nord com al Sud). Quant a l’aspecte de la valoració de les transferències

Comissions de treball
Les comissions de treball són un marc de participació obert, des d’on s’im-
pulsen i es desenvolupen les línies de treball, es fan jornades temàtiques i
sectorials i s’aprofundeix en els continguts de cara a orientar les noves
estratègies futures. Durant el 2004 s’ha pogut anar consolidant la partici-
pació dels socis en les diferents comissions.
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Confederació de Fons
Durant l’any 2004, els Fons que constitueixen la Confederació de Fons de
Cooperació i Solidaritat han mantingut la línia de creixement que els ha
caracteritzat els darrers anys. Actualment són mmééss  ddee  774400  lleess  iinnssttiittuucciioonnss
ppúúbblliiqquueess  aassssoocciiaaddeess dels 9 Fons que formen la Confederació de Fons de
Cooperació i Solidaritat: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
Euskal Fondoa-Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, Fons
Valencià per la Solidaritat, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons
Menorquí de Cooperació, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade,
Fons Pitiús de Cooperació, Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, i Fondo Extremeño Local de Cooperación al
Desarrollo.

D’altra banda, s’ha constatat un notable increment de l’interès envers els
Fons de Cooperació com a espais de coordinació i enfortiment d’un model
propi de cooperació, tant per part d’institucions i entitats supramunicipals
i locals de l’Estat espanyol (Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó), com d’al-
tres països europeus, com Itàlia o Portugal.

Entre les accions que es van dur a terme durant l’any 2004, cal destacar:

Relacions amb l’Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI)
El mes de juliol tingué lloc la signatura del ccoonnvveennii  ddee  ccooll··llaabboorraacciióó entre
l’AECI i la Confederació de Fons en el marc del PPrrooggrraammaa  AAzzaahhaarr. Mitjançant
aquest acord s’obre la possibilitat que els Fons de Cooperació participin
de forma individual o concertada en el programa, que inclou actuacions en
matèria de desenvolupament sostenible, protecció del medi ambient i con-
servació dels recursos naturals al Mediterrani. El 15 de desembre es va
assistir a la reunió del CCoommiittèè  ddee  CCoooorrddiinnaacciióó  del Programa, en què es va
fer un balanç de les accions que s’estan duent a terme en el marc del pro-
grama, així com la previsió d’iniciatives per a l’any 2005. Igualment, s’a-
nalitzaren les noves perspectives de la cooperació espanyola a la
Mediterrània.

DDaattaa  ddee  CCrreeaacciióó  NNoommbbrree  ddee  ssoocciiss  RReeccuurrssooss      
ggeessttiioonnaattss  22000044

Fons Català 1986 283 5.032.302 

Euskal Fondoa 1988-96 81 1.755.640

Fons Valencià 1992 79 579.765

Fons Mallorquí 1993 58 2.179.893 

Fons Menorquí 1993 34 817.326 

Fondo Galego 1997 68 449.009

Fons Pitiús 1999 16 796.592 

Fondo Andaluz 2000 45 832.000

Fondo Extremeño 2002 117 91.841 

Consells de cooperació
El Fons Català participa en diversos consells de cooperació locals, a petició
dels ajuntaments i les administracions que ho requereixen amb l’objectiu
d’informar i assessorar el consell en tot allò que se sol·liciti, aproximar la
dinàmica del Fons al treball local i establir un comunicació directa amb les
entitats 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
seguiment de la convocatòria local. A més de l’anàlisi, es fa un acompan-
yament a les entitats locals per millorar la qualitat de les propostes que
any rere any es presenten.

Enguany hem participat en iniciatives dels Consells de Cooperació de:
Badalona, Castellar del Vallès, Castelldefels, Centelles, Cerdanyola del
Vallès, Esparreguera, Girona, Igualada, Lleida, Mataró, Molins de Rei,
Montcada i Reixac, Montmeló, Ripollet, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma
de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Diputació de Girona i Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.



109109108

tants de les associacions de municipis palestines i israelianes, autoritats
palestines i la delegació de la Comissió Europea a Jerusalem. D’altra banda,
el Fondo Andaluz i el Fons Català s’han implicat en l’organització de la
CCoonnffeerrèènncciiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPooddeerrss  LLooccaallss  ppeerr  llaa  PPaauu  aall  PPrròòxxiimm  OOrriieenntt, la
celebració de la qual és prevista per al juny de 2005 a Còrdova amb la par-
ticipació de representants de xarxes municipalistes israelianes, palestines i
europees. El seu objectiu és elaborar un programa de treball comú i esta-
blir ponts entre els municipis per tal d’iniciar un procés de pau que sor-
geixi dels pobles.

Projecte d’incidència a la Unió Europea 
Durant el 2004 el projecte d’incidència a la Unió Europea s’ha anat conso-
lidant, assolint un paper d’interlocució en temes de cooperació al desen-
volupament davant les institucions europees així com davant d’altres xar-
xes de municipis cooperants europeus. L’eix central de l’activitat de l’any
passat ha estat la ssooll··lliicciittuudd  ddee  ccoommppaarreeiixxeennççaa  ddaavvaanntt  llaa  CCoommiissssiióó  ddee
DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddeell  PPaarrllaammeenntt  EEuurrooppeeuu amb l’objectiu d’explicar què són
i com actuen les xarxes de municipis cooperants a Europa. D’altra banda,
i seguint les línies aprovades en el document sobre prioritats dels Fons de
Cooperació pel que fa a polítiques europees per a la legislatura 2004-2009,
la Confederació va intervenir en l’elaboració de tot un seguit de regla-
ments, informes d’opinió i informes de seguiment en temes de relacions
exteriors i migracions, promoció de la igualtat de gènere en cooperació al
desenvolupament, assistència tècnica a països d’Amèrica Llatina, desvin-
culació de l’AOD, etc.

Publicacions

CCooll··lleecccciióó  CCooooppeerraacciióó  mmuunniicciippaall  aall  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt

A principis de novembre es varen publicar les edicions en francès i en
anglès, respectivament, de RReeaalliittaatt  ddeellss  FFoonnss  ddee  CCooooppeerraacciióó  22000011--22000033,
número 6 de la col·lecció de la Confederació Cooperació municipal al des-
envolupament. 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 de Cooperació que la con-
formen en el període 2001-2003. 

BBuuttlllleettíí  eelleeccttrròònniicc

Al desembre va aparèixer el número pilot de CCooooppeerraacciióó  DDeesscceennttrraalliittzzaaddaa
MMuunniicciippaall, publicació electrònica de la Confederació, que pretén tenir una
periodicitat bimestral i compta amb seccions d’actualitat, informació i refle-
xió sobre temes de la cooperació descentralitzada. Es distribuirà gratuïta-
ment en tot l’àmbit territorial de l’Estat espanyol i algunes institucions
europees i internacionals. 

Observatori de la cooperació descentralitzada
Al primer trimestre de l’any va entrar en funcionament l’Observatori de la
Cooperació Descentralitzada, que constitueix un eessppaaii  vviirrttuuaall ubicat a la
pàgina web de la Confederació de Fons. El seu objectiu és oferir un sseerrvveeii
ddee ccoonnssuulltteess  eessppeecciiaalliittzzaaddeess  ssoobbrree  llaa  ccooooppeerraacciióó  ddeesscceennttrraalliittzzaaddaa  en tres
àmbits fonamentals i mitjançant tres bases de dades: sobre la cooperació
que duen a terme els Ens locals, sobre legislació autonòmica, estatal i

D’altra banda, l’AECI va convidar la Confederació a participar en un taller
de diagnòstic sobre EEnnffoorrttiimmeenntt  MMuunniicciippaall  aa  ll’’AAmmèèrriiccaa  CCeennttrraall, celebrat a
Antigua (Guatemala) a principis de setembre. Hi va participar en Xulio Ríos,
director del Fondo Galego.  A partir de les conclusions del taller, que va
comptar amb un alt nivell de participació i desenvolupà un treball molt
intens, el mes de desembre va tenir lloc a Granada la TTrroobbaaddaa  ddee  ccoooorrddii--
nnaacciióó  ppeerr  aa  ccooooppeerraacciióó  mmuunniicciippaall, amb la participació dels gerents del Fons
Valencià i del Fondo Extremeño, Antoni Mira i Antonio Fuentes, respectiva-
ment. S’hi varen definir tres línies de treball en el marc d’un programa
d’enfortiment municipal a l’Amèrica Central (formulació d’un pla conjunt de
cooperació municipalista a la regió, creació d’una pàgina web com a punt
de trobada del municipalisme a Amèrica Central i renovació i enfortiment
de la Fundació per al Desenvolupament Institucional i Municipal a Amèrica
Central –FUNDEMUCA).

Així mateix, s’han dut a terme les gestions oportunes per tal d’aconseguir
una entrevista amb la Secretària d’Estat de Cooperació Internacional i
Presidenta de l’AECI, Sra. Leire Pajín.

Participació a la Comissió Interterritorial
Durant l’any passat es va participar a les reunions del Ple de la CCoommiissssiióó
IInntteerrtteerrrriittoorriiaall (19 de juliol) i de la CCoommiissssiióó  PPeerrmmaanneenntt (18 d’octubre).  

A la reunió de la Comissió Interterritorial celebrada el 19 de juliol es va
acordar, entre d’altres, iniciar els treballs per a la creació d’un FFoonnss  CCoommúú
dd’’AAjjuutt  HHuummaanniittaarrii  dd’’EEmmeerrggèènncciiaa, així com crear comissions específiques per
treballar en l’homogeneïtzació de la metodologia, el finançament, la infor-
mació i els instruments de la cooperació al desenvolupament. D’altra
banda, es va constituir la Comissió Permanent, en la qual la Confederació
de Fons de Cooperació i Solidaritat serà representada pel seu president,
Sr. Pere Navarro, exercint com a suplent el Sr. Miguel Ángel Morales, vice-
president del Fondo Extremeño. 

A la Comissió Permanent del 18 d’octubre es va aprovar la constitució de
6 comissions de treball per als següents temes: planificació, subvencions
a les ONGD, ajut d’emergència, avaluació, bases de dades i sensibilització,
en totes les quals estan representats els Fons de Cooperació. El grup de
treball de PPllaanniiffiiccaacciióó  es va reunir el 3 de desembre per tal de valorar l’es-
borrany de PPllaa  DDiirreeccttoorr  22000055--22000088 i comentar les modificacions proposa-
des al respecte pels representants de la cooperació descentralitzada. La
Confederació va elaborar un document amb els comentaris i esmenes
corresponents, algunes de les quals varen ser recollides al text.

Participació a la Xarxa de Municipis Europeus per la
Pau al Pròxim Orient
La Confederació de Fons de Cooperació dóna suport a la Xarxa de
Municipis Europeus per la Pau al Pròxim Orient, en les activitats de la qual
han participat activament alguns fons durant l’any 2004. Coincidint amb el
Congrés Constituent de Ciutats i Governs Locals Units, es va celebrar a
París una reunió de la Xarxa, en la qual es va posar en marxa la campan-
ya d’aprovació de resolucions de suport a la moció “Ponts i no murs entre
Israel i Palestina” per part de les administracions locals europees. Al juliol
el Fons Català va formar part de la ddeelleeggaacciióó  dd’’aallccaallddeess  eeuurrooppeeuuss  aa  IIssrraaeell
ii  PPaalleessttiinnaa, que varen reunir-se amb autoritats locals, així com represen-
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el seu lligam amb el Fòrum Social Mundial. D’altra banda, es va constituir
una comissió gestora encarregada de preparar un document d’estatuts per
tal de crear la XXaarrxxaa  ddee  CCiiuuttaattss  ppeerr  llaa  IInncclluussiióó SSoocciiaall  a l’àmbit mundial. Així
mateix, l’Antonio Zurita, gerent del Fondo Andaluz, va assistir al Fòrum
d’Autoritats Locals celebrat a l’octubre a Londres, previ al Fòrum Social
Europeu, i la Confederació va donar suport al Fòrum d’Autoritats Locals de
Màlaga, organitzat pel Fondo Andaluz a principis de desembre, amb la pre-
sència del president del Fondo Galego, Alfredo Novoa, i de la gerent del
Fons Català, Núria Camps. Finalment, des d’alguns Fons s’ha col·laborat en
la preparació del Fòrum Social de la Mediterrània, que és previst que se
celebri al juny de 2005 a Barcelona. 

europea, i sobre publicacions. L’Observatori es pot consultar en sis idiomes:
castellà, català, euskara, gallec, anglès i francès.

Contactes amb possibles gestores de nous fons
El 17 de desembre es va celebrar a VVaallllaaddoolliidd una Jornada sobre els Fons
de Cooperació, organitzada per la Diputació en col·laboració amb la
Coordinadora d’ONGD de Castella i Lleó. Per part de la Confederació va ser
present en Juanma Balerdi, director d’Euskal Fondoa, qui va tenir ocasió de
donar a conèixer la realitat dels Fons de Cooperació, el seu origen, funcio-
nament, característiques, etc. Hi varen assistir una trentena de persones,
entre càrrecs electes i, sobretot, tècnics de diversos Ajuntaments, de la
Junta de Castella i Lleó, i de la Diputació de Valladolid, així com represen-
tants d’ONGD.

A finals de juny va tenir lloc a SSaannttaannddeerr una Jornada de debat sobre la llei
de cooperació de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, l’esborrany de la
qual preveu la creació d’un Fons Regional de Cooperació Municipal. Hi par-
ticiparen representants del govern autonòmic, de municipis i ONG, que
varen mostrar molt d’interès per la tasca que desenvolupa la Confederació
de Fons, que va presentar en Juanma Balerdi, director d’Euskal
Fondoa.Tanmateix, els participants manifestaren que la manca d’experiència
en cooperació per part dels municipis desaconsellava posar en marxa un
procés de constitució d’un fons a curt termini. 

El FFoonnddoo  AAssttuurriiaannoo  ddee  CCooooppeerraacciióónn, per la seva banda, ha rebut un nou
impuls. La Comissió gestora està integrada per representants de tots els
partits polítics de forma paritària i compta amb el suport de la Coordinadora
d’ONGD, la Federación de Concellos de Asturias i l’Agència Asturiana de
Cooperació. Ara per ara s’està en procés d’ampliació de la Comissió, i el Pla
Quadriennal de la Cooperació Asturiana al Desenvolupament preveu la
constitució del Fondo per al primer semestre de 2006.

D’altra banda, el Fondo Galego ha iniciat contactes amb mmuunniicciippiiss  ppoorrttuu--
gguueessooss que desenvolupen tasques de cooperació, que han mostrat un gran
interès envers el fenomen dels Fons de Cooperació, i s’han establert les
bases per a una possible col·laboració amb el Fondo Galego. Cal destacar
la trobada EEllss  rreepptteess  ddee  llaa  ccooooppeerraacciióó  ii  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  llooccaall que va
tenir lloc a Loures (prop de Lisboa) el 24 de novembre, en què participaren
una cinquantena de persones, representants d’ajuntaments tant portugue-
sos com de països del Sud, d’ONGD i professors universitaris. S’hi presen-
tà també una ponència sobre l’experiència de la cooperació descentralitza-
da a l’Estat espanyol, i més concretament, dels Fons de Cooperació.

Relacions institucionals internacionals
Al mes de maig representants del Fondo Andaluz, del Fondo Extremeño i
del Fons Català varen participar al congrés constituent de la nova organit-
zació internacional d’administracions locals: CCiiuuttaattss  ii  GGoovveerrnnss  LLooccaallss  UUnniittss,
que ha establert la seva seu a Barcelona. 

Igualment a principis de maig el Fons Català, el Fons Valencià i el Fondo
Andaluz varen participar al FFòòrruumm  dd’’AAuuttoorriittaattss  LLooccaallss  ppeerr  llaa  IInncclluussiióó  SSoocciiaall,
que va tenir lloc a Barcelona, i en el qual es va proposar que el FAL esde-
vingués una comissió dins de CCiiuuttaattss  ii  GGoovveerrnnss  LLooccaallss  UUnniittss, mantenint però



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

ALTRES INSTITUCIONS
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
Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
(Tremp)
Mancomunitat de  Municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona

ENTITATS
Associació d’Amics de la Cultura de Lloret de Mar
Càritas Diocesana de Girona
CIEMEN
Comitè d’Osona de Solidaritat amb Nicaragua i
Centramèrica
Comitès Oscar Romero de Catalunya
Cooperativa Abacus
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de
Catalunya
Federació Sindical de l’administració pública de
CCOO
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social
Grup Gicapla, S.A.
Justícia i Pau de Barcelona
Justícia i Pau de Girona
Justícia i Pau de Tarragona

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ
Agència Espanyola de Cooperació Internacional - AECI
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Federació de Municipis de Catalunya
PDHL - Programa de Desenvolupament Humà Local
de Nacions Unides

INSTITUCIÓ PROTECTORA
Generalitat de Catalunya

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
Pals
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 la Barca
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 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 de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d’Aro
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
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tarragona
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torredembarra

AJUNTAMENTS
Abrera
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Alcanar
Alella
Alfarràs
Alió
Alpens
L’Ametlla del Vallès
Anglès
L’Arboç
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Badalona
Badia del Vallès
Banyeres del Penedès
Banyoles
Barberà del Vallès
Barcelona
Begur
Bell-lloc d’Urgell
Bellpuig
Berga
Besalú
Bescanó
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Boadella i les Escaules
Les Borges Blanques
Borredà
El Bruc
El Brull
Cabanes
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
Dosrius
L’Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres

Socis del Fons Català


