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PRESENTACIÓ

L’espai local, en un món cada dia més globalitzat i interdependent, no pot restar al marge
de les dinàmiques internacionals perquè en major o menor mesura també en depèn. La coo-
peració amb el Sud és un acte de justícia que afecta totes les societats del Nord i que s’hau-
ria d’impulsar des de tots els àmbits de les nostra societat, per avançar cap a un nou ordre
econòmic internacional més just. 

L’àmbit municipal és un marc idoni per impulsar una cooperació amb els pobles del Sud
directa, participativa i horitzontal. És també un marc on treballar per donar a conèixer la
problemàtica dels països del Sud, en el diàleg intercultural i, en definitiva, per promoure,
des de la nostra identitat catalana, la cultura de la pau i el respecte a la diversitat.

És per això que en el marc del 15è aniversari del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament hem cregut convenient dur a terme un estudi aprofundit sobre la  coo-
peració local de Catalunya amb els pobles del Sud, que ens dugui a dibuixar el mapa de la
situació actual i que ens aporti punts de reflexió per promoure millores en la qualitat de la
nostra cooperació.

Aquest és el primer estudi exhaustiu d’aquestes característiques que es duu a terme al nos-
tre país i, per l’abast de les dades que conté, constitueix una eina valuosa on es presenten
dades de 544 municipis que corresponen el 93% de la població de Catalunya, a més de les
dades de les organitzacions supramunicipals. Per això, podem afirmar que l’ajut oficial al
desenvolupament provinent de l’administració local catalana s’eleva, pel que fa a l’any
2000, a més de 2.330 milions de pessetes. Us presentem de forma detallada les dades corres-
ponents als exercicis 1998, 1999 i 2000, per tal que es puguin analitzar comparativament a
fi de subratllar-ne les tendències i evolucions.

Alhora, i al costat de moltes dades de tipus quantitatiu, hem volgut analitzar també  dades
de com aquesta cooperació municipal es duu a terme (línies d’actuació, distribució geogrà-
fica dels recursos, anàlisi de sectors...) i del nivell i els mecanismes de participació del teixit
associatiu. Aquesta horitzontalitat de la cooperació descentralitzada constitueix, al nostre
entendre, una de les seves principals virtuts.

Des del punt de vista del Sud, el municipalisme és també un dels àmbits importants que
permet un major impacte per la promoció d’iniciatives orientades a millorar les condicions
dels sectors més desfavorits i a promoure un veritable desenvolupament que parteixi dels
propis agents locals tot respectant la seva identitat.

Joan Aguado i Masdeu
President del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Alcalde de Vilafranca del Penedès
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1. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI

1.1 INTRODUCCIÓ

La cooperació solidària que estan duent a terme les institucions públiques catalanes amb els
països en vies de desenvolupament és una realitat que ha augmentat considerablement en
els darrers anys i s’inscriu en el que hem denominat cooperació descentralitzada.

La cooperació descentralitzada sorgeix des del convenciment que la cooperació al desenvo-
lupament no és responsabilitat ni prerrogativa exclusiva dels estats o de les instàncies gover-
namentals o interestatals. A Catalunya hem entès que també la societat civil i les institu-
cions nacionals i locals poden i han de ser agents de solidaritat amb el Sud, des del seu com-
promís ciutadà i la seva llibertat per definir els propis criteris de treball. Cooperar des de
l’àmbit local o des de la societat civil organitzada suposa una oportunitat de portar a terme
una política i unes accions de solidaritat amb el Sud lliures de condicionaments.

Un dels marcs que ha tingut un major creixement pel que fa a la incorporació de nous
actors en iniciatives solidàries són indubtablement les diferents administracions locals.

Sovint aquest dinàmic creixement s’ha traduït en dinàmiques concretes no sempre coinci-
dents. Alhora, la dispersió d’actors i la diversitat de pràctiques ha fet difícil disposar de
dades globals, fet que no ha permès de reflexionar oportunament ni conèixer el grau de
compliment dels objectius proposats, com el 0,7%, o objectius més qualitatius com la coor-
dinació amb el teixit associatiu, l’establiment de mecanismes de participació local en temes
de solidaritat...

És per aquest motiu que aquest estudi té com a objectiu presentar un mapa que reflecteixi
la situació actual de la cooperació municipal a Catalunya, alhora que permeti de definir
possibles orientacions sobre l’estat de la cooperació al desenvolupament en els nostres
municipis.

Aquest estudi no pretén provocar cap daltabaix, sinó tan sols un balanç de la situació, que
ens acosti a la realitat, de la manera més objectiva i fidedigna possible. Per tant, és conce-
but més com el punt de partida que ens aproxima a la realitat de la cooperació municipal
amb els pobles dels països del Sud.

El resultat final de l’estudi és un informe descriptiu de la situació de la cooperació descen-
tralitzada a Catalunya que ens ajudarà a fer orientacions de futur.
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1.2 MARC TEÒRIC SOBRE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA

1.2.1 LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA

La cooperació descentralitzada sorgeix del convenciment que la cooperació al desenvolu-
pament no és responsabilitat ni prerrogativa exclusiva dels governs o de les instàncies
governamentals o interestatals, sinó que també la societat civil i les institucions autonòmi-
ques i municipals poden i han de ser agents de solidaritat amb el Sud, des del seu compro-
mís ciutadà i des de la seva llibertat per definir els seus propis criteris de treball. Cooperar
des de l’àmbit local o des de la societat civil organitzada suposa una oportunitat de dur a
terme una política i unes accions de solidaritat amb el Sud lliure de condicionaments polí-
tics i/o comercials, fet que normalment no es dóna amb la cooperació centralitzada.

No obstant, el concepte de cooperació descentralitzada es concep, per sobre que l’agent que
gestiona els recursos sigui una institució o organisme governamental, o no, per la forma
com es gestionen aquests recursos i, per tant, com es porten a la pràctica les accions de coo-
peració sobre el terreny. Així doncs, la cooperació descentralitzada es fonamenta en la
voluntat de participar en projectes de desenvolupament humà i sostenible dels pobles, en
els quals la participació popular sigui un element central; és a dir, en la defensa i la pro-
moció dels drets i les necessitats bàsiques de les poblacions a l’àmbit social, econòmic i cul-
tural, a través d’una gestió conjunta, nascuda de les pròpies iniciatives del teixit social o
comunitari del Sud, i el màxim de respectuosa amb el medi ambient.

La cooperació descentralitzada pot ser el reflex i el canal de les inquietuds de la societat en
més gran mesura que la cooperació realitzada entre estats, ja que la primera pretén de pro-
moure el desenvolupament local i donar un impuls a les organitzacions i xarxes associati-
ves, a través d’una democràcia més participativa. Per tant, la cooperació descentralitzada no
es podria concebre sense la participació de la societat civil, ja que aquesta és part impres-
cindible en el procés de desenvolupament. Així, posa de relleu la població organitzada i
l’emplaça a prendre decisions sobre el seu futur, a través del diàleg i l’acció conjunta. És a
dir, és la societat civil qui determina les seves estratègies i qui decideix les prioritats del seu
propi desenvolupament, en ser-li transferida també la responsabilitat.

Alhora, la cooperació descentralitzada tracta de trobar mecanismes que permetin una
estructura flexible, de manera que el desplegament del projecte es pugui anar adaptant a les
dificultats i les necessitats del moment i, per tant, es pot anar evolucionant en la mesura
que aquest es va desenvolupant.

Els agents de la cooperació descentralitzada són, en conseqüència, tant les instàncies admi-
nistratives diferents a les del govern estatal (governs autonòmics, entitats d’àmbit provincial
o insular, fons de cooperació, ajuntaments, mancomunitats, etc.), com les organitzacions
que sorgeixen de la societat civil organitzada (ONG, sindicats, entitats ciutadanes, etc.).

1.2.2 EL PAPER DELS MUNICIPIS

El municipi és la via de participació més directa i immediata dels ciutadans en les seves res-
ponsabilitats democràtiques, una de les quals és exigir i comprometre’s amb polítiques soli-
dàries. Les entitats locals, com a institucions més properes a la gent, han de recollir i esti-
mular la preocupació social creixent davant de la crítica situació en què sobreviu la immen-
sa majoria de la població. La cooperació, entesa com una qüestió de justícia, no és un
assumpte només dels governs sinó del conjunt de la societat. És, per tant, una qüestió que
correspon als ajuntaments com a primera instància política.
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La proximitat al ciutadà confereix a l’administració municipal la possibilitat d’una partici-
pació molt més àmplia. Per altra banda,  tot el que es fa des dels ajuntaments pot tenir un
valor pedagògic superior al que es fa des d’institucions d’àmbit major. La societat pot saber
poc de la cooperació estatal o autonòmica; no obstant, una gran part de la ciutadania tin-
drà informació de les iniciatives dels seus municipis. S’ha dit que els ajuntaments consti-
tueixen una espècie d’escola de formació per a les persones amb inquietuds polítiques.
També en cooperació, haurien de servir per sensibilitzar persones que després puguin por-
tar aquest interès a altres instàncies.

Els ajuntaments poden assumir, en el terreny de la cooperació, el paper específic de
col·laboració amb les entitats locals dels països del Sud. L’enfortiment del poder local és, en
aquests països, una bona opció a favor de la democratització i de polítiques més dirigides a
la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques. Els ajuntaments del Nord poden contri-
buir a aquest reforçament mitjançant la transferència de la seva experiència i els seus conei-
xements tècnics.

Des dels ajuntaments és possible fer, per altra banda, una tasca de denúncia i de pressió
política molt interessant. La defensa dels drets humans, la defensa dels drets econòmics,
socials i culturals dels pobles més empobrits, la denúncia de l’armamentisme o la denúncia
de l’injust ordre econòmic internacional poden donar lloc a molts posicionaments de
suport a campanyes promogudes per la societat civil com són la condonació del deute
extern, la promoció del comerç just i el consum responsable, la prohibició de les mines anti-
persona i de les armes lleugeres, la promoció de la banca i els fons d’inversió ètics, l’aplica-
ció d’una taxa sobre les transaccions financeres (Taxa Tobin)... Els propis partits polítics
poden expressar-se en l’àmbit municipal de manera molt més lliure de limitacions que en
altres àmbits. D’aquesta manera, aquests pronunciaments serveixen per sensibilitzar i edu-
car la població en la cultura de la justícia i la pau, i alhora per difondre una cultura de
denúncia política sobre aquests temes dins dels propis partits polítics.

1.2.3 MARC JURÍDIC DE LA COOPERACIÓ DES DELS MUNICIPIS

La Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 assenyala la competència exclusiva de
l’estat en matèria de relacions internacionals (art. 149.1.3). No existeix cap normativa que
delegui competències en matèria de cooperació internacional a les comunitats autònomes
o als municipis. Tot i així, el principi d’autonomia municipal, consagrat per la pròpia
Constitució (art. 140) empara les actuacions que es fan en aquest camp. La pròpia Llei regu-
ladora de les bases del règim local 7/1985, de 2 d’abril, es refereix a l’autonomia de les enti-
tats locals per intervenir “en tots els assumptes que afectin directament el cercle dels seus inte-
ressos, atribuint-los les competències que procedeixi en atenció de les característiques de l’activitat
pública de què es tracti i a la capacitat de gestió de l’Entitat Local de conformitat amb els principis
de descentralització i de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans” (art. 2.1).

La Carta Europea de l’Autonomia Local de 15 d’octubre de 1985, en vigor a l’Estat espanyol
des de l’1 de març de 1989, entén aquesta autonomia local com “el dret i la capacitat efecti-
va de les entitats locals d’ordenar i gestionar una part important dels assumptes públics, en el marc
de la Llei, sota la seva pròpia responsabilitat i en benefici dels seus habitants” (art 3.1). La carta
també parla dels drets de les entitats locals a “cooperar i, a l’àmbit de la Llei,  associar-se amb
altres entitats locals per a la realització de tasques d’interès comú” (art. 10.1), i assenyala que
“les entitats locals poden, en les condicions previstes per la llei, cooperar amb les entitats dels altres
estats” (art 10.3).

La Llei espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament 23/1998, de 7 de
juliol, a l’article 20 expressa que “la cooperació per al desenvolupament que es realitza des de les
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comunitats autònomes i de les entitats locals és l’expressió solidària de les seves respectives socie-
tats” i entén que “l’acció d’aquestes entitats a la cooperació per al desenvolupament es basa en
els principis d’autonomia pressupostària i autorresponsabilitat en el seu desenvolupament i execu-
ció”. A l’article 23 d’aquesta llei, a l’apartat corresponent al Consell Interterritorial, es con-
templa que “reglamentàriament es regularà la seva composició i funcionament tot garantint la
presència i la intervenció de les comunitats autònomes, entitats locals o d’aquelles instàncies de
coordinació supramunicipal en qui aquestes deleguin expressament”.

Al reglament que desenvolupa la composició i funcions de la Comissió Interterritorial (BOE,
Reial decret 22/2000 de 14 de gener) es fa un reconeixement explícit dels Fons de
Cooperació en dir, a l’article 4, que “19 representants de les entitats locals que gestionen fons
conceptuats en els seus respectius pressupostos com ajuda oficial al desenvolupament, o d’instàn-
cies supramunicipals en les quals aquestes expressament deleguin, en particular els Fons de
Cooperació i Solidaritat, seran escollits per l’associació de l’àmbit estatal amb major implantació,
d’acord amb els propis procediments interns.”

Alhora, el Pla Director de la Cooperació Espanyola 2001-2004, aprovat pel Consell de
Ministres el 24 de novembre de 2000, reconeix, al punt VII, les administracions autonòmi-
ques i locals com a actors principals de l’ajuda oficial al desenvolupament i valora que
aquestes administracions estiguin “aportant una experiència molt valuosa per a la participació
i l’educació”.

1.2.4 EL RECONEIXEMENT DE LA COOPERACIÓ DES DE L’ÀMBIT LOCAL

Si els anys 70 són de llançament de la idea de l’ajuda oficial al desenvolupament des dels
països del Nord cap als del Sud, als anys 80 té lloc el reconeixement del paper que poden
jugar les institucions locals en aquest esforç. Els primers esdeveniments importants són la
Conferència de Florència sobre Ciutats i Cooperació al Desenvolupament (1983) i la I
Conferència Europea sobre Ciutats i Desenvolupament (Colònia, 1985). En aquesta última
s’adopta la Crida de Colònia, un text essencial a la història de la cooperació descentralitza-
da: “Fem una crida a les autoritats locals per tal que estimulin i donin suport als intercanvis Nord-
Sud, juntament amb les ONG. Considerem aquest procés de descentralització com el punt de par-
tida –veritable desafiament– per incrementar la sensibilització de l’opinió pública cap a una major
comprensió dels problemes Nord-Sud”. La Crida apunta ja un programa  de tot allò en què pot
treballar la cooperació des de l’àmbit local: informació, educació, agermanaments, cam-
panyes, projectes...

El 1988 la Conferència del Consell d’Europa sobre Interdependència i Solidaritat, celebrada
a Madrid, recomana impulsar la cooperació descentralitzada. El 1989 la Comissió de les
Comunitats Europees comença a parlar de Cooperació Descentralitzada i obre una línia
pressupostària específica, la B7-6430, de la Direcció General VII, dedicada al desenvolupa-
ment. La Conferència Internacional Sud-Nord, que va tenir lloc a Bulawayo (Zimbabwe) el
1990, amb participació de poders locals i ONG de 25 països, va acordar la Crida de
Bulawayo, que emfasitza el paper que han de jugar les institucions locals en les relacions
Sud-Sud i Sud-Nord.

De 1992 són la Carta de Berlín i el seu Pla d’acció, resultat de la conferència celebrada en
aquesta ciutat amb el títol “Iniciatives locals per a un desenvolupament sostenible”, amb la par-
ticipació d’ONG, autoritats locals i moviments socials de 53 països. La Carta de Berlín, que
reprèn l’esperit de les crides de Colònia i Bulawayo, és un text ric en idees i iniciatives de
cooperació des de l’àmbit local. Estableix els principis que han de guiar les relacions entre
Nord i Sud: democràcia, sostenibilitat, justícia, equitat, tolerància, acció conjunta i inter-
dependència.
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Un exemple recent de reconeixement de l’especifitat i el valor de la cooperació descentra-
litzada per part de les institucions europees el trobem al Reglament 1659/98 del Consell de
les CE: “La cooperació descentralitzada constitueix un nou enfocament de la cooperació al desen-
volupament que col·loca els agents al centre mateix de l’execució i per tant persegueix el doble objec-
tiu d’adaptar les operacions a les necessitats i fer-les viables”.

També al nostre país les iniciatives de solidaritat amb el Sud des d’institucions locals
comencen a créixer de forma important als anys 80. És a principis d’aquesta dècada quan
un grup d’entitats coordinades per Justícia i Pau impulsaren una campanya ciutadana de
recollida de signatures per demanar que l’Estat espanyol complís la recomanació de les
Nacions Unides de destinar el 0,7% del seu Producte Interior Brut a la cooperació al desen-
volupament. Fruit d’aquesta campanya es recolliren més de 200.000 firmes que, encara que
no va aconseguir els objectius que l’havien originat, sí que mobilitzà i sensibilitzà molts
col˙lectius, entitats, persones individuals i alguns ajuntaments, que se sumaren de forma
explícita a la campanya del 0,7%.

D’aquesta campanya se’n derivà la idea que també l’administració local tenia una aporta-
ció específica a realitzar en aquesta tasca de solidaritat i que ningú no podia deixar d’exer-
cir-la amb el pretext que havien de ser altres instàncies les que fessin aquesta aportació.
Amb la voluntat de fer realitat aquesta idea neix a Catalunya, el 1986, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, al qual seguirien institucions similars al País Basc, Euskal
Fondoa (1988); a València, el Fons Valencià per la Solidaritat (1992); a Mallorca, el Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (1993); a Menorca, el Fons Menorquí de Cooperació (1993);
a Galícia, el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (1997); a Eivissa i Formentera, el Fons
Pitiús de Cooperació (1999) i a Andalusia, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (2000).

Alhora, el setembre de 1995 es va crear la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat,
marc de representació conjunta en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància,
afectin els interessos comuns dels diferents fons de cooperació i solidaritat existents a l’Estat
espanyol. La Confederació de Fons va sorgir amb la certesa que hi ha una àmplia coinci-
dència de plantejaments entre els diferents fons, encara que cadascun hagi nascut a partir
d’uns orígens diferents a cada àmbit territorial, i per tant, amb una identitat pròpia. Per
això, des del moment de la fundació, es va acordar de treballar d’una manera coordinada
però amb una total independència entre els diferents fons.

Per altra banda, la I Jornada sobre la Cooperació al Desenvolupament des de les corpora-
cions locals, organitzada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i cele-
brada a Valladolid el 1989, va suposar un reconeixement de la rellevància que en aquell
moment estava adquirint aquest sector. També des del món de les ONGD s’ha fet una espe-
cial atenció a la cooperació feta des d’institucions autonòmiques i locals, un interès que es
va traduir en la celebració de la I Jornada de Cooperació Descentralitzada a Getafe, el juny
de 1996. La II va tenir lloc a Alcorcón el juny de 2000. Ambdues Jornades es varen orga-
nitzar conjuntament entre la Confederació de Fons i la Coordinadora d’ONGD d’Espanya
(CONGDE).

Al llarg dels anys les diferents Federacions internacionals de municipis: la Unió
Internacional d’Autoritats Locals (IULA), i la Federació Mundial de Ciutats Unides (FMCU)
s’han pronunciat sobre la necessitat de fomentar la cooperació municipal al desenvolupa-
ment. Així es destaquen el XXXIV Congrés Mundial de la Unió d’Autoritats Locals celebrat
a Barcelona el 24 de març de 1999 amb el lema “Governs locals units en una missió mundial”.

A Catalunya, les dues instàncies municipalistes on s’agrupen els ens locals, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) i la Federació de Municipis de Catalunya
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(FMC) s’han pronunciat reiteradament per fomentar la participació de les instàncies locals
del nostre país en iniciatives solidàries.

1.2.5 LA COOPERACIÓ MUNICIPAL EN EL MARC DELS FONS DE COOPERACIÓ 

Tal i com hem apuntat, l’àmbit local és un espai privilegiat per teixir xarxes de solidaritat
entre els pobles del Nord i del Sud. Aquestes xarxes s’han d’anar construint a partir de la
participació ciutadana en les diverses associacions, sindicats, centres educatius, etc. El
municipi, com a instància institucional més propera a la ciutadania, té la responsabilitat de
col·laborar amb aquestes iniciatives socials i d’oferir-los vies per exercir la seva vocació de
solidaritat. Des del municipi s’ha de fer una política de suport a les iniciatives locals, de
coordinació d’aquests esforços i de sensibilització al voltant de la necessitat d’una major
equitat entre Nord i Sud. El municipi és, doncs, un lloc idoni per practicar aquesta coope-
ració descentralitzada de la qual parlàvem: deslligada de grans pressions polítiques, aliena
a interessos comercials i tendint a un desenvolupament sostenible des del punt de vista eco-
nòmic, social, ambiental i polític.

Tot i així, la cooperació feta des del municipi té els seus propis riscos. El primer gran risc és
el de l’atomització, és a dir, el de la multiplicació de petits esforços dispersos tant en l’espai
com en el temps. La proliferació de petits projectes, sovint fragmentaris, en àrees geogràfi-
ques llunyanes unes de les altres i que no sempre tenen continuïtat en el temps, no cons-
titueix el millor camí per a un treball de cooperació que aspiri a consolidar-se i a ser cons-
tantment avaluat i reorientat. El segon gran risc és el de l’assumpció de responsabilitats per
a les quals no es tenen la capacitació ni els recursos necessaris. Un bon treball de coopera-
ció requereix personal tècnic capacitat per avaluar i seleccionar projectes, requereix capaci-
tat per fer un seguiment de la seva execució, i requereix voluntat d’informar-se i reflexio-
nar contínuament sobre quin és el treball de cooperació que s’ha de fer des de l’àmbit local.

Els fons de cooperació tenen la vocació de donar i ser resposta d’aquestes limitacions. L’anàlisi
i la reflexió al voltant de les diverses experiències de cooperació municipal dutes a terme a
l’Estat espanyol a partir de la dècada dels 80 va mostrar als propis municipis la necessitat de
crear instàncies que facilitessin la coordinació supramunicipal i optimitzessin el treball de les
diferents administracions locals. Els fons són sobretot espais de coordinació entre les diferents
entitats locals, que eviten, d’aquesta manera, models de cooperació contradictoris entre si.

L’existència dels fons es basa, doncs, en la necessitat de coordinar l’acció de diferents ins-
tàncies que vulguin fer una tasca de cooperació descentralitzada, un principi recollit també
per la Llei de cooperació internacional espanyola: “L’alt nombre d’institucions i entitats parti-
cipants a la política de cooperació ha propiciat el desenvolupament d’un programa d’ajuda des-
concentrat i descentralitzat i on cal assolir l’adequada col·laboració, complementarietat i coordi-
nació entre les diferents Administracions Públiques i els diferents actors de cooperació, capaç d’as-
segurar i garantir la major eficàcia i coherència del propi programa d’ajuda” (Exposició de Motius
de la Llei de cooperació internacional per al desenvolupament, 23/98).

Resulta de singular importància el fet que les pròpies ONG que treballen en el camp del desen-
volupament han recomanat la creació de fons de cooperació a les comunitats autònomes que
no en tenen. La Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament afirma que la proposta dels
fons “resulta un instrument administratiu eficaç i tècnic de cooperació municipal que evita duplicitats
de finançament i despeses de gestió”. Els fons, afegeix, “donen una major consistència i continuïtat
als projectes, i faciliten la relació entre les administracions i les ONGD” (CONGDE, 1999).

L’adequació dels fons de cooperació com a resposta al risc de descoordinació que compor-
ta la cooperació descentralitzada l’ha fet palesa el Comitè d’Ajuda al Desenvolupament
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(CAD), és a dir, l’organisme especialitzat en cooperació internacional de l’Organització per
a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE): “La descentralització de les activi-
tats d’ajuda o bé pot portar a la dispersió d’esforços o bé a una certa manca de coherència en les
accions empreses . Els fons de cooperació i solidaritat regional són unes altres característiques inte-
ressants i positives de l’ajuda espanyola. Permeten a un municipi més petit, que no es pot perme-
tre crear el seu propi programa d’ajuda, d’agrupar-se en ‘Fons de Cooperació’ regionals constituïts
en forma d’organitzacions sense ànim de lucre” (CAD, 1998).

1.2.6 EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

1.2.6.1 ORIGEN

El Fons Català de Cooperació va néixer el juliol de 1986 amb la voluntat de ser un organis-
me de caràcter mixt en el qual poguessin confluir totes les institucions públiques (ajunta-
ments, consells comarcals, diputacions i Generalitat) i les entitats ciutadanes (associacions,
col·lectius i empreses més sensibles a aquesta problemàtica), per tal de contribuir des de
l’àmbit català al desenvolupament dels països més empobrits del planeta.

1.2.6.2 ÀMBIT DE PROJECTES DE COOPERACIÓ

Línies de Treball

Les línies estratègiques de treball del Fons Català s’agrupen dins d’un marc temàtic i geo-
gràfic prioritaris.

Marc temàtic

• Municipalisme, poder local i descentralització
• Desenvolupament humà i sostenible
• Immigració i desenvolupament
• Drets humans i drets dels pobles

Marc geogràfic

• Regió d’Amèrica Llatina amb dues àrees de prioritat:
• Centreamèrica, Mèxic i el Carib
• Sud-Amèrica: àrea Andina i el Brasil
• Treball en formació-educació, processos de desenvolupament social i productiu i

enfortiment de la democràcia
• Regió del Mediterrani amb prioritat al Magrib:

• Es cerca potenciar la participació ciutadana associativa, l’intercanvi cultural, la pro-
tecció del medi ambient i l’equilibri ecològic

• Creació d’un Fòrum de Municipis Mediterranis per la Pau
• Regió Subsahariana

• Obrir espais a la relació amb col˙lectius d’immigrants d’àmbit local
• Denunciar a fi de prevenir conflictes
• Seguiment del procés emergent de desenvolupament municipal
• Treball en construcció d’infraestructures, desenvolupament rural i productiu i educació

• Regió Europea
• Suport només a zones de conflictes bèl˙lics recents com són els Balcans i Txetxènia
• Accions d’impuls de la reconstrucció postbèl˙lica i foment de la reconciliació nacional
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1.2.6.3 ÀMBIT DE SENSIBILITZACIÓ

Des de l’Àrea de Sensibilització s’ha proposat des del Fons donar suport i continuïtat al tre-
ball endegat l’any 2000 i que consisteix a ampliar i donar suport a projectes que:

• Impulsin la reflexió, el debat i l’avaluació de la cooperació al desenvolupament per tro-
bar indicadors que ajudin a millorar-la.

• Promoguin mecanismes que obren nous espais i alternatives en les relacions econòmi-
ques (comerç just, banca ètica, deute extern).

• Fomentin el diàleg intercultural, especialment entre aquells pobles que formen part de
la conca de la Mediterrània.

• Obrin nous espais en els mitjans de comunicació  per la denúncia de les causes de la
pobresa, de la violència i de les guerres.

Enguany també es continuarà amb la tasca de sensibilització endegada amb l’exposició Una
mirada al món, que ha tingut una molt bona acollida i que a hores d’ara ja ha recorregut
més d’una vintena de municipis de tot Catalunya. L’exposició vol ser una aproximació a les
diferents manifestacions del desequilibri entre Nord i Sud. En forma d’exposició itinerant,
es presenten 15 apartats on s’exposa la situació que viuen els països del Sud, que afecten el
77% de la població mundial.

1.2.6.4 ACTIVITATS I CAMPANYES REALITZADES DARRERAMENT

Ajut sanitari d’emergència a Palestina

La visita del primer ministre israelià Ariel Sharon a l’esplanada de les mesquites (Jerusalem) el
mes de setembre va provocar un seguit de protestes per part de la població palestina, desembo-
cant en enfrontaments amb l’exèrcit israelià. Des del 29 de setembre de 2000 –data que comen-
ça la segona Intifada– han mort més de 400 palestins i el nombre de ferits supera els tretze mil.

Davant d’aquesta situació, el Fons Català va endegar una campanya d’emergència consis-
tent a donar suport als serveis sanitaris dels territoris ocupats a través de l’Assemblea de
Cooperació per la Pau i la seva contrapart, el Creixent Roig Palestí. Aquesta campanya ha
consignat fins al moment més de 18 milions de pessetes.

L’increment de la violència va comportar que els centres hospitalaris que depenen de
l’Autoritat Palestina quedessin desbordats. El Creixent Roig Palestí, és l’única organització
amb un servei permanent d’urgències que ofereix cobertura a tot Palestina. El 1996 va ser
designada pel president Iàsser Arafat per prestar serveis d’urgències mèdiques a la població
palestina dels Territoris Autònoms i dels territoris Ocupats per Israel, Gaza i Cisjordània.

Aquesta organització opera amb 28 vehicles, 6 grans estacions, 6 hospitals de campanya i
74 Serveis d’Emergència a Gaza, i amb 47 ambulàncies, 15 estacions i nombrosos Serveis
d’Emergència a Cisjordània.

El suport del Fons Català permet facilitar el subministrament de medicaments, material clí-
nic i equipament per als Serveis d’emergència i les Clíniques i Hospitals del Creixent Roig
Palestí. La contrapart adquireix el material i medicaments a través dels seus proveïdors habi-
tuals, ja que les autoritats militars israelianes han prohibit la circulació entre les diferents
ciutats dels Territoris Palestins, fins i tot a les ambulàncies.

Hi han participat un total de 54 ajuntaments, 1 consell comarcal i diverses entitats locals,
que han aportat un total de 17.994.325 ptes.
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Ajut d’emergència: Centreamèrica un altre cop

Arran dels terratrèmols a El Salvador del 13 de gener i del 13 de febrer de 2001, el Fons
Català ha endegat una campanya d’emergència que  ha prioritzat el treball amb les contra-
parts locals que són els veritables actors en l’impuls del desenvolupament dels seus pobles.
Les accions del Pla d’Emergència s’estan duent a terme en coordinació directa amb les alcal-
dies i/o organitzacions socials.

L’objectiu del Fons Català ha estat garantir al màxim que els recursos arribin oportunament
a la població damnificada més necessitada.

En aquest sentit, la coordinació amb els actors locals està essent directa i les propostes d’a-
jut s’estan generant a partir de les necessitats de la població afectada i les autoritats locals.

Hi han participat un total de 119 ajuntaments, 3 consells comarcals, 1 diputació i diverses
entitats locals, que han aportat un total de 40.704.951 ptes.

Índia: Campanya d’emergència

El passat 26 de gener de 2001 un terratrèmol va afectar l’estat de Gurajat a l’oest de l’Índia
amb el balanç de prop de 100.000 víctimes mortals. La magnitud del sisme va provocar  la
destrucció d’edificis (entre els quals hospitals) i va afectar carreteres, línies de trens a banda
de vàries ciutats.

Des del Fons s’ha establert des de fa temps l’acord de treballar amb organitzacions locals que
eren contraparts abans de la situació de desastre. Davant la manca d’ONG catalanes pre-
sents a la zona afectada abans del sisme, des del Fons es va proposar de canalitzar els recur-
sos aportats pels ajuntaments de forma coordinada a través de la Creu Roja i d’Intermón,
tot coneixent en un termini curt de temps la destinació final dels recursos.

En la campanya hi ha participat 73 ajuntaments, 1 consell comarcal i diverses organitza-
cions i entitats que han aportat en total 15.460.296 ptes.

Huracà Mitch: campanya d’emergència i reconstrucció a Centramèrica

Els prop de 200 milions de pessetes aplegats per part de les institucions, les entitats i la ciu-
tadania catalana s’han aplicat a 47 projectes d’emergència i reconstrucció a Nicaragua,
Guatemala, Hondures i El Salvador. L’oportunitat en què varen arribar els recursos als dife-
rents projectes d’emergència ha facilitat l’assoliment dels objectius plantejats en els dife-
rents projectes desenvolupats. Tanmateix, aquesta col·laboració no ha resolt la situació de
les poblacions afectades, però sí que ha permès endegar processos de suport i d’acompan-
yament als poders municipals i entitats locals en la llarga i complexa tasca de la recons-
trucció a través d’estratègies orientades a reconstruir per transformar.

Durant tot el procés d’intervenció a les zones afectades, els actors locals (alcaldies, organit-
zacions comunitàries i ONG locals), han estat els actors principals en el procés de transfor-
mació de la seva realitat. En aquest sentit la gran majoria dels projectes desenvolupats han
sorgit de les pròpies necessitats i, atesa la voluntat dels poders locals i el grau de participa-
ció activa dels propis beneficiaris, s’han pogut traduir a nivell operatiu en cases, latrines,
ponts, camins, aliments i organització, entre d’altres.

La campanya endegada el novembre de 1998 per pal˙liar els efectes catastròfics de l’huracà
estava estructurada en tres fases: ajut immediat: rescat i sobrevivència; suport urgent: reha-
bilitació; i suport sostingut a tots els sectors per a la reactivació social i productiva: recons-
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trucció. En aquest sentit, durant l’any 1999 es van desenvolupar els projectes emmarcats en
la fase de rehabilitació, atenent els sectors d’infraestructures d’hàbitat, xarxa viària, aqüe-
ductes i plans emergents de suport a la sembra de grans bàsics per a l’autosubsistència. El
pla operatiu per l’any 2000 estava integrat per propostes emmarcades en la continuïtat del
procés de rehabilitació i el suport a la reactivació social i productiva.

En el marc de la Campanya per a la reconstrucció de Centreamèrica després de l’huracà
Mitch, el Fons Català de Cooperació, la Université de París 1-Sorbonne i el grup URD
(Emergència-Rehabilitació-Desenvolupament), l’abril de 2001 han signat un conveni de for-
mació pràctica i col·laboració, a partir de l’elaboració d’una avaluació d’impacte a dos anys
del pas de l’huracà Mitch per Nicaragua.

L’avaluació contempla una estada de 6 mesos sobre terreny, de juny a novembre, ambdós
inclosos, i una restitució dels resultats de l’avaluació als socis del Fons Català a Catalunya,
prevista a inicis de desembre de 2001.

L’avaluació d’impacte es durà a terme a quatre zones de Nicaragua, concretament dos muni-
cipis on la intervenció d’emergència s’hagi realitzat al medi rural i dos municipis al medi
urbà, concretament Somoto i Posoltega, i Estelí i Ciudad Sandino, respectivament.

Un dels objectius de l’avaluació post-Mitch és fer un estudi comparatiu entre models d’in-
tervenció per afrontar emergències, s’analitzarà l’impacte, a dos anys del Mitch, de dues
intervencions a un mateix municipi, des de la cooperació descentralitzada, a través d’ana-
litzar una intervenció del Fons Català i des de la cooperació no governamental, a través de
la intervenció d’una ONG de l’Estat francès.

Amb els resultats d’aquesta avaluació d’impacte, que seran socialitzats als socis a través
d’una jornada de restitució, el Fons Català vol valorar la qualitat de la seva intervenció i les
relacions amb les seves contraparts locals, que són els governs municipals implicats en
plans de reconstrucció en zones de crisi recorrent. Tot això per valorar el treball realitzat fins
ara en marcs de crisi i emergència i treure’n lliçons que enriqueixin la planificació estratè-
gica i els continguts dels programes operatius del Fons Català.

Campanya d’emergència a Veneçuela i Moçambic

A la campanya d’emergència per Veneçuela es recolliren uns 24 milions de pessetes que es
distribuïren a les zones més afectades de la perifèria de Caracas. Per a la campanya de
Moçambic es recolliren una mica més de 40 milions de pessetes que es destinaren a aten-
dre les necessitats sanitàries dels camps de desplaçats i a donar suport a la compra i distri-
bució d’eines i llavors per poder començar a conrear la terra després que les aigües comen-
cessin a baixar.

La situació als Balcans

Es dugué a terme una campanya d’emergència a la zona del Balcans on s’atengué princi-
palment la població kosovar desplaçada en èxode forçós a altres països veïns (Albània,
Macedònia, Bòsnia...). Es varen destinar més de 67 milions de pessetes aportats per diferents
entitats i ajuntaments.

Àrea Mediterrània

Es va distribuir a més de 35 municipis de Catalunya l’exposició La Mediterrània una cruïlla
de pobles. Coincidint amb aquesta exposició es dugueren a terme iniciatives d’acostament a
la problemàtica dels països de la regió.
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Deute Extern

S’aprovà en Assemblea General una moció a favor de la condonació del deute extern. Des
d’aleshores ja s’han aprovat mocions en aquest sentit a més de 25 municipis i a 2 consells
comarcals. Posteriorment, i ja en el primer trimestre del 2000, es donà suport a la Consulta
Social per l’Abolició del Deute, iniciativa promoguda per la pròpia societat civil i que va
tenir una gran acollida ja que hi van participar més de 515.000 persones a Catalunya, tot i
la prohibició de la Junta Electoral Central.

El Desenvolupament, un dret de tot els pobles

Durant el primer trimestre del 2000 es realitzà la 2a edició d’aquesta campanya, iniciativa
conjunta de la Generalitat de Catalunya, de la Federació Catalana d’ONGD i del Fons
Català. Els 4 eixos temàtics de la campanya van ser: deute extern, comerç just, divulgació
de l’informe de desenvolupament humà del PNUD i la llei catalana de cooperació.

Contra la impunitat pel judici a Pinochet

S’està donant suport a les entitats de drets humans xilenes que impulsen la celebració del
judici contra el general Augusto Pinochet per crims contra la humanitat, tant durant el perí-
ode del procés davant la Justícia Britànica com actualment per reclamar un judici just a
Xile, ja que es creu que aquest procés està sent un referent importantíssim en el dret penal
internacional per lluitar arreu contra la impunitat.

1.2.6.5 DINÀMICA INTERNA

El Fons ha creat tres comissions de treball que volen ser un espai de participació que abra-
cen diferents àmbits:

• Comissió de Municipalisme
Dur a terme una avaluació comparativa d’impacte del programa d’emergència a dos
anys de l’huracà Mitch a Nicaragua i una trobada amb municipis catalans agermanats
amb municipis cubans.

• Comissió de la Mediterrània
Amb voluntat de generar relacions d’intercanvi i acostament en aquesta àrea entre els
diversos municipis.

• Comissió del Marc Legal
A l’àmbit de l’Estat, cal vetllar pel compliment del Pla Director Quadriennal derivat de
la Llei de cooperació i a Catalunya continuar el seguiment del debat de la Llei catalana
de cooperació.

A principis de l’any 2000 es va crear el Consell Assessor del Fons, amb l’objectiu de cons-
tituir un marc de relació estable amb diversos agents socials per tal de compartir el debat
sobre criteris i polítiques de cooperació. El Consell ofereix alhora la possibilitat de ser un
marc per impulsar campanyes o propostes concretes de sensibilització en àmbits socials
molt diversos per tal d’intentar arribar a tota la ciutadania. El Consell està integrat per 15
persones entre representants del Fons, de la Federació Catalana d’ONG, de la Federació
Catalana d’ONG per la Pau, de la Federació Catalana d’ONG pels DDHH, de la
Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme, de la Coordinadora
d’ONG de les Comarques Tarragonines, de la Coordinadora d’ONG de les Terres de Ponent
i de la Plataforma 0,7%.
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La Junta Executiva és l’òrgan de direcció escollit a l’Assemblea General de socis i actualment
té una presidència, una vicepresidència, una secretaria, una tresoreria, 23 vocalies i una
gerència representades de la següent manera:

President: Joan Aguado i Masdeu, alcalde de VILAFRANCA del PENEDÈS.

Vicepresident: Lluís M. Corominas i Díaz, alcalde de CASTELLAR del VALLÈS.

Secretari: Jaume Soler i Pastells, alcalde d’ARBÚCIES.

Tresorera: Núria Garriga i Pujol, tinent d’alcalde de MOLINS de REI.

Vocals: Leonor Gallardo de la Torre, regidora de BADALONA; Pere Alcober i Solanas,
regidor de BARCELONA; Pilar Rocafort i Vidal, tinent d’alcalde de CALELLA; Joan
Manuel Patón i Barnés, tinent d’alcalde de CASTELLDEFELS; Josep M. Guinart i Solà,
alcalde de l’ESCALA; Àlex Sáez i Jubero, regidor de GIRONA; Lluís Bertran i Bertran,
alcalde de GIRONELLA; Nicolás Cortés i Rojano, regidor de L’HOSPITALET; Lluís
Segalàs i Sala, alcalde de LLAVORSÍ; Pilar Castillo i Elies, regidora de LLEIDA; Consol
Prados i Martínez, tinent d’alcalde de MATARÓ; Juli Clavijo i Ledesma, regidor
d’OLOT; Antoni Oliach i Güell, regidor de REUS; Xavier Ruiz i Ribes, regidor de SANT
JUST DESVERN; Dolors Gómez i Fernández, regidora de SANTA COLOMA de GRAME-
NET; Manuel Llord i de Cara, regidor de SANTA PERPÈTUA de MOGODA; Pere Junyent
i Dolcet, alcalde de SITGES; Carme Ferré i Grau, regidora de TARRAGONA; Pere Navarro
i Morera, tinent d’alcalde de TERRASSA; Lluc Raga i Sauch, alcalde d’ULLDECONA;
Daniel Fernández i González, cap de Gabinet del Vicepresident 1r de la DIPUTACIÓ
DE BARCELONA; Josep Manuel Bassols i Puig, diputat de la DIPUTACIÓ DE GIRONA;
Lluís Bordas i Gifre, delegat de la MANCOMUNITAT de MUNICIPIS de l’AMB.

Gerent: Núria Camps i Vidal.

1.2.6.6 SOCIS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

L’ augment ininterromput dels recursos s’explica per l’evolució del nombre de socis al llarg
de la història del Fons, que sempre ha estat creixent. Dels 240 socis comptabilitzats a l’ac-
tualitat, 215 són ajuntaments, 12 són altres institucions (consells comarcals, diputacions,
etc.) i 13 són entitats i ONG. Aquests 215 ajuntaments concentren el 82,3% de la població
catalana.

Les dues entitats que agrupen els ajuntaments catalans, l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques (ACMC) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), són organitzacions
col˙laboradores del Fons i insten els seus integrants a associar-se al Fons Català.

El Fons té com a entitat protectora la Generalitat de Catalunya i és membre del Consell de
Cooperació de la Generalitat des de la seva constitució, el 1995.
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Abrera
Aiguafreda
Alcanar
Alella
Alfarràs
Alió
Alpens
L’Ametlla del Vallès
Anglès
L’Arboç
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Badalona
Badia del Vallès
Banyeres del Penedès
Banyoles
Barberà del Vallès
Barcelona
Begur
Berga
Besalú
Bescanó
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Les Borges Blanques
El Bruc
Les Cabanyes
Cabrera de Mar
Caldes d’Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Cambrils
Campdevànol
Camprodon
Canet de Mar
Canovelles
Cardedeu
Cassà de la Selva
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castell-Platja d’Aro
Castelló d’Empúries
Castellterçol
Castellví de la Marca
La Cellera de Ter
Celrà
Cerdanyola del Vallès
Corbera de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cunit
L’Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres
Flaçà
Flix
Fontcoberta
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Girona
Gironella
La Granada
Granollers

Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet
Igualada
La Jonquera
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Lloret de Mar
Les Llosses
Lluçà
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Les Masies de Voltregà
El Masnou
La Masó
Masquefa
Massanes
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montblanc
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Mont-ras
Montmeló
Navarcles
Olot
Palafolls
Palafrugell
Palau de Plegamans
Pallejà
Parets de Vallès
Perafita
Peralada
Pineda de Mar
El Pla de Santa Maria
Les Planes d’Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Regencós
Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
La Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
Roses
Rubí
Sabadell
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou

Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Gregori
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Ramis
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pol de Mar
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Corcó
Santa Maria d’Oló
Santa Maria de Palautordera
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Secuita
La Sénia
Sentmenat
La Seu d’Urgell
Sitges
Súria
Tagamanent
Tarragona
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torredembarra
Torrelles de Llobregat
Torres de Segre
Torroella de Montgrí
Tortosa
Tossa de Mar
Ulldecona
Vacarisses
Vallfogona de Ripollès
Vallromanes
Valls
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
El Vendrell
Vic
Vidreres
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar
Xerta
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Altres Institucions:

Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
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
Programa CUD / Unió Europea
Programa PRODERE / Nacions Unides
Programa UNOPS / Nacions Unides

Institució protectora:

Generalitat de Catalunya
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1.3 METODOLOGIA

La metodologia emprada en aquest estudi ha estat la realització d’una entrevista tancada
(enquesta) com a tècnica de recollida de dades i l’entrevista semioberta com a tècnica per
complementar la informació recollida per l’enquesta.

La població estudiada han estat els 946 ajuntaments, els 41 consells comarcals, les 4 dipu-
tacions provincials i la Mancomunitat de Municipis de l’AMB.

Des d’un principi es va considerar la totalitat de la població com l’objecte d’estudi sense
definir una mostra concreta d’aquests grups, és a dir, es va enviar l’enquesta a totes les cor-
poracions locals, conscients que no rebríem resposta de tothom. Tanmateix, quant a ajun-
taments, es va marcar com a objectiu de respostes: per una banda, garantir el màxim de
representativitat possible en relació a la població total  (és a dir, que el marge d’error fos
baix, entre el 3% i 4%) i, per l’altra, estratificar la mostra en funció del nombre d’habitants
del municipi mantenint una proporcionalitat amb la població total. 

En aquest estudi s’ha realitzat una segona fase d’ampliació d’informació més qualitativa a partir
de la tècnica d’entrevista. L’objectiu d’aquesta fase ha estat aprofundir en aspectes o experiències
que s’han considerat destacables i pedagògiques en el marc de la cooperació municipal. S’han
realitzat entrevistes a diferents alcaldes i regidors de Catalunya, i a través del relat personalitzat
s’ha indagat en aspectes concrets de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

(Les entrevistes s’adjunten en un annex)

1.4 ESTRUCTURA DE RESULTATS

Un cop definits els objectius i la metodologia de l’estudi s’exposa a continuació com apa-
reixen presentats els resultats.

En aquest estudi s’han tractat les dades dels ajuntaments, dels consells comarcals, de les
diputacions i de la Mancomunitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En primer lloc es realitza l’anàlisi de la cooperació des dels ajuntaments. En aquest sentit
com que disposem d’informació precisa i detallada d’una bona part dels ajuntaments de
Catalunya l’anàlisi s’ha estructurat tenint en compte onze apartats. Cada apartat fa refe-
rència a aspectes concrets de la cooperació municipal. A continuació detallarem els apartats
i els subapartats que contindrà cadascun.

En segon lloc es presenten les característiques dels consells comarcals, de les diputacions i
de la Mancomunitat de Municipis de l’AMB quant a cooperació i solidaritat. A tall d’exem-
ple s’exposen les experiències dels consells comarcals i de les diputacions que han facilitat
la informació que es demanava a l’enquesta sobre la cooperació i la solidaritat, i de la
Mancomunitat de Municipis de l’AMB.

Característiques generals dels municipis catalans

Es presenten les característiques generals dels municipis catalans quant a cooperació con-
siderant la informació de què disposem des de tres perspectives:

• sobre el total d’ajuntaments catalans
• sobre la informació de què disposem
• sobre la mostra obtinguda de l’enquesta

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 29

FonsCataSud.PP01.def  25/2/02  01:46  Página 29



Anàlisi de les dades econòmiques

Es presenten els recursos que els ajuntaments destinen a cooperació i solidaritat considerant:
• el volum de recursos
• les ptes. per habitant
• el percentatge sobre els ingressos municipals destinats a cooperació

S’inclou un subapartat sobre els ajuntaments quant a partida específica per a cooperació i
un article tècnic sobre la justificació dels ingressos propis municipals dins dels pressupostos
municipals.

Destinació dels recursos

Es presenten on i com s’han destinat els recursos per a cooperació i solidaritat, considerant:
• els recursos destinats via Fons Català o altres vies
• les  línies d’actuació: cooperació, emergència i sensibilització

A partir dels projectes sobre els quals tenim dades s’analitzen:
• els sectors de cooperació
• els beneficiaris
• la distribució geogràfica

Estructura municipal

Es presenta dins l’organigrama municipal des d’on duen a terme els temes de cooperació i
solidaritat els ajuntaments que destinen recursos a cooperació.

Consell de Cooperació Municipal

Es presenten els Consells de Cooperació que existeixen en els diferents municipis i s’ana-
litzen les característiques d’aquests.

Agermanaments

Es presenten els agermanaments sobre els quals tenim informació i es descriuen les seves
característiques.

Gestió de projectes

Es presenta l’elaboració del cicle d’un projecte i on intervenen els ajuntaments en cadas-
cuna de les etapes. Considerant:

• mecanisme de selecció de projectes
• anàlisi tècnica dels projectes
• seguiment dels projectes
• criteris de selecció

Coordinadora local d’entitats

Es presenten les coordinadores locals d’entitats que treballen temes de cooperació al des-
envolupament i la solidaritat a diferents municipis.

Acció institucional

Es presenten el nombre de mocions relacionades amb cooperació al desenvolupament i soli-
daritat realitzades pels ajuntaments.
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Mecanismes de difusió

Es detallen els mecanismes que utilitzen els ajuntaments per donar a conèixer les activitats
de cooperació i solidaritat.

Es complementarà la informació de l’estudi amb els annexos.
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CAPÍTOL 2

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
DELS MUNICIPIS CATALANS
QUANT A COOPERACIÓ
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2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS MUNICIPIS CATALANS
QUANT A COOPERACIÓ

L’objectiu d’aquest capítol és fer una radiografia general sobre la situació de cooperació al
desenvolupament i la solidaritat dels municipis catalans amb els països del Sud. Es pren
com a unitat d´anàlisi el municipi i la seva densitat demogràfica. En aquest sentit, cal tenir
en compte una consideració prèvia. A Catalunya hi ha un total de 946 municipis; d´aquests
946, més de la meitat, en concret 525, tenen una població inferior als 1.000 habitants, és a
dir, hi ha molts municipis petits que si bé representen una proporció elevada dels munici-
pis catalans, quant a població representen una proporció molt petita. Per tant, per aconse-
guir uns resultats més representatius les dades que es presenten a les taules i gràfics d’aquest
capítol s´expressen tant en xifres absolutes de municipis com en percentatge sobre el total
de la població de Catalunya.

En les anàlisis presentades a continuació s’han utilitzat dades aconseguides per dues vies
diferents:

• En primer lloc, les dades facilitades pels 417 ajuntaments que han respost l’enquesta.

• En segon lloc, la informació dels ajuntaments que no han respost l’enquesta però que
han realitzat alguna col·laboració econòmica per a projectes de cooperació o emergèn-
cia a través del Fons Català de Cooperació els anys 1998, 1999 o 2000. Aquestes dades
com que no provenen de l’enquesta són incompletes i no se sap si l’import indicat és el
total que aquests ajuntaments han destinat a cooperació o només n’és una part.

2.1 AJUNTAMENTS DE CATALUNYA

2.1.1 SOBRE EL TOTAL D’AJUNTAMENTS DE CATALUNYA  

A partir de les enquestes rebudes i de les dades disponibles al Fons Català de Cooperació, es
disposa d’informació de 544 ajuntaments (el 57,5% del total) dels quals 341 (el 36% del
total) han realitzat accions de cooperació al desenvolupament en els tres darrers anys (1998-
1999-2000). Analitzant aquestes dades en relació a la població representada per aquests
municipis s’observa que els municipis que han realitzat accions de cooperació agrupen el
90,8% de la població catalana. 

Han realitzat accions de cooperació al desenvolupament en els tres darrers anys?(1998-1999-2000)

Per nombre d’ajuntaments Per població representada

Fan Núm. % Fan Habit. %
cooperació cooperació

DISPOSEM D’INFORMACIÓ
SÍ 341 36,0

DISPOSEM D’INFORMACIÓ
SÍ 5.676.062 90,8

NO 203 21,4 NO 141.815 2,3

NO DISPOSEM DE DADES 402 42,6 NO DISPOSEM DE DADES 428.812 6,9

Total 946 100 Total 6.246.689 100
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2.1.2 DISTRIBUCIÓ DE LES RESPOSTES A L’ENQUESTA EN FUNCIÓ
DE LA GRANDÀRIA DEL MUNICIPI  

Un dels aspectes que es desprèn de les dades anteriors és que, considerant el nombre total
de municipis de Catalunya que fan cooperació, aquests representen un percentatge baix,
però, en canvi, considerant els habitants que agrupen aquests municipis representen la
majoria de la població catalana. Per tant, se’n pot extreure que és la majoria de municipis
mitjans i grans els que fan accions de cooperació amb els països del sud, mentre que són,
majoritàriament, municipis petits els que no en fan o dels quals no disposem dades.

El gràfic següent mostra aquesta relació agrupant els municipis per trams de població. Les
dades estan expressades en percentatge sobre el total de municipis de cada tram. S’observa
que tots els municipis grans, de més de 25.000 habitants, fan accions de cooperació, així
com també la majoria dels municipis mitjans, entre 5.000 i 25.000 habitants.
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2.2 AJUNTAMENTS DELS QUALS DISPOSEM DE DADES

2.2.1 SOBRE EL TOTAL D’AJUNTAMENTS QUE DISPOSEM DE DADES  

En l’apartat anterior s’ha indicat que es disposa d’informació sobre 544 ajuntaments, dels
quals 341 fan accions de cooperació. Si es té en compte si la informació prové de l’enques-
ta o de les dades disponibles al Fons Català de Cooperació, la distribució d’aquests ajunta-
ments és la següent:

Per nombre d’ajuntaments Per població representada

Fan Núm. % Fan Habit. %
cooperació cooperació

Han respost l’enquesta
NO 203 21,4

Han respost l’enquesta
NO 141.815 2,3

SÍ 191 20,1 SÍ 4.922.263 78,8

Dades del Fons SÍ 150 15,8 Dades del Fons SÍ 753.700 12,1

Sense dades 402 42,4 Sense dades 428.911 6,9

Total 946 100 Total 6.246.689 100

2.2.2 RELACIÓ AMB EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ  

La relació dels ajuntaments amb el Fons Català de Cooperació s’estableix en funció del grau
de compromís, tant pel que fa a les aportacions econòmiques regulars com per la partici-
pació en els òrgans associatius. En aquest sentit es pot distingir entre:

SOCIS: són ajuntaments socis del Fons Català de Cooperació aquells que han aprovat la seva
adhesió mitjançant acord del Ple. A partir d’aquell moment es comprometen a abonar anual-
ment la quota de soci i una aportació per finançar projectes de cooperació amb els països del Sud.

COL·LABORADORS: anomenem ajuntaments col·laboradors del Fons Català de
Cooperació aquells que, sense un compromís de continuïtat plurianual, han fet aportacions
econòmiques per finançar projectes de cooperació o emergència amb els països del Sud, la
qual cosa no comporta un compromís estable de futur.

NO SOCIS:  aquells ajuntements que no mantenen cap relació de col·laboració en cap sen-
tit amb el Fons Català de Cooperació.
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Com es pot comprovar al gràfic
següent, gairebé la totalitat dels
ajuntaments catalans que fan
accions de cooperació (328 de
341) manté algun tipus de rela-
ció amb el Fons Català de
Cooperació. Cal destacar que
més de la meitat (el 60,7%) dels
ajuntaments cooperants en són
socis i que un 35,5% hi
col·laboren puntualment finan-
çant projectes de cooperació o
emergència. 

2.3 MOSTRA OBTINGUDA

2.3.1 DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA OBTINGUDA  

La mostra obtinguda són els ajuntaments que han respost l’enquesta i sobre els quals se
centrarà l’anàlisi. L’enquesta que ha servit de base per a l’estudi ha estat enviada a tots els
ajuntaments de Catalunya, dels quals 417 han contestat. 1 (Això suposa un error en les
afirmacions qualitatives que es puguin realitzar al llarg de l’estudi del 3’6%, que es consi-
dera un marge acceptable dins dels paràmetres de fiabilitat en els quals ens movem).

Atesa la diversitat de grandària (en habitants) dels municipis catalans un dels objectius
quant a respostes de l’enquesta fou aconseguir una mostra representativa de tot l’univers de
municipis assegurant que les respostes rebudes incloguessin municipis de tots els trams de
població en una proporció similar a la de la totalitat dels municipis catalans. En aquest sen-
tit, la taula que es mostra a continuació compara la distribució per trams del total d’ajun-
taments de Catalunya i  dels que han respost l’enquesta.

AJUNTAMENTS DE CATALUNYA AJUNTAMENTS MOSTRA  

Nombre Distribució   Nombre Distribució 

0 a 1.000 hab. 525 55,5%  0 a 1.000 hab. 204 48,9% 

1.001 a 5.000 hab. 259 27,4%  1.001 a 5.000 hab. 104 25,0% 

5.001 a 10.000 hab. 70 7,4%  5.001 a 10.000 hab. 37 8,9% 

10.001 a 25.000 hab. 53 5,6%  10.001 a 25.000 hab. 38 9,1% 

25.001 a 100.000 hab. 30 3,2%  25.001 a 100.000 hab. 25 6,0% 

100.001 a 500.000 hab. 8 0,8%  100.001 a 500.000 hab. 8 1,9% 

Més de 500.000 hab. 1 0,1%  Més de 500.000 hab. 1 0,2% 

Total 946 100%  Total 417 100%  
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1. A la primera part d’aquest capítol, s’ha fet referència a diversos ajuntaments que no han contestat l’enquesta,
però que han col·laborat econòmicament a través del Fons Català de Cooperació. Aquests ajuntaments queden exclo-
sos de la mostra que s’ha utilitzat per fer les anàlisis, atès que no es disposa d’informació suficient.
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No són socis del Fons
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Com es pot comprovar, la mostra manté certa proporcionalitat amb els ajuntaments de
Catalunya en cadascun dels trams escollits, tot i que els ajuntaments grans queden sobre-
representats. La sobrerepresentació respon a la realitat que la majoria d’ajuntaments a par-
tir de 25.000 habitants han realitzat accions de cooperació i han complimentat l’enquesta.

Del total de respostes rebudes, només 191 han complimentat correctament l’enquesta i fan
accions de cooperació, 23 han retornat l’enquesta incompleta, però han fet accions pun-
tuals especialment en campanyes d’emergència, i finalment n’hi ha 203 que diuen que no
han fet accions de cooperació. 

A partir d’aquestes dades, la mostra dels ajuntaments que s’analitzaran en els capítols pos-
teriors està formada pels 191 que han contestat correctament l’enquesta i han manifestat
que fan accions de cooperació. Quant a població representada, com ja es detalla a l’apartat
2.1.2, aquests 191 ajuntaments que s’analitzaran representen el 78,8% de la població
catalana.

AJUNTAMENTS QUE HAN RESPOST L’ENQUESTA

Han realitzat accions de cooperació al desenvolupament en els 3 darrers anys? 

Nombre % Habitants % 

SÍ fan Cooperació 191 45,8% 4.922.362 95,8% 

Enquesta incompleta, fan accions puntuals 23 5,5% 71.565 1,4% 

NO fan cooperació 203 48,7% 141.815 2,8% 

Total 417 100% 5.135.742 100%

Ajuntaments que han respost l'enquesta

23

203191

SÍ fan cooperació

Fan accions puntuals d'emergència

NO fan cooperació
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En relació a la grandària del municipi, la taula següent mostra que tots els ajuntaments amb
més de 10.000 habitants (i gairebé tots els majors de 5.000 habitants) que han contestat
l’enquesta, fan accions de cooperació de foema habitual, mentre que els municipis menors
de 1.000 habitants majoritàriament afirmen que no fan accions de cooperació.

AJUNTAMENTS QUE HAN RESPOST L’ENQUESTA

Ajuntaments cooperants o no cooperants per grandària del municipi

SÍ fan cooperació NO fan cooperació 

Nombre % Nombre % 

0 a 1.000 habitants 35 16,3% 169 83,3% 

1.001 a 5.000 habitants 71 33,2% 33 16,2% 

5.001 a 10.000 habitants 36 16,8% 1 0,5% 

10.001 a 25.000 habitants 38 17,8% 0  

25.001 a 100.000 habitants 25 11,7% 0   

100.001 a 500.000 habitants 8 3,7% 0   

Més de 500.000 habitants 1 0,5% 0   

Total 214 100% 203 100%  
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2.4 DESCRIPCIÓ DELS 191 AJUNTAMENTS ANALITZATS
QUE FAN COOPERACIÓ

Aquest apartat presenta les característiques dels 191 ajuntaments que han complimentat
degudament l’enquesta i han respost que sí que han realitzat accions de cooperació en els
tres últims anys.

2.4.1 AJUNTAMENTS COOPERANTS PER GRANDÀRIA DE MUNICIPI  

Nombre ajuntaments % Població representada %  

0 a 1.000 hab 28 14,7% 12.499 0,3%  

1.001 a 5.000 hab 59 30,9% 152.179 3,1%  

5.001 a 10.000 hab 34 17,4% 238.936 4,8%  

10.001 a 25.000 hab 36 18,8% 572.848 11,6%  

25.001 a 100.000 hab 25 13,1% 1.160.319 23,6%  

100.001 a 500.000 hab 8 4,2% 1.280.000 26,0%  

Més de 500.000 1 0,5% 1.505.581 30,6%  

Total 191 100% 4.915.703 100%  

2.4.2 DESTINACIÓ REGULAR DE RECURSOS  

Un aspecte a considerar és la freqüència amb què els ajuntaments destinen recursos a
accions de cooperació. En aquest sentit, i amb l’objectiu de valorar la política cooperació
que segueixen els ajuntaments, es distingeix entre els ajuntaments que ho fan regularment
i els que ho fan puntualment.

Regularment: ajuntaments que han destinat recursos a projectes de cooperació durant els
tres últims anys (1998, 1999 i 2000).

Puntualment: ajuntaments que han destinat recursos per a algunes accions o campanyes
algun dels últims tres anys, però no sistemàticament.

Nombre % 
ajuntaments

Regularment 166 86,9%   

Aportacions puntuals per a projectes

de cooperació o sensibilització 9 4,7%   

Aportacions puntuals per a emergència 16 8,4%   

Total 191 100%   

Com mostra la taula, la majoria dels ajuntaments de la mostra destinen recursos regular-
ment, fet que indica que hi ha una política de continuïtat en aquest àmbit.
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2.4.3 PERTINENÇA AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ  

A l’apartat 2.1.4 ja s’ha apuntat que la majoria dels ajuntaments que fan accions de coope-
ració tenen una vinculació amb el Fons Català de Cooperació com a soci o com a col·labo-
rador 2. En relació als 191 ajuntaments que han contestat l’enquesta i diuen que fan accions
de cooperació es mostra que la majoria (un 79,6%) són socis del Fons Català de Cooperació
i representen el 76,4% de la població catalana.

Ajuntaments % Població representada %  

Socis del Fons 152 79,6% 4.770.760 76,4%  

Col·laboradors del Fons 27 14,1% 131.640 2,1%  

No són socis del Fons 12 6,3% 19.962 0,3%  

Total 191 100% 4.622.362   

Ajuntaments no inclosos a la mostra   1.324.327 21,2%  

Total   6.246.679 100%  

2.4.4 RECURSOS DESTINATS A COOPERACIÓ A TRAVÉS DEL 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ (1999)  

Els ajuntaments socis del Fons Català de
Cooperació es comprometen a fer aportacions
econòmiques per finançar els projectes que el
Fons aprova cada any, però no hi ha una obliga-
ció quant al percentatge dels recursos destinats a
cooperació que es canalitzen a través del Fons.

En aquest gràfic es mostra que dels 191 socis i
col·laboradors del Fons Català que han contes-
tat l’enquesta correctament i fan accions de
cooperació (anys 1998, 1999 i 2000), n’hi ha
150 que han fet aportacions durant l’any 1999;
existeix diversitat quant al percentatge del seu
pressupost de cooperació que destinen al Fons
Català. Destacar que un 33% d’aquests ajunta-
ments (50 en total) destinen la totalitat de la
seva aportació a través del Fons Català.
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D’altra banda, si es creuen aquestes dades amb la grandària del municipi, s’observa un com-
portament diferenciat entre els ajuntaments grans, mitjans i petits, com es pot comprovar
a la taula següent.

Percentatge sobre el total de recursos per a cooperació via Fons Català (1999)
segons Grandària del municipi

Percentatge que De 0 a De 1.001 De 5.001 De 10.001 De 25.001 De 100.001 Més de 
destinen al Fons 1.000 a 5.000 a 10.000 a 25.000 a 100.000 a 500.000 500.000  

Han destinat el 100% al  15 25 3 7 0 0 0

Fons Català (88,2%) (64,1%) (10,3%) (21,2%)

Han destinat entre el 75% 2 0 7 4 0 4 0

i el 100% al Fons Català (11,8%) (24,1%) (12,1%) (50%)

Han destinat entre el 50% 0 8 8 4 7 0 0

i el 75% al Fons Català (20,5%) (27,6%) (12,1%) (30,4%)

Han destinat entre el 25% 0 1 6 6 9 0 0

i el 50% al Fons Català (2,6%) (20,7%) (18,2%) (39,2%)

Han destinat menys del 25% 0 5 5 12 7 4 1

al Fons Català (12,8%) (17,3%) (36,4%) (30,4%) (50%) (100%)

De la taula se’n desprèn una relació entre la grandària de municipi i el percentatge del seu
pressupost a cooperació que es canalitza a través del Fons Català, en el sentit que com més
petit és el municipi el percentatge que hi destina és més alt i a l’inrevés.

Aquesta correlació es pot comprendre si es considera que com més petit és un municipi, dis-
posa de menys recursos, tant econòmics, d’infraestructura, com de personal i, per tant, té
menys capacitat per gestionar-los directament. En conseqüència, hi ha una major tendèn-
cia dels municipis petits a confiar tot el seu pressupost de cooperació al Fons Català. En
aquest sentit, també és evident que com més recursos té un ajuntament més possibilitats té
de gestionar-los directament i per tant l’aportació que fa al Fons Català té més relació amb
la voluntat política del consistori que amb la capacitat tècnica.

En aquesta taula, també s’observa una excepció a aquesta tendència. Com es pot veure, hi
ha 4 ajuntaments grans (de més de 100.000 habitants) que canalitzen gairebé tota la seva
aportació a través del Fons Català. Aquests són ajuntaments que han signat convenis amb
el Fons Català, pels quals l’ajuntament fa la convocatòria local de subvencions, però l’anà-
lisi dels projectes i la gestió posterior dels recursos es trasllada al Fons Català.
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2.4.5 AJUNTAMENTS ANALITZATS QUE NO FAN COOPERACIÓ  

A la pregunta de si estan interessats a rebre el resultat de l’estudi, els 203 ajuntaments que
han contestat que NO han fet cooperació, diuen

SÍ estan interessats a rebre el resultat de l’estudi 71 35,0%  

NO estan interessats a rebre el resultat de l’estudi 17 8,4%  

No contesten la pregunta 115 56,6%  

Total 203 100%  

Aquesta opinió respecte a la voluntat de rebre més informació del resultat de l’estudi sem-
bla indicar una bona disposició a conèixer més de prop la pràctica de la cooperació muni-
cipal, fet que denota una obertura positiva a incorporar-s’hi.

Presentada la mostra sobre la qual se centrarà l’estudi es pot concloure:

S’ha obtingut un bon nivell de resposta amb un error del 3,6% en les afirma-
cions qualitatives i, per tant, es podran extreure conclusions generalitzables per
trams.
No hi ha cap municipi de més de 10.000 habitants que hagi respost l’enquesta
dient que no fa cooperació.
L’alt índex d’abstenció (un 58,2% dels ajuntaments no han respost l’enquesta)
denota que encara no és una pràctica assumida arreu. Cal destacar, però, que els
ajuntaments que han respost l’enquesta representen el 81,2% de la població de
Catalunya.  
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CAPÍTOL 3

CARACTERÍSTIQUES 
DELS ENS SUPRAMUNICIPALS
QUANT A COOPERACIÓ
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3. CARACTERÍSTÍQUES DELS ENS SUPRAMUNICIPALS
QUANT A COOPERACIÓ

A l’Estat espanyol conviuen tres nivells d’administració pública: el central, l’autonòmic i el
local. Amb l’objectiu de conèixer la realitat de la cooperació local catalana amb els països
del sud en aquest estudi s’han considerat tots els nivells de l’administració local.

Dins del nivell de l’administració local, l’àmbit territorial d’actuació de la Diputació és la
província, l’àmbit territorial de la Mancomunitat és l’àrea metropolitana, l’àmbit territorial
del Consell Comarcal és la comarca i l’àmbit territorial de l’Ajuntament és el municipi. 

L’informe següent pretén descriure com es tracta la cooperació al desenvolupament des dels
diferents ens supramunicipals existents a Catalunya. 

SOBRE EL TOTAL DE LES DIPUTACIONS, DELS CONSELLS COMARCALS I 
LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA  

Aquest apartat fa referència als consells comarcals i a les diputacions dels quals tenim infor-
mació. També inclourà les dades de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (MMAMB).

S’envià l’enquesta a les 4 diputacions, als 41 consells comarcals i a la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

• Quant a consells comarcals

• Quant a diputacions

• Quant a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han
enviat l’enquesta complimentada.

Han respost
l’enquesta

No disposem
d’informació

1

3

Han respost
l’enquesta

Dades del
Fons Català

No disposem
d’informació

18

8

15
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3.1 CONSELLS COMARCALS

L’enquesta fou enviada als 41 consells comarcals de Catalunya.

Han complimentat l’enquesta 8 consells comarcals i de 15 disposem de les dades dels  pro-
jectes que han finançat a través del Fons Català els anys 1998, 1999 i 2000. El nivell de res-
posta mostra que la cooperació al desenvolupament des de l’àmbit comarcal encara no és
una pràctica assumida i normalitzada.

Tenint en compte que no s’ha obtingut resposta de més consells comarcals s’ha considerat
oportú d’elaborar un document descriptiu dels que han complimentat l’enquesta i d’ad-
juntar els projectes d’aquells consells comarcals que no l’han resposta però que han vehi-
culat una aportació a través del Fons Català.

(En ambdós casos els projectes realitzats l’any 1999 s’inclouen en un annex).

Es presenta una fitxa descriptiva dels consells comarcals dels quals tenim informació.

L’objectiu d’aquest document és conèixer a partir de casos concrets com es coopera des de
l’àmbit comarcal, per tant no s’extrapolaran els resultats ni es farà una anàlisi general de la
cooperació comarcal, sinó que s’exposaran les pràctiques de cooperació dels consells
comarcals dels quals disposem de la informació.

18 21

2

Fan cooperació

No fan cooperació

No tenim
informació

Han destinat recursos a cooperació els anys
1998, 1999 o 2000
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CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÉS  

DADES DESCRIPTIVES

Habitants de la comarca: 172.286

S’ha realitzat accions de cooperació al desenvolupament o s’han destinat recursos a cooperació durant el 1988, 1999, 2000? SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: els temes de cooperació es duen a terme des del Dep. de Benestar Social.

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació.

DADES ECONÒMIQUES

1998 1999 2000

Pressupost total 737.062.975 931.061.103 954.016.919

Participació provinent del Fons

de cooperació local de Catalunya 98.436.698 101.670.531 103.903.096

Recursos destinats a cooperació 850.000 885.000 850.000  

• 0,7% A COOPERACIÓ: manifesten haver assolit el 0,7% l’any 1998 i actualment també destinen el 0,7%.

• CÀLCUL DEL 0,7%: realitzen el càlcul sobre el capítol IV: ingressos no finalistes, FCL,

Subvenció funcionament Diputació (24.5000.000 aprox.)

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Recursos destinats a cada línia: els tres últims anys han destinat els recursos a projectes de cooperació al desenvolupament.

Selecció de projectes: realitzen una convocatòria anual que es publica al BOP per a les entitats de la comarca que duen a terme
activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

Anàlisi  tècnica: el consell comarcal realitza l’anàlisi tècnica del projectes.

Criteris de selecció: els criteris utilitzats són: el país, la finalitat, el grau de desenvolupament, el sector, la contrapart, l’autogestió,
els recursos i  l’entorn.

Seguiment: el seguiment el realitzen les pròpies ONG.  Consideren que la informació que reben sobre com es duen a terme els
projectes és insuficient.

Avaluació posterior dels projectes: no en realitzen per manca de recursos.

Acció institucional: no han realitzat mocions al ple en relació a temes de cooperació i solidaritat durant el 1998-1999.

Mecanismes de difusió: les accions i projectes de cooperació i solidaritat realitzats des del Consell Comarcal es donen a conèixer
amb notes i reportatges en els mitjants de comunicació (ràdio i premsa).

TEIXIT ORGANITZATIU

ONG d’àmbit comarcal: no hi ha ONG d’àmbit comarcal

Activitats coordinades amb ajuntaments de la comarca: l’any 1997 es varen organitzar unes xerrades informatives sobre les
ONG. Els ajuntaments que van participar en aquesta iniciativa van ser: el Catllar, els Pallaresos, Altafulla, Vilallonga del Camp i 
Vila-seca
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CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ  

DADES DESCRIPTIVES

Habitants de la comarca: 38.600

S’ha realitzat accions de cooperació al desenvolupament o s’han destinat recursos a cooperació durant el 1988, 1999, 2000?    SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: no tenen cap departament específic per a cooperació

PARTIDA ESPECÍFICA: n/c

DADES ECONÒMIQUES

1998 1999 2000

Recursos destinats a cooperació 100.000 200.000 150.000  

• 0,7% A COOPERACIÓ: n/c

• CÀLCUL DEL 0,7%: n/c

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Recursos destinats a cada línia: els tres últims anys han destinat els recursos a projectes d’emergència.

Selecció de projectes: no tenen una convocatòria específica per a projectes de cooperació i solidaritat.

Anàlisi tècnica: el Fons Català realitza l’anàlisi tècnica dels projectes.

Criteris de selecció: els criteris utilitzats pel Fons Català.

Seguiment: el seguiment el realitzen les pròpies ONG i el Fons Català. Consideren que la informació que reben sobre com es duen
a terme els projectes és  suficient.

Avaluació posterior dels projectes: n/c

Acció institucional: no han realitzat mocions al ple en relació a temes de cooperació i solidaritat durant el 1998-1999.

Mecanismes de difusió: n/c

TEIXIT ORGANITZATIU

ONG d’àmbit comarcal: no hi ha ONG d’àmbit comarcal.

Activitats coordinades amb ajuntaments de la comarca: no s’han realitzat activitats coordinades amb altres ajuntaments.

OBJECTIUS A CURT O MITJÀ TERMINI

S’ha acordat fer un lliurament com a membre al Fons Català de 100.000 ptes. També a una ONG sobre drogodependència, infàn-
cia i maltractament.
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CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÉS  

DADES DESCRIPTIVES

Habitants de la comarca: 2.131.378

S’ha realitzat accions de cooperació al desenvolupament o s’han destinat recursos a cooperació durant el 1988, 1999, 2000?    
Sí  puntualment a campanyes d’emergència

ESTRUCTURA MUNICIPAL: no tenen cap departament específic per a cooperació.

PARTIDA ESPECÍFICA: no existeix una partida específica dedicada a cooperació.

DADES ECONÒMIQUES

Han destinat puntualment recursos a emergència l’any 1998, concretament 1.000.000 ptes.

El 1998 varen realitzar dues mocions al ple en relació a temes de cooperació i solidaritat:

3-08-1998: Campanya “Una flor per a les dones de Kabul” (Parlament Europeu)

3-03-1998: Adhesió a la resolució sobre el procés de Pau al Sàhara Occidental
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3.1.1 Relació de les aportacions per a cooperació i solidaritat dels 
Consells Comarcals (1998, 1999 i 2000)

En la següent taula s’han marcat amb un punt (● ) els consells comarcals que han contestat
l’enquesta. D’aquests, 3 (Barcelonès, Berguedà i Tarragonès) han complimentat completa-
ment l’enquesta i 1 (Pla de l’Urgell) només ha indicat els imports, i altres 2 diuen que no
fan cooperació. Pels 2 consells comarcals restants que han respost l’enquesta amb dades
insuficients i els que no han contestat l’enquesta, els imports que s’indiquen corresponen
a les aportacions que han fet per a projectes de cooperació o emergència a través del Fons
Català de Cooperació. Per tant, no podem assegurar, per manca de dades, que aquesta sigui
la quantitat total que aquests consells comarcals han destinat a cooperació.

A l’última columna s’indica si el consell comarcal és soci del Fons Català de Cooperació.

Consell Comarcal 1 Volum de recursos Soci Fons

1998 1999 2000

Alt Camp 291.209 290.139 217.750 SÍ

Alt Empordà 0 0 100.000 SÍ 

Alt Penedès 100.000 100.000 100.000 SÍ

● Alta Ribagorça no destinen recursos a cooperació

Baix Camp 75.000 0 0

Baix Ebre 200.000 200.000 0

● Baix Empordà 200.000 200.000 0 SÍ

● Barcelonès 1.000.000 0 0

● Berguedà 120.000 200.000 150.000 SÍ

La Cerdanya 20.000 0 0

Garraf 225.000 500.000 100.000 SÍ

● La Garrotxa 500.000 0 0

Gironès 0 500.000 0

Maresme 550.000 350.000 500.000 SÍ

Montsià 0 0 25.000

● Noguera no destinen recursos a cooperació

● Pla d’Urgell 300.000 300.000 200.000

Ribera d’Ebre 0 100.000 0

La Selva 300.000 125.000 178.500

● Tarragonès 850.000 850.000 850.000

Terra Alta 100.000 0 0

Vallès Occidental 1.000.000 1.000.000 100.000 SÍ

Vallès Oriental 200.000 300.000 358.112 SÍ 

TOTAL 6.031.209 5.015.139 2.879.362 
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3.2 DIPUTACIONS

L’enquesta fou enviada a les 4 diputacions provincials. Han complimentat l’enquesta 3
diputacions.

Tenint en compte que amb les enquestes rebudes és difícil fer un perfil global de l’acció de
les diputacions, s’ha elaborat un document descriptiu de les diputacions que han compli-
mentat l’enquesta (Barcelona, Girona i Lleida). (Els projectes realitzats l’any 1999 s’inclouen
en un annex).

L’objectiu d’aquest document és, a partir de les tres diputacions de les quals tenim infor-
mació, exposar casos concrets de com es coopera des de l’àmbit provincial; per tant no s’ex-
trapolaran els resultats ni es farà una anàlisi general de la cooperació des de les diputacions.

Fan
cooperació

No disposem
d’informació

1

3
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DIPUTACIÓ DE LLEIDA  

DADES DESCRIPTIVES

Habitants de la província: 359.361

S’ha realitzat accions de cooperació al desenvolupament o s’han destinat recursos a cooperació durant el 1988, 1999, 2000?    SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: no existeix cap àrea o departament específic de cooperació al desenvolupament.

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació.

DADES ECONÒMIQUES

1998 1999 2000

Recursos destinats a cooperació 37.483.007 35.000.000 35.000.000  

• 0,7% A COOPERACIÓ: no han definit l’any d’assoliment del 0,7%.

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Recursos destinats a cada línia: es disposa de les dades de 1999 on s’han destinat el 77% dels recursos totals de cooperació a
projectes de cooperació al desenvolupament i el 23% a sensibilització.

Selecció de projectes: realitzen una convocatòria anual que es publica al BOP per a les entitats que duen a terme activitats de coo-
peració al desenvolupament i solidaritat.

Anàlisi  tècnica: la Diputació realitza l’anàlisi tècnica del projectes.

Criteris de selecció: els criteris vénen marcats per les bases de la convocatòria. 

Seguiment: el seguiment el realitzen les pròpies ONG. Consideren que la informació que reben sobre com es duen a terme els
projectes és insuficient.

Avaluació posterior dels projectes: no realitzen avaluació posterior dels projectes.

Acció institucional: no constesten si han realitzat mocions en relació a temes de cooperació i solidaritat durant el 1998-1999.

Mecanismes de difusió: n/c
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DADES DESCRIPTIVES

Habitants de la província: 4.706.325

S’ha realitzat accions de cooperació al desenvolupament o s’han destinat recursos a cooperació durant el 1988, 1999, 2000?    SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: existeix una secció de solidaritat dins del Gabinet d’Integració Europea i Solidaritat, aquesta està ads-

crita a la Vicepresidència; hi ha una cap d’àrea, quatre tècnics i dues auxiliars administratives.

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació

DADES ECONÒMIQUES

1998 1999 2000

Recursos destinats a cooperació 426.361.763 448.913.394 470.612.190  

• 0,7% A COOPERACIÓ: manifesten haver assolit el 0,7% l’any 1995 

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

RECURSOS DESTINATS A CADA LÍNIA 1998 1999 2000

PROJECTES DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT  254.373.898 293.529.327 294.000.000

SENSIBILITZACIÓ*** 72.343.350 59.420.000 69.000.000

AJUDA HUMANITÀRIA I D´EMERGÈNCIA 21.200.000 20.634.164 10.000.000
(previsió)

ALTRES (aportacions institucionals) 35.000.000 35.000.000 35.000.000

Despeses de gestió 40.329.903   

***  La Diputació diposa de dues línies de suport a la sensibilització:

• la convocatòria anual on es poden acollir tant ajuntaments com ONG.

• l’oferta que consisteix en un catàleg tancat d’activitats d’ONG que se seleccionen a partir d’una convocatòria específica i que s’ofereixen als

ajuntaments.

• la Diputació selecciona les activitats, les subvenciona a tots els ajuntaments que les sol·licitin pagant el 50% aproximat del cost a l’ONG que

l’executa.

Selecció de projectes: realitzen una convocatòria anual que es publica al BOP per a les entitats que duen a terme activitats de coo-
peració al desenvolupament i solidaritat.

Anàlisi  tècnica: la realitzen els tècnics de la secció, i el CIDOB fa l’avaluació parcial de la convocatòria.

Criteris de selecció: d’acord amb els criteris establerts a les bases i la puntuació obtinguda pels diversos projectes.

Seguiment: el seguiment el realitzen les pròpies ONG i existeix un tècnic responsable dins la Diputació del seguiment dels projec-
tes. El seguiment es realitza a través d’un contacte regulars amb les ONG sol·licitants i amb les contraparts respectives. Consideren
que la informació que reben sobre com es duen a terme els projectes és insuficient.

Avaluació posterior dels projectes: els tècnics de la secció de solidaritat realitzen l’avaluació posterior.

Acció institucional: n/c
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Mecanismes de difusió: les accions i projectes de cooperació i solidaritat realitzats es donen a conèixer mitjançant la pàgina web
de la Diputació, el butlletí mensual, les trameses regulars als ajuntaments, també a través de les resolucions que tenen publicitat
habitual al BOP i al DOG. 

OBJECTIUS EN UN TERMINI CURT O MITJÀ PEL QUE FA A LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

S’han definit dues línies bàsiques que inclouen diferents programes i activitats:

• desenvolupar el suport tècnic i l’assessorament als ajuntaments de la província per a la seva política de cooperació.

• desenvolupar la cooperació directa de la Diputació des d’una perspectiva municipalista i amb noves zones prioritàries
com Magrib i Balcans.

PUNTS D’INTERÈS I PROPOSTES DE FUTUR

Reorientar la col·laboració amb el Fons cap a les activitats municipalistes i algun projecte compartit.
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DIPUTACIÓ DE GIRONA  

DADES DESCRIPTIVES

Habitants de la província: 553.348

S’ha realitzat accions de cooperació al desenvolupament o s’han destinat recursos a cooperació durant el 1988, 1999, 2000?    SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: existeix una àrea de cooperació i solidaritat, hi ha una cap d’àrea i un tècnic que es dedica a cooperació.

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació 

DADES ECONÒMIQUES

1998 1999 2000

Recursos destinats a cooperació 10.000.000 20.000.000  

• 0,7% A COOPERACIÓ: n/c

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Recursos destinats a cada línia: es disposen de les dades del 2000 on s’ha destinat el 60% dels recursos totals a cooperació a pro-

jectes de cooperació al desenvolupament,  el 7,5% a sensibilització,  el 25% a sensibilització i el 7,5%  altres.

Seleció de projectes: seleccionen directament les entitats a les quals destinaran els recursos

Anàlisi  tècnica: la pròpia Diputació mitjançant el diputat de cooperació

Criteris de selecció: segons les necessitats

Seguiment: existeix un tècnic responsable dins la Diputació del seguiment dels projectes. 

Avaluació posterior dels projectes: no realitzen avaluació posterior dels projectes.

Acció institucional: n/c

Mecanismes de difusió: n/c

3.2.1 Relació de les aportacions per a cooperació i solidaritat de les Diputacions
(1998, 1999 i 2000)  

Diputacions Volum de recursos Soci Fons

1998 1999 2000

Barcelona 426.361.763 448.913.394 470.612.190 SÍ

Lleida 37.483.007 35.000.000 35.000.000

Girona 3.900.000 10.000.000 20.000.000 SÍ

TOTAL 467.744.770 493.913.394 525.612.190   
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3.3 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE 
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

DADES DESCRIPTIVES

La Mancomunitat està formada pels 34 municipis següents: 

Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, 

Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet, Molins de Rei, Montcada i Reixac,

Montgat, Pallejà, el Papiol, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, 

Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 

Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, 

Torrelles de Llobregat, Viladecans.

ESTRUCTURA 

Definició de l’àrea de cooperació al desenvolupament

Els temes de cooperació al desenvolupament es duen a terme des de l’àrea solidària dins de la infraestructura de la Mancomunitat.
L’ajuda es canalitza a través del Consell Metropolità de Cooperació.

Consell Metropolità de Cooperació amb el Tercer Món

El Consell Metropolità de Cooperació es va crear l’any 1996, és l’òrgan que s’encarrega d’establir les línies polítiques de cooperació
i està format per la Federació Catalana d’ONGD, la Plataforma del 0’7%, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i els
diferents representants de l’equip de govern. La seva creació respon a la voluntat política de dotar, les institucions metropolitanes,
d’un organisme, representatiu que acollís, en el seu si, un ampli ventall de les diferents plataformes i institucions més significatives
en les tasques de cooperació solidària.

També s’ha format dins la Mancomunitat una plataforma entre els treballadors que s’anomena Plataforma 0,7%, l’objectiu d’aques-
ta iniciativa és canalitzar les ajudes solidàries del treballadors. En els tres darrers anys han gestionat 2.000.000 de ptes per a coope-
ració,  respectivament.

DADES ECONÒMIQUES

Existeix una partida específica dedicada a la cooperació al desenvolupament. Cada any es destinen 60.000.000 ptes a cooperació,
però la convocatòria es realitza bianualment.

2000 1999 1998

Fons a cooperació 60.000.000 60.000.000 60.000.000  

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

La gestió dels projectes pot realitzar-se o des de la pròpia Mancomunitat, o dels ajuntaments a través del Fons Català o bé des de les ONG.

2000-2001 1998- 1999

LA PRÒPIA MANCOMUNITAT 24.556.000 30.500.000

AJUNTAMENTS VIA
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT 35.200.000 42.350.000

ONG 50.500.000 47.150.000  
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Mecanismes de selecció de projectes utilitzats

Els recursos que l’Àrea Solidària destina a cooperació es distribueixen per àmbits en funció de la gestió del projecte.

projectes mecanisme de presentació mecanisme d’avaluació tècnica
qui realitza l’avaluació tècnica dels projectes?

D’iniciativa metropolitana Equip de govern Consell de Cooperació

D’iniciativa municipal Ajuntaments i Fons Català Consell de Cooperació

De les ONG Convocatòria biennal CIBOB i Consell de Cooperació

Les subvencions es decideixen a proposta de l’assemblea del consell de cooperació i a partir d’uns criteris de selecció definits 
prèviament.

Mecanismes de seguiment

El seguiment dels projectes el realitza un tècnic responsable del seguiment i el departament d’Intervenció, es rep informació 
anual dels projectes subvencionats i es considera suficient la informació que es rep sobre com es duen a terme els projectes 
subvencionats. 

La Mancomunitat elabora una memòria d’activitats per donar a conèixer els projectes, campanyes i accions de sensibilització 
realitzades.
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4. ANÀLISI DE LES DADES ECONÒMIQUES

4.1 PARTIDA ESPECÍFICA

Un dels elements que defineixen la política de cooperació al desenvolupament d’un ajun-
tament és l’existència d’una partida específica per aquest concepte als pressupostos muni-
cipals. En aquest sentit, si bé en els primers anys sovint les partides per a cooperació esta-
ven integrades en partides pressupostàries genèriques, aquesta tendència s’ha anat reduint
en la mesura que s’assumeix la voluntat política de fer cooperació i és consolidada aquesta
partida en anys successius. 

La creació d’una partida pròpia per a cooperació dins dels pressupostos municipals és una
de les recomanacions de les conclusions que es van extreure de la trobada de Municipis i
Cooperació convocada pel Fons Català el 19 de juny de 1992 a la sala de plens de
l’Ajuntament de Manresa.

Tanmateix, la inclusió d’una partida específica dins dels pressupostos suposa assumir en
l’àmbit local la recomanació de Nacions Unides de 1972 de destinar, des dels països desen-
volupats, el 0,7% del PIB.

Existència d’una partida específica
per a cooperació

NO tenen partida específica
de cooperació

SÍ tenen partida específica
de cooperació

45

146

Dels 191 ajuntaments analitzats que fan cooperació
• el 76,4% (146 ajuntaments) han incorporat una partida específica en els

pressupostos municipals per a cooperació al desenvolupament. 
• el 23,6% (45 ajuntaments) no disposen de partida específica en els pressu-

postos municipals per a cooperació al desenvolupament.
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4.1.1 CARACTERÍSTIQUES DELS AJUNTAMENTS QUANT A PARTIDA ESPECÍFICA  

En el següent gràfic es relaciona l’existència de partida específica per a cooperació amb la
grandària del municipi.

El gràfic ens mostra que hi ha una relació entre aquests dues variables, és a dir, tots els ajun-
taments grans (més de 25.000 habitants) i una gran majoria dels ajuntaments mitjans (entre
5.000 i 25.000 habitants) que fan cooperació han incorporat en el seu pressupost una par-
tida específica per a cooperació al desenvolupament, mentre que és entre els municipis
petits (menys de 5.000 habitants) on hi ha una proporció més elevada d’ajuntaments que
no disposen  d’una partida específica.
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ANÀLISI DE LES DADES ECONÒMIQUES DELS AJUNTAMENTS  

Amb les xifres consolidades aportades pels ajuntaments presentarem els següents quadres
que mostren les dades dels recursos destinats a cooperació de tres maneres diferents:

• Volum total de recursos
• Recursos per habitant 
• Percentatge de recursos sobre els ingressos propis municipals de cada ajuntament

El volum total dels recursos que un ajuntament destina a cooperació és la quantitat que s’ha des-
tinat en aquell any a la partida de cooperació al desenvolupament. El volum ve determinat per
la dimensió territorial, la capacitat econòmica i la voluntat política de cada ajuntament. Per
obtenir un indicador comparable que expressi l’esforç relatiu de cada ajuntament, cal relacionar
els recursos aportats amb els respectius ingressos propis i el nombre d’habitants.

En aquest sentit, el càlcul de recursos destinats a cooperació per habitant (divisió dels
recursos destinats a cooperació entre els habitants del municipi) i el percentatge de recur-
sos propis destinat a cooperació (divisió dels recursos destinats a cooperació entre els
ingressos propis municipals1) permeten de mesurar comparativament l’esforç realitzat
quant a cooperació dels diferents ajuntaments catalans, ja que aquests dos criteris són
independents de la grandària del municipi.

Ajuntaments de 0 a 1.000 hab.

Ajuntaments de 1.001 a 5.000 hab

Ajuntaments de 5.001 a 10.000 hab

Ajuntaments de 10.001 a 25.000 hab

Ajuntaments de 25.001 a 100.000 hab

Ajuntaments de 100.001 a 500.000 hab

Ajuntaments de més de 500.000 hab   

• Als llistats dels apartats 4.2 (Volum de recursos) i 4.3 (Pessetes per habitant), s’han mar-
cat amb un punt (•) els ajuntaments les dades dels quals provenen de l’enquesta i l’han
complimentada correctament. Els ajuntaments que no tenen la marca no han contestat
l’enquesta o ho han fet amb dades insuficients. Els imports que s’indiquen en aquests
casos corresponen a les aportacions que aquests ajuntaments han fet per a projectes de
cooperació o emergència a través del Fons Català de Cooperació. Per tant, no podem
assegurar, per manca de dades, que aquesta sigui la quantitat total que aquests ajunta-
ments han destinat a cooperació.

• Es presentaran les dades que fan referència als anys 1998, 1999 i 2000. 

A les taules de volum de recursos (apartat 4.2), pessetes / habitant (apartat 4.3)

i percentatge sobre recursos propis (apartat 4.4), els ajuntaments estan diferen-

ciats en funció de la seva grandària amb l’escala de colors següent
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Ajuntament Volum de recursos

1998 1999 2000

• Abrera 4292000 4500000 4000000

• Aiguafreda 155650 263475 225075

• Alcanar 0 0 1100000

Alella 700000 0 400000

Alins 0 30000 0

Alp 40000 0 0

• Alpens 69556 81000 107850

Amposta 25000 0 0

Anglès 75000 50000 50000

Arbeca 0 100000 0

• Arbúcies 6674798 5950739 6586592

Arenys de Mar 975000 750000 250000

• Arenys de Munt 325000 400000 400000

Argelaguer 0 30000 0

• Argentona 1600000 5960000 5000000

Artesa de Segre 200000 200000 300000

Ascó 0 0 25000

Avià 10000 0 0

Avinyonet del Penedès 50000 100000 75000

• Badalona 32900000 53146500 48000000

• Badia del Vallès 1900000 1900000 2700000

Balaguer 100000 0 0

• Balenyà 1000000 1450000 1400000

• Balsareny 0 0 500000  

Banyeres del Penedès 390000 350000 575000

• Banyoles 1000000 5000000 5000000

• Barberà del Vallès 11801150 11801150 11914732

• Barcelona 542400000 528065000 534761040

• Begur 650000 650000 700000

Bellver de Cerdanya 25000 0 0

• Berga 0 150000 200000

• Besalú 475000 500000 500000

Bigues i Riells 0 0 500000

• Blanes 8103060 10112733 11850291

Borredà 20000 200000 200000

• Breda 300000 300000 300000

Cabrera d´Igualada 150000 0 0

Cabrera de Mar 0 0 757000

Cabrils 0 1000000 0

Calafell 0 0 200000

Caldes d´Estrac 125000 125000 125000

• Caldes de Montbui 3600000 8685975 8685975

• Calella 1400000 2287600 6109656

• Calldetenes 40000 0 0

Ajuntament Volum de recursos

1998 1999 2000

• Cambrils 3000000 3501874 9920000

Camós 50000 0 0

• Campdevànol 879663 1200000 910000

• Campllong 0 100000 0

• Camprodon 1187425 1534379 1743535

• Canet de Mar 0 100000 100000

Canovelles 1000000 0 0

Capellades 0 291789 0

• Cardedeu 4000000 5200000 5000000

• Cassà de la Selva 450000 1000000 3020810

• Castellar del Vallès 4100000 4700000 5500000

Castellbell i el Vilar 0 0 10000

• Castellbisbal 7000000 7500000 7725000

Castelldans 25000 0 0

• Castelldefels 17750000 18800000 21814000

• Castellfollit de la Roca 50000 50000 50000

• Castelló d’Empúries 1000000 2800000 3500000

• Castell-Platja d’Aro 5000000 6800000 6843934

• Castellterçol 195828 477921 450000

• Castellvell del Camp 30000 30000 90000

Castellví de la Marca 25000 0 0

Celrà 375000 186375 200000

• Cercs 25000 125000 120000

• Cerdanyola del Vallès 32900000 20303842 *

Cervelló 0 0 15000

Cervera 25000 1000000 0

Colomers 15000 15000 0

• Conca de Dalt 100000 65000 50000

Constantí 50000 0 0

Corbera de Llobregat 475661 500000 100000

Cornellà de Llobregat 3000000 0 0

Cornellà del Terri 0 0 286000

• Creixell 50000 160000 275000

Cubelles 25000 0 0

• Cunit 400000 500000 800000

• Deltebre 375000 122000 72000

El Bruc 0 0 330000

• El Brull 150000 50000 0

El Catllar 200000 300000 0

El Masnou 1700000 1150000 650000

• El Molar 0 51500 70585

El Palau d´Anglesola 10000 0 0

El Papiol 0 50000 0

El Pont de Suert 25000 40000 0
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Ajuntament Volum de recursos

1998 1999 2000

• El Prat de Llobregat 19040979 20043135 22271600

• El Vendrell 2965286 2350000 3470000

Els Pallaresos 25000 10000 0

Esparreguera 0 0 1200000

• Esplugues de Llobregat 9781333 11077533 15814765

Esterri d´Àneu 15000 0 0

• Esterri de Cardós 31104 29913 30000

• Figueres 15000000 15612688 16000000

• Flaçà 50000 50000 75000

• Flix 1186000 500000 500000

Fogars de la Selva 50000 50000 50000

Folgueroles 100000 0 0

Font-Rubí 0 10000 0

• Fornells de la Selva 275000 50000 *

Fortià 89463 0 0

Garriguella 25000 0 0

• Gavà 10150000 13525000 12000000  

Gavet de la Conca 30000 0 25000

• Girona 27500000 30000000 30000000

• Gironella 55000 550000 *

Granollers 6500000 4890000 6650300

Guardiola de Berguedà 53100 125000 75000

Guimerà 30000 0 0

Hostalric 75000 0 0

• Igualada 8970000 9380000 12013443

• Juneda 150000 200000 *

L´Ametlla del Vallès 50000 50000 100000

L´Espluga de Francolí 872060 0 200000

• L’Escala 1000000 4600000 5400000

• La Bisbal d’Empordà 1941150 1990000 2000000

• La Cellera de Ter 0 455021 730000

• La Fatarella 670000 768500 808725

• La Garriga 2630000 3530000 4000000

• La Granada 375805 452693 602322

La Jonquera 200000 250000 108190

La Llagosta 500000 0 0

• La Masó 163029 367216 178575

La Pobla de Lillet 0 0 25000

La Pobla de Mafumet 25000 0 30000

• La Pobla de Segur 300000 200000 225000

La Quar 10000 0 0

• La Roca del Vallès 1818000 1793000 2750000

• La Secuita 50000 125000 200000

La Sénia 100000 150000 150000

• La Seu d’Urgell 1850000 3750000 4050000

La Torre de l´Espanyol 25000 0 0

• La Vall de Boí 0 501966 638813

• La Vall d’en Bas 100000 100000 150000

Les Borges Blanques 198000 500000 700000

Les Borges del Camp 15000 0 0

Ajuntament Volum de recursos

1998 1999 2000

• Les Cabanyes 188671 217695 250033

• Les Franqueses del Vallès 500000 710000 800000

• Les Llosses 50229 56000 63000

• Les Masies de Roda 10000 12000 0

• Les Masies de Voltregà 400000 250000 300000

Les Planes d´Hostoles 10000 25000 0

Les Preses 410000 861980 725000

• L’Hospitalet 49230000 62500000 65700000

• Linyola 561600 335235 240504

Llagostera 700000 585000 850000

Llançà 0 0 15000

• Llavorsí 550000 530000 453000

• Lleida 110000000 110000000 110000000

• Lliçà d’Amunt 2390000 4202082 3900000

• Lliçà de Vall 1278262 1822000 2665000

Llimiana 10000 0 0

• Lloret de Mar 3374293 5297227 *

• Lluçà 0 20000 0

Maià de Montcal 10000 15000 0

Maials 45000 0 0

• Malgrat de Mar 5000000 8275000 8500000

• Manlleu 2000000 2600000 2500000

• Manresa 21528880 21361873 23716985

• Martorell 8000000 8224898 8001211

Martorelles 50000 0 0

• Masquefa 500000 500000 1780768

• Massanes 25000 75000 50000

• Matadepera 3265031 3583202 3311628

• Mataró 27500000 37670786 43145200

• Mediona 0 177075 681042

Mieres 75000 0 0

• Moià 741662 995976 1349258

• Molins de Rei 6254325 10000000 11061813

Mollerussa 500000 0 0

• Mollet del Vallès 18060458 19602000 21136231

Monistrol de Calders 50000 0 0

Montblanc 400000 100000 0

• Montbrió del Camp 0 0 400000

• Montcada i Reixac 11000000 9800000 9800000

Montferri 0 10000 0

• Montgat 500000 600000 800000

Montmeló 3285000 1700000 1282534

• Montornès de Vallès 2120000 2815682 2477288

• Mont-ras 257000 188000 203000

Mont-Roig del Camp 125000 0 0

• Navarcles 0 1200000 1200000

• Navàs 755345 747002 148665

• Navata 0 50000 50000

• Olèrdola 821000 904645 1224000

• Olot 3925780 8927186 13105706
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Ajuntament Volum de recursos

1998 1999 2000

Olvan 10000 0 0

• Orís 0 0 150000

Palafolls 275000 350000 350000

• Palafrugell 3000000 6000000 16064399

Palamós 500000 750000 0

• Palau Solità i Plegamans 3200000 4616395 4903670

• Palol de Revardit 15000 0 15000

• Pallejà 1300000 1050000 560000

• Parets del Vallès 4027094 7854014 7855000

Peralada 0 301246 100000

• Pineda de Mar 0 0 7500000

• Polinyà 4550000 4650000 4700000

Porqueres 66000 50000 1154762

Portbou 15000 0 0

• Premià de Dalt 1000000 1444000 1500000

• Premià de Mar 1800000 1800000 2000000

Puiggròs 10000 0 0

• Puigpelat 100000 100000 100000

• Quart 0 390000 1500000

Querol 25000 0 0

Regencós 0 15000 0

• Reus 14000000 17750000 36000000

• Ribes de Freser 900000 900000 900000

• Riells i Viabrea 150000 150000 150000

Ripoll 560000 425000 450000

Ripollet 4750000 3316182 3276968

• Riudarenes 0 745000 820000

Riudecanyes 15000 0 15000

Riudellots de da Selva 25000 0 0

Riudoms 25000 0 0

• Roda de Ter 915000 1398000 1000000

• Roquetes 1033417 1619569 1803264

• Roses 700000 1300000 2450000

• Rubí 15500000 18570000 22300000

• Sabadell 53914340 58199550 58165400

Sagàs 60000 10000 0

• Salou 2025000 1270665 2790000

Salt 4285000 3136298 1200000

• Sallent 698000 1110000 1675000

Sant Adrià de Besòs 2150000 3190000 3750000

• Sant Agustí de Lluçanès 26069 36000 40155

Sant Andreu de Llavaneres 0 604000 218838

Sant Andreu Salou 0 0 25000

Sant Aniol de Finestres 35000 0 0

• Sant Bartomeu del Grau 105000 130464 105000

• Sant Boi de Llobregat 39943774 39447258 30545995

Sant Carles de la Ràpita 25000 0 0

Sant Cebrià de Vallalta 37200 42350 69625

• Sant Celoni 6529000 5169411 6400000

• Sant Cugat del Vallès 18000000 19343423 21034444

Ajuntament Volum de recursos

1998 1999 2000

• S. Esteve de Palautordera 452000 25000 50000

• Sant Feliu de Codines 100000 150000 400000

Sant Feliu de Guíxols 2450000 1988750 1525500

• Sant Feliu de Llobregat 21615952 30661167 12810000

Sant Feliu de Pallerols 650000 319225 525000

• Sant Feliu Sasserra 0 181994 154994

• S. Fost de Campsentelles 3474403 3381000 7000000

• Sant Fruitós de Bages * * *

• Sant Gregori 654000 660000 674000

• Sant Iscle de Vallalta 25000 25000 25000

• Sant Joan de les Abadesses 800000 800000 700000

Sant Joan de Vilatorrada 150000 0 0

Sant Joan Despí 60000 0 0

• Sant Joan les Fonts 225000 225000 400000

Sant Julià de Cerdanyola 10000 0 0

Sant Julià de Ramis 0 75075 335000

• Sant Just Desvern 7657512 8360413 10629009

• Sant Llorenç Savall 368854 432000 *

• Sant Llorenç d’Hortons 230000 270000 295000

• Sant Martí de Centelles 0 67258 15000

Sant Martí de Llémena 5000 15000 5000

Sant Martí Sarroca 250000 0 0

Sant Mateu de Bages 25000 37500 25000

• Sant Pere de Ribes 6790000 5092656 5200000

Sant Pere de Riudebitlles 50000 0 0

• Sant Pol de Mar 632000 270000 478000

Sant Quirze del Vallès 2800000 0 0

Sant Quirze Safaja 0 10000 10000

• Sant Sadurní d’Anoia 2500000 3700000 4600000

• Sant Vicenç de Castellet 225000 457700 395000

Sant Vicenç de Montalt 125000 279000 175000

• Sant Vicenç de Torelló 350000 350000 150000

• Sant Vicenç dels Horts 11162545 11419006 8233000

• Santa Coloma de Cervelló 0 575000 1000000

Santa Coloma de Farners 0 400000 500000

• Sta. Coloma de Gramenet 24891000 29527729 31845447

• Santa Eugènia de Berga 40000 65000 315000

• Santa Eulàlia de Ronçana 1000000 1430000 2060450

• Sta. Margarida de Montbui 350000 464475 585000

• Sta. Margarida i els Monjos 2000000 2700000 3068000

• Santa Maria de Corcó 700000 700000 425000

Sta. Maria de Palautordera 525000 475000 250000

• Santa Maria d’Oló 250000 187155 250000

Santa Oliva 25000 0 25000

• Sta. Perpètua de Mogoda 0 15590241 15000000

Sarrià de Ter 450000 450000 450000

Sentmenat 1000000 1070000 2225337

Serinyà 30000 0 0

Sils 52000 100000 105000

• Sitges 4671511 6308730 4000000
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Ajuntament Volum de recursos

1998 1999 2000

Subirats 100000 0 0

• Súria 500000 650000 800000

• Tagamanent 14850 0 0

• Talarn 344462 359924 297000

• Tarragona 10000000 10000000 18000000

Teià 0 0 250000

Terrades 0 10000 0

• Terrassa 41860014 45479014 53000016

• Tiana 2000000 2450000 3575000

Tivissa 0 250000 0

• Tona 400000 400000 475000

Torà 72411 0 0

Tordera 500000 600000 400000

• Torelló 1500000 1698633 1700000

Torredembarra 150000 380000 0

Torrefeta i Florejacs 25000 0 0

• Torrelavit 25000 25000 25000

• Torrelles de Llobregat 2000000 1860000 1500000

Torres de Segre 125000 0 25000

• Torroella de Montgrí 2850000 2850000 4000000

• Tortellà 0 30000 0

• Tortosa 2382064 3620863 8930907

• Tossa de Mar 150000 300000 750000

Ulldecona 356105 398755 429078

• Vacarisses 0 2100000 3100000

Vallfogona de Balaguer 5000 0 0

Ajuntament Volum de recursos

1998 1999 2000

• Vallfogona de Ripollès 38484 38484 38484

Vallgorguina 50000 100000 0

Vallirana 0 1000000 0

• Vallromanes 250000 26200 0

• Valls 5000000 5000000 5000000

• Vandellòs i l’Hospitalet

de l’Infant 0 75000 0

• Vic 7800000 11030000 10600000

Vidrà 20000 0 0

Vidreres 350000 350000 450000

• Viladecans 14868754 20676880 20800000

Vilademuls 30000 0 0

• Vilafant 125000 150000 150000

• Vilafranca del Penedès 11843000 12907500 15370000

Vilajuïga 58000 53000 53000

Vilanova de Prades 10000 0 0

• Vilanova del Camí 2293687 2811660 1000000

• Vilanova i la Geltrú 13450000 13627270 20000000

Vila-sacra 0 25000 0

Vila-seca 50000 0 40000

• Vilassar de Mar 2150000 2156440 2000000

• Vilobí del Penedès 0 50000 150000

Vilopriu 0 20000 0

Vinyols i els Arcs 50000 0 0

Viver i Serrateix 10000 0 0

Xerta 0 0 320000
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VOLUM TOTAL DE RECURSOS DELS AJUNTAMENTS PER A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

1998 1999 2000

1.518.616.138 1.658.517.583 1.742.032.416

Precisar que el volum de recursos resultant de la suma de la relació d’ajuntaments exposats
és lleugerament inferior a la quantitat real que els ajuntaments destinen a cooperació al des-
envolupament i solidaritat, ja que com s’ha apuntat anteriorment manquen dades del ajun-
taments que no han respost l’enquesta.

Com es pot observar en aquests darrers 3 anys hi ha un increment constant dels recursos
que els ajuntaments destinen a cooperació. És de destacar que hi ha un increment del 9,2%
dels recursos entre l’any 1998 i 1999. Pel que fa a l’increment de l’any 2000 respecte el 1999,
és d’un 5%.

Si es té en compte que a finals de l’any 1998 hi va haver la crisi de l’Huracà Mitch a
Centreamèrica i molts ajuntaments incrementaren la partida de cooperació per fer front a
l’emergència, i que a principis de l’any 1999 hi va haver la crisi de Kosovo, la constatació
que els recursos totals al llarg d’aquests 3 anys s’incrementen pot estar indicant que l’aug-
ment de les partides per a emergència no ha estat una acció puntual, sinó que s’han conso-
lidat en el pressupost municipal per a cooperació, ara destinats a altres projectes.

*  Ajuntaments que no han adjuntat aquesta dada.
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4.2.2 VARIACIÓ DEL VOLUM DE RECURSOS DESTINATS A COOPERACIÓ  

L’objectiu d’aquesta anàlisi és definir la tendència dels ajuntaments cooperants a augmen-
tar, a disminuir o a mantenir el volum de la partida que destinen a cooperació al desenvo-
lupament.

L’anàlisi s’ha realitzat a partir dels recursos que els ajuntaments han destinat a cooperació
els tres darrers anys. És a dir, la variació del volum de recursos per a cooperació del 1999 res-
pecte al 1998 i del 2000 respecte al 1999.

En aquesta anàlisi s’han considerat només aquells ajuntaments que regularment destinen
recursos a cooperació, és a dir, resten fora de l’anàlisi els ajuntaments dels quals no dispo-
sem de les dades i els ajuntaments que destinen puntualment recursos a emergència.

Variació del volum de recursos

1998-1999 1999-2000

Oscil·lació de la partida Nombre Percentatge Nombre Percentatge
d’ajuntaments d’ajuntaments

Augmenten 105 64,8% 106 62,7%

Mantenen 26 16,1% 22 13,0%

Disminueixen 31 19,1% 41 24,3%

Analitzant aquestes dades, s’observa que entre els ajuntaments que destinen regularment
recursos a cooperació hi ha una tendència a l’increment d’aquests recursos. Aquestes dades
no ens indiquen, però, el valor d’aquest increment o disminució. Als apartats següents ana-
litzem més en detall aquestes dades per avaluar de forma més acurada aquesta tendència.
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Del 1999 en relació al 1998

26

31

105

Del 2000 en relació al 1999

Variació del volum de recursos

22

41

106

Mantenen el mateix
volum de recursos

Disminueixen el
volum de recursos

Augmenten el
volum de recursos
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4.2.3 AUGMENT RELATIU DELS RECURSOS DESTINATS A COOPERACIÓ

En aquesta primera taula analitzem els ajuntaments que han incrementat la partida de coo-
peració, agrupant-los en funció del percentatge d’aquest increment respecte l’any anterior.

Augment relatiu dels recursos

1998-1999 1999-2000

Augment Nombre Percentatge Nombre Percentatge
d’ajuntaments d’ajuntaments

Menys de 25% 46 43,8% 61 57,5%

Entre 25% i menys de 50% 28 26,7% 28 26,4%

Entre 50 i menys de 75% 12 11,4% 16 15,1%

Entre 75 i el 100 % 3 2,9% 1 0,9%

100% i més 16 15,2% 0 0,0%

4.2.4 DISMINUCIÓ RELATIVA DELS RECURSOS DESTINATS A COOPERACIÓ  

En aquesta primera taula analitzem els ajuntaments que han reduït la partida de coopera-
ció, agrupant-los en funció del percentatge d’aquesta reducció respecte l’any anterior.

Disminució relativa dels recursos

1998-1999 1999-2000

Disminució Nombre Percentatge Nombre Percentatge
d’ajuntaments d’ajuntaments

Menys de 25% 12 48,4% 24 58,5%

Entre 25% i menys de 50% 8 25,8% 7 17,1%

Entre 50% i menys de 75 % 4 12,9% 3 7,3%

Entre 75% i menys de 100% 4 12,9% 7 17,1%

100% 0 0% 0 0%
(deixen de fer cooperació)
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Del 1999 en relació al 1998

16

46

28

Del 2000 en relació al 1999

Incrementen
menys del 25%

Incrementen entre el
25% i el 50%

Incrementen entre el
50% i el 75%

Incrementen entre el
75% i el 100%

Més del 100%

1

6128

16

12

3
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Analitzant les tres taules anteriors s’observa que:

Els tres anys a què fa referència l’estudi es caracteritzen per un increment anual dels recur-
sos destinats a cooperació. La major part dels ajuntaments que regularment destinen recur-
sos a cooperació, entorn del 64% en ambdós casos, ha augmentat el volum de recursos des-
tinats a cooperació, mentre que només entorn del 21% l’han disminuït. Entorn del 15%
han mantingut la partida.

En aquest sentit es pot afirmar que encara s’està en una fase de creixement dels recursos des-
tinants pels ajuntaments a cooperació al desenvolupament. Aquest creixement té dos
motius evidents: molts ajuntaments fa poc temps que han incorporat les polítiques de coo-
peració en la pràctica municipal,  aquests han començat amb partides de cooperació reduï-
des, però que any rere any van incrementant fins arribar, com a mínim, al 0,7% dels ingres-
sos propis. També els ajuntaments que fa més temps que destinen recursos a cooperació
opten per arribar al 0,7% o superar-lo.

A grans trets, es pot afirmar que la tendència que s’observa en el comportament dels ajun-
taments que regularment destinen recursos a cooperació és augmentar o mantenir el volum
de recursos. També es pot concloure que existeix una gran estabilitat en les partides pres-
supostàries destinades a cooperació i que la majoria d’ajuntaments que realitzen coopera-
ció ho fan d’una manera estable i integrada a les polítiques municipals.

4.3 ANÀLISI DE LES PESSETES/HABITANT
DESTINADES A COOPERACIÓ

L’objectiu d’aquest apartat és donar a conèixer les pessetes per habitant que els ajuntaments
destinen a cooperació. L’anàlisi de les pessetes per habitant destinades a cooperació s’ha fet
prenent com a referència les dades del 1999, ja que és l’any del qual es disposa de les dades
completes. No obstant, també s’adjunten les dades referents  al 1998 i al 2000.

Els resultats apareixen expressats en una taula sobre la qual s’han de tenir en compte dos
aspectes:

• Els ajuntaments estan ordenats de manera descendent, de major a menor, en funció de
les pessetes per habitant que destinen a cooperació l’any 1999.

• Els ajuntaments estan diferenciats per colors en funció de la grandària del municipi, la
qual cosa permet de comprovar si existeix una relació directa entre la grandària del
municipi i les pessetes per habitant que destinen a cooperació. 
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Del 1999 en relació al 1998

4

15

8

Del 2000 en relació al 1999

24
7

7

34

Disminueixen menys
del 25%

Disminueixen entre
el 25% i el 50%

Disminueixen entre
el 50% i el 75%

Més del 75%
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Tal i com expressa la taula, l’ajuntament que destina més recursos per habitant a coopera-
ció (l’any 1999), segons les dades disponibles, és Llavorsí amb 1.853 ptes. per habitant,
seguit de la Masó amb 1.321 ptes. per habitant, Castell-Platja d’Aro amb 1.176 ptes. per
habitant, i Arbúcies amb 1.169 ptes. per habitant. 

Cal destacar que  aquests 4 primers ajuntaments de la llista són ajuntaments de municipis
petits que tenen entre 0 i 6.000 habitants. Concretament Llavorsí té 286 habitants, la Masó
té 278 habitants, Castell-Platja d’Aro té 5.785 habitants i Arbúcies té 5.169 habitants.

No obstant això, a partir de la taula no es pot establir una relació directa grandària munici-
pi/ptes. per habitant ja que el volum d’ingressos dels municipis depèn d’altres factors econò-
mics no directament relacionats amb el nombre d’habitants i que no són l’objecte d’estudi.
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Ptes./habitant

Ajuntament 1998 1999 2000

• Llavorsí 1923 1853 1584

• La Masó 586 1321 642

• Castell-Platja d’Aro 864 1176 1183

• Arbúcies 1312 1169 1294

• Talarn 976 1020 841

• Polinyà 971 993 1003

• Lleida 980 980 980

• Castellbisbal 881 944 973

• Santa
de Mogoda 0 855 823

• Sant Feliu
de Llobregat 569 807 337

• L’ Escala 161 742 871

• Vacarisses 0 700 1033

• Argentona 179 665 558

• Santa
i els Monjos 489 661 751

Les Preses 309 650 546

• Camprodon 500 646 734

• Caldes de Montbui 262 632 632

• La Fatarella 540 620 652

• Abrera 582 610 543

• Sant Just Desvern 545 595 756

• Malgrat de Mar 350 579 595

• La Vall de Boí 0 562 715

• Riudarenes 0 553 609

• Matadepera 489 537 496

• Parets del Vallès 273 533 533

• Sant Fost
de Campsentelles 522 508 1051

• Molins de Rei 313 500 553

• Torrelles
de Llobregat 533 495 400

• Sant Boi
de Llobregat 500 494 382

• Les Cabanyes 403 465 534

Ptes./habitant

Ajuntament 1998 1999 2000

• Figueres 441 459 470

• Sant
dels Horts 447 457 329

• Balenyà 311 451 435

• Barberà del Vallès 439 439 444

• Ribes de Freser 429 429 429

• Cardedeu 328 427 410

• Vilafranca
del Penedès 392 427 509

Borredà 43 425 425

• Lliçà d’Amunt 240 421 391

• Mollet del Vallès 387 420 453

• Tiana 339 415 606

• Martorell 400 411 400

• Castelldefels 386 409 474

• Castelló d’Empúries 146 409 512

• Girona 373 407 407

• Palau Solità
i Plegamans 278 401 426

• Sant Sadurní d’Anoia 268 396 492

• Sant Celoni 498 395 489

• Olèrdola 356 392 531

• Sant Cugat del Vallès 356 384 416

• Cerdanyola del Vallès 610 376 *

• Esterri de Cardós 389 374 375

• Vic 257 363 349

• Viladecans 261 363 366

• Campdevànol 263 359 273

• Mataró 260 356 408

• Lliçà de Vall 249 355 520

• Torroella de Montgrí 355 355 499

• Barcelona 360 351 355

• Sant
de Lluçanès 248 343 382

• Sta. Maria de Corcó 343 343 208

• La Seu d’Urgell 168 341 368

Ptes./habitant

Ajuntament 1998 1999 2000

• Montcada i Reixac 382 341 341

• Gavà 254 338 300

• Banyoles 67 333 333

• La Granada 275 332 441

• Manresa 334 331 368

• Palafrugell 162 324 867

• Olot 140 319 468

• El Prat de Llobregat 300 316 351

• Rubí 263 315 378

• Sabadell 291 314 314

• Blanes 251 313 367

• Campllong 0 312 0

• Sitges 229 310 196

• Alpens 257 299 398

• Lloret de Mar 189 296 *

• La Garriga 219 294 333

• Santa Eulàlia
de Ronçana 205 293 421

Sant Feliu
de Pallerols 590 290 477

• Igualada 273 286 366

• Sant Feliu Sasserra 0 284 241

• Vilanova del Camí 222 272 97

• Terrassa 246 268 312

• Roda de Ter 175 267 191

Cabrils 0 266 0

• Sant Gregori 262 265 270

Peralada 0 263 87

• Castellar del Vallès 228 261 306

• Vilanova i la Geltrú 255 258 378

• L’Hospitalet 199 252 265

• El Brull 750 250 0

• Besalú 238 250 250

• La Bisbal d’Empordà 243 249 250

• Santa Coloma
de Gramenet 206 244 264

Perpètua

Margarida

Vicenç

Agustí
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Ptes./habitant

Ajuntament 1998 1999 2000

• Roquetes 155 244 271

• Valls 243 243 243

•
de Llobregat 212 240 343

• Castellterçol 97 236 222

• Badalona 146 236 213

• Moià 175 235 318

• La Roca del Vallès 238 234 359

del Penedès 256 230 377

• Navarcles 0 230 230

Montmeló 428 222 167

• La Cellera de Ter 0 221 354

• Sant Pere de Ribes 295 221 226

• Montornès del Vallès 165 220 193

• Sant 
de les Abadesses 217 217 190

• Begur 210 210 226

• Sant 
de Savall 179 210 *

• Les Llosses 187 208 234

• Puigpelat 206 206 206

Sentmenat 190 204 424

• Reus 157 199 404

• Sant 
de Torelló 193 193 83

• Santa Maria d’Oló 247 192 247

• El Molar 0 178 243

• Cambrils 146 170 482

• Calella 104 169 452

• Premià de Dalt 117 169 176

•
de Ripollès 167 167 167

El Catllar 109 164 0

• Sant 
d’Hortons 139 164 179

• Quart 0 156 601

• Conca de Dalt 236 154 118

• Sallent 96 152 230

• Manlleu 115 150 144

Sarrià de Ter 148 148 148

• Masquefa 148 148 529

Salt 199 146 56

Tivissa 0 145 0

• Mediona 0 142 546

• Torelló 125 141 141

Cervera 4 140 0

• Linyola 233 139 100

• Massanes 43 130 87

• Navàs 132 130 26

Ptes./habitant

Ajuntament 1998 1999 2000

• Cassà de la Selva 58 128 387

• Pallejà 156 126 67

Vilopriu 0 124 0

Sant 
de Montalt 56 124 78

• Vilassar de Mar 124 124 115

Guardiola
de Berguedà 52 123 74

• Aiguafreda 72 123 105

• Tortosa 81 122 302

Vallirana 0 119 0

• Badia del Vallès 118 118 168

• Santa Coloma
de Cervelló 0 116 202

• Flix 272 115 115

Ripollet 164 115 113

• Mont-ras 154 113 122

Sant Feliu de Guíxols 138 112 86

• Gironella 110 110 *

• La Secuita 44 109 174

Llagostera 129 108 157

• Sant Bartomeu 
del Grau 85 106 85

Alins 0 105 0

La Jonquera 84 105 45

• Súria 79 103 127

Sant Andreu
de Llavaneres 0 98 35

• Roses 52 96 182

Granollers 128 96 131

Sant Adrià de Besòs 64 96 112

Les Borges Blanques 38 96 135

• El Vendrell 120 95 140

• Sant Martí
de Centelles 0 94 21

Vallgorguina 47 94 0

• Les Masies
de Voltregà 143 89 107

• Tarragona 89 89 160

• Salou 142 89 196

• Breda 88 88 88

Fogars de la Selva 87 87 87

Santa Maria
de Palautordera 96 87 46

Palafolls 68 86 86

Vidreres 86 86 110

• Cercs 17 86 83

Avinyonet
del Penedès 42 84 63

Argelaguer 0 83 0

Ptes./habitant

Ajuntament 1998 1999 2000

• Sant Joan les Fonts 82 82 145

• Creixell 25 80 138

• Cunit 64 79 127

Ulldecona 69 77 83

Sant Mateu de Bages 51 76 51

Celrà 149 74 79

• Sant Pol de Mar 170 73 129

Colomers 71 71 0

Vila-sacra 0 71 0

• Navata 0 71 71

Caldes d´Estrac 71 71 71

• Tossa de Mar 35 71 177

• Montgat 58 70 93

• Lluçà 0 68 0

• Juneda 50 67 *

• La Pobla de Segur 101 67 76

• Riells i Viabrea 67 67 67

• Premià de Mar 67 67 75

Tordera 56 67 45

• Tona 67 67 80

Corbera de Llobregat 63 66 13

Artesa de Segre 65 65 98

• Les 
del Vallès 45 64 72

Montferri 0 63 0

Arenys de Mar 82 63 21

Sagàs 370 62 0

Vilajuïga 68 62 62

• Sant 
de Castellet 30 62 53

• Arenys de Munt 49 60 60

• Flacà 59 59 88

Capellades 0 58 0

• Vilobí del Penedès 0 57 170

El Masnou 83 56 32

Regencós 0 54 0

Palamós 35 53 0

Terrades 0 52 0

• Castellfollit de la Roca 50 50 50

• Santa 
de Montbui 38 50 63

Santa Coloma
de Farners 0 48 60

Maià de Montcal 31 47 0

Arbeca 0 43 0

Torredembarra 17 43 0

• Tortellà 0 42 0

Sant Martí
de Llémena 13 40 13

Sant Julià de Ramis 0 39 173

Esplugues

Banyeres

Llorenç

Vicenç

Vallfogona

Llorenç

Vicenç

Franqueses

Vicenç

Margarida

74 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

Joan

FonsCataSud.PP04.def  25/2/02  01:55  Página 74



Ptes./habitant

Ajuntament 1998 1999 2000

• La Vall d’en Bas 39 39 58

Ripoll 51 39 41

Sils 19 37 39

Sant Quirze Safaja 0 36 36

• Sant Iscle de Vallalta 35 35 35

• Sant Feliu de Codines 23 34 90

• Santa 
de Berga 21 34 163

• Vilafant 28 33 33

Sant Cebrià
de Vallalta 28 32 53

• Fornells de la Selva 178 32 *

La Sénia 20 30 30

• Torrelavit 22 22 22

• Sant Esteve
de Palautordera 353 20 39

• Les Masies de Roda 16 19 0

El Pont de Suert 12 19 0

• Castellvell del Camp 19 19 58

• Vallromanes 167 18 0

• Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant 0 18 0

Montblanc 68 17 0

Porqueres 20 15 352

El Papiol 0 14 0

Les Planes d´Hostoles 6 14 0

• Deltebre 36 12 7

L´Ametlla del Vallès 11 11 21

• Berga 0 11 14

Anglès 16 10 10

• Canet de Mar 0 10 10

Font-Rubí 0 8 0

Els Pallaresos 12 5 0

Cabrera d´Igualada 440 0 0

Camós 81 0 0

Castelldans 26 0 0

El Bruc 0 0 377

Esterri d´Àneu 25 0 0

Fortià 185 0 0

Garriguella 38 0 0

Guimerà 76 0 0

La Quar 179 0 0

La Torre
de l´Espanyol 39 0 0

Ptes./habitant

Ajuntament 1998 1999 2000

Llimiana 74 0 0

Mieres 250 0 0

Monistrol de Calders 84 0 0

Olvan 11 0 0

Puiggròs 39 0 0

Querol 105 0 0

Riudecanyes 25 0 25

Sant Andreu Salou 0 0 171

Sant Aniol
de Finestres 139 0 0

Sant 
de Cerdanyola 46 0 0

Serinyà 39 0 0

Torrefeta i Florejacs 37 0 0

Vidrà 116 0 0

Vilademuls 40 0 0

Vilanova de Prades 59 0 0

Viver i Serrateix 52 0 0

• Palol de Revardit 38 0 38

• Tagamanent 76 0 0

• Orís 0 0 633

Alp 40 0 0

Ascó 0 0 15

Avià 6 0 0

Bellver de Cerdanya 16 0 0

Bigues i Riells 0 0 126

Cabrera de Mar 0 0 222

Castellbell i el Vilar 0 0 4

Castellví de la Marca 17 0 0

Cornellà del Terri 0 0 158

Cubelles 5 0 0

El Palau d´Anglesola 6 0 0

Folgueroles 62 0 0

Gavet de la Conca 9 0 8

Hostalric 26 0 0

L´
de Francolí 238 0 55

La Pobla de Lillet 0 0 16

La Pobla de Mafumet 25 0 30

Les Borges del Camp 10 0 0

Llançà 0 0 4

Maials 44 0 0

Martorelles 10 0 0

Portbou 9 0 0

Ptes./habitant

Ajuntament 1998 1999 2000

Riudellots de la Selva 17 0 0

Sant Martí Sarroca 101 0 0

Sant Pere
de Riudebitlles 23 0 0

Santa Oliva 14 0 14

Subirats 43 0 0

Teià 0 0 54

Torà 63 0 0

Torres de Segre 70 0 14

Vallfo
de Balaguer 4 0 0

Vinyols i els Arcs 49 0 0

Xerta 0 0 263

• Balsareny 0 0 151

• Calldetenes 19 0 0

• Montbrió del Camp 0 0 264

Amposta 2 0 0

Balaguer 8 0 0

Canovelles 75 0 0

Esparreguera 0 0 83

La Llagosta 44 0 0

Sant Carles
de la Ràpita 2 0 0

Sant 
del Vallès 271 0 0

Vila-seca 4 0 3

• Pineda de Mar 0 0 349

Cornellà de Llobregat 36 0 0

Sant Joan Despí 2 0 0

Alella 91 0 52

Calafell 0 0 21

Cervelló 0 0 2

Constantí 10 0 0

Mollerussa 53 0 0

Mont-Roig del Camp 21 0 0

Riudoms 5 0 0

Sant 
de Vilatorrada 18 0 0

• Alcanar 0 0 142

• Sant Fruitós de Bages * * *

Eugènia

Julià

Espluga

gona

Quirze

Joan
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4.4 ANÀLISI DEL PERCENTATGE DE RECURSOS PROPIS 
DESTINATS A COOPERACIÓ

L’objectiu d’aquesta anàlisi és conèixer el percentatge destinat a cooperació sobre els ingres-
sos propis municipals dels ajuntaments que han destinat recursos a cooperació.

Consideracions metodològiques

Com s’ha calculat el percentatge?

Càlcul del Fons: càlcul a partir dels ingressos propis considerant els capítols
indicats a la taula que vàrem adjuntar a l’enquesta. 

L’enquesta adjuntava una taula que els ajuntaments havien d’omplir amb les
dades que feien referència als ingressos propis municipals i els recursos desti-
nats a cooperació els anys 1998, 1999 i 2000.  Per garantir la fiabilitat de les
dades que fan referència als ingressos propis i poder-les comparar, l’enquesta
adjuntava una llista en la qual es proposaven uns criteris unitaris per al càlcul
dels ingressos propis municipals (veure punt 4.6). En aquest sentit s’ha consi-
derat necessari d’adjuntar una explicació tècnica elaborada pel catedràtic de
Finances Públiques de la Universitat de Barcelona, Joaquim Solé i Vilanova,
sobre la justificació dels criteris d’aplicació del 0,7% dels ingressos propis muni-
cipals a la cooperació al desenvolupament (veure punt 4.5).

A la Jornada Muncipis i Solidaritat, organitzada pel Fons Català de Cooperació i
celebrada a l’Hospitalet el 21 de maig de 2001, es va acordar que aquest seria el
criteri a considerar a l’hora de realitzar el càlcul del 0,7% per a cooperació, per
aconseguir unificar el càlcul entre els diferents ajuntaments i poder disposar de
dades homogènies i comparables.

Càlcul de l’Ajuntament: percentatge declarat per l’ajuntament referent a l’any
2000. 

L’enquesta demanava el percentatge actual destinat a cooperació, és a dir, el
que fa referència a l’any 2000. 

En relació al 1998 i al 1999, les dades han estat calculades segons el Càlcul del
Fons.  

En relació al 2000, les dades han estat calculades segons el Càlcul del Fons i el
de l’Ajuntament.  

Com apareixen expressats els resultats?
Els resultats d’aquesta anàlisi es presenten en  una taula que inclou 4 colum-
nes:

• La primera columna correspon al nom del municipi. Els municipis estan dife-
renciats per colors, que n’indiquen la grandària segons el nombre d’habitants.

• La segona correspon al percentatge destinat a cooperació dels anys
1998,1999, i 2000 segons el càlcul realitzat pel Fons.

• La tercera columna correspon al percentatge destinat a cooperació el 2000
segons el càlcul realitzat per l’ajuntament.

• La quarta columna correspon a l’any d’assoliment del 0,7% destinat a coo-
peració.
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Ajuntament Càlcul del Càlcul Any
Fons Català ajuntament assoliment

1998 1999 2000 2000 0,7%

Quart 0,00 0,62 2,32 2,32 2000

Arbúcies * 3,14 2,20 2,10 1987

Talarn 2,75 2,26 1,76 1,76 1997

Lleida 1,90 1,75 1,28 1,28 1995

Balenyà 0,86 0,70 1,00 1,00 1992

Caldes
de Montbui * 1,00 0,90 1,00 1999

Castellbisbal 1,00 1,00 1,00 1,00 1996

Molins de Rei 0,70 1,00 1,00 1,00 1998

Sant Fost de
Campsentelles 0,43 0,64 1,12 1,00 2000

Santa 
de Mogoda * 0,85 0,78 1,00 1997

Tiana 0,67 0,80 1,00 1,00 1999

Orís 0,00 0,00 0,97 0,97 2000

Riudarenes * 0,79 0,80 0,90 n/c

Ribes de Freser 0,10 0,91 0,89 0,89 n/c

Santa Maria
d’Oló 0,90 0,69 0,88 0,88 1996

Argentona 0,29 1,07 0,84 0,84 1999

Vilafranca
del Penedès 0,70 0,72 0,80 0,82 1996

Sant Boi
de Llobregat 1,19 0,73 0,81 0,81 1998

Blanes 0,80 0,70 0,70 0,80 1996

Llavorsí 1,16 1,03 0,83 0,80 1993

Malgrat de Mar 0,59 0,90 0,82 0,80 1999

Palafrugell 0,19 0,33 0,80 0,80 2000

Santa Coloma
de Gramenet 0,70 0,70 0,80 0,80 1998

Ajuntament Càlcul del Càlcul Any
Fons Català ajuntament assoliment

1998 1999 2000 2000 0,7%

Santa 
i els Monjos 0,63 0,76 0,80 0,80 1999

Terrassa 0,70 0,70 0,80 0,80 1996

Mediona 0,00 0,20 0,76 0,76 2000

Sant Celoni 1,09 0,82 0,76 0,75 1997

Sant 
Desvern 0,75 0,73 0,79 0,75 1997

Cardedeu 0,72 0,87 0,74 0,74 1999

Alpens 0,70 0,70 0,70 0,70 1997

Badia del Vallès * * * 0,70 1996

Barberà
del Vallès 0,77 0,75 0,59 0,70 1998

Campdevànol 0,69 0,81 0,70 0,70 1995

Camprodon * * * 0,70 2000

Cassà
de la Selva 0,11 0,22 0,70 0,70 2000

Castellar
del Vallès 0,60 0,64 0,70 0,70 1997

Castelldefels 0,70 0,70 0,70 0,70 n/c

Castell-
d’Aro * * * 0,70 2000

C
del Vallès * * * 0,70 1999

Conca de Dalt 1,46 0,95 0,73 0,70 1998

El Prat
de Llobregat * * * 0,70 1997

E
de Llobregat 0,46 0,50 0,70 0,70 2000

Esterri de Cardós * * * 0,70 1998

Gavà * * * 0,70 1995

Perpètua

Margarida

Just

Platja

erdanyola

splugues

4.4.1 PERCENTATGE SOBRE INGRESSOS PROPIS PER A COOPERACIÓ  

Els resultats apareixen ordenats de forma descendent en funció de la tercera
columna (càlcul realitzat per l’ajuntament per a l’any 2000). És a dir, primer
apareixeran els ajuntaments que destinen major percentatge a cooperació, i en
darrer lloc els que hi destinen un percentatge menor. Se separen amb una línia
els ajuntaments que ja han arribat al 0’7%. També es pot distingir visualment
els ajuntaments que ja han assolit al 0,7% dels que encara no l’han assolit en
funció del nombre d’habitants del municipi, d’aquesta manera es pot compa-
rar si existeix relació entre grandària ajuntament / assoliment del 0,7%.

Cal considerar que el percentatge del 1998 és més elevat que el del 1999, en
alguns casos arran de l’esforç de molts ajuntaments per per donar resposta a la
situació d’emergència creada a Centreamèrica per l’huracà Mitch.
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Ajuntament Càlcul del Càlcul Any
Fons Català ajuntament assoliment

1998 1999 2000 2000 0,7%

Girona 0,73 0,70 0,65 0,70 1999

Igualada 0,42 0,41 0,46 0,70 2000

La Fatarella 0,70 0,72 0,75 0,70 1995

La Masó * * * 0,70 n/c

La Seu d’Urgell 0,31 0,60 0,45 0,70 1999

La Vall de Boí 0,00 0,70 0,70 0,70 1999

Les Cabanyes * * * 0,70 1998

L’Hospitalet 0,57 0,70 0,71 0,70 1999

Manresa * * * 0,70 1998

Martorell * * * 0,70 1999

Mataró 0,46 0,68 0,70 0,70 1997

Mollet del Vallès 0,67 0,68 0,70 0,70 1996

Montbrió
del Camp 0,00 0,00 * 0,70 2000

Olot * * 0,80 0,70 2000

Palau Solità
i Plegamans 0,52 0,70 0,70 0,70 1999

Parets del Vallès 0,42 0,70 0,74 0,70 1999

Polinyà * * * 0,70 1996

Reus * * * 0,70 2000

Roda de Ter * * * 0,70 n/c

Sabadell * * * 0,70 n/c

Sant 
del Vallès * * * 0,70 1998

Sant Feliu
de Llobregat * * * 0,70 1995

Sant Pere
de Ribes 0,72 0,51 0,51 0,70 1999

Sant Sadurní
d’Anoia 0,54 0,70 0,70 0,70 1999

Santa Eulàlia
de Ronçana 0,40 0,55 0,70 0,70 2000

Tortosa 0,27 0,27 0,70 0,70 2000

Vacarisses * * * 0,70 1999

Vic 0,51 0,76 0,80 0,70 1999

Viladecans * * * 0,70 1999

Vilanova
i la Geltrú * * * 0,70 1999

Matadepera 0,64 0,71 0,63 0,63 no s’ha definit

Figueres 0,63 0,66 0,62 0,62 no s’ha definit

La Cellera
de Ter 0,00 0,36 0,55 0,60 no s’ha definit

La Granada * * * 0,60 2001

Masquefa * 0,15 0,58 0,60 no s’ha definit

Pineda de Mar * * * 0,60 no s’ha definit

Sant 
dels Horts 0,99 0,93 0,60 0,60 2003

Rubí * * * 0,55 2003

Besalú 0,59 0,52 0,47 0,50 no s’ha definit

Ajuntament Càlcul del Càlcul Any
Fons Català ajuntament assoliment

1998 1999 2000 2000 0,7%

La Garriga 0,30 0,46 0,48 0,50 no s’ha definit

Moià 0,32 0,42 0,50 0,50 no s’ha definit

Montcada
i Reixac * 0,47 0,50 0,50 no s’ha definit

Sant 
de Lluçanès * * * 0,50 no s’ha definit

Lliçà de Vall 0,28 0,35 0,49 0,49 2003

Lliçà d’Amunt 0,44 0,65 0,48 0,48 2001

La Bisbal
d’Empordà 0,33 0,37 0,47 0,47 no s’ha definit

L’ Escala * * * 0,45 2002

Cambrils * * * 0,41 no s’ha definit

Calella * * * 0,40 2003

Olèrdola 0,47 0,42 0,49 0,40 no s’ha definit

Roquetes 0,30 0,38 0,40 0,40 no s’ha definit

Torroella
de Montgrí 0,35 0,34 0,44 0,40 no s’ha definit

Valls 0,43 0,43 0,39 0,38 no s’ha definit

La Secuita 0,11 0,25 0,37 0,37 no s’ha definit

Santa Maria
de Corcó 0,83 0,80 0,37 0,37 no s’ha definit

La Roca
del Vallès 0,37 0,34 0,48 0,34 2004

Aiguafreda 0,20 0,30 0,30 0,30 no s’ha definit

Balsareny 0,00 0,00 0,30 0,30 no s’ha definit

Castellterçol 0,16 0,36 0,31 0,30 no s’ha definit

El Brull 1,23 0,32 0,00 0,30 no s’ha definit

Les Llosses * * * 0,30 no s’ha definit

Súria 0,19 0,32 0,28 0,30 no s’ha definit

Tarragona * * * 0,30 2002

Vallfo
de Ripollès * * * 0,30 no s’ha definit

Sant 
de les Abadesses * * * 0,27 no s’ha definit

Torelló 0,28 0,32 0,27 0,27 no s’ha definit

Sallent 0,13 0,18 0,26 0,26 no s’ha definit

Manlleu 0,25 0,37 0,22 0,24 no s’ha definit

Castelló
d’Empúries * * * 0,20 2003

Montornès
del Vallès 0,29 0,19 0,22 0,20 no s’ha definit

Premià de Dalt 0,15 0,22 0,21 0,20 no s’ha definit

Santa Coloma
de Cervelló * * * 0,20 no s’ha definit

Santa 
de Montbui 0,13 0,15 0,20 0,20 no s’ha definit

Vilassar de Mar 0,18 0,19 0,19 0,20 no s’ha definit

Sant Feliu
de Codines 0,05 0,01 0,18 0,18 no s’ha definit

Cugat

Vicenç

Agustí

gona

Joan

Margarida
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Ajuntament Càlcul del Càlcul Any
Fons Català ajuntament assoliment

1998 1999 2000 2000 0,7%

Linyola 0,41 0,25 0,17 0,17 no s’ha definit

Vilanova
del Camí 0,61 0,57 0,17 0,17 no s’ha definit

Vilobí
del Penedès 0,00 * * 0,17 no s’ha definit

El Vendrell 0,16 0,12 0,13 0,15 no s’ha definit

La Pobla
de Segur 0,22 0,14 0,15 0,15 no s’ha definit

Sitges 0,25 0,30 0,15 0,15 no s’ha definit

Tona * * * 0,14 no s’ha definit

Premià de Mar * * * 0,13 no s’ha definit

Castellvell
del Camp * * * 0,12 no s’ha definit

Riells i Viabrea 0,12 0,14 0,15 0,12 no s’ha definit

Roses 0,05 0,08 0,11 0,11 no s’ha definit

Sant 
de Castellet 0,08 0,15 0,11 0,11 no s’ha definit

Sant 
de Torelló * * * 0,11 no s’ha definit

Arenys de Munt 0,09 0,10 0,10 0,10 no s’ha definit

Salou * * * 0,10 no s’ha definit

Sant Bartomeu
del Grau 0,17 0,19 0,14 0,10 no s’ha definit

Sant Pol de Mar 0,24 0,09 0,15 0,10 no s’ha definit

Santa 
de Berga * * * 0,10 no s’ha definit

Les 
del Vallès 0,06 0,08 0,11 0,06 no s’ha definit

Navàs 0,36 0,36 0,06 0,06 no s’ha definit

Deltebre 0,08 0,02 0,01 0,01 no s’ha definit

Abrera * * * n/c no s’ha definit

Alcanar 0,00 0,00 * n/c no s’ha definit

Badalona * * * n/c 2003

Banyoles * * * n/c no s’ha definit

Barcelona * * * n/c 2001

Begur * * * n/c no s’ha definit

Berga 0,00 * * n/c no s’ha definit

Breda * * * n/c no s’ha definit

Calldetenes * 0,00 0,00 n/c no s’ha definit

Campllong * * * n/c no s’ha definit

Canet de Mar 0,00 * * n/c no s’ha definit

Castellfollit
de la Roca * * * n/c n/c

Cercs * * * n/c no s’ha definit

Creixell * * * n/c no s’ha definit

Cunit * * * n/c no s’ha definit

El Molar 0,00 * * n/c no s’ha definit

Flacà * * * n/c no s’ha definit

Flix * * * n/c no s’ha definit

Ajuntament Càlcul del Càlcul Any
Fons Català ajuntament assoliment

1998 1999 2000 2000 0,7%

Fornells
de la Selva 0,23 0,04 * n/c no s’ha definit

Gironella * * * n/c no s’ha definit

Juneda * * * n/c no s’ha definit

La Vall d’en Bas * * * n/c no s’ha definit

Les Masies
de Roda * * 0,00 n/c no s’ha definit

Les Masies
de Voltregà * * * n/c no s’ha definit

Lloret de Mar 0,13 0,19 * n/c no s’ha definit

Lluçà 0,00 * 0,00 n/c no s’ha definit

Massanes * * * n/c no s’ha definit

Montgat * * * n/c no s’ha definit

Mont-ras * * * n/c no s’ha definit

Navarcles 0,00 * * n/c n/c

Navata 0,00 * * n/c no s’ha definit

Palol
de Revardit 0,07 0,00 0,06 n/c no s’ha definit

Pallejà * * * n/c n/c

Puigpelat * * * n/c n/c

Sant Esteve
de Palautordera * * * n/c n/c

Sant Feliu
Sasserra * * * n/c no s’ha definit

Sant Fruitós
de Bages * * * n/c n/c

Sant Gregori * * * n/c n/c

Sant Iscle
de Vallalta * * * n/c no s’ha definit

Sant Joan les Fonts * * * n/c no s’ha definit

Sant Llorenç Savall * * * n/c no s’ha definit

Sant 
d’Hortons * * * n/c no s’ha definit

Sant Martí
de Centelles 0,00 * * n/c no s’ha definit

Tagamanent * 0,00 0,00 n/c no s’ha definit

Torrelavit * * * n/c no s’ha definit

Torrelles
de Llobregat * * * n/c no s’ha definit

Tortellà 0,00 * 0,00 n/c no s’ha definit

Tossa de Mar * * * n/c 2001

Vallromanes * * 0,00 n/c no s’ha definit

Vandellòs i
l’Hospitalet
de l’Infant 0,00 0,01 0,00 n/c no s’ha definit

Vilafant * * * n/c no s’ha definit

* No disposem de totes les dades necessàries per fer el càlcul.

Vicenç

Vicenç

Eugènia

Franqueses

Llorenç
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Ajuntament Càlcul del Fons Català

1998 1999 2000

Quart 0,00 0,62 2,32

Arbúcies * 3,14 2,20

Talarn 2,75 2,26 1,76

Lleida 1,90 1,75 1,28

Sant Fost de Campsentelles 0,43 0,64 1,12

Balenyà 0,86 0,70 1,00

Castellbisbal 1,00 1,00 1,00

Molins de Rei 0,70 1,00 1,00

Tiana 0,67 0,80 1,00

Orís 0,00 0,00 0,97

Caldes de Montbui * 1,00 0,90

Ribes de Freser 0,10 0,91 0,89

Santa Maria d’Oló 0,90 0,69 0,88

Argentona 0,29 1,07 0,84

Llavorsí 1,16 1,03 0,83

Malgrat de Mar 0,59 0,90 0,82

Sant Boi de Llobregat 1,19 0,73 0,81

Riudarenes * 0,79 0,80

Vilafranca del Penedès 0,70 0,72 0,80

Palafrugell 0,19 0,33 0,80

Santa Coloma de Gramenet 0,70 0,70 0,80

Santa Margarida i els Monjos 0,63 0,76 0,80

Terrassa 0,70 0,70 0,80

Olot * * 0,80

Vic 0,51 0,76 0,80

Ajuntament Càlcul del Fons Català

1998 1999 2000

Sant Just Desvern 0,75 0,73 0,79

Santa Perpètua de Mogoda * 0,85 0,78

Mediona 0,00 0,20 0,76

Sant Celoni 1,09 0,82 0,76

La Fatarella 0,70 0,72 0,75

Cardedeu 0,72 0,87 0,74

Parets del Vallès 0,42 0,70 0,74

Conca de Dalt 1,46 0,95 0,73

L’Hospitalet 0,57 0,70 0,71

Blanes 0,80 0,70 0,70

Alpens 0,70 0,70 0,70

Campdevànol 0,69 0,81 0,70

Cassà de la Selva 0,11 0,22 0,70

Castellar del Vallès 0,60 0,64 0,70

Castelldefels 0,70 0,70 0,70

Esplugues del Llobregat 0,46 0,50 0,70

La Vall de Boí 0,00 0,70 0,70

Mataró 0,46 0,68 0,70

Mollet del Vallès 0,67 0,68 0,70

Palau Solità i Plegamans 0,52 0,70 0,70

Sant Sadurní d’Anoia 0,54 0,70 0,70

Santa Eulàlia de Ronçana 0,40 0,55 0,70

Tortosa 0,27 0,27 0,70

Girona 0,73 0,70 0,65
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En general es pot afirmar que les dades del Càlcul del Fons Català i del Càlcul
de l’Ajuntament per a l’any 2000 són globalment coincidents, tot i que la incor-
poració d’aquest nou criteri d’ingressos propis pot haver comportat dificultats
de càlcul que afecten petites dècimes, tant a l’alça com a la baixa. La publica-
ció d’aquestes dades comparatives no es fa per posar en evidència  aquestes
diferències (que no són rellevants) sinó per afirmar la veracitat i el contrast de
les fonts seguint diferents enfocaments.

4.4.2 AJUNTAMENTS QUE HAN ASSOLIT EL 0,7% I HAN ADJUNTAT LA DADA
D’INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS  

Segons el càlcul del Fons Català els ajuntaments que han assolit el 0,7%  i que han adjun-
tat la dada dels ingressos propis són 49.

Aquests ajuntaments estan ordenats prenent com a any de referència el 2000. 

Són 74 els ajuntaments que manifesten haver arribat al 0,7% i 49  han adjuntat les
dades d’ingressos propis municipals que han permès fer el càlcul
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4.4.3 ASSOLIMENT DEL 0,7%

Aquest gràfic mostra el percentatge d’ajuntaments que manifesten que l’any 2000 o ante-
riorment han arribat al 0,7% (segons les dades dels propis ajuntaments)

Nombre d’ajuntaments Percentatge d’ajuntaments

Han assolit el 0,7% 74 38,7%

No l’han assolit però n’han definit l’any d’assoliment 13 6,8%

No l’han assolit i no n’han definit l’any d’assoliment 97 50,8%

N/C 7 3,7%

Total 191 100,0%

7

74

97
No l’han assolit, però han definit
l’any d’assoliment

No l’han assolit i no han definit
l’any d’assoliment

No contesten

Han assolit el 0,7 %

13
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El primer ajuntament a assolir el 0,7% va ser Arbúcies l’any 1987,
el segon Balenyà l’any 1992 i el tercer Llavorsí l’any 1993.

Aquests tres ajuntaments pertanyen a municipis petits.
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4.4.4 ASSOLIMENT DEL 0,7% EN FUNCIÓ DEL NOMBRE D’HABITANTS  

Que un ajuntament assoleixi el 0,7% pot relacionar-se amb diversos factors. L’objectiu de
l’anàlisi següent no és determinar les causes que impliquen que un municipi es plantegi el
0’7%, sinó que es creuarà grandària del municipi i assoliment del 0,7% per tal de conèixer
si exisiteix relació entre aquestes dues variabes. En altres apartats d’aquest estudi s’analitza-
ran altres variables que poden relacionar-se amb el 0,7%.

Per tal de saber si existeix relació directa entre grandària del municipi i l’assoliment del
0,7%, es presenta la següent taula de doble entrada que relaciona les dues variables. 

Grandària del municipi en funció del nombre d’habitants

Assoliment 0,7% De 0 a 1.000
De 1.001 De 5.001 De 10.001 De 25.001 De 100.001 Més de

a 5.000 a 10.000 a 25.000 a 100.000 a 500.000 500.000

L’han assolit 32,1% 24,1% 25,7% 41,7% 84,0% 75,0% 0%

No l’han assolit 64,3% 70,7% 65,7% 58,3% 16,0% 25,0% 100,0%

N/c 3,6% 5,2% 8,6% 0% 0% 0% 0%

Tal i com mostren la taula i el gràfic, hi ha relació positiva entre l’assoliment del 0,7% i la
grandària del municipi, excepte en el tram de més de 500.000 habitants on hi ha
l’Ajuntament de Barcelona, que ha notificat que l’assolirà durant l’any 2001. Tot i que entre
els municipis de més de 25.000 habitants la proporció dels que assoleixen el 0,7% és major
que entre els municipis més petits no podem concloure que la grandària del municipi en
sigui l’única causa. 

Caldrà buscar els factors que poden afavorir que un municipi arribi al 0,7% en altres varia-
bles que indirectament poden estar relacionades amb la grandària, com ara la capacitat de
la societat civil del municipi per proposar i reclamar als polítics la destinació d’aquests
recursos per a cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, en capítols posteriors es
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veurà la relació que hi ha entre l’assoliment del 0,7%, l’existència d’un Consell de
Cooperació i el nombre d’entitats de cooperació i solidaritat que hi ha al municipi (capítol
7 i capítol 10). Un altre factor a tenir en compte és la voluntat política i la sensibilitat de la
corporació entorn els temes de cooperació i solidaritat; aquest factor tot i que pot deduir-se
de l’anàlisi no és objecte d’estudi.

4.4.5 PERCENTATGE DESTINAT A COOPERACIÓ L’ANY 2000
(segons el càlcul fet per l’ajuntament)

El gràfic i la taula següents mostren el percentatge concret a cooperació sobre el ingressos
propis municipals que els ajuntaments manifesten destinar l’any 2000.

Nombre d’ajuntaments Percentatge d’ajuntaments

Destinen més de l’1% 4 2,1%

Destinen més del 0,7% fins l’1% 25 13,3%

Destinen el 0,7% 45 23,6%

Destinen entre el 0,5% i menys del 0,7% 13 6,8%

Destinen entre el 0,3% i menys del 0,5% 21 11,0%

Destinen menys del 0,3% 32 16,8%

No han adjuntat aquesta dada 51 26,7%

Total 191 100,0%

Percentatge que els ajuntaments destinen a cooperació

51

4

25

32 45

1321 0,7% o més

Més de l’1%

Més del 0,7% fins l’1%

El 0,7%

Entre el 0,5% i menys del 0,7%

Entre el 0,3% i menys del 0,5%

Menys del 0,3%

No contesten
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4.5 JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DELS CRITERIS D’APLICACIÓ 
DELS INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS A LA COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT

Joaquim Solé Vilanova
Catedràtic de Finances Públiques 

Universitat de Barcelona

INTRODUCCIÓ

Aquesta nota intenta aplicar el sentit comú a l’anàlisi dels articles pressupostaris que podrien
considerar-se englobats en el terme ingressos propis. Amb aquest objectiu s’han posat sobre
la taula una sèrie de principis o criteris que fossin, a la vegada, coherents amb l’esperit que
anima les aportacions del 0,7% i operatius a l’hora del càlcul derivat del compromís volun-
tari fet pels governs municipals.

PER QUÈ NOMÉS ELS INGRESSOS PROPIS?

És ben sabut que els ingressos municipals inclosos en el pressupost de qualsevol ajuntament
engloben no solament els ingressos propis generats pel mateix ajuntament i procedents
principalment dels ciutadans, les empreses i el sector privat en general, sinó també les sub-
vencions o participacions en ingressos d’altres administracions públiques, i els ingressos
obtinguts en operacions de crèdit. Tanmateix, si l’objectiu municipal d’aportació del 0,7%
forma part d’un objectiu més ampli d’aportació del 0,7% per part de totes les administra-
cions públiques, llavors pels ajuntaments la donació del 0,7% es referirà només als ingres-
sos propis.

Efectivament, per calcular els ingressos propis, en primer lloc cal excloure els recursos
monetaris derivats de les operacions de crèdit perquè no són pròpiament ingressos d’un
ajuntament. Són recursos manllevats que certament s’inclouen en el capítol 9 i se sumen
al total d’ingressos pressupostats i liquidats. Però són recursos que caldrà retornar a l’enti-
tat financera que els ha prestat. (Tots tenim clar que no consideraríem ingrés anual d’una
família el préstec obtingut per a un cotxe o el préstec de l’habitatge. El mateix caldria dir
dels diners obtinguts en préstec per part d’una administració pública).

En segon lloc, i per la mateixa raó que s’acaba d’explicar, s’han d’excloure els ingressos del
capítol 8 dels pressupostos d’ingressos, ja que es tracta de l’operació inversa: diners propis
que els ajuntaments presten a tercers i que un dia recuperaran.

En tercer lloc, cal també excloure les participacions en ingressos1 d’altres administracions
i les subvencions incondicionades o específiques, corrents o de capital, contemplades en
els capítols 4 i 7. El motiu està en el fet que aquests recursos són transferències d’altres
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1. En canvi si les participacions en ingressos fossin participacions en impostos amb un repartiment basat en el prin-
cipi de territorialitat de la recaptació (i la participació municipal no arribés a ser comptabilitzada en els pressupostos
d’altres nivells de govern), llavors caldria considerar aquestes participacions en impostos com un recurs semblant als
impostos municipals i per tant seria un ingrés propi a efectes de l’aportació del 0,7%.
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administracions públiques, que potser a la vegada reben transferències d’altres administra-
cions públiques. L’exclusió és per a evitar les duplicacions o els solapaments si es parteix de
la base que totes les administracions públiques haurien d’aportar el seu 0,7% dels recursos
propis i que cap administració no pretén suplir el compromís voluntari de les altres. Si
aquest és l’objectiu, si totes les Administracions Públiques aporten el 0,7% dels seus ingres-
sos propis sense aportar cap percentatge de les transferències rebudes, llavors el conjunt del
sector públic d’un país o estat estarà efectivament aportant el 0,7% dels seus ingressos.

Quins conceptes inclouen els anomenats ingressos propis dins un pressupost municipal?
Inclouen els impostos directes i indirectes, les taxes i alguns dels altres ingressos tributaris
o pseudotributaris, els ingressos patrimonials i potser una part dels derivats de les aliena-
cions per inversions. En els següents apartats s’analitza la possible justificació de cada un
d’ells com a ingrés propi del qual s’hagi d’aportar el 0,7%.

IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES

Els  impostos són ingressos basats en el principi de la capacitat de pagament. És a dir, la
quantitat pagada per cada contribuent –ciutadà o empresa- està en funció de la capacitat
que té o manifesta en termes de la cosa gravada –propietat immoble, negoci, vehicle,
guany, despesa en obres, etc.- independentment dels serveis públics que rebi o tingui dret
a rebre.

La potestat municipal per a establir impostos ve regulada per llei. A efectes del 0,7%, els
impostos són els ingressos propis més inqüestionables dels ajuntaments. El mateix es podria
dir dels recàrrecs  municipals o supramunicipals.

Els ingressos derivats dels impostos depenen de la capacitat fiscal (base imposable) que té
el municipi i de l’esforç fiscal (tipus de gravamen o coeficients) que decideix l’Ajuntament.
Com més ric és un municipi pels ciutadans que hi resideixen o per les empreses que s’hi
localitzen, major és la seva capacitat impositiva, major pot ser la recaptació d’ingressos i
major ha de ser l’aportació del 0,7% en pessetes absolutes. Aquest cas no planteja cap
dubte.

Ara bé, els governs locals gaudeixen d’una potestat tributària que els permet (opció) variar
o fixar el tipus impositiu de cada impost. És a dir, els ajuntaments tenen autonomia –dins
uns marges amplis establerts per la llei– per a decidir l’esforç fiscal que volen fer.
Lògicament, a major esforç fiscal major és la recaptació i per tant majors són els ingressos
propis disponibles. En conseqüència, major és l’aportació en pessetes que l’ajuntament ha
de fer si està disposat a cedir el 0,7% dels seus recursos.

Aquest cas podria plantejar algun dubte en observar que l’ajuntament que fa més esforç fis-
cal, perquè vol prestar més serveis que altres o perquè té menys capacitat fiscal que altres i
vol prestar els mateixos serveis, ha d’aportar més diners pel 0,7% que no pas un ajuntament
que fixa els tipus de gravamen i els coeficients al nivell mínim legal i que potser no exigeix
als contribuents els impostos optatius (impost de construccions i impost d’increment de
valors). Hi ha qui podria considerar que és una penalització que a major esforç fiscal s’hagi
d’aportar més. En un altre context (per exemple, les aportacions de municipis a la manco-
munitat o comarca) aquesta sensació de penalització és raonable. En el cas de l’aportació
del 0,7% no s’ha de veure mai així.

Els  ingressos per impostos directes i indirectes són els recursos més semblants als ingressos
salarials d’una persona o família a l’hora de definir ingressos propis a efectes de l’aportació
del 0,7%. Per diverses raons, dins una mateixa categoria laboral hi ha persones que volun-
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tàriament treballen més hores que altres i per tant els esforços laborals són diferents i els
sous de final de mes també són diferents. Tots estarem d’acord que si a nivell individual o
familiar fem el compromís d’aportar el 0,7% dels nostres ingressos, l’esperit de compartir
no ens portarà a condicionar l’aportació total a l’esforç laboral relatiu realitzat. Dit d’una
altra manera, l’aportació del 0,7% no ha de dependre del que fan els altres, sinó del que té
(c.f.) i el que fa (e.f.) un mateix.

Hi ha una raó tècnica a favor de no donar importància al diferent esforç fiscal que està lli-
gat a l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI), un impost que representa la
meitat de la recaptació municipal per impostos. D’una forma simplificada es pot dir que la
recaptació depèn directament dels valors cadastrals dels habitatges i que els valors cadastrals
s’han d’anar revisant periòdicament, cada deu anys com a màxim segons la llei actual. Els
ajuntaments no els revisen tots amb la mateixa freqüència i alguns de molt grans fins i tot
sobrepassen els deus anys. Els ajuntaments que es retarden en les revisions cadastrals com-
pensen sovint els valors cadastrals desfasats i baixos amb uns tipus de gravamen més elevats.
Aquests tipus impositius més elevats no reflecteixen un esforç fiscal realment més elevat. 

Per tant, el més adequat pot ser prescindir de si els ingressos recaptats dels impostos són
deguts a una major capacitat fiscal o a un major esforç fiscal del municipi, ja que l’esforç
fiscal real no es pot deduir sempre a primera vista. En conseqüència, cal comptar tots els
ingressos impositius com a ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%.

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Les taxes, els preus públics i les contribucions especials són ingressos basats en el principi
de benefici. És a dir, hom paga el “tribut” pel benefici rebut. Existeix una contraprestació:
hi ha un bé o servei lligat a una contribució monetària. Certament, es poden fer tot tipus
de matisos: primer, no sempre el servei és percebut com un benefici (per exemple, pagar per
un certificat que ens reclamen no permet percebre aquest com un benefici); segon, alguns
serveis de “recepció obligatòria” (recollida d’escombraries, manteniment de clavegueram,
etc.) es paguen encara que un contribuent no utilitzi el servei perquè està absent del muni-
cipi, o bé que l’utilitzi però que el benefici efectiu no tingui cap proporció amb el pagament;
tercer, que el pagament sigui per a accedir al servei però que no guardi cap proporció amb
el volum,  intensitat o durada del benefici gaudit; i quart, que la quantitat pagada no coin-
cideixi exactament amb el valor monetari del benefici obtingut del servei (despesa imputa-
ble al servei) perquè el servei en qüestió està subvencionat internament o externament al
pressupost municipal.

Taxes i preus públics

La definició del que s’entén legalment per taxa o per preu públic ha canviat dues vegades
(1989 i 1999) en pocs anys. Ara bé, el concepte econòmic és el que és, al marge dels capri-
cis legislatius, i aquest criteri econòmic o de gestió és el que ens pot fornir arguments per a
decidir si aquesta figura es considera o no ingrés propi a efectes de l’aportació del 0,7%.

Des d’aquesta perspectiva econòmica i gestora es poden distingir les activitats susceptibles
d’aplicar-hi taxes o preus de la següent manera:

• activitats administratives (taxa)
• utilitzacions privatives o aprofitaments especials (taxa; abans del 1999, preu)
• prestació de serveis de recepció obligatòria (taxa)
• prestació de serveis de recepció voluntària i d’utilització majoritària per la població o de

vital importància per al municipi (taxa o preu; abans, preu)
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• prestació de serveis de recepció voluntària d’utilització minoritària o de no vital impor-
tància per al municipi (taxa o preu; abans, preu)2

• vendes (preus)

Les activitats administratives susceptibles d’estar lligades a una taxa es deriven d’una potes-
tat realment pròpia i irrenunciable de l’autoritat local. Aquesta qüestió de titularitat, però
també el fet que el finançament (total o parcial) d’aquestes activitats pot ser freqüentment
substituït (principi de substitució) per les fonts de finançament general (impostos) porten a
la conclusió que les taxes per activitats administratives (article 31a) haurien de ser inclo-
ses en el concepte d’ingressos propis a efectes del 0,7%.

Les taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials (article 32) acostumen a
estar lligades al domini públic (sòl, subsòl i vol) sobre el qual té potestat l’ajuntament. Per
tant el criteri de la titularitat pública és determinant. D’altra banda, les necessitats de finan-
çament de serveis municipals lligats a l’activitat d’utilització o aprofitament són mínimes o
nul·les, cosa que fa que pràcticament tots els ingressos siguin ingressos nets. La conclusió
és que aquestes taxes han de ser considerades ingressos propis a efectes de l’aportació del
0,7%. El mateix es pot dir de les taxes per llicències (auto-taxi, obertura d’establiments, i
urbanístiques) (article 31b) i per tant també han de ser tingudes com a ingressos propis a
efectes de l’aportació del 0,7%.

Les taxes per serveis de recepció obligatòria –recollida de brossa, manteniment clavegue-
ram– (article 31c) tenen arguments a favor i arguments en contra del seu manteniment.
Per això hi ha ajuntaments que les extingiren a principis dels 90 (però molt recentment
alguns les estan recuperant) i les substituïren (principi de substitució) per un increment dels
impostos en general o d’algun en particular (IBI). D’altra banda el fet de la recepció obliga-
tòria fa que el contribuent de la taxa no necessàriament tingui un benefici proporcional al
pagament per ser una família reduïda o d’una segona residència. Una i altra circumstàncies
porten a la conclusió que les taxes per serveis de recepció obligatòria han de ser considera-
des ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%. 

Hi ha serveis de recepció voluntària que són d’utilització majoritària per la població (pisci-
nes municipals), o són generalitzat entre els municipis de la mateixa categoria (escola de
música), o són de vital importància per al municipi (transport urbà). Les taxes per a finan-
çar –parcialment o total– aquests serveis (article 34b) són cada cop més freqüents i impor-
tants i tendiran a ser-ho encara més en el futur. Tot i que molts municipis presten aquests
serveis, el grau de cobertura financera mitjançant taxes varia molt entre municipis i el que
no es cobreix amb taxes pagades pels beneficiaris es cobreix amb els ingressos impositius
generals. Aquest principi de substitució financera porta a la conclusió que els ingressos per
taxes sobre serveis de recepció voluntària amb una utilització majoritària, generalit-
zada o vital (article 34a) han de ser en principi considerats ingressos propis a efectes de
l’aportació del 0,7%.

Dins aquesta categoria de serveis hi ha dues consideracions més a fer. La primera és que
sovint algun d’aquests serveis es presta mitjançant una concessió administrativa (transport
urbà) per la qual cosa els ingressos del servei no passen pel pressupost municipal. Aquest és
probablement el cas del transport urbà en la majoria d’ajuntaments. La segona considera-
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2. L’actual legislació de taxes i preus fa una distinció entre els serveis prestats en “règim de monopoli” en el muni-
cipi, perquè cap entitat privada no l’ofereix de forma alternativa, i els prestats en “règim de no monopoli” perquè
alguna entitat privada també l’ofereix. Sense entrar a discutir si aquest criteri té sentit per a distingir si s’ha d’aplicar
una taxa o un preu, cal aquí manifestar que, en una època de tanta mobilitat com l’actual on el ciutadà pot optar a
serveis privats o públics del mateix municipi o dels municipis veïns, el concepte de monopoli local perd gairebé tot
el seu sentit en aquest context.
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ció es refereix al servei d’aigua domiciliària. Es tracta d’un servei de caràcter voluntari (cosa
discutible), que pot ser prestat de moltes formes: empresa privada, empresa municipal i
empresa supramunicipal. Tot i que la taxa (abans “preu”) pel servei de l’aigua domiciliària
és la de major importància quantitativa en els pressupostos agregats d’Espanya, cal tenir
present que Barcelona i Madrid i les seves àrees metropolitanes no proveeixen d’aigua a tra-
vés dels ajuntaments ni d’empreses municipals, que a molts ajuntaments mitjans i grans de
Catalunya l’aigua s’ha prestat sempre mitjançant empreses privades, i que en els darrers
anys hi ha hagut una tendència a la privatització d’empreses municipals en una colla de
grans ciutats espanyoles. Per tant, potser es podria excloure de la consideració d’ingressos
propis les taxes o preus derivats de la prestació dels serveis de transport urbà i d’aigua a
domicili.

Les taxes sobre serveis de recepció voluntària però d’utilització minoritària pels ciuta-
dans del municipi (teatre i concerts), o no generalitzada entre els municipis (guarderies
municipals, concerts i teatre) o sense un caràcter vital (cursos culturals) (article 34b) per la
vida del municipi podrien ser excloses de la consideració d’ingressos propis a efectes de l’a-
portació del 0,7%. Tanmateix, en ser un recurs de caràcter menor, raons d’operativitat
podrien recomanar ser considerats ingressos propis a efectes del 0,7%.

Les taxes o preus per vendes (article 30) podrien ser equiparades a les taxes per serveis de
recepció voluntària d’utilització minoritària o no generalitzada com és el cas de venda de
llibres o fotocòpies. Per tant, els ingressos per aquest concepte poden no ser considerats
ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%. Tanmateix, en ser un recurs de caràcter
menor, raons d’operativitat podrien recomanar que fossin considerats ingressos propis a
efectes del 0,7%.

La distinció entre els conceptes aquí anomenats 34a i 34b pot no ser molt operativa a l’ho-
ra de calcular els ingressos propis en cada ajuntament. L’alternativa més operativa és consi-
derar com a ingressos propis, a efectes de l’aportació del 0,7%, totes les taxes pels serveis de
recepció voluntària contingudes en l’article 34, excepte les derivades dels serveis de trans-
port urbà i de subministrament d’aigua potable a domicili.

Contribucions especials

Les contribucions especials (article 36) i les quotes d’urbanització (concepte 396)3 són
unes figures basades també en el principi de benefici. Consisteixen en ingressos obligatoris
–regulats per ordenança fiscal– realitzats pels propietaris d’immobles (generalment urbans)
beneficiats directament –però de recepció obligatòria– per una obra o inversió urbanística a
la zona. Les contribucions especials són molt freqüents en els ajuntaments capital de
comarca i de les seves rodalies on s’han aplicat sempre i de forma ininterrompuda, i són
pràcticament inexistents a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. En canvi, en aquesta
zona i en algunes capitals de província són més corrents les quotes d’urbanització aplicades
sobre els promotors d’una urbanització residencial o industrial. 

Les contribucions especials i les quotes d’urbanització estan lligades a obres que no benefi-
cien majoritàriament o directa tota la població ni tenen una presència regular en els pres-
supostos ni estan generalitzades entre els municipis, tot i que potser ho haurien d’estar molt
més. D’altra banda és ben cert que el grau de substitució d’aquest finançament singular per
ingressos generals derivats dels impostos és alt. Dit d’una altra manera: mentre uns muni-
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3. Les quotes d’urbanització, en no trobar-se expressament previstes en la codificació de l’Ordre ministerial de
20.9.1989, s’han d’incloure en el concepte 396 segons una resposta de l’IGAE a la consulta núm. 1/1993.
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cipis financen les noves urbanitzacions (clavegueram, paviments, voreres i enllumenats)
amb contribucions especials pagades pels directament beneficiats, altres municipis ho fan
amb impostos que paguen tots els ciutadans. Tanmateix, donada la gran disparitat de situa-
cions, sembla més adient no considerar les contribucions especials ni les quotes d’urbanit-
zació com a ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%.

Reintegraments i altres ingressos

Les multes i ingressos afins (conceptes 391, 392 i 393) no són recursos basats en el prin-
cipi de capacitat de pagament, però el seu caràcter coercitiu i la seva desvinculació de cap
benefici el fan equiparable als impostos directes i indirectes, i per tant s’ha de catalogar com
a ingrés propi a efectes de l’aportació del 0,7%. La resta de conceptes de l’article 39 són de
caràcter testimonial i per raons d’operativitat podrien ser considerats ingressos propis com
la resta de conceptes, excepte les quotes d’urbanització que puguin aparèixer en el concep-
te 396.

En canvi els reintegraments i altres ingressos –de la més àmplia varietat– (article 38) no
han de ser considerats ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7% a causa de la seva
singularitat i no-periodicitat. 

INGRESSOS PATRIMONIALS

Els ingressos patrimonials (capítol 5) inclouen els interessos de valors, préstecs i dipòsits,
les participacions en beneficis, les rendes d’immobles, els productes de les concessions
administratives, i l’explotació de béns comunals. Els ingressos patrimonials tenen un gran
paral·lelisme amb les rendes no salarials de les persones. Els ingressos patrimonials són
ingressos no tributaris que no responen ni al principi del benefici ni al de la capacitat de
pagament. Els ingressos patrimonials no suposen cap contraprestació en forma de servei
públic.

Per tots aquests motius, els ingressos patrimonials són els ingressos propis per excel·lència.
Si els ciutadans i les empreses aportessin el 0,7% de les seves rendes, només caldria que les
administracions públiques aportessin el 0,7% dels seus ingressos patrimonials per tal que
un país o un estat aportés el 0,7% del seu PIB. Amb aquesta mateixa lògica els ingressos
patrimonials han de ser considerats ingressos propis a efectes de l’aportació del  0,7%.  

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

Els ingressos per alienació d’inversions reals (capítol 6) poden ser per vendes de terrenys,
vendes d’altres inversions reals i vendes d’inversions materials. Aquests ingressos poden
considerar-se ingressos bruts. Tanmateix si a aquests ingressos bruts s’hi resta el cost del
terreny o inversió (a preus reals) s’obtindria un ingrés net positiu (plusvàlua, guany de capi-
tal o augment de patrimoni) o negatiu (minusvàlua, pèrdua de capital o disminució de
patrimoni). L’ingrés net positiu hauria de ser considerat ingrés propi a efectes de l’aporta-
ció del 0,7%. Però per la mateixa regla de tres el possible ingrés net negatiu hauria de con-
siderar-se ingrés propi negatiu a efectes del 0,7%.

Calcular les plusvàlues reals de les inversions alienades és una tasca realment difícil i per
tant poc operativa. En conseqüència, pel principi d’operativitat solament, sembla més
adient no considerar els ingressos per alienació d’inversions com a ingressos propis a efec-
tes de l’aportació del 0,7%.

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 89

FonsCataSud.PP04.def  25/2/02  01:55  Página 89



INGRESSOS PRESSUPOSTATS O LIQUIDATS?

Els pressupostos no són més que estimacions, tant si es tracta dels pressupostos inicials
aprovats pel Ple Municipal com si es tracta dels pressupostos definitius. Les liquidacions
dels pressupostos s’acosten més a la realitat, sobretot en alguns ingressos poc estables
(impost de construccions, impost d’increment de valors, i les taxes per obertura d’establi-
ments i per llicències urbanístiques). Però dins les liquidacions alguns ingressos acaben
essent de difícil cobrament (part de l’impost sobre vehicles) pel que es podria distingir entre
ingressos cobrats i drets reconeguts. Finalment, cal esmentar que els tècnics del departa-
ment d’ingressos d’un ajuntament tendeixen a fixar a la baixa les estimacions d’ingressos
per raons de prudència i de salvaguarda davant les futures necessitats de finançament pro-
vocades per ampliacions de despeses.

Les aportacions del 0,7% no són una iniciativa d’un any puntual sinó que volen ser una
acció permanent. A llarg termini les quantitats pressupostades en ingressos propis mostren
una gran estabilitat i un gran paral·lelisme amb els ingressos liquidats. Per aquest motiu, i
sobretot per un principi d’operativitat en el càlcul de l’aportació del 0,7% que haurà de figu-
rar en els pressupostos de despesa, és aconsellable utilitzar les xifres pressupostades d’in-
gressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%.

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS

Els ajuntaments, en funció dels criteris dels seus gestors i dels seus polítics, poden tant man-
tenir una estructura centralitzada amb un sol pressupost com adoptar una gestió descen-
tralitzada amb la creació d’organismes autònoms administratius (patronats, etc.) que tenen
el seu propi pressupost. Els pressupostos dels organismes autònoms són aprovats pel Ple
Municipal, que simultàniament també aprova el pressupost de l’administració general i el
pressupost consolidat de tot l’ajuntament d’acord amb la legislació vigent.

Hi ha ajuntaments amb un bon nombre d’organismes autònoms i d’altres que no en tenen
cap. El més equitatiu és utilitzar els pressupostos consolidats per al càlcul del 0,7%. Ara bé,
les diferències en ingressos propis a efectes del 0,7% entre un pressupost consolidat i un
pressupost no consolidat són generalment petites ja que els ingressos propis dels patronats
es limiten a unes taxes o preus públics. Moltes d’aquestes taxes estan contemplades en l’ar-
ticle 34 i es refereixen a prestació de serveis voluntaris. 

Els serveis que en alguns ajuntaments són prestats per organismes autònoms comercials o
per les empreses municipals acostumen a ser prestats en altres ajuntaments per concessio-
naris administratius o pel sector privat (aigua, transport urbà, etc.). En el comentari sobre
les taxes o preus públics referits a aquests serveis s’ha considerat que la seva peculiaritat pot
portar a la conclusió de no considerar-los ingressos propis. En conseqüència és raonable no
tenir en compte els ingressos dels pressupostos dels organismes autònoms comercials ni els
de les empreses públiques a l’hora de calcular els ingressos propis a efectes del 0,7%.

RESUM I CONCLUSIONS

Per tal d’establir criteris per a la catalogació d’ingressos propis dels pressupostos municipals
a efectes de l’aportació del 0,7% per a la cooperació al desenvolupament, s’han considerat
rellevants els següents principis: principi de capacitat de pagament, principi de coerció i de
recepció obligatòria del servei, principi de generalització entre municipis, principi de subs-
titució per ingressos impositius, i el principi d’operativitat o viabilitat de càlcul amb un cost
molt baix.
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A partir d’aquests principis s’arriba a la conclusió que està plenament justificat considerar
ingressos propis a afectes del 0,7% els següents conceptes del pressupost consolidat d’in-
gressos de qualsevol ajuntament:

• impostos directes i indirectes (cap.1 i 2),
• taxes o preus per vendes (art. 30),
• taxes per activitats administratives i per llicències (art. 31),
• taxes per serveis de recepció obligatòria (art. 31),
• taxes per utilitzacions privatives i aprofitaments especials (art. 32),
• taxes per serveis voluntaris prestats de forma generalitzada, a una població majoritària

o per la seva importància vital (art. 34),
• taxes per serveis voluntaris prestats de forma no generalitzada (art. 34) (excepte possi-

bles taxes per transport urbà i abastament d’aigua domiciliaria),
• multes i ingressos afins (art. 39) (excepte les quotes d’urbanització), i
• ingressos patrimonials (cap. 5).

Queden exclosos de la consideració d’ingressos propis els recursos següents:
• taxes o preus per transport urbà i per abastament d’aigua (art. 34),
• contribucions especials (art. 36) i quotes d’urbanització (conc. 396),
• reintegraments i altres ingressos (art. 38),
• participacions en ingressos d’altres administracions i subvencions incondicionades o

específiques (cap. 4 i 7),
• ingressos per alienacions d’inversions (cap. 6), i
• ingressos derivats d’operacions de crèdit (cap. 8 i 9).

Igualada-Barcelona, maig de 2001

En resum, a efectes de l’aportació del 0,7%, cal considerar ingressos propis
tots els impostos directes (cap. 1), els impostos indirectes (cap. 2), les taxes
i preus (cap. 3) i els ingressos patrimonials (cap. 5) del pressupost consoli-
dat d’ingressos, excepte les contribucions especials (art. 36), les quotes d’ur-
banització (conc. 396), els reintegraments i altres ingressos (art. 38) i les
taxes o preus per transport urbà i per abastament d’aigua a domicili (part
de l’art. 34).
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4.6 CRITERIS D’APLICACIÓ DEL 0,7% 
DELS INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS

Les partides sobre les quals s’ha d’aplicar el 0,7% són les assenyalades amb ◆

CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES

◆ 11 SOBRE EL CAPITAL
◆ 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
◆ 17 RECÀRRECS SOBRE IMPOSTOS DIRECTES
◆ 19 IMPOSTOS DIRECTES EXTINGITS

CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES

◆ 20 ARBITRI SOBRE LA PRODUCCIÓ I LA IMPORTACIÓ
◆ 22 IMPOST SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT
◆ 23 IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES
◆ 27 RECÀRRECS SOBRE IMPOSTOS INDIRECTES
◆ 28 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I

OBRES
◆ 29 IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS

CAPÍTOL III TAXES  I  ALTRES INGRESSOS

◆ 30 VENDES
◆ 31 TAXES

34 PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
◆ 35 PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA

36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
38 REINTEGRAMENTS

◆ 39 ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40 DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L´ENTITAT LOCAL
41 D’ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS DE

L’ENTITAT LOCAL
42 DE L’ESTAT
43 D’ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS,

INDUSTRIALS, FINANCERS O ANÀLEGS DE L’ENTITAT LOCAL
44 D´EMPRESES DE L’ENTITAT LOCAL
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
46 D’ENTITATS LOCALS
47 D’EMPRESES PRIVADES
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS

LUCRATIVES
49 DE L’EXTERIOR
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CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS

◆ 50 INTERESSOS DE TÍTOLS DE VALORS
◆ 51 INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉSTECS CONCEDITS
◆ 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
◆ 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIONS EN BENEFICIS
◆ 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES
◆ 55 PRODUCTE DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS

ESPECIALS
◆ 57 RESULTATS D’OPERACIONS ESPECIALS
◆ 59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS

60 DE TERRENYS
61 D’ALTRES INVERSIONS REALS
64 D’INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES EN CAPITAL

72 DE L’ESTAT
73 D’ORGANISMES AUTÒNOMS, COMERCIALS, FINANCERS I

ANÀLEGS DE L’ENTITAT LOCAL
74 D’EMPRESES DE L’ENTITAT LOCAL
75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
76 D’ENTITATS LOCALS
77 D’EMPRESES PRIVADES
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS

LUCRATIVES
79 DE L’EXTERIOR

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS

80 ALIENACIÓ DE DEUTE DEL SECTOR PÚBLIC
81 ALIENACIÓ D’OBLIGACIONS I BONS FORA DEL SECTOR
82 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS AL SECTOR

PÚBLIC
83 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SEC-

TOR PÚBLIC
84 ALIENACIÓ D’ACCIONS DEL SECTOR PÚBLIC
85 ALIENACIÓ D’ACCIONS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
86 REINTEGRAMENT DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITUÏTS
87 ROMANENT DE TRESORERIA

CAPÍTOL IX   -   PASSIUS FINANCERS

90 EMISSIÓ DE DEUTE INTERIOR
91 PRÉSTECS REBUTS DE L’INTERIOR
92 EMISSIÓ DE DEUTE PÚBLIC EXTERIOR
93 PRÉSTECS REBUTS DE L’EXTERIOR
94 DIPÒSITS I FIANCES REBUDES
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CAPÍTOL 5

DESTINACIÓ DE RECURSOS
L’ANY 1999
(Ajuntaments, Consells Comarcals,
Diputacions i Mancomunitats)
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5. DESTINACIÓ DELS RECURSOS L’ANY 1999
(Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i
Mancomunitats)

En aquest capítol s’analitza la destinació dels recursos de l’any 1999. A l’enquesta se sol·lici-
tava a cada institució la llista dels projectes finançats durant aquest any, indicant l’import
destinat, diverses dades sobre el tipus de projecte i el país on es realitzava. Amb les dades
dels ajuntaments i els ens supramunicipals que han contestat l’enquesta i amb les dades
dels que no l’han contestat, però que durant l’any 1999 van fer alguna aportació solidària
a través del Fons Català, hem elaborat les taules que es mostren a continuació.

Cal destacar que aquesta informació correspon a 544 ajuntaments, que representen el
93,1% de la població de Catalunya, 21 consells comarcals, 3 diputacions i 1 mancomunitat
de municipis.

5.1 RESUM DELS RECURSOS DESTINATS A COOPERACIÓ

En aquest primer apartat es recull de forma conjunta la informació relativa als recursos des-
tinats a cooperació pels ajuntaments i els ens supramunicipals, que hem detallat per sepa-
rat als capítols 3 i 4.

1998 1999 2000

Ajuntaments 1.518.616.138 ptes 1.658.517.583 ptes 1.742.032.416 ptes

Ens supramunicipals

Consells Comarcals 6.031.209 ptes 5.015.139 ptes 2.879.362 ptes

Diputacions 467.744.770 ptes 493.913.394 ptes 525.612.190 ptes

Mancomunitats 60.000.000 ptes 60.000.000 ptes 60.000.000 ptes

subtotal 533.775.979 ptes 558.928.583 ptes 588.491.552 ptes

Recursos aportats per a cooperació amb els països
del Sud per les administracions locals de Catalunya
de les quals s’ha recollit informació 2.052.392.117 ptes 2.217.446.166 ptes 2.330.523.968 ptes

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

Pel que fa als recursos de l’any 1999, s’han distribuït de la forma següent:

Destinat a projectes 2.076.280.002 ptes

Aplicat a despeses de gestió en la pròpia administració 73.969.979 ptes

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

Recursos destinats a projectes que no es poden incloure en la categoria de cooperació al desenvolupament. 31.915.363 ptes

TOTAL: 2.217.446.166 ptes
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5.2 RECURSOS DESTINATS PER LÍNIA D’ACTUACIÓ

Inicialment a l’enquesta es demanaven les dades dels projectes finançats en funció de tres
línies d’actuació bàsiques: Cooperació al desenvolupament, Emergència / Ajuda humanità-
ria i Sensibilització.

Pel que fa al concepte de projecte de sensibilització, un cop hem reunit tota la informació
dels projectes inclosos en aquesta línia hem considerat necessari separar aquestes dades en
tres apartats:

• Sensibilització: estrictament les accions de sensibilització i educació al desenvolupament.
• Suport organitzatiu: suport econòmic general a una entitat, no lligat a cap projecte.
• Acollida temporal: accions que impliquen l’acollida temporal de persones provinents de

zones en conflicte, com ara les colònies per a nens sahrauís o les cases d’acollida per a malalts.

També s’ha de remarcar que s’han exclòs dels càlculs els recursos destinats a projectes rela-
cionats a l’atenció i el suport als immigrants a Catalunya, atès que entenem que aquestes
accions no es poden considerar projectes de cooperació amb els països del Sud.

En aquest sentit, al resum de dades que ve a continuació, així com els de l’apartat 5.3, hem
agrupat els recursos destinats a cooperació en 5 línies d’actuació, que s’agrupen en 2 grans
blocs: Accions realitzades a països del sud o emergents (Cooperació i emergència / ajuda
humanitària) i accions realitzades a Catalunya (Sensibilització, suport organitzatiu i aco-
llida temporal).

LÍNIA Ajuntaments Ens supramunicipals Total

Cooperació 1.050.046.132 378.627.703 1.428.673.835 68,8%

Emergència / Ajuda humanitària 253.631.578 25.312.664 278.944.242 13,4%

Subtotal 1.303.677.710 403.940.367 1.707.618.077

Sensibilització 179.061.867 67.096.655 246.158.522 11,9%

Suport organitzatiu 25.333.460 35.000.000 60.333.460 2,9%

Acollida temporal de refugiats / Colònies 57.919.943 4.250.000 62.169.943 3,0%

Subtotal 262.315.270 106.346.655 368.661.925

TOTAL 1.565.992.980 509.987.022 2.076.280.002 100%
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5.3 RECURSOS DELS AJUNTAMENTS CANALITZATS
A TRAVÉS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

Els ajuntaments catalans han canalitzat a través de Fons Català una tercera part (31,4%) dels
recursos que han destinat a projectes de cooperació i accions d’emergència i ajuda huma-
nitària. D’altra banda, només ho fan en un 11,5% quan es tracta de projectes de sensibilit-
zació i acollida. Això es relaciona amb el fet que es tracta majoritàriament d’accions d’àm-
bit local en les quals hi ha una relació directa entre els ajuntaments i les entitats locals que
les realitzen.

LÍNIA NO FONS FONS

Cooperació 740.197.959 70.5% 309.848.143 29,5%

Emergència / Ajuda humanitària 154.229.767 60,8% 99.401.811 39,2%

Subtotal 894.427.726 68,6% 409.249.984 31,4%

Sensibilització 154.762.757 86,4% 24.299.110 13,6%

Suport organitzatiu 23.736.644 93,7% 1.596.816 6,3%

Acollida temporal de refugiats / Colònies 53.739.943 92,8% 4.180.000 7,2%

Subtotal 232.239.344 88,5% 30.075.926 11,5%

TOTAL 1.126.667.070 71,9% 439.325.910 28,1%

Així com en altres dades d’aquest estudi l’efecte de la cooperació de l’Ajuntament de
Barcelona no modifica tendències respecte a la tònica mitjana dels ajuntaments catalans,
pel que fa a aquest apartat sí que hem considerat significativa la fluctuació de les dades per-
centuals amb la inclusió o no de l’ajuntament capital. És per això que s’ha considerat inte-
ressant de presentar la mateixa taula anterior, però excloent l’aportació de l’Ajuntament de
Barcelona que, per les seves característiques, té molta més cooperació directa.

LÍNIA NO FONS FONS

Cooperació 413.800.012 57,9% 300.344.989 42,1%

Emergència / Ajuda humanitària 98.025.858 50,2% 97.301.811 49,8%

Subtotal 511.825.870 56,3% 397.646.800 43,7%

Sensibilització 83.997.757 74,3% 29.099.110 25,7%

Suport organitzatiu 2.930.000 100,0% 0 0,0%

Acollida temporal de refugiats / Colònies 46.958.943 91,8% 4.180.000 8,2%

Subtotal 133.886.700 80,1% 33.279.110 19,9%

TOTAL 645.712.570 60,0% 430.925.910 40,0%

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 99

FonsCataSud.PP05.def  25/2/02  01:56  Página 99



5.4 DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DE DESENVOLUPAMENT I 
EMERGÈNCIA SEGONS EL SECTOR DE COOPERACIÓ

En aquesta taula i la següent es consideren només les 1.707.618.077 ptes. que s’han aplicat
a projectes de cooperació i d’emergència o ajuda humanitària.

SECTOR DE COOPERACIÓ IMPORT

Construcció d’infraestructures 356.452.154 20,9%

Ajuda d’emergència 277.082.403 16,2%

Educació – Formació 212.856.347 12,5%

Sanitat 189.100.837 11,1%

Rehabilitació d’infraestructures bàsiques 108.563.773 6,4%

Equipaments, estris o recursos bàsics 84.975.363 5,0%

Promoció dels DDHH i la democràcia 73.377.248 4,3%

Desenvolupament econòmic i productiu 63.795.736 3,7%

Desenvolupament social 63.576.000 3,7%

Suport organitzatiu 52.270.780 3,1%

Desenvolupament rural 51.385.253 3,0%

Desenvolupament cultural 41.949.892 2,5%

Promoció sociolaboral 29.397.680 1,7%

Desenvolupament municipalista 25.967.138 1,5%

Plurisectorials 24.000.000 1,4%

Protecció del medi ambient 21.034.237 1,2%

Sensibilització 769.250 0,05%

Projectes amb sector no especificat 31.063.983 1,8%

5.5 DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DE DESENVOLUPAMENT I 
EMERGÈNCIA SEGONS ELS BENEFICIARIS

BENEFICIARIS IMPORT

Població general 932.344.947 54,6%

Camperols i població rural 165.736.605 9,7%

Infants 112.508.029 6,6%

Joves 111.215.782 6,5%

Refugiats, desplaçats, desmobilitzats 110.595.799 6,5%

Dones 74.740.936 4,4%

Altres col·lectius especials 55.862.558 3,3%

Col·lectius tècnics o professionals 52.678.754 3,1%

Grups indígenes 25.057.229 1,5%

Discapacitats 21.594.140 1,3%

Infants de carrer 13.316.116 0,8%

Autoritats locals 11.040.120 0,6%

Obrers 3.122.227 0,2%

Gent gran 2.039.000 0,1%

Projectes amb el beneficiari no especificat 15.765.835 0,9%

En aquest apartat, és de destacar el fet que més del 50% dels recursos s’hagin destinat a la
Població general. És possible que una part dels projectes inclosos en aquest apartat es
poguessiu classificar en alguns dels altres apartats, però per manca d’informació més espe-
cífica s’han classificat en aquesta categoria més genèrica.
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5.6 DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DELS RECURSOS DE 
DESENVOLUPAMENT I EMERGÈNCIA

A les taules d’aquest apartat es consideren només les 1.707.618.077 ptes. que s’han aplicat
a projectes de cooperació i d’emergència o ajuda humanitària.

5.6.1 DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS SEGONS L’ÀREA GEOGRÀFICA

CONTINENT IMPORT

Centreamèrica, Mèxic i Carib 792.126.008 46,4%

Sud-amèrica 332.964.411 19,5%

Europa (zones en conflicte) 213.248.724 12,5%

Mediterrani: Magrib i Pròxim Orient 144.383.281 8,5%

Àfrica subsahariana 140.474.123 8,2%

Àsia 36.077.518 2,1%

Projectes a diversos països 13.634.494 0,8%

Continent no especificat 34.709.518 2,0%
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PAÍS IMPORT Ordre IDH

Nicaragua 340.206.332 19,92% 116

Cuba 126.426.688 7,40% 56

El Salvador 122.422.730 7,17% 104

Kosovo 103.124.866 6,04% —

Bòsnia i Hercegovina 82.089.027 4,81% —

Guatemala 80.370923 4,71% 120

Colòmbia 76.826.818 4,50% 68

Bolívia 75.876.511 4,44% 114

Hondures 58.711.958 3,44% 113

Perú 55.557.138 3,25% 80

Palestina 43.294.431 2,54% —

Equador 39.440.254 2,31% 91

Marroc 38.117.368 2,23% 124

Sàhara Occidental 38.070.449 2,23% —

Senegal 32.317.756 1,89% 155

Veneçuela 30.435.535 1,78% 65

República Dominicana 28.712.124 1,68% 87

Mèxic 27.348.753 1,60% 55

Brasil 20.741.700 1,22% 74

Guinea Equatorial 20.359.442 1,19% 131

Índia 14.139.877 0,83% 128

Xile 12.052.441 0,71% 38

Argentina 11.801.087 0,69% 35

PAÍS IMPORT Ordre IDH

Ruanda 11.713.105 0,69% 164

Algèria 11.396.128 0,67% 107

Kenya 10.605.700 0,62% 138

Camerun 10.130.000 0,59% 134

Costa d’Ivori 9.740.000 0,57% 154

Mauritània 9.485.036 0,56% 147

Nepal 9.001.000 0,53% 144

Moçambic 8.168.229 0,48% 168

Albània 7.774.000 0,46% 94

Sudan 7.225.000 0,42% 143

Tanzània 6.816.116 0,40% 156

Paraguai 6.013.000 0,35% 81

Romania 5.750.000 0,34% 64

Iugoslàvia 5.634.164 0,33% —

Turquia 5.563.141 0,33% 85

Gàmbia 4.911.434 0,29% 161

Filipines 4.850.000 0,28% 77

Uganda 4.400.000 0,26% 158

Uruguai 4.219.927 0,25% 39

Angola 3.719.488 0,22% 160

Panamà 2.905.500 0,17% 59

Etiòpia 2.800.000 0,16% 171

Madagascar 2.200.000 0,13% 141

5.6.2 DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS SEGONS EL PAÍS

De la distribució dels recursos per països es poden destacar alguns punts:

• Un sol país, Nicaragua, ha rebut la cinquena part de tots els recursos.

• Els dos principals receptors d’ajuda, Nicaragua i Cuba, són els països on hi ha més ajun-
taments agermanats.

• Si unim els recursos destinats als 4 països de Centreamèrica més afectats per l’huracà
Mitch que va tenir lloc a finals de 1998 (Nicaragua, Guatemala, El Salvador i Hondures),
representen el 35,2% del total.

• La guerra de Kosovo va generar una important acció solidària, amb un 6% dels recursos totals.

• Els recursos destinats als 10 primers països receptors equivalen al 65,7% del total dels
recursos de l’administració local per a cooperació i ajut humanitari.

S’ha marcat els països receptors amb un codi de colors per indicar l’Índex de
Desenvolupament Humà (IDH), segons els càlculs fets per l’ONU per l’any 2000 (Informe
sobre el Desenvolupament Humà 2000, del PNUD).

Criteri classificació Valors IDH Número d’ordre

Índex de Desenvolupament Humà alt Superior a 0,8 1 a 46

Índex de Desenvolupament Humà mitjà Entre 0,5 i 0,8 47 a139

Índex de Desenvolupament Humà baix Inferior a 0,5 140 a 174

L’ONU no disposa de dades de l’IDH
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PAÍS IMPORT Ordre IDH

Burkina Faso 2.194.680 0,13% 172

Tunísia 2.148.544 0,13% 101

Bulgària 2.000.000 0,12% 60

Haití 1.750.000 0,10% 150

Líban 1.102.075 0,07% 82

Congo 1.100.000 0,06% 152

Afganistan 1.000.000 0,06% —

Timor 793.000 0,05% —

Tibet/Xina 730.500 0,04% 99

Guinea-Bissau 700.000 0,04% 169

PAÍS IMPORT Ordre IDH

Ghana 605.923 0,04% 129

Txetxènia 500.000 0,03% —

Costa Rica 400.000 0,02% 48

Zimbabwe 300.000 0,02% 130

Níger 225.000 0,01% 173

Togo 192.250 0,01% 145

Grècia 100.000 0,01% 25

Txad 50.000 0,01% 167

Projectes a diversos països 17.179.744 1,07% —

País no especificat 40.278.485 2,50% —

5.6.3 DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS SEGONS L’ÍNDEX DE 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ (IDH) DELS PAÍSOS RECEPTORS

La taula següent agrupa els recursos destinats, en funció del nivell d’IDH dels països 
receptors.

IDH IMPORT

A països amb IDH baix 118.709.094 7,0%

A països amb IDH mitjà 1.227.968.662 71,9%

A països amb IDH alt 28.173.455 1,6%

Paísos sense informació de l’IDH 274.505.937 16,1%

No s’especifica el país o aportacions 
a projectes que es realitzen a diversos països 58.260.929 3,4%
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5.6.4 CLASSIFICACIÓ DELS PAÏSOS RECEPTORS
EN FUNCIÓ DEL DEUTE EXTERN

En el llistat que ve a continuació s’han classificat els països receptors de l’ajuda en funció
del Deute Extern. Concretament s’ha utilitzat la relació entre Deute Extern i PNB, expressat
en percentatge (Font: Informe sobre el Desenvolupament Humà 2000. PNUD). Els països estan
ordenats, com en la taula anterior, en funció dels recursos econòmics que hi han estat des-
tinats, i els colors indiquen el nivell d’endeutament, segons la codificació següent.

Deute extern
en % del PNB

Endeutament Baix Menys del 50%

Endeutament Mitjà Entre 50% i 75%

Endeutament Alt Entre el 75% i 100%

Endeutament Molt Alt 100% o superior

No hi dades disponibles o manquen dades

PAÍS

Nicaragua 5.968 4,8 1.243 117 335,9%

Cuba 35.344 11,1 3.184 6,2

El Salvador 3.633 6 606 29,7 30,8%

Kosovo

Bòsnia i Hercegovina

Guatemala 4.565 10,8 423 21,5 24,3%

Colòmbia 33.263 40,8 815 4,1 33,1%

Bolívia 6.077 8 760 79 72,8%

Hondures 5.002 6.1 820 51,7 96,9%

Perú 32.397 24,8 1.306 20,2 52,9%

Palestina

Equador 15.140 12,2 1.241 14,5 82,5%

Marroc 20.687 27,4 755 19 60,3%

Sàhara Occidental

Senegal 3.861 9 429 55,6 83,1%

Veneçuela 37.003 23,2 1.595 1,6 39,6%

República Dominicana 4.451 8,2 543 14,6 29,8%

Mèxic 159.959 95,8 1.670 0,2 42,0%

Brasil 232.004 165,9 1.398 2 30,6%

Guinea Equatorial 306 0,4 765 57,8 75,7%

Índia 98.232 982,2 100 1,6 23,0%

Xile 36.302 14,8 2.453 7,1 47,6%

Argentina 144.050 36,1 3.990 2,1 49,5%

Ruanda 1.226 6,6 186 43,2 60,8%

Algèria 30.655 30,1 1.018 13 67,5%

Kenya 7.010 29 242 16,2 61,5%

Camerun 9.829 14,3 687 29,6 119,4%
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Criteri de classificació

Deute
extern1

Deute
per càpita3Hab.2

AOD
rebuda

per càpita4

Deute en
% del PNB

1. En milions de dòlars USA.

2. Habitants, en milions.

3. En dòlars USA.

4. Ajuda Oficial al Desenvolupament rebuda, en dòlars USA per habitant.
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PAÍS

Costa d’Ivori 14.852 14,3 1.039 55,1 145,4%

Mauritània 2.589 2,5 1.036 67,7 272,5%

Nepal 2.646 22,8 116 17,7 54,2%

Moçambic 8.208 18,9 434 61,3 223,0%

Albània 821 3,1 265 72,1 26,4%

Sudan 16.843 28,3 595 31,1 182,7%

Tanzània 7.603 32,1 237 31,1 94,3%

Paraguai 2.304 5,2 443 14,6 26,6%

Romania 9.513 22,5 423 15,8 25,3%

Iugoslàvia

Turquia 102.074 64,5 1.583 0,2 50,0%

Gàmbia 477 1,2 398 31,1 116,7%

Filipines 47.817 72,9 656 8,1 70,1%

Uganda 3.935 20,6 191 22,5 58,2%

Uruguai 7.600 3,3 2.303 7,3 37,3%

Angola 12.173 12,1 1.006 27,9 297,1%

Panamà 6.689 2,8 2.389 7,9 78,0%

Etiòpia 10.532 59,6 174 10,6 160,4%

Madagascar 4.394 15,1 291 33,9 119,5%

Burkina Faso 1.399 11,3 124 37,0 54,5%

Tunísia 11.078 9,3 1.191 15,8 58,0%

Bulgària 9.907 8,3 1.194 28,2 83,0%

Haití 1.048 8,0 131 53,3 27,1%

Líban 6.725 3,2 2.102 56,1 40,7%

Congo (Rep. Dem.) 12.929 49,1 263 2,6 208,2%

Afganistan

Timor

Tibet/Xina

Guinea-Bissau 964 1,2 803 82,4 503,7%

Ghana 6.884 19,2 359 38 91,8%

Txetxènia

Costa Rica 3.971 3,8 1.045 7,8 39,0%

Zimbabwe 4.716 11,4 414 24 79,8%

Níger 1.659 10,1 164 28,7 82,1%

Togo 1.448 4,4 329 28,8 97,4%

Grècia

Txad 1.091 7,3 149 22,8 65,5%

5.7 ANÀLISI DELS RECURSOS DESTINATS A COOPERACIÓ 
QUANT A LÍNIES D’ACTUACIÓ

L’objectiu d’aquesta anàlisi és conèixer com es distribueixen els recursos destinats a coope-
ració en funció de les línies d’actuació per tal d’identificar quines són les línies d’actuació
prioritàries en les polítiques municipals de cooperació.

Les dades, corresponents a l’any 1999, són presentades en una taula que fa referència a les
tres línies d’actuació que s’ha considerat: 

106 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

Deute
extern1

Deute
per càpita3Hab.2

AOD
rebuda

per càpita4

Deute en
% del PNB
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• Cooperació al desenvolupament 

• Emergència o ajuda humanitària 

• Sensibilització

Els resultats s’han agrupat segons el percentatge dels recursos de cooperació que els ajunta-
ments apliquen a cadascuna de les línies d’actuació, segons els trams següents:

• Destinen el 100% dels recursos a la línia analitzada

• Destinen entre el 75% i menys del 100% dels recursos a la línia analitzada

• Destinen entre el 50% i menys del 75% dels recursos a la línia analitzada

• Destinen entre el 25% i menys del 50% dels recursos a la línia analitzada

• Destinen menys del 25% dels recursos a la línia analitzada

• No destinen recursos a la línia analitzada

D’altra banda, s’ha utilitzat un codi de colors per indicar visualment el percentatge d’ajun-
taments que destinen els recursos indicats en cadascun dels trams. 

A les taules apareixen les dades que fan referència a tots aquells ajuntaments que al llarg del
1999 van destinar recursos per a cooperació, d’aquests resten exclosos els 4 ajuntaments
que no han contestat aquesta pregunta i 9 ajuntaments que el 1999 no varen destinar recur-
sos a cooperació. En total s’analitzen 178 ajuntaments.
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el 100%
del 75% a
menys del

100%

del 50% a
menys del

75%

del 25% a
menys del

50%

menys del
25%

No hi
destina
recursos

Cooperació
42

(23,6%)
33

(18,5%)
43

(24,2%)
16

(9%)
14

(7,9%)
30

(16,8%)

Emergència
20

(11,2%)
6

(3,4%)
14

(7,9%)
24

(13,5%)
55

(30,9%)
59

(33,1%)

el 100%
del 75% a
menys del

100%

del 50% a
menys del

75%

del 25% a
menys del

50%

del 15% a
menys del

25%

menys del
15%

Sensibilització
4

(2,2%)
0

(0%)
4

(2,2%)
7

(3,9%)
17

(9,6%)
38

(21,4%)

No hi
destina
recursos

108
(60,7%)

Més de
50%

Entre 40%
i 50%

Entre 30%
i 40%

Entre 20%
i 30%

Entre 10%
i 20%

Menys de
10%

Cap 
ajuntament

Percentatge de recursos que destinen
a cada línia d’actuació

Percentatge d’ajuntaments que destinen
el % de recursos a la línia d’actuació analitzada
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5.8 PRINCIPALS ONG CATALANES RECEPTORES DE RECURSOS
DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS

La major part dels recursos provinents de les administracions locals es canalitzen a través
d’entitats ciutadanes, tant de les ONG de desenvolupament, com d’altres entitats locals no
dedicades específicament a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, però que per
raons diverses hi estan participant (associacions culturals, associacions de veïns, etc).

Tenint en compte que es parla de les aportacions provinents de molts ajuntaments i altres
administracions locals, i que en molts casos aquestes aportacions es canalitzen a través
d’entitats radicades al municipi i d’àmbit estrictament municipal, és evident la llista agru-
pa moltes entitats que han rebut recursos per finançar projectes de cooperació que, con-
cretament més de 350 entitats 5. 

Tot i aquesta dispersió, hi ha diverses ONG de desenvolupament que concentren una part
important d’aquestes aportacions. A la llista que ve a continuació, hem inclòs les ONG que
han rebut en conjunt més de 25.000.000 de pessetes de les diverses administracions locals,
ja sigui directament o a través de les delegacions locals de l’entitat. En conjunt, aquestes 7
organitzacions han rebut el 20% del total de recursos destinats a cooperació l’any 1999.

Creu Roja de Catalunya 159.151.376 ptes

Cooperacció 64.205.945 ptes

Intermón-Oxfam 57.971.811 ptes

Fundació Pau i Solidaritat 57.095.131 ptes

Mans Unides 40.077.864 ptes

Ajuda en Acció 28.762.645 ptes

Setem Catalunya 26.736.099 ptes
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5. La llista de totes les entitats catalanes que han rebut finançament durant l’any 1999 la trobareu als annexos.
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CAPÍTOL 6

ESTRUCTURA MUNICIPAL
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6. ESTRUCTURA MUNICIPAL

6.1 REGIDORIA DE COOPERACIÓ / SOLIDARITAT                            

Els ajuntaments es doten d’una estructura interna per dur a terme les diferents polítiques
municipals; tenen autonomia per  decidir si crearan o no regidories a part de les establertes per
llei i quins seran els temes que s’integraran a cada regidoria. En aquest sentit, la pràctica muni-
cipal, que ha donat competència voluntària a la creació de regidores per a cooperació, ha anat
configurant una realitat diferent a cada ajuntament. Aquesta realitat expressa com s’integren
els temes de cooperació al desenvolupament i solidaritat dins l’organigrama institucional:

• Ajuntaments que disposen d’una regidoria específica nominal per a cooperació.

• Ajuntaments que comparteixen la regidoria nominal de cooperació amb una altra regidoria.

• Ajuntaments que integren els temes de cooperació en una altra regidoria no nominal. 

Dins l’organigrama municipal s’han destinat recursos humans com a tècnics responsables de
les relacions amb els països del sud i el foment de la solidaritat en el municipi. L’existència dins
l’estructura municipal d’un tècnic responsable o d’un equip professional dedicat a cooperació
depèn en bona mesura de la grandària del municipi i del volum de recursos gestionats.

Dels 191 ajuntaments que han realitzat accions de cooperació al
desenvolupament:

• el 25,1% d’ajuntaments tenen un tècnic responsable per a cooperació 
• el 3,1% disposen de dos tècnics
• el  71,2% no tenen tècnics específics per a cooperació
• el 0,5% (Ajuntament de Barcelona) disposa de sis tècnics

Dels 191 ajuntaments que han realitzat accions de cooperació al
desenvolupament:

• el 15,2% (29) disposen d’una regidoria específica de cooperació al desenvolupament
• el 19,4% (37) disposen d’una regidoria compartida
• el 65,4% (125) integren els temes de cooperació en altres regidories
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6.2 CARACTERÍSTIQUES DELS AJUNTAMENTS
QUANT A ESTRUCTURA MUNICIPAL

En la següent anàlisi es relacionarà la variable ESTRUCTURA MUNICIPAL per a COOPERA-
CIÓ amb destinació regular dels recursos a cooperació (6.2.1) i amb la grandària del
municipi (6.2.2). L’objectiu d’aquesta anàlisi és observar si existeix relació entre disposar
d’una determinada estructura municipal per a cooperació i aquestes dues variables.

6.2.1 ESTRUCTURA MUNICIPAL PER A COOPERACIÓ /
DESTINACIÓ REGULAR DELS RECURSOS A COOPERACIÓ

Com mostra el gràfic, tots els
ajuntaments que disposen
d’una regidoria per a temes
de cooperació i solidaritat, ja
sigui compartida o específica
per a aquest tema, destinen
regularment recursos econò-
mics per a cooperació.

És de remarcar, però, que un
60% dels ajuntaments que
regularment destinen recur-
sos no disposen de cap
estructura municipal especí-
fica.
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6.2.2 ESTRUCTURA MUNICIPAL PER A 
COOPERACIÓ / GRANDÀRIA DEL MUNICIPI

S’observa que els ajuntaments grans que destinen recursos a cooperació disposen d’una
regidoria compartida o específica per a aquests temes, mentre que com més petit és l’ajun-
tament la tendència és a no disposar d’estructura específica per a cooperació.

A tall de conclusió, si bé un dels elements que defineix la política municipal en temes de
cooperació és l’existència d’una regidoria dedicada al tema, la capacitat de disposar d’a-
questa estructura està en funció de la grandària.
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CAPÍTOL 7

CONSELL DE 
COOPERACIÓ MUNICIPAL
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7. CONSELL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

A mesura que als municipis es configura i s’enforteix un teixit social entorn dels temes de
cooperació, molts ajuntaments opten per impulsar la creació d’un òrgan de participació ciu-
tadana, els Consells de Cooperació, on les entitats ciutadanes i les corporacions locals rela-
cionades amb la cooperació al desenvolupament tenen l’oportunitat de definir una acció
conjunta de cooperació i sensibilització d’àmbit local. Els consells de cooperació es confi-
guren com l’espai d’interlocució entre els diferents agents locals de cooperació i tenen
característiques diferents en funció del municipi.

7.1 MUNICIPIS ON S’HA CREAT UN CONSELL DE COOPERACIÓ

Dels 191 ajuntaments que han realitzat accions
de cooperació al desenvolupament

• el 25% (48 ajuntaments) tenen un òrgan esta-
ble de participació ciutadana esoecífic per a
cooperació

• el 75% (143 ajuntaments) no tenen un òrgan
de participació ciutadana específic per a coope-
ració. 

Els 48 municipis que tenen Consell de Cooperació són:
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Arbúcies
Badalona
Barcelona
Blanes
Calella
Camprodon
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
El Prat de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Figueres
Gavà
Girona
Igualada

L’Hospitalet
La Bisbal d’Empordà
Lleida
Malgrat de Mar
Manresa
Mataró
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Olot
Palafrugell
Parets del Vallès
Polinyà
Reus
Rubí
Sabadell

Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Pere de Ribes
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Perpètua de Mogoda
Súria
Tarragona
Terrassa
Torroella de Montgrí
Tortosa
Vilafranca del Penedès
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú

SÍ NO

48

143
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7.2 DESCRIPCIÓ D’UN CONSELL DE COOPERACIÓ

7.2.1 QUÈ ÉS UN CONSELL DE COOPERACIÓ?  

El Consell de Cooperació és un òrgan de participació ciutadana amb funcions consultives i
assessores en les matèries relacionades amb la cooperació i la solidaritat. Els consells són ins-
truments de coordinació de la política de cooperació municipal. Hi participen tant agents
socials compromesos amb la solidaritat com l’equip responsable de la política de coopera-
ció de l’àmbit polític i tècnic.

7.2.2 PRINCIPALS FUNCIONS D’UN CONSELL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL  

• Actuar com a òrgan consultiu de l’ajuntament en matèria de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament.

• Elevar als òrgans competents de l’ajuntament els acords, els informes, les propostes i els
estudis que elabori en aquesta matèria.

• Elaborar una proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de coo-
peració al desenvolupament en els pobles i col·lectius empobrits econòmicament i
socialment i a projectes de sensibilització, elevant-la  a la instància municipal compe-
tent.

• Participar en el seguiment, el control, la supervisió i l’avaluació de l’eficàcia amb què
han estat utilitzats els recursos assignats a cada objecte de les bases.

• Establir mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer la informació sobre fons
disponibles, programes i ajuts que hi hagi entorn de la cooperació en els diferents
àmbits territorials.

• Efectuar la proposta de prioritats per tal d’adjudicar els fons econòmics per a l’execució
dels projectes.

• Promoure la participació de les entitats ciutadanes, tant a les campanyes i les accions de
solidaritat com per a l’aportació de fons econòmics i altres recursos destinats a projectes
de cooperació als desenvolupament.

• Aprovar la memòria anual del Consell de totes les accions i projectes desenvolupats en
l’àmbit local en relació amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

7.2.3 PARTICIPANTS DEL CONSELL DE COOPERACIÓ  

• Representants dels grups municipals i representants d’ONG o entitats del municipi que
participen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

7.2.4 EL PAPER DELS CONSELLS DE COOPERACIÓ  

• Consultiu.
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ANY AJUNTAMENT NOM DEL CONSELL DE COOPERACIÓ

1994 Igualada Igualada Solidària

Rubí Rubí Solidari

1995 Arbúcies Consell Municipal de Solidaritat

Badalona Consell Sectorial de Solidaritat

Camprodon Comissió de Solidaritat

Castelldefels Consell Municipal de Pau i Solidaritat

Esplugues Consell Municipal de Solidaritat
de Llobregat i Cooperació

Girona Consell Municipal de Girona
per a la Cooperació

Manresa Consell Municipal de Solidaritat

Molins de Rei Molins de Rei Solidària

Vilafranca Comissió de Solidaritat i Cooperació
del Penedès

1996 La Bisbal Comissió de Solidaritat
d’Empordà

Blanes Comissió Municipal de Solidaritat
i Cooperació

Cerdanyola Comissió de solidaritat i cooperació
del Vallès

Gavà Comissió del 0’7%

Lleida Consell Mixt de Cooperació

Mataró Consell Municipal de Cooperació
i Solidaritat internacional

El Prat El Prat Solidari
de Llobregat

Sant Cugat Comissió de Seguiment
del Vallès

Sant Vicenç Consell Municipal i de Solidaritat
dels Horts

Terrassa Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació Internacional

1997 Cardedeu Consell de Cooperació i Solidaritat

Polinyà Comissió de Solidaritat

Sant Pere Consell Municipal de Cooperació
de Ribes

1998 Malgrat de Mar Consell Municipal de Cooperació

Mollet del Vallès Consell Municipal de Cooperació
i Solidaritat

ANY AJUNTAMENT NOM DEL CONSELL DE COOPERACIÓ

Sant Feliu Consell Municipal de Solidaritat
de Llobregat i Cooperació

Santa Coloma Consell de Solidaritat i Cooperació
de Gramenet

Tarragona Consell Municipal de Cooperació
i Solidaritat internacional

Sabadell Sabadell Solidari

1999 Barcelona Consell de Cooperació Internacional

Olot Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació

2000 Calella Consell Municipal de la Solidaritat
de Calella

Castellar Consell Municipal de Solidaritat
del Vallès i Cooperació

Figueres Pendent d’aprovació

Montcada Consell de Solidaritat
i Reixac

Palafrugell Consell de Solidaritat de Palafrugell

Reus Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació

Santa Perpètua Consell Municipal de Cooperació
de Mogoda

Súria No està constituït oficialment,
es convoca puntualment

Vilanova Consell de Cooperació
del Camí

Torroella Consell Municipal de Solidaritat
de Montgrí i Cooperació

n/c L’Hospitalet Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació

Parets del Vallès Consell de Solidaritat

Sant Boi Consell Municipal de Solidaritat
de Llobregat i Cooperació

Sant Sadurní Consell Municipal de Solidaritat
d’Anoia i Cooperació

Tortosa Consell Consultiu de l’ISSET

Vilanova Consell Municipal de Cooperació
i la Geltrú
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7.4 LA COOPERACIÓ MUNICIPAL I EL O,7%

Des de sempre la cooperació municipal ha anat molt lligada a les successives campanyes
populars per promoure la destinació del 0,7%.

Així, a principis dels anys 80 Justícia i Pau de Catalunya inicià la primera campanya de
l’Estat espanyol per tal que dels pressupostos estatals es destinés el 0,7% a l’AOD. La cam-
panya des del punt de vista ciutadà va ser un èxit i en poc temps va aconseguir d’estendre-
’s, primer per tot Catalunya, i després a la resta de l’Estat fins a assolir més de 200.000 sig-
natures de suport.

Aquella campanya no va aconseguir que s’assumís aquesta fita pressupostària quant als
pressupostos de l’Estat, que encara avui estan situats en el 0,23% (AOD de l’any 2000) molt
per sota del compromís del 0,7% subscrit per l’Estat espanyol i per sota també de la mitja-
na dels països del Comitè d’Ajut al Desenvolupament (CAD) de l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) que se situa al voltant del 0,24%.

El que sí va aconseguir la 1a Campanya pel 0,7% va ser obtenir l’adhesió d’uns quants, pocs,
ajuntaments a aquesta petició adreçada a l’Estat. Per això, en veure la manca de resposta
efectiva dins dels pressupostos generals de l’Estat, a Catalunya es va acordar d’adreçar-se als
municipis i demanar als ajuntaments, única instància de l’administració que s’havia adhe-
rit a la Campanya, que incorporessin dins dels propis pressupostos aquesta aportació eco-
nòmica de suport al desenvolupament dels pobles del Sud.

Així és com neix la cooperació municipal en el nostre país que, poc després, donarà lloc a
la creació del Fons Català el 1986, amb els següents objectius:

• Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’associació per a projectes d’ajuda
al Tercer Món.

• Promoure una cooperació descentralitzada que incideixi en el desenvolupament integral
de persones i comunitats del Sud i en la prevenció de conflictes, tot aportant solucions
de base a les societats afectades per tal d’evitar que s’arribi a situacions d’emergència.

Any de creació del Consell de Cooperació
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• Crear un clima d’opinió favorable a la promoció d’un nou ordre econòmic internacional.
• Estimular la participació ciutadana mitjançant campanyes informatives adequades.
• Promoure el compromís polític i ètic amb el Sud amb mocions de defensa dels drets

humans i els drets dels pobles.
• Col·laborar per tal d’aconseguir que la destinació mínima del 0,7% del PIB als països

subdesenvolupats sigui una realitat.

Aquest origen ha marcat molt substancialment el desenvolupament del propi Fons, que
sempre s’ha caracteritzat per ser molt proper a les organitzacions no governamentals i als
moviments socials.

Per això, des del Fons s’ha donat suport a diverses campanyes i iniciatives tendents a pro-
moure el 0,7%.

Una de les campanyes que en els darrers temps ha tingut més repercussió han estat les
mobilitzacions de la Plataforma 0,7% de 1994, que es caracteritzaren perquè, a més de l’in-
crement de recursos a la cooperació tendent al 0,7%, apostaren per la seva generalització a
totes les administracions públiques i, fins i tot, als organismes privats. Alhora es feia un
especial èmfasi a impulsar mecanismes que garantissin la transparència i la qualitat de la
seva destinació.

És a partir d’aquest moment que la cooperació local i dels governs autònoms comporta un
espectacular increment que contrasta amb un creixement molt baix de la cooperació central.

Alhora, més que dels resultats econòmics de la campanya, volem fer èmfasi a destacar
alguns aspectes positius que, com que no són quantificables, potser no són tan visibles:

• Que la campanya va implicar en la cooperació diversos col·lectius socials i va superar
l’àmbit estricte de les ONG.

• Que la realitat del Tercer Món va aparèixer en els mitjans de comunicació de forma des-
tacada sense ser producte d’una situació d’emergència, sinó de la situació estructural.

• Que es van qüestionar les fórmules de l’ajuda oficial com mai.
• Que es va estendre el debat sobre criteris i tipus d’ajuda, dins i fora de l’àmbit de la cooperació.

Tot això ha comportat també la proposta de mecanismes concrets per a la participació, com
són els consells locals de cooperació; propostes d’aprovació d’un marc legal de cooperació
i solidaritat i el debat com mai de les formes i dinàmiques de la cooperació a tots els àmbits.

7.5 CARACTERÍSTIQUES DELS MUNICIPIS ON S’HA CREAT 
UN CONSELL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

En la següent anàlisi es relacionarà  la variable CONSELL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
amb la grandària del municipi (apartat 7.5.1), amb percentatge destinat a cooperació
(apartat 7.5.2),  i amb nombre d’entitats locals de cooperació al municipi (apartat 7.5.3).
L’objectiu d’aquesta anàlisi és observar si existeix relació entre la creació d’un Consell de
Cooperació i aquestes tres variables, i descriure aquesta relació.
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7.5.1 CREACIÓ D’UN CONSELL MUNICIPAL / GRANDÀRIA DEL MUNICIPI  

Els ajuntaments que tenen un consell de cooperació per trams de població es distribueixen
de la manera següent:

Nombre municipis Percentatge de municipis 
amb Consell amb Consell (sobre total)

Menys de 1.000 habitants 0 0%

De 1.001 a 5.000 habitants 2 3,4%

De 5.001 a 10.000 habitants 5 14,3%

De 10.001 a 25.000 habitants 11 30,6%

De 25.001 a 100.000 habitants 21 84%

De 100.001 a 500.000 habitants 8 100%

Més de 500.000 habitants 1 100%

Total 48
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7.5.2 CONSELL DE COOPERACIÓ / ASSOLIMENT DEL 0,7%  

En el gràfic s’observa
que el 75% dels ajun-
taments que disposen
d’un consell de coope-
ració han assolit el
0,7% mentre que
només el 27% dels
que no en tenen han
assolit el 0,7%.

En el gràfic següent apareixen distribuïts els 48 consells de cooperació existents a Catalunya
en funció del percentatge que els seus ajuntaments destinen a cooperació.

Com es pot observar, la majoria dels municipis on s’ha creat consells de cooperació (36 de
48 - el 75%), han assolit o superat el 0,7%. Això no vol dir que tots els municipis que arri-
bin al 0,7% tinguin un consell de cooperació, sinó que els municipis on es crea el consell
tendeixen a coincidir amb els ajuntments on hi ha un esforç econòmic i polític en temes
de cooperació i solidaritat.
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7.5.3 CONSELL DE COOPERACIÓ / NOMBRE D’ENTITATS LOCALS 
DEDICADES A COOPERACIÓ  

En la realització d’aquesta anàlisi, només s’han considerat les entitats locals que treballen
temes de cooperació al desenvolupament i solidaritat, tot i que cal tenir en compte que els
consells de cooperació poden estar integrats també per entitats i associacions que no treba-
llen únicament i exclusiva temes de cooperació al desenvolupament.

22 ajuntaments no contesten la pregunta d’entitats locals de cooperació i solidaritat.

Com s’observa en el gràfic, hi ha una relació directa entre l’existència d’un con-
sell de cooperació i la grandària del municipi, però alhora també es pot com-
provar que els consells de cooperació apareixen en poblacions on hi ha entitats
dedicades a cooperació.

En aquest sentit, es pot afirmar que, atès que el consell de cooperació és un
òrgan de participació on hi són representades les entitats, com més entitats
locals dedicades a cooperació en el municipi (fet que està relacionat amb la
grandària del municipi), més possibilitats que acabi existint un consell de coo-
peració.

D’altra banda, també cal destacar que a la majoria de municipis on s’ha creat un
consell de cooperació, l’ajuntament destina el 0’7% dels ingressos propis, o més,
a cooperació.
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CAPÍTOL 8

AGERMANAMENTS -
COOPERACIÓ
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8. AGERMANAMENTS - COOPERACIÓ

Els agermanaments han donat un marc estable a la denominada cooperació municipi a
municipi, “agermanament-cooperació” descriu la relació horitzontal entre dues comunitats
locals que promou llaços d’amistat entre els pobles i contribueix a la construcció d’unes
relacions entre municipis més participatives.

Del total de recursos que els ajuntaments catalans han destinat durant l’any

1999 a projectes de cooperació i emergència / ajuda humanitària (1.303.677.710

ptes, veure apartat 5.2), el 12,98% (169.158.807 ptes) correspon a projectes rea-

litzats en el marc dels agermanaments-cooperació.

Dels 191 ajuntaments analitzats que han realitzat accions de cooperació al
desenvolupament

• el 23,6% (47 ajuntaments) estan agermanats amb alguna població del sud
i/o zona de conflicte.

• el 76,4% (144 ajuntaments) no estan agermanats amb cap a població del sud
i/o zona de conflicte.

Dels 191 ajuntaments cooperants, municipis
agermanats amb el sud i/o zones de conflicte

SÍ NO

45

146

(23,6%)

(76,4%)
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8.1 RELACIÓ D’AGERMANAMENTS - COOPERACIÓ  PER PAÍS

País Municipi Població Estat actual Com Any d´Inici
local Formal Informal

CUBA Barberà del Vallès Plaza de la Revolución continuïtat no 1996 1996

Castelldefels Havana Vieja continuïtat sí 1993 1990

Cunit L’Havana continuïtat no 1998 1998

Olèrdola Sibanicu continuïtat no 1999 1998

El Prat de Llobregat Gibara continuïtat no 1997 1997

Rubí Boyeros n/c sí 1997 1997

Sant Boi de Llobregat Marianao continuïtat no 1993 1989

Sant Vicenç dels Horts Banes continuïtat no 1994 1992

Santa Coloma de Gramenet Habana del Este continuïtat sí 1998 1979

Vilanova i la Geltrú Matanzas en procés no 1999 1997

NICARAGUA Arbúcies Palacagüina continuïtat sí 1986 1985

Badalona San Carlos revisió sí n/c n/c

Banyoles Condega n/c no 1995 1995

Castelló d’Empúries Telica continuïtat no 1998 1998

Girona Bluefields continuïtat sí 1987 1984

L’Hospitalet Managua continuïtat sí 1985 1983

Malgrat de Mar Cárdenas continuïtat sí 1999 1998

Manlleu Sant Bartolo de Quilalí estancament sí 1998 1998

Molins de Rei Chinandega revisió no 1985 1983

Mollet del Vallès San Juan de Cinco Pinos continuïtat no 1989 1987

Montcada i Reixac La Paz Centro revisió no 1986 1986

Parets del Vallès San Francisco del Norte continuïtat no 2000 1997

El Prat de Llobregat Kukra Hill continuïtat no 1989 1989

Quart Kukra Hill continuïtat sí 2000 1999

Rubí Ocotal n/c sí 1990 1990

Sabadell Matagalpa continuïtat no 1989 1984

Salt Quilalí n/c n/c n/c n/c

Sant Boi de Llobregat Sant Miguelito continuïtat no 1994 1989

Sant Feliu de Llobregat Estelí continuïtat sí 1984 1984

Sant Fost de Campsentelles Somotillo continuïtat no 1999 1998

Sant Just Desvern Camoapa continuïtat no 1991 1988

Sant Pere de Ribes Puerto Cabezas revisió sí 1985 1985

Santa Coloma de Gramenet Jalapa continuïtat no 1985 1981

Santa Maria de Corcó San Juan de Limay continuïtat sí 1996 1995

Terrassa Granada continuïtat n/c n/c n/c

Torroella de Montgrí San Juan del Sur continuïtat no 1988 1988

Vic Somoto continuïtat no procés n/c

Vilafranca del Penedès Puerto Cabezas continuïtat sí 1990 1990

Vilafranca del Penedès León continuïtat sí 1997 1997

SÀHARA Badia del Vallès Boudjour continuïtat sí 1996 1996

OCCIDENTAL Gavà Gleibat el Fula continuïtat sí 1997 1997

Girona Farsia continuïtat sí 1997 1995

L’Hospitalet Sàhara continuïtat no n/c n/c

Igualada Mahbes continuïtat sí 1997 1997

Montornès del Vallès Amgala continuïtat no 1996 1995

Polinyà Sàhara estancament n/c 1993 1993

Reus Amgala continuïtat no n/c n/c

Rubí Guelta n/c sí 1994 1994
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País Municipi Població Estat actual Com Any d´Inici
local Formal Informal

Sabadell Argub continuïtat no 1989 1985

Sant Celoni Mahbes continuïtat no 1997 1997

Sant Cugat del Vallès Argub en procés sí 2000 2000

Sant Feliu de Llobregat Daora continuïtat sí 1987 1987

Santa Coloma de Gramenet Edchera en procés sí 1987 1986

La Seu d’Urgell Inbeida revisió n/c 1991 1990

BÒSNIA i L’Hospitalet Tuzla revisió no 1996 1995

HERCEGOVINA Igualada Travnik continuïtat sí 1996 1995

Sabadell Sarajevo continuïtat no N/C 1991

SENEGAL Manresa Bambylor revisió sí 1997 1989

XILE Rubí Pudahuel n/c sí 1998 1998

PERÚ Santa Coloma de Gramenet Villa El Salvador continuïtat sí 1986 1985

EL SALVADOR Banyoles Segundo Montes n/c no 1999 1999

Igualada Nueva Esperanza continuïtat sí 1993 1992

COLÒMBIA Lleida Lérida continuïtat sí 1995 1992

L’Ajuntament de Barcelona té els següents agermanaments. Com que no disposem de les
dades completes sobre si són agermanaments-cooperació, adjuntem només el nom de la
població i l’any de l’agermanament i no els incolem en les dades de l’apartat 8.2.

Ajuntament País Població Any d’inici

Barcelona Algèria Alger 1984

Barcelona Argentina Buenos Aires 1985

Barcelona Bolívia La Paz 1990

Barcelona Bòsnia i Sarajevo 1994
Hercegovina

Barcelona Brasil Campinas 2000

Barcelona Brasil Porto Alegre 1999

Barcelona Brasil Rio de Janeiro 1993

Barcelona Brasil Santos 1989

Barcelona Brasil São Paulo 1985

Barcelona Colòmbia Cartagena de Indias 1997

Barcelona Colòmbia Medellín 1992

Barcelona/Nou Barris Cuba Cerro 1995

Barcelona/Horta-Guinardó Cuba Consejo Popular de Boyeros 1995

Barcelona/Sant Martí Cuba Habana del Este 2000

Barcelona/Les Corts Cuba La Playa 1999

Barcelona Cuba L’Havana 1991

Barcelona/Sants-Montjuich Cuba Marianao 1997

Barcelona/Sarrià-St. Gervasi Cuba Plaza de la Revolución (Vedado) 1997

Barcelona El Salvador San Salvador 1995

Barcelona Equador Quito 1990

Barcelona Guatemala Guatemala 1997

Barcelona Hondures San Pedro de Sula 1993

Barcelona Hondures Tegucigalpa 1998

Barcelona Iran Esfahan 2000

Barcelona Líban El Mina 1991
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Barcelona Marroc Agadir 1993

Barcelona Marroc Tànger 1991

Barcelona Mèxic Chichuahua 1994

Barcelona Mèxic Guadalajara 1998

Barcelona Mèxic León 1990

Barcelona Mèxic Mèxic DF 1989

Barcelona Mèxic Monterrey 1977

Barcelona Mèxic Tijuana 1990

Barcelona Nicaragua León 1990

Barcelona Palestina Deir el Balah 1995

Barcelona Palestina Jericó 1995

Barcelona Palestina Tel Aviv-Yafo Gaza 1998

Barcelona Paraguai Asunción 1991

Barcelona Perú Lima 1986

Barcelona Perú Trujillo 1991

Barcelona República Sto. Domingo de Guzmán 1996
Dominicana

Barcelona/Districte Sàhara Daira de Mahbes de la Wilaya de Smara 1997
de Sants-Montjuich Occidental

Barcelona Tunísia Tunis 1979

Barcelona Uruguai Montevideo 1985

Barcelona Veneçuela Bolívar 1997

Barcelona Xile Concepción 1997

Barcelona Xile Santiago 1990

Barcelona Xile Valparaíso 1990

Barcelona Xile Viña del Mar 1997

NOUS AGERMANAMENTS

A part dels agermanaments existents exposats anteriorment, hi ha 21 ajuntaments que
tenen perspectives d’agermanament:

• 13 encara no saben exactament la població

• Els 8 restants s’agermanaran:

Molins de Rei amb Dahla / Sàhara Occidental

La Seu d’Urgell amb Daira/ República Democràtica Àrab Sahrauí

Santa Coloma de Gramenet amb una població del Magrib o de l’Àfrica Subsahariana

Mataró amb una població del Marroc

Sant Cugat del Vallès amb una població de Romania

Martorell amb una població de Sud-amèrica

Valls amb Chahal / Guatemala
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8.2 RELACIÓ D’AGERMANAMENTS - COOPERACIÓ PER ZONES

Entre els ajuntaments analitzats hi ha un total de 62 agermanaments-cooperació amb el sud
i/o zones en conflicte

• 33 ajuntaments han realitzat 1 agermanament
• 6 ajuntaments han realitzat 2 agermanaments
• 3 ajuntaments han realitzat 3 agermanaments
• 2 ajuntaments han realitzat 4 agermanaments
• L’Ajuntament de Barcelona té més de 4 agermanaments

8.3 PRIMERS AGERMANAMENTS - COOPERACIÓ A CATALUNYA

Diferents municipis catalans començaren a establir relacions via agermanament amb pobla-
cions del sud a principis dels 80. Al llarg de la dècada dels 80, 17 municipis establiren els pri-
mers lligams d’agermanament i es formalitzaren mitjançant protocol 14 agermanaments. 

El primer agermanament a Catalunya amb signatura de protocol (segons dades dispo-
nibles) va ser l’any 1984, Sant Feliu de Llobregat s’agermanà amb Estelí, actualment encara
està actiu: l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat realitza cada any projectes de coopera-
ció al desenvolupament al municipi d’Estelí. Actualment està duent a terme juntament amb
l’Alcaldía de Estelí un pla integral de desenvolupament local.

L’any 1985 s’agermanaren quatre municipis catalans amb diferents poblacions de
Nicaragua: Molins de Rei amb Chinandega, Sant Pere de Ribes amb Puerto Cabezas, Santa
Coloma de Gramenet amb Jalapa i l’Hospitalet amb Managua. Aquests agermanaments
continuen encara vigents:
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Agermanaments amb el sud i/o zones de conflicte per país i continent
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• L’agermanament Santa Coloma de Gramenet/Jalapa es troba en fase de plena consoli-
dació, ja que continuen els intercanvis entre els dos municipis. Santa Coloma de
Gramenet dóna suport sobretot als projectes relacionats amb dona i infància.

• L’agermanament Molins de Rei/Chinandega es troba en fase de revisió amb l’objectiu de
reforçar i redefinir nous projectes i perspectives per a l’agermanament.

• L’agermanament Sant Pere de Ribes/Puerto Cabezas també està totalment consolidat, des
dels seus inicis. Fins ara s’han dut a terme diferents projectes de cooperació al desenvolu-
pament. Actualment destinen bona part dels recursos a la reconstrucció de l’Alcaldía.

• L’agermanament de l’Hospitalet/Managua, tot i haver estat en els seus inicis molt actiu,
actualment es troba en fase de revisió, ja que per diferents motius les relacions entre els
dos municipis han anat minvant.

S’ha de destacar que si es considera l’any informal d’inici de l’agermanament, és a dir,
l’inici de les relacions amb la població del sud, però sense firma d’un protocol, el primer
agermanament seria un de Santa Coloma de Gramenet que l’any 1979 ja s’agermanà amb
la Habana del Este (Cuba) i el 1981 s’agermanà amb Jalapa (Nicaragua). 

8.4 RELACIÓ D’AGERMANAMENTS - COOPERACIÓ PER ANY

8.5 MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS AGERMANAMENTS - COOPERACIÓ

Dels 62 agermanaments

• 44 agermanaments estan en fase de continuïtat. 
• 2 agermanaments estan inactius i
• 7 agermanaments estan en fase de revisió d’objectius
• 6 no contesten i 3 estan començant les relacions

En el marc de 30 agermanaments s’ha creat una comissió local mixta que defi-
neix les accions de cooperació amb la població agermanada.
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8.6 BRIGADES DE SOLIDARITAT

RELACIÓ D’AJUNTAMENTS QUE ORGANITZEN BRIGADES DE SOLIDARITAT

Dels 191 ajuntaments que han realitzat accions
de cooperació al desenvolupament

• el 18% (35 ajuntaments) han organitzat brigades de solidaritat.

Ajuntament Des de quan? S’organitzen
cada any?

Arbúcies 1988 sí

Badia del Vallès 1994 sí

Barcelona n/c n/c

Breda n/c sí

Cassà de la Selva 1998 no

Castelldefels 1998 sí

Castelló d’Empúries 1995 sí

Castellvell del Camp n/c no

Esplugues de Llobregat 1998 no

Gavà 1998 sí

La Garriga 1991 sí

Linyola 1998 sí

Lleida n/c sí

Manresa 1995 no

Molins de Rei 1998 no

Mollet del Vallès 1995 no

Olèrdola 1997 no

Premià de Dalt 1996 sí

Ajuntament Des de quan? S’organitzen
cada any?

Reus n/c n/c

Rubí 1996 sí

Sabadell 1984 sí

Sant Boi de Llobregat n/c sí

Sant Cugat del Vallès n/c sí

Sant Fost de Campsentelles 1999 sí

Sant Just Desvern 1991 no

Santa Coloma de Gramenet 1986 sí

Santa Maria de Corcó 1996 sí

Tarragona n/c n/c

Terrassa n/c sí

Torrelavit 1994 no

Torroella de Montgrí 1993 no

Tossa de Mar 1997 no

Vacarisses 1999 no

Vic 1997 sí

Vilafranca del Penedès 1996 sí

Sabadell va començar a organitzar brigades de solidaritat l’any 1984. Santa
Coloma de Gramenet i Arbúcies començaren les brigades a Nicaragua l’any
1986 i 1988, respectivament. Avui en dia encara en continuen realitzant.
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CAPÍTOL 9

GESTIÓ DE PROJECTES
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9. GESTIÓ DE PROJECTES

9.1 MECANISMES DE SELECCIÓ DE PROJECTES

Dels 191 ajuntaments que han realitzat accions de cooperació al desenvolupa-
ment disposen de diferents vies pe adjudicar els seus recursos:

El 19,9% (38 ajuntaments) disposen d’una convocatòria local pròpia.

El 2,6% (5 ajuntaments) mantenen un conveni amb el Fons, a través del qual
realitzen una convocatòria local específica.

El 32,5% (62 ajuntaments) vehicula la totalitat de la seva aportació a partir de
la convocatòria general del Fons.

El 31,9% (61 ajuntaments) vehicula part de les seves aportacions a través de la
convocatòria general del Fons.

El 13,1% (25 ajuntaments) ho fa per altres mecanismes. 

25 38

62

61

5

Convocatòria local pròpia

Convocatòria local via Fons

Convocatòria general del Fons
(totalment)

Convocatòria general del Fons
(parcialment)

Altres mecanismes
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9.2 ANÀLISI TÈCNICA DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ

9.2.1 QUI REALITZA L’ANÀLISI TÈCNICA DELS PROJECTES

138 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

Sí que realitzen anàlisi tècnica
139 ajuntaments (72,8%)

L’Ajuntament
El Fons Català
L’Ajuntament i el Fons Català
El Fons Català i les ONG
Altres *

12
60
34
11
22

6,3%
31,4%
17,8%
5,8%

11,5%

Només es realitza l’anàlisi 
tècnica dels projectes  via Fons 
35 ajuntaments (18,3%)

No hi ha anàlisi dels propis 
projectes, sí dels del Fons

35 18,3%

No hi ha anàlisi tècnica
15 ajuntaments (7,9%) No hi ha anàlisi tècnica 15 7,9%

n/c n/c 2 1,0%

Total 191 100%

Qui realitza
l’anàlisi tècnica?

Nombre
d’ajuntaments

Percentatge
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Qui realitza l’anàlisi tècnica dels projectes

50
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No contesten

No hi ha anàlisi

Altres

Ajuntament

No de projectes propis.
Sí de projectes del FONS

Fons + ONG

Ajuntament + Fons

Fons Català

15
22

12

35

11

34

60

Arbúcies Comissió d’Agermanament
Barcelona Consell de Cooperació
Cardedeu Consell de Cooperació
Castelló d’Empúries Ajuntament i Associació Joan Alsina
Cerdanyola del Vallès Ajuntament i Comissió de Subvencions
Esplugues de Llobregat Ajuntament i Consell de Solidaritat
Girona Ajuntament i Consell Municipal de Cooperació
La Vall de Boí Altres (no especifica)
Lleida Ajuntament i òrgan extern
Mataró Comissió Qualificadora
Molins de Rei Ajuntament i Consell Consultiu
Olot Consell de Cooperació
Rubí Ajuntament i Rubí solidari
Sabadell Ajuntament i Fundació Sabadell Solidari
Sant Cugat del Vallès Ajuntament i Comissió Seguiment
Sant Just Desvern Ajuntament i Sant Just Solidari
Santa Coloma de Gramenet Fons Català i Consell de Cooperació
Santa Maria de Corcó Comissió d’Agermanament
Tarragona Ajuntament i Consell de Cooperació
Terrassa Ajuntament i Comissió de Solidaritat

* Hi ha 20 ajuntaments que l’avaluació la realitzen altres òrgans

*
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9.3 SEGUIMENT DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ

9.3.1 QUI REALITZA EL SEGUIMENT DELS PROJECTES
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Sí que realitzen seguiment
dels projectes
153 ajuntaments (80,1%)

Hi ha un tècnic responsable
dins de la corporació
Les pròpies ONG
El Fons Català
El Fons Català i hi ha un
tècnic responsable dins de la
corporació
El Fons Català i les ONG
Altres (comissions locals)

Només es realitza seguiment 
dels projectes realitzats via Fons 
29 ajuntaments (15,2%)

No hi ha seguiment dels 
propis projectes per part de la 
corporació, el Fons realitza el 
seguiment dels projectes 
via Fons

29 15,2%

No hi ha seguiment
9 ajuntaments (4,7%)

No hi ha seguiment
per part de la corporació

9 4,7%

Total 191 100%

Qui realitza el seguiment 
dels projectes?

Nombre
d’ajuntaments

Percentatge

4
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6

2,1%
7,3%

32,5%
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9

0

10

20

30

70

40

N
om

br
e 

d’
aj

un
ta

m
en

ts

Qui fa el seguiment dels projectes

50

60

No hi ha seguiment de projectes

Altres (Comissions locals
de solidaritat)

Les pròpies ONG

Tècnic de la corporació

No hi ha tècnic. El Fons fa
seguiment dels propis projectes
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9.3.2 PERIODICITAT MITJANA AMB LA QUAL ELS AJUNTAMENTS REBEN
INFORMACIÓ DELS PROJECTES QUE HAN SUBVENCIONAT
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Nombre Percentatged’ajuntaments

Trimestral 52 27,2 %
Semestral 37 19,4 %
Anual 42 22,0 %
Depèn del projecte 19 9,9 %
Altres 6 3,1 %
no contesten 35 18,3 %

Total 191 100 %

9.3.3 CONSIDEREN ELS AJUNTAMENTS QUE LA INFORMACIÓ QUE REBEN 
SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ÉS SUFICIENT?

Nombre Percentatged’ajuntaments

Consideren que la informació
que reben és suficient 134 70,2 %
Consideren que no és suficient 24 12,6 %
no contesten 33 17,3 %

Total 191 100 %

Els ajuntaments que no creuen que sigui suficient la informació exposen diferents motius:

• és escasa

• manca de seguiment in situ

• manca de comunicació amb ONG del país

• manca d’infraestructures

• seguiment purament administratiu

• lentitud a rebre els projectes

• no informen sempre dels resultats…
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9.4 CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ

Ajuntaments i establiment de criteris propis per a la selecció de projectes

22 54

64

51

Existència de criteris de selecció de
projectes de cooperació

Tenen criteris propis

Adopten els criteris del Fons

No tenen criteris propis, adopten
els del Fons per als recursos que
destinen al Fons Català

No tenen criteris propis definits
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Nombre Percentatged’ajuntaments

Tenen criteris propis definits 54 28,3 %
Adopten els criteris del Fons Català 64 33,5 %

No tenen criteris propis definits, però als
recursos destinats al Fons Català
s’apliquen els criteris del Fons 51 26,7 %
No tenen criteris propis definits 22 11,5 %

Total 191 100 %
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CAPÍTOL 10

COORDINADORA LOCAL
D’ENTITATS
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10. COORDINADORA LOCAL D’ENTITATS

10.1 MUNICIPIS ON HI HA UNA COORDINADORA LOCAL D’ENTITATS
QUE TREBALLEN TEMES DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Cal tenir en compte que la majoria de municipis on s’ha creat un consell de cooperació,
han respost a la pregunta de coordinadora d’entitats el nom del consell. Tot i que el consell
actua com a coordinador d’entitats, hem distingit entre òrgan de participació ciutadana i
coordinadora d’entitats.

RELACIÓ DE MUNICIPIS ON EXISTEIX UNA COORDINADORA D’ENTITATS

Seu Nom de la Coordinadora

Badalona Badalona Solidària
Blanes Xarxa Solidària (coordinadora per temes puntuals)
Cambrils Coordinadora d’entitats de Voluntariat Social
Castellterçol Castellterçol solidari
Figueres Coordinadora d’ONG de l’Alt Empordà
Girona Coordinadora d’ONG solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme
L’Escala Plataforma l’Escala Solidària
La Bisbal d’Empordà Coordinadora d’entitats
Lleida Coordinadora d’ONG i altres moviments solidaris
Lliçà d’Amunt Lliçà Solidari
Lliçà de Vall Associació voluntaris Lliçà de Vall
Manlleu Voluntariat municipal per a la solidaritat
Moià Moianès Solidari
Mollet del Vallès Plataforma Mollet Solidari
Montcada i Reixac Comitè de Solidaritat
Rubí Rubí Solidari
Sant Celoni Coordinadora d’entitats solidàries de Sant Celoni (CES)
Sant Cugat del Vallès Coordinadora per la solidaritat
Tiana Tiana Solidària
Sabadell Fundació Sabadell Solidari

Municipis on hi ha una coordinadora local d’entitats
que treballen temes de cooperació i solidaritat

20

171

(89,5%)

(10,5%)

SÍ NO
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10.2 ENTITATS LOCALS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

10.2.1 NOMBRE D’ENTITATS QUE TREBALLEN TEMES DE COOPERACIÓ 
I SOLIDARITAT PER MUNICIPI

Nombre de municipis Percentatge

No hi ha cap entitat 86 45,0%

Hi ha una entitat 29 15,2%

Hi ha dues entitats 12 6,3%

Hi ha tres entitats 10 5,2%

Hi ha entre  4 i  10 entitats 19 9,9%

Hi ha entre 11 i 20 entitats 10 5,2%

Més de 30 entitats 3 1,6%

N/c 22 11,5%

Total 191 100,0%
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Nombre d’entitats locals de cooperació
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Cal destacar el fet que a 86 municipis, el 45% dels ajun-
taments analitzats que destinen recursos a cooperació,
no hi ha cap entitat local dedicada a cooperació o soli-
daritat.
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10.2.2 NOMBRE D’ENTITATS PER MUNICIPI / GRANDÀRIA DEL MUNICIPI
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CAPÍTOL 11

ACCIÓ INSTITUCIONAL
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11. ACCIÓ INSTITUCIONAL

La descentralització de les relacions internacionals és avui possible i desitjable. Els alcaldes
ostenten una directa representació més sensible i propera als pobles i comunitats, que no
tenen cabuda en els acords i protocols internacionals, i que tampoc no pesa en la presa de
decisions macroeconòmiques i en les relacions entre governs.

Per això, les declaracions i acords municipals, a més del valor simbòlic d’una presa de posi-
ció o una declaració d’intencions, tenen el valor de pressionar les institucions dels estats a
favor d’unes relacions internacionals més properes al sentiment dels pobles. En concret, en
el camp dels DDHH, la posició independent i compromesa dels ajuntaments sens dubte pot
superar barreres que les complexes i interessades relacions governamentals sovint no s’a-
treveixen a traspassar.

de 5 a 10 mocions

d’1 a 4 mocions

més de 10 mocions

no n’han realitzat

n/c

104

46

30

5 6 Nombre d’ajuntaments que…

Nombre de mocions relacionades amb
temes de cooperació i solidaritat per

ajuntament (1998-199)

Cooperació local a Catalunya amb els països del Sud • FCCD 151

FonsCataSud.PP11.def  25/2/02  02:09  Página 151



11.1 RELACIÓ DE LES MOCIONS REALITZADES PELS AJUNTAMENTS
RELACIONADES AMB TEMES DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
(1998-1999)

• Solidaritat amb Centreamèrica
• Solidaritat amb Chiapas
• Moció de condemna de la Violació dels drets humans a Kosovo*
• Adhesió a la campanya Deute extern, deute etern? *
• Moció a favor del Drets Democràtics del Poble Sahrauí
• Moció Una flor de les dones Kabul*
• Moció per a l’ajuda humanitària al poble de Kosovo*
• Moció per a la Solidaritat amb el Tercer Món i ajut als afectats per a l’huracà Mitch
• 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans*
• Suport al Sumari contra els delictes comesos per la dictadura militar a Argentina
• Adhesió a la campanya Els nens en els conflictes armats
• Moció sobre Timor Oriental*
• Delegació al Fons Català de la representació a la Comissió Interterritorial de cooperació

al desenvolupament
• Adhesió al manifest Catalunya pels Drets Humans
• Moció respecte als Drets Humans a Algèria*
• Moció per a una Solució pacífica del conflicte de l’Iraq*
• Adhesió a la 5è i 6à Caravana Catalana pel Referéndum del Sàhara Occidental
• Adhesió a la Campanya per Kosovo
• Adhesió a la Campanya sobre el dret d’asil per als refugiats
• Adhesió a la Campanya La Mediterrània: cruïlla de pobles i Municipis per a la pau i la

solidaritat*
• Moció a favor de l’Extradició del general Pinochet 
• Adhesió a la campanya Global March, contra l’explotació infantil*
• Manifest a favor de la Condonació del deute extern dels països del Sud
• Adhesió a la campanya Any europeu contra el racisme i la xenofòbia
• Moció de solidaritat amb el poble de Chiapas amb motiu de l’assassinat a la Comunitat

d’Acteal de 46 camperols indígenes*
• Moció a favor del Referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental* 
• Denúncia de l’actuació repressiva de les forces marroquines contra una manifestació a

la localitat de Lemseid (sud del Marroc) 
• Moció contra el genocidi del Poble Bubi
• Moció de protesta per la mort del bisbe guatemalenc José Juan Gerardi
• Moció d’Ajut d’emergència extraordinària per la població agermanada de Chinandega
• Adhesió a la campanya d’Amnistia Internacional per a la creació d’una cort Penal

Internacional permanent*
• Moció contra la Llei Helms-Burton de bloqueig a Cuba
• Ajut a Txetxènia*
• Adhesió a la Campanya Tots som meninos
• Moció de suport als Acords de Sant Andrés
• Suport a l’Assemblea poble kurd
• Moció de suport al Comerç Just i Responsable*
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MECANISMES DE DIFUSIÓ
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12. MECANISMES DE DIFUSIÓ

12.1MECANISMES DE DIFUSIÓ DE LES ACCIONS DE 
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DEL MUNICIPI

La informació juga un paper fonamental en la sensibilització i cooperació solidària. El poder
oferir elements informatius contrastats, complementaris o crítics amb els que difonen els
mitjans de comunicació  de masses o, fins i tot, possibilitar que el homes i les dones del sud
i del nord puguin parlar i comunicar-se entre si, és la pedra angular sobre la qual s’assenta
una nova visió dels problemes del nostre planeta. Una bona informació pública  és la garan-
tia  del  suport ciutadà als plans municipals de cooperació, alhora que és una activitat que
enriqueix la vida social i cultural del municipi. 
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12.1.1 MUNICIPIS ON S’EDITA UN
BUTLLETÍ RELACIONAT AMB LA
COOPERACIÓ I LA SOLIDARITAT

12.1.2 AJUNTAMENTS QUE EDITEN UNA
MEMÒRIA RELACIONADA AMB LA
COOPERACIÓ I LA SOLIDARITAT

18

173

(90,6%)

(9,4%)

SÍ NO

(89,0%)

(11%)

SÍ NO

21

170

12.1.3 ALTRES MECANISMES DE DIFUSIÓ DE LES ACCIONS DE COOPERACIÓ
I SOLIDARITAT UTILITZADES PELS AJUNTAMENTS

• butlletí municipal
• ràdio/TV
• díptics i propaganda
• fulls informatius
• premsa (revistes i diaris locals)
• internet
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ANNEX A
LLISTA DE PROJECTES FINANÇATS L’ANY 1999

En aquest annex hi ha la llista dels projectes finançats amb les aportacions fetes per les
administracions locals durant l’any 1999.

Els projectes estan organitzats en dos grans blocs:

• Projectes realitzat als països del Sud o emergents: projectes de cooperació i pro-
jectes d’emergència i ajuda humanitària.

• Projectes realitzats a Catalunya: projectes de sensibilització i d’acollida temporal de
persones de zones en conflicte.

Dins de cada bloc la informació està organitzada d’acord amb el tipus d’institució (ajunta-
ment, consell comarcal, diputació i mancomunitat) i alfabèticament pel nom de la institució.

Codis utilitzats als llistats:

• Columna Tipus

Des. Projectes de cooperació al desenvolupament

Eme. Projectes d’emergència i projectes d’ajuda humanitària

Ac.T. Accions que impliquen l’acollida temporal de persones provinents de zones en conflicte, com
ara les colònies per a nens sahrauís o les cases d’acollida per a malalts

Sen. Accions de sensibilització i educació al desenvolupament

Sup. Suport econòmic general a una entitat, no lligat a cap projecte específic de cooperació.

• Columna Fons

Aquesta columna indica si el finançament del projecte ha estat realitzat a través del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
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PROJECTES
DE
COOPERACIÓ
I
EMERGÈNCIA / 
AJUT HUMANITARI
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PROJECTES DE COOPERACIÓ 1999 - AJUNTAMENTS

Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

ABRERA

Des. Alfabetitzar, parlar i escriure sobre CIAM - Centro de Mèxic Educació - Formació /  342216 SÍ
els nostres drets Investigación Grups indígenes

y Acción para la Mujer

Des. Col·laboració econòmica... UNICEF Kosovo Educació - Formació /  Infants 300000

Des. Desenvolupament agrícola Mans Unides Índia Construcció d'infraestructures /  300000
Població general

Des. Formació mestres a León i Rivas i Associació Catalana d'Amistat Nicaragua Educació - Formació /  57784 SÍ
creació del centre de recursos amb Nicaragua Col·lectius tècnics o 
pedagògics de Rivas professionals

Des. Potabilització aigua poblacions Metges sense Fronteres Diversos Construcció d'infraestructures /  450000
tercer món països Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Ajuda a la població de Poudemery Los Amigos de Leprosos Índia Ajuda d'emergència /  146480
Població general

Eme. Ajuda a la població refugiada Médicos del Mundo Filipines Ajuda d'emergència /  450000
Timor Oriental Població general

Eme. Ajuda humanitària Kosovo Creu Roja Espanyola Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000
Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau al Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Dotació material escolar Fundació Famílies Unides Nicaragua Ajuda d'emergència /  Infants 107520

AIGUAFREDA

Des. No s’especifica --- --- --- /  --- 263475

ALINS

Des. Construcció d'habitatges per a Alcaldía Municipal de Nicaragua Construcció d'infraestructures /  15000 SÍ
afectats per l'huracà Mitch Cinco Pinos Població general
a Cinco Pinos

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  15000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

ALPENS

Des. Escola de mestres Amics de Vicky Sherpa Nepal Educació - Formació /  56000 SÍ
Maria Antònia Canals Col·lectius tècnics o professionals

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

L’AMETLLA DEL VALLÈS

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

ANGLÈS

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

ARBECA

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats
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Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

ARBÚCIES

Des. Beques a la universitat SOARPAL Nicaragua Educació – Formació /  1363185
Població general

Des. Habitatges urbans a Palacagüina SOARPAL Nicaragua Construcció d’infraestructures /  3250000 SÍ
Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  50000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau al Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d’emergència /  250000 SÍ
Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau al ACAPS – Associació Catalana Sàhara Ajuda d’emergència /  308000
Sàhara Occidental d’Amics del Poble Sahrauí Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Huracà Mitch --- Nicaragua Ajuda d’emergència /  7322
Població general

Eme. Sant Andrés Chiapas --- Mèxic Ajuda d’emergència /  250000
Població general

ARENYS DE MAR

Des. Casa de Cultura de Arenys Solidari Guatemala Desenvolupament cultural /  600000 SÍ
San Pablo Jocopilas Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

ARENYS DE MUNT

Des. Capacitació i Serveis Jurídics Associació Catalana de Guatemala Promoció dels DDHH i 125000 SÍ
Professionals per a la la democràcia /  
Cooperació Grups indígenes

Des. Casa de Cultura de Arenys Solidari Guatemala Desenvolupament cultural /  175000 SÍ
San Pablo Jocopilas Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

ARGELAGUER

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  30000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

ARGENTONA

Des. Formació social comunitària per a Intermón El Salvador Desenvolupament   2960000 SÍ
la participació municipal municipalista/ Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Seguretat alimèntaria per a Movimiento Tzuk Kim-Pop Guatemala Ajuda d’emergència /  2900000 SÍ
243 famílies de 13 comunitats de Població general
l’àrea Mam de Quetzaltenango

ARTESA DE SEGRE

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència/Refugiats,  200000 SÍ
desplaçats, desmobilitzats

AVINYONET DEL PENEDÈS

Des. Formació de líders comunals per Cooperacció Colòmbia Educació – Formació /  100000 SÍ
a la transformació pacífica de conflictes Altres col·lectius especials

BADALONA

Des. Aigua i sanejament a les comunitats Creu Roja de Catalunya Equador Construcció d'infraestructures /  3080000 SÍ
de Guadalupe Camperols i població rural
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Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

Des. Assesorament jurídic de les ASOPXI - Associació de Xile Promoció dels DDHH i 4400000 SÍ
comunitats Maputxes de la VIII i IX Suport a les Organitzacions la democràcia /  
regió que tenen conflictes de terres Populars Xilenes Grups indígenes

Des. Assistència sanitària i salut preventiva Setem Catalunya Cuba Sanitat /  Camperols i 3594564 SÍ
a les comunitats rurals de població rural
la Vall del Bajo Aguán

Des. Centre-Taller d'artesania autòctona CADICC - Centre Guinea Desenvolupament productiu /  4962476
orientat a persones amb  d'Harmonitzacio i Equatorial Discapacitats
discapacitats motrius a Malabo Dinamització Intercultural

Des. Construcció de 20 habitatges per ADRA-Badalona Hondures Construcció d'infraestructures /  4400000 SÍ
a famílies afectades per l'huracà Mitch Població general

Des. Desenvolupament d'una millor tasca Associació Cultural Cuba Sanitat /  Dones 1922800 SÍ
cinetíficotècnica en reproducció Ciutadans de Badalona
assistencial a l'hospitat  
maternoinfantil González Coro

Des. Electrificació solar del consultori Casal d'amistat amb Cuba Cuba Construcció d'infraestructures /  2612647 SÍ
mèdic de família de de Badalona Població general
la Isabelita i la Josefina

Des. Equipament nou centre d'acollida, ARSIS - Amics del Raval Camerun Equipaments, estris o 2200000 SÍ
formació i orientació d'infants i joves i de Sistrells recursos bàsics /  Infants
de l'associació Kentada 
a Ngkongsamba

Des. Formació d'oficis a Noualkchott MÓN-3 Mauritània Educació - Formació /  3501036 SÍ
Universitaris pel Tercer Món Població general

Des. Increment de subministrament Assemblea de Palestina Construcció d'infraestructures /  4323977 SÍ
d'aigua potable a escoles i clíniques Cooperació per la Pau Població general
dels districtes Jenin i Tulkermim

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 300000 SÍ

Des. Transformació integral del barri Federació d'Associacions Cuba Rehabilitació d'infraestructures/ 4000000 SÍ
"La Corea" de San Miguel del Padrón de Veïns de Badalona Població general

BADIA DEL VALLÈS

Des. Dotació de material al dispensari Ajuntament de Sàhara Equipaments, estris o 325000 SÍ
del campament de refugiats sahrauís Badia del Vallès Occidental recursos bàsics /  Refugiats, 
de la Daira de Boujdor desplaçats, desmobilitzats

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau ACAPS – Associació Catalana Sàhara Ajuda d’emergència /  1000000
al Sàhara Occidental d’Amics del Poble Sahrauí Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Seguretat alimèntaria per a Movimiento Tzuk Kim-Pop Guatemala Ajuda d’emergència /  325000 SÍ
243 famílies de 13 comunitats de Població general
l’àrea Mam de Quetzaltenango

BALENYÀ

Des. Caravana Catalana per la pau al Fons Català de Cooperació Sàhara Equipaments, estris o 50000 SÍ
Sàhara Occidental Occidental recursos bàsics /  Refugiats, 

desplaçats, desmobilitzats

Eme. Ajuda al Salvador --- El Salvador Ajuda d'emergència /  1400000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

BANYERES DEL PENEDÈS

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Des. Rehabilitació d’infraestructures Alcaldía Municipal de León Nicaragua Rehabilitació d’infraestructures /  325000 SÍ
bàsiques afectades pel Mitch a León Població general
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Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

BANYOLES

Des. Beques per a estudiants de Banyoles Solidària Nicaragua Educació – Formació /  Joves 1600000 SÍ
l’Institut Nacional Julio César Castillo 
de Condega

Des. Construcció escola San Luis de Banyoles Solidària El Salvador Educació – Formació /  Infants 800000
Segundo Montes

Des. Pipitos Banyoles Solidària Nicaragua Promoció sociolaboral /  400000
Discapacitats

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Vehicle tot terreny Mans Unides Senegal Equipaments, estris o 800000
recursos bàsics / Col·lectius
tècnics o professionals

Eme. Reactivació de la vida econòmica a Banyoles Solidària Nicaragua Ajuda d’emergència /  1000000
la comunitat de San José del Piré Població general

BARBERÀ DEL VALLÈS

Des. Apadrinament de nens Ajuda en Acció --- Educació - Formació /  Infants 240000

Des. Aportació als Brigadistes amb Cuba Brigadistes amb Cuba Cuba Equipaments, estris o 150000
recursos bàsics /  
Població general

Des. Cercle Infantil Bebe Poder Popular de Plaza Cuba Equipaments, estris o 157000
de la Revolución recursos bàsics /  Infants

Des. Edifici carrer 3, núm. 107 e/ D i E Poder Popular de Plaza Cuba Rehabilitació d'infraestructures / 340829
de la Revolución Població general

Des. Escola Primària Osmani Arenado Poder Popular de Plaza Cuba Rehabilitació d'infraestructures /  4690000
de la Revolución Infants

Des. Escola Secundària Bàsica Poder Popular de Plaza Cuba Rehabilitació d'infraestructures / 1073611
Guido Fuentes de la Revolución Infants

Des. Immoble carrer 3, núm. 59 e/ 3a i 5a Poder Popular de Plaza Cuba Rehabilitació d'infraestructures /  102249
de la Revolución Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Rehabilitació Ciudadela carrer 5, Poder Popular de Plaza Cuba Rehabilitació d'infraestructures /  187456
núm. 266 de la Revolución Població general

Des. Rehabilitació de l'edifici del carrer 23, Poder Popular de Plaza Cuba Rehabilitació d'infraestructures /  992863 SÍ
núm. 508, del municipi de la Revolución Població general
Plaza de la Revolución

Des. Rehabilitació del Policlínic Poder Popular de Plaza Cuba Construcció d'infraestructures /  693016 SÍ
Héroes del Moncada de la Revolución Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència/Refugiats, 400000 SÍ
desplaçats, desmobilitzats

BARCELONA

Des. 15è Aniversari dels Jocs Olímpics Districte 11 - Sarajevo Bòsnia i Desenvolupament cultural /  15850000
d'Hivern a Sarajevo Hercegovina Població general

Des. Actualització del nivell de Metges sense Fronteres Palestina Sanitat /  Població general 10994038
49 dispensaris al districte d'Hebron

Des. Ajuda Visual a Bòsnia i Hercegovina Òptics x Món Bòsnia i Educació - Formació /  8000000
Hercegovina Població general

Des. Ambaixada de la democràcia local Districte 11 - Sarajevo Bòsnia i Promoció dels DDHH 5500000
Barcelona-Sarajevo Hercegovina i la democràcia /  Població general

Des. Anàlisi i prioritats de salut Institut Municipal de El Salvador Sanitat /  Població general 3500000
al municipi de Soyapango Salut Pública - Aj. Barcelona

Des. Aqüeducte Boyeros Districte d'Horta-Guinardó Cuba Equipaments, estris o 1790016
(Barcelona) recursos bàsics /  

Població general
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Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

Des. Assesorament pedagògic i dotació Mestres per Bòsnia Bòsnia i Educació - Formació /  2100000
de material didàctic a l'escola de Hercegovina Col·lectius tècnics o 
Mojmilo (Sarajevo) professionals

Des. Cap a l'estabilització i la seguretat Associació Catalana de Nicaragua Desenvolupament rural /  5100000
de la propietat en el camp Professionals per a la Camperols i població rural

Cooperació

Des. Capacitació en emergències en Creu Roja de Catalunya Colòmbia Educació - Formació /  8000000
zones de risc Població general

Des. Capacitació per als responsables Gabinet de Relacions Cuba Educació - Formació / 492897
del Sistema de Finances de l'Havana Internacionals - Col·lectius tècnics o 

Aj. Barcelona professionals

Des. Centre de desenvolupament Institut Municipal d'Educació Mèxic Educació - Formació / 1000000
Pequeño Sol Aj. Barcelona Infants

Des. CIACE - Centre d'Information et Barcelona Activa Marroc Suport organitzatiu / 6000000
Assistence pour la Création Joves
d'Entreprises

Des. Ciutat Refugi Observatori de la Districte 11 - Sarajevo --- Promoció dels DDHH 3598070
llibertat de creació i la democràcia /  

Altres col·lectius especials

Des. Col·laboració amb la Districte 11 - Sarajevo Bòsnia i Educació - Formació / Joves 800000
Universitat d'estiu a Sarajevo Hercegovina

Des. Conclusió programa millora Gabinet de Relacions Guinea Desenvolupament 1058393
organitzativa dels Internacionals - Equatorial municipalista /  
Ajuntaments de Bioko Aj. Barcelona Població general

Des. Conferència Ciutats Dividides Districte 11 - Sarajevo Bòsnia i Educació - Formació /  3500000
"Trencant murs" Hercegovina Població general

Des. Construcció d'habitatges Gabinet de Relacions Cuba Construcció d'infraestructures/  5500000
econòmiques a l'Havana Internacionals - Aj. Barcelona Població general

Des. Construcció d'una colònia de cases AEPCFA-Asociación de Nicaragua Ajuda d'emergència /  2500000
a la comunitat de San Jorge per a Educación Popular Població general
damnificats de l'huracà Mitch Carlos Fonseca Amador

Des. Construïm un centre cívic a Districte Sants-Montjuïc Cuba Construcció d'infraestructures/  2000000
Marianao (Barcelona) Població general

Des. Cooperació escola Massana/ Institut Municipal Nicaragua Educació - Formació /  2200000
Uponi (Universidad Politécnica d'Educació - Aj. Barcelona Població general
de Nicaragua) per a la creació 
d'un centre de disseny

Des. Cooperació sindical entre el Marroc Fundació Pau i Solidaritat Marroc Promoció sociolaboral /  4175000 SÍ
i Catalunya en el procés de Altres col·lectius especials
globalització

Des. Coordinació entre el Consell de Consell de la Joventut Bòsnia i Suport organitzatiu /  Joves 3500000
la Joventut de Barcelona i les de Barcelona Hercegovina
entitats de Bòsnia i Hercegovina

Des. Creació d'un centre d'acollida Sodepau Algèria Sanitat /  Altres 5813000
a les víctimes de la violència a Algèria col·lectius especials

Des. Creació d'una Escola de Formació Consell de la Joventut Colòmbia Educació - Formació /  Joves 4000000
d'animadors juvenils a la ciutat de de Barcelona
Medellín 1998-2001

Des. Defensoria Parroquial Lestonnac Fundació Internacional Perú Desenvolupament social / 8000000
de Solidaritat de la Població general
Companyia de Maria

Des. Delegació de Cuidades Educadoras Ciutats Educadores Argentina Educació - Formació /  5000000
para Latinoamérica Població general

Des. Desenvolupament de projectes Institut Municipal Uruguai Promoció sociolaboral / Joves 2200000
d'autoocupació per a persones d'Educació - Aj. Barcelona
joves amb dèficits formatius
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Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

Des. Divulgació i capacitació amb Institut Municipal Colòmbia Educació - Formació / 3000000
instruments educatius elaborats d'Educació - Aj. Barcelona Població general
a partir de pràctiques culturals

Des. Donació d'un autobús per Gabinet de Relacions Veneçuela Equipaments, estris o 400000
a l'Orquestra Simfònica Juvenil Internacionals - Aj. Barcelona recursos bàsics /  Joves
de Barcelona-Anzoàtegui

Des. Donació d'un grup generador Gabinet de Relacions Albània Equipaments, estris o 274000
mòbil del SEIS Internacionals - Aj. Barcelona recursos bàsics /  

Població general

Des. Dotació d'infrastructures a la ESPLAC - Esplai Catalans Bòsnia i Desenvolupament cultural /  3600000
Biblioteca Nacional i Universitaria Hercegovina Població general
de Bosnia-Hercegovina

Des. Educació integral primària de joves Educació sense Fronteres Bolívia Educació - Formació /  Joves 8000000
i adults a 10 comunitats del 
departament de Tarija

Des. El Gran Caimán / Ludoteca de Escoltes Catalans Cuba Promoció dels DDHH i 2400000
Primària Vado del Yeso la democràcia /  Infants

Des. Enfortiment educatiu de nens Fundació Josep Comaposada Bolívia Educació - Formació /  Joves 5500000
treballadors als Centre de 
la cultura i art juvenil

Des. Enfortiment municipal mitjançant Associació d'Amistat amb Guatemala Suport organitzatiu /  Dones 6811065
un model de producció integral el Poble de Guatemala
per a la sostenibilitat econòmica 
de la família rural

Des. Enfortint l'exercici dels drets de Associació Catalana de Hondures Educació - Formació /  Dones 6700000
les dones treballadores Professionals per a 

la Cooperació

Des. Foment empresarial a Gaza Districte 11 - Sarajevo Palestina Suport organitzatiu /  189053
Col·lectius tècnics o professionals

Des. Georeferenciació local: Federació Comunicació Colòmbia Suport organitzatiu /  670000
una eina per a la presa de per a la Cooperació Població general
decisions administratives i d'inversió

Des. Implementació d'un sistema Institut Municipal Nicaragua Sanitat /  Població general 10000000
d'informació a un hospital de d'Assistència Sanitària - 

Managua, de l'àrea de hospitals Aj. Barcelona
públics de la República de Nicaragua 
2a Fase

Des. Incidència i acompanyament par Entrepobles El Salvador Desenvolupament social /  6200000
millorar la legislació que afecta ferits Altres col·lectius especials
i discapacitats a causa del 
conflicte armat

Des. Incorporació del component de Institut Municipal Colòmbia Educació - Formació /  Joves 2000000
risc i prevenció en front de d'Educació - Aj. Barcelona
fenòmens naturals en els 
projectes curriculars escolars

Des. Increment de subministrament Assemblea de Palestina Promoció dels 4400000
d'aigua potable a escoles i Cooperació per la Pau DDHH i la democràcia 
clíniques del districte d'Hebron, /  Població general
Cisjordania

Des. Laboratori de processament Fundació Alfons Comín Palestina Construcció d'infraestructures/  1190000 SÍ
de llet a la comarca de Nablus Camperols i població rural

Des. Manteniment de l'adhesió a Àrea de Manteniment i --- Protecció del medi ambient /  1288500
l'associació internacional Serveis - Aj. Barcelona Població general
Klima Bündis-Alianza del Clima

Des. Microempresa de Planificació Gabinet de Relacions Bolívia Educació - Formació /  Dones 2000000
Pastisseria de Cochabamba Internacionals - Aj. Barcelona

Des. Millora de tres canals de reg Ajuda en Acció Perú Equipaments, estris o recursos 7500000
al Valle Doña Ana a Chota bàsics / Població general
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Des. Millora medioambiental a Gaza Districte 11 - Sarajevo Palestina Protecció del medi ambient /  5727839
Població general

Des. Nuevos yacimientos de empleo Proyecto Local Perú Promoció sociolaboral /  4200000
en la comunidad de Huaycán Població general

Des. Oficina de cooperació a Alger Districte 11 - Sarajevo Algèria Suport organitzatiu /  60128
Població general

Des. Participació de les comunitats Mans Unides República Promoció dels DDHH i 5500000
marginades de Jimani,. La Vega y Dominicana la democràcia / 
Santo Domingo en els Població general
processos educatius

Des. Planta pilot de depuració d'aigües CEAM - Centre d'Estudis Bolívia Sanitat /  Població general 4100000
residuals per la seva aplicació Amazònics
a la província de Moxos

Des. Programa Cooperants 1999-2000 Setem Catalunya Diversos --- /  Població general 8317500
Suport a 35 inicatives de països
desenvolupament en 12 països del Sud

Des. Programa d'activitats de la Xarxa Consell de la Joventut Bòsnia i Desenvolupament social / 3500000
d'Associacions Juvenils Nesto Vise de Barcelona Hercegovina Població general

Des. Programa d'autoconstrucció Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Suport organitzatiu /  10000000
assistida d'habitatges i enfortiment Població general
de les capacitats organitatives locals, 
de la població damnificada pel Mitch, 
a Posoltega

Des. Programa de Foment de Districte 11 - Sarajevo Algèria Educació - Formació /  1350000
microempreses a Alger Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Projecte d'ajut humanitari Districte 11 - Sarajevo Bulgària Sanitat /  Població general 1000000
internacional per a l'atenció 
sanitària hospitalària

Des. Projecte habitacional del barri Gabinet de Relacions Moçambic Rehabilitació d'infraestructures/  1850132
de Zimpeto (Mamputo) Internacionals - Aj. Barcelona Població general

Des. Promoció de la salut de les dones Associació Salut i Família Palestina Educació - Formació /  4500000
i dels infants de la mediterrània Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Quota CCASPS CCASPS --- --- /  --- 150000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 1000000 SÍ

Des. Reactivació agrícola sostenible en Alternativa Solidària-Plenty Guatemala Desenvolupament rural /  4300000
comunitats indígenes q'eqchís i Grups indígenes
pocomchís

Des. Reactivación de la producción Intermón Nicaragua Ajuda d'emergència /  8000000
agroalimentaria y fomento de las Camperols i població rural
organizaciones de base en 18 
comunidades del municipio de 
San Isidro afectadas por el 
huracán Mitch

Des. Recepció i transport de material Comitè de Solidaritat amb Cuba Equipaments, estris o 100000 SÍ
de solidaritat per a Cuba Amèrica Central recursos bàsics /  

Població general

Des. Reconstrucció d'infrastuctures Districte 11 - Sarajevo Palestina Construcció d'infraestructures /  246185
a Gaza City Població general

Des. Reconstrucció de les vies de diàleg RAI - Recursos Bòsnia i Promoció dels DDHH i 1100000
entre els joves dels territoris dividits d'Animació Intercultural Hercegovina la democràcia /  Joves
per Bòsnia i Hercegovina

Des. Reconstrucció del projecte Moviment de Centres República Desenvolupament social /  7897000
d'autogestió agroforestal al Batey d'Esplai Cristians - Dominicana Dones
de Palavé que es realitzarà Fundació Pere Tarrés
a República Dominicana
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Des. Reconstrucció dels centres de salut Creu Roja de Catalunya Colòmbia Sanitat /  Població general 9646091
de les veredas del Río Verde y 
Barragán a Barcelona Quindio

Des. Recuperació del patrimoni construït Col·legi d'Aparelladors i Cuba Construcció d'infraestructures/  1236020 SÍ
Arquitectes Tècnics Població general
de Barcelona

Des. Reintroducció de bous de tir per a Vetermón - Uganda Desenvolupament productiu /  4400000
les labors agrícoles al subcomtat Veterinaris sense Fronteres Població general
d'Anyaya. Districte de Soroti

Des. Sàhara 2000 GASI - Grup d'Acció Sàhara Ajuda d'emergència /  5000000
Solidària Internacional Occidental Població general

Des. Sanitat, infraestuctures locals i Sodepau Marroc Sanitat /  Població general 5799040
desenvolupament rural: construcció 
d'un dispensari i ponts d'accés a la 
regió d'Al-khezana. Rif. 
Nord de Marroc

Des. Seguretat alimentària / Promoció de Fundació Alfons Comín Sudan Desenvolupament productiu /  5675000
grups de granges a Mundri County Població general

Des. Seminari de formació per a Districte 11 - Sarajevo Algèria Educació - Formació /  1750000
funcionaris de la Wilaya d'Alger Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Serapaz - Projecte de suport a les SERAPAZ - Servicio y Mèxic Promoció dels DDHH i 2500000
activitats de pacificació a Chiapas Asesoría para la Paz la democràcia /  

Població general

Des. Suport a desplaçats, minories CIREM - Fundació Centre Bòsnia i Desenvolupament social / 5000000
ètniques i refugiats Bòsnia i d'Iniciatives i Recerques Hercegovina Població general
Hercegovina-Admer-Pemir Europees a la Mediterrània

Des. Suport a la recuperació integral Acción Internacional Colòmbia Ajuda d'emergència /  5000000
dels centres d'atenció infantil Contra el Hambre Població general
destrossats pel terratrèmol 
a Barcelona

Des. Suport a tres microregions PROIDE Guatemala Ajuda d'emergència /  4800000
afectades per l'huracà Mitch Població general

Des. Suport al desenvolpament de Medicus Mundi Bolívia Sanitat /  Població general 7800000
l'Atenció Primària de Salut i la 
Gestió de la Direcció de Salut 
de Riberalta

Des. Talibés "Enfants de la Rue" del Col·lectiu per la Igualtat Senegal Equipaments, estris o 2300000
Senegal en la Diversitat recursos bàsics /  

Infants del carrer

Des. Tramesa d'autobusos Gabinet de Relacions Sudan Equipaments, estris o 800000
Internacionals - Aj. Barcelona recursos bàsics / Població general

Des. Tramesa de medicaments i Gabinet de Relacions Hondures Sanitat /  Població general 300000
material hospitalari per a Hondures Internacionals - Aj. Barcelona

Des. Viure i conviure: ABS - Associació pel Romania Sanitat /  Altres col·lectius 4900000
adolescència i sida a Romania Benestar i Salut especials

Des. Xarxa d'agermanaments i Red de Hermandad y Colòmbia Promoció dels DDHH i 1802164 SÍ
solidaritat amb Colòmbia Solidaridad con Colombia la democràcia /  

Població general

Eme. Ajut humanitari i reconstrucció de Comissió Municipal de Colòmbia Ajuda d'emergència /  4853909
la ciutat Barcelona-Colòmbia Cooperació Internacional - Població general

Aj. Barcelona

Eme. Ajut urgent a Veneçuela Creu Roja de Catalunya Veneçuela Ajuda d'emergència /  12000000
Població general

Eme. Atenció als infants orfes del Creu Roja de Catalunya Ruanda Desenvolupament social /  10000000
genocidi a Msarde Infants
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Eme. Campanya d'ajut a Kosovo Districte 11 - Sarajevo Kosovo Ajuda d'emergència /  11770000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  2100000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Població general

Eme. Conveni amb Farmacèutics Mundi Farmacèutics Mundi Diversos Ajuda d'emergència /  1500000
països Població general

Eme. Enviament de material Districte 11 - Sarajevo República Ajuda d'emergència /  1500000
a Centreamèrica Dominicana Població general

Eme. Pla d'intervenció estratègic per la Gabinet de Relacions Nicaragua Ajuda d'emergència /  14580000
reconstrucció de les ciutats Internacionals - Població general
centreamericanes afectades Aj. Barcelona
per l'huracà Mitch

BEGUR

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Pla de Salut comunitària: dotació Movimiento Comunal Nicaragua Ajuda d’emergència /  Infants 600000 SÍ
de medicaments bàsics per a una Municipal de Chinandega
casa al municipi de Chinandega

BERGA

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

BESALÚ

Des. Promoció de la soja en l’alimentció Besalú Solidari Paraguai Desenvolupament productiu /  475000 SÍ
Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Des. Construcció d'un banc de cereals i GRAMC-Girona Senegal Desenvolupament rural /  600000 SÍ
dinamització comunitària al Passa Camperols i població rural

Des. Diversificació econòmica El Passa Comissió de Solidaritat de Senegal Educació - Formació /  450000
projecte "l'hortelana" per a la la Bisbal d'Empordà Població general
promoció de la formació dels 
immigrants en temes de cooperació

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  250000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

BLANES

Des. Assistència sanitària i suport al Setem Catalunya Hondures Sanitat /  Camperols i 1069450
programa de salut de les comunitats població rural
rurals del Valle del Bajo Aguán

Des. Infraestructura d’hàbitat i suport Escuelas Radiofónicas Nicaragua Rehabilitació d’infraestructures /  2796641 SÍ
a la producció per a damnificats de Nicaragua Camperols i població rural
del Mitch a El Sauce

Des. Lliurament de material escolar Amics de Vicky Sherpa Nepal Educació – Formació /  Infants 500000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Reconstruïm Nicaragua: Creu Roja de Catalunya Nicaragua Construcció d’infraestructures /  2796642
una llar per a tots Població general

Des. Rehabilitació de les víctimes Creu Roja de Catalunya Angola Sanitat /  Població general 1000000
de les mines antipersona
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Eme. Blanes amb Kosovo Càritas Kosovo Ajuda d’emergència /  1000000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

LES BORGES BLANQUES

Des. Formació mestres a León i Rivas i Associació Catalana Nicaragua Educació - Formació /  300000 SÍ
creació del centre de recursos d'Amistat amb Nicaragua Col·lectius tècnics o 
pedagògics de Rivas professionals

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

BORREDÀ

Des. Equipament de l'orfenat La Seu Solidària Índia Equipaments, estris o 100000 SÍ
Matru Chhaya recursos bàsics /  Infants

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

BREDA

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d’emergència /  300000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

EL BRULL

Des. Foment de la producció i la Agrupación Agrícola Guinea Construcció d'infraestructures /  50000
comercialització agropequària Ganadera Acona Equatorial Camperols i població rural

a Añisok

LES CABANYES

Des. Aportació a ANESVAD Anesvad --- --- /  --- 5000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Reactivació productiva per a les MÓN-3 El Salvador Desenvolupament productiu /  187695 SÍ
comunitats de la zona costanera Universitaris pel Tercer Món Població general
d'Usulután afectades per 
l'huracà Mitch

CABRILS

Des. Construcció d'un nou barri a Asociación Grupo Venancia Nicaragua Construcció d'infraestructures /  1000000 SÍ
Matagalpa per a la reubicació de Població general
60 famílies damnificades pel Mitch

CALDES D’ESTRAC

Des. Equipament de l’orfenat La Seu Solidària Índia Equipaments, estris o 100000 SÍ
Matru Chhaya recursos bàsics /  Infants

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

CALDES DE MONTBUI

Des. Casa d’acollida a Bhimphedi Caldes Solidària Nepal Equipaments, estris o 3095000
recursos bàsics /  
Infants del carrer

Des. Casa d’acollida de Betània Caldes Solidària Romania Desenvolupament social /  850000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Des. Centre Catalunya Caldes Solidària Senegal Construcció d’infraestructures /  859335 SÍ
Joves

Des. Construcció d’habitatges Caldes Solidària Nicaragua Construcció d’infraestructures /  1000000
a Somotillo Població general
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Des. Farmàcia natural i llibre de salut Caldes Solidària Brasil Sanitat /  Dones 2390975
sobre la dona a Barcelos

Des. Formació a Niassa Intermón Moçambic Educació – Formació /  1000000
Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Semillita del Sol a Chiapas Caldes Solidària Mèxic Educació – Formació /  200000
Grups indígenes

CALELLA

Des. Construcció d'un pou d'aigua GRIMM -  Baix Montseny Senegal Construcció d'infraestructures /  1250000 SÍ
a Diakhaly Grups d'Immigrants Camperols i població rural

Des. Dinamització Àrea de Dones Grup Tercer Món-Mataró Mèxic Desenvolupament social /  Dones887600 SÍ

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

CAMBRILS

Des. Casa Hogar Niños de la Calle Comunidad Misionera de Hondures Educació – Formació /  100000
San Francisco Javier Infants del carrer

Des. Construcció dispensari mèdic Anesvad Bolívia Construcció d’infraestructures /  300000
a Veracruz Població general

Des. Construcció granja avícola Mans Unides Zimbabwe Desenvolupament rural /  300000
Camperols i població rural

Des. Educació infantil a Dakar Ker Taizé Senegal Educació – Formació / 300000
Infants del carrer

Des. Matèries primeres per a la Medicuba Cuba Sanitat /  Població general 300000
producció de medicaments

Des. Per als drets i deures dels infants Movimiento Comunal Nicaragua Educació – Formació /  Infants 126139 SÍ
i adolescents a l’àrea rural Municipal de Somoto
de Somoto

Des. Programa formació i sensibilitat SOLC República Educació – Formació /  300000
amb els nens del carrer Dominicana Infants del carrer

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Rehabilitació d’escoles a Kosovo Plataforma x Kosovo / Kosovo Rehabilitació d’infraestructures / 837952 SÍ
Districte 11- Ajuntament Infants
de Barcelona / Cooperacció / 
Fons Català de Cooperació

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d’emergència /  100000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

CAMPDEVÀNOL

Des. Camp de treball per a l'educació i Movimiento Comunal Brasil Desenvolupament cultural / 200000 SÍ
la solidaritat amb els infants Municipal de Somoto Infants del carrer
del carrer

Des. Dotació de material al dispensari Ajuntament de Badia Sàhara Equipaments, estris o 200000 SÍ
del campament de refugiats sahrauís del Vallès Occidental recursos bàsics / Refugiats, 
de la Daira de Boujdor desplaçats, desmobilitzats

Des. Escola de mestres Amics de Vicky Sherpa Nepal Educació - Formació / 350000 SÍ
Maria Antònia Canals Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Implantació d'un sistema de Ajuntament del Prat Cuba Construcció d'infraestructures /  300000 SÍ
producció i distribució d'aigua de Llobregat Població general
potable a Gibara

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats
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CAMPLLONG

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència/Refugiats, 100000 SÍ
desplaçats, desmobilitzats

CAMPRODON

Des. Millora de l’abastamemt d’aigua Cooperacció Marroc Equipaments, estris o 82333
potable en el poblat de Azoura recursos bàsics /  

Població general

Des. Promoció i defensa dels drets --- Marroc Promoció dels DDHH i 400000
humans en el medi educatiu i la democràcia /  Joves
associatiu a Alhoceima

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Suport a la reactivació productiva ConcertacioN/S Nicaragua Desenvolupament rural /  400000 SÍ
dels petits productors dels municipis Camperols i població rural
de San Ramón, Esquipulas i 
San Dionisio

Eme. Tramesa de material sanitari a Associació Humanitària Nicaragua Ajuda d’emergència /  Infants 400000
l’hospital infantil Dr. Josep Trueta
Manuel de Jesús Rivera

CANET DE MAR

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d’emergència /  100000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

CAPELLADES

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  291789 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CARDEDEU

Des. Centre de salut bàsica a Estelí Fundació Famílies Unides Nicaragua Sanitat /  Població general 500000

Des. Compra de bus per a Cuba Ajuntament de Cardedeu Cuba Desenvolupament   400000
municipalista / Població general

Des. Construcció d’un pou d’aigua GRIMM – Grups Senegal Construcció d’infraestructures /  599073 SÍ
a Diakhaly d’Immigrants Baix Montseny Camperols i població rural

Des. Construcció habitatges Somotillo --- Nicaragua Construcció d’infraestructures /  850000
Població general

Des. Dones de Matagalpa --- Nicaragua Desenvolupament cultural /  819000
Dones

Des. Institut de Baja Esperanza del Entrepobles El Salvador Construcció d’infraestructures / 750000
Bajo Lempa a la comunitat Joves
Nueva Esperanza

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

CASSÀ DE LA SELVA

Des. Equipament de l'orfenat La Seu Solidària Índia Equipaments, estris o 875000 SÍ
Matru Chhaya recursos bàsics /  Infants

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

CASTELL-PLATJA D’ARO

Des. Aportació a Pallassos Sense Fronteres Pallassos sense Fronteres --- --- /  --- 300000

Des. Construcció cases colònies Fundació Vicenç Ferrer Índia Construcció d'infraestructures /  2031080
per a intocables a Musthur Altres col·lectius especials

Des. Germanes adoratives Associació Adopció --- --- /  --- 500000
sense Fronteres

Des. Guarderia El Almendro GRAMISS --- Educació - Formació /  Infants 700000
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Des. Projecte d'infància Mans Unides --- Educació - Formació /  Infants 268920

Des. Projecte d'infància Amics de Vicky Sherpa Nepal Educació - Formació /  Infants 400000

Des. Projecte ginecològic Mans Unides --- Sanitat /  Dones 300000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Des. Rehabilitació de la 1a planta del Pharmaciens sans Frontières Bòsnia i Construcció d'infraestructures /  400000 SÍ
laboratori galènic de Tuzla Hercegovina Població general

Des. Tractament nens afectats Associació humanitària --- Sanitat /  Infants 800000
per poliomielitis i solidaritat

Eme. Ajut d'emergència a Turquia Creu Roja de Catalunya Turquia Ajuda d'emergència /  500000
Població general

Eme. Pla de salut comunitària: dotació de Movimiento Comunal Nicaragua Ajuda d'emergència /  250000 SÍ
medicaments bàsics per a una casa Municipal de Chinandega Població general
base al municipi de Chinandega

Eme. Seguretat alimentària per a Movimiento Tzuk Kim-Pop Guatemala Ajuda d'emergència /  250000 SÍ
243 famílies de 13 comunitats de Població general
l'àrea Mam de Quetzaltenango

CASTELLAR DEL VALLÈS

Des. Capacitació i serveis jurídics Associació Catalana de Guatemala Promoció dels DDHH i 1075000 SÍ
Professionals per a la la democràcia /  
Cooperació Grups indígenes

Des. Citlalamina: accions comunitàries UCIEP - Unidad de Mèxic Desenvolupament social /  1075000 SÍ
per al desenvolupament integral Capacitación e Investigación Dones
de la dona i la infància indígena Educativa para la Participación

Des. Millora de la infraestructura de Amics de Madagascar Madagascar Construcció d'infraestructures/  2200000 SÍ
l'orfenat Étoile du Matin i de Infants
l'escola de sencundària

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

CASTELLBISBAL

Des. Alfabetització i cultura a la conca Associació d'Amistat amb Guatemala Ajuda d'emergència /  200000
alta del riu Samalà el Poble de Guatemala Població general

Des. Construcció d'una escola elemental Espero Bòsnia i Construcció d'infraestructures /  500000
a la vila de Matuzici Hercegovina Infants

Des. Programa de prevenció de la Hospital Clínic-Unitat Tanzània Sanitat /  Població general 500000 SÍ
tuberculosi al districte de Kilombero d'Epidemilogia i Bioestadística

Des. Projecte d'ajut a Matagalpa i Intermón Nicaragua Desenvolupament productiu / 150000
Terrabona després de l'Huracà Mitch Població general

Des. Projecte educatiu Intermón Moçambic Rehabilitació d'infraestructures/  200000
Kunfindissa Makaliro Infants

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Des. Recollida de medicament Associació Humanitària Diversos Sanitat /  100000
per al tercer món Dr. Josep Trueta països Població general

Des. Rehabilitació de l'escola ASF - Cuba Rehabilitació  1000000 SÍ
Eduardo García Delgado Arquitectes sense Fronteres d'infraestructures / Infants

Eme. Ajut a Turquia Metges sense Fronteres Turquia Ajuda d'emergència /  500000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Kosovo Médicos del Mundo Kosovo Ajuda d'emergència /  100000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  2000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats
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Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  150000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Reactivació productiva per MÓN-3 El Salvador Desenvolupament productiu /  1000000 SÍ
a les comunitats de la zona  Universitaris pel Tercer Món Població general
costanera d'Usulután afectades 
per l'huracà Mitch

CASTELLDEFELS

Des. Àrea de Municipalisme Fons Català de Cooperació Diversos Desenvolupament 961000 SÍ
països municipalista /  Col·lectius 

tècnics o professionals

Des. Construcció d'habitatges econòmics UPIV - Unidad Provincial Cuba Construcció d'infraestructures/  1600000 SÍ
per a famílies residents en de Inversiones de la Vivienda Població general
edificacions inhabitables

Des. Planters a Bekaa Associació Catalunya-Líban Líban Protecció del medi ambient /  1000000 SÍ
Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Recepció i transport de material Comitè de Solidaritat Cuba Equipaments, estris o 500000 SÍ
de solidaritat per a Cuba amb Amèrica Central recursos bàsics /  

Població general

Des. Rehabilitació de l'Institut de Poder Popular Cuba Construcció d'infraestructures/ 3000000 SÍ
l'Havana Vieja Ciudad Habana Joves

Des. Rehabilitació local parroquial Solidaritat Guinea Educació - Formació /  Infants 150000
per a centre preescolar Castelldefels-Kasando Equatorial

Des. Un somriure per a El Sauce Solidaritat sense Mons Nicaragua Rehabilitació d'infraestructures/  539000 SÍ
Gent gran

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència / 1000000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Des. Promoció de la soja Besalú Solidari Paraguai Desenvolupament productiu /  25000 SÍ
en l'alimentció Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

CASSTELLÒ D’EMPÚRIES

Des. Asil de veterans --- Bulgària Desenvolupament social /  500000
Dom Veterani na Culturata Gent gran

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  10736 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural

Des. Eines i sitges per a la Escuelas Radiofónicas Nicaragua Desenvolupament productiu /  87560 SÍ
producció agroecològica de Nicaragua Camperols i població rural

Des. Per als drets i deures dels infants i Movimiento Comunal Nicaragua Educació - Formació /  Infants 10736 SÍ
adolescents a l'àrea rural de Somoto Municipal de Somoto

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Des. Suport a la construcció Alcaldía Municipal de Telica Nicaragua Construcció d'infraestructures/  1300000 SÍ
d'habitatges a Telica Camperols i població rural

Eme. Remodelació de l'escola de Tétovo Associació Joan Alsina Kosovo Ajuda d'emergència /  500000
Població general
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CASTELLTERÇOL

Des. Casa de la dona de Quilalí Comissió d'Agermanament Nicaragua Construcció d'infraestructures/  181291 SÍ
Salt-Quilalí Dones

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Ajut d'emergència a Kosovo Generalitat de Catalunya Kosovo Ajuda d'emergència /  250000
Població general

CASTELLVELL DEL CAMP

Des. No s'especifica --- --- --- /  --- 30000

EL CATLLAR

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  300000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

LA CELLERA DE TER

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  300000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Recollida d'aliments per a Kosovo Ajuntament de Kosovo Ajuda d'emergència /  130021
la Cellera de Ter Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

CELRÀ

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya d'emergència Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  125000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  11375 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CERCS

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  125000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Des. Ajuda humanitària per a Fundació Pau i Solidaritat Brasil Construcció d'infraestructures/  3555000 SÍ
3.800 famílies sense terres a Camperols i població rural
Rio Grande do Sul

Des. Aula informàtica Ajuda Solidària Dodí Bòsnia i Educació - Formació /  Joves 400000
Universitat de Sarajevo Hercegovina

Des. Biblioteca Guinea Equatorial Església Evangèlica Baptista Guinea Construcció d'infraestructures/  955440
Equatorial Joves

Des. Centro de apoyo educativo Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - Formació / 1805274 SÍ
Machaqua Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Construcció centre comunitari Creu Roja de Catalunya --- Construcció d'infraestructures/  1000000
per a dones Dones

Des. Institut a Zawalpa Diàleg entre Cultures --- Construcció d'infraestructures/  1090000
Infants

Des. Muntatge d'un molí d'arròs Diàleg entre Cultures Colòmbia Construcció d'infraestructures/  1884726 SÍ
comunitari per al suport de Camperols i població rural
petits productors

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 200000 SÍ

Des. Suport material escola d'art Dobro Pile Bòsnia i Educació - Formació /  Joves 1000000
Sarajecto Hercegovina
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Des. Trasllat material escolar a Bòsnia Ajuda Solidària Dodí Bòsnia i Educació - Formació /  Infants 1500000
Hercegovina

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  2000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Construcció d'habitatges famílies Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Ajuda d'emergència /  750000
damnificades per l'huracà Mitch Població general

Eme. Reactivació productiva per a les MÓN-3 El Salvador Desenvolupament productiu/  1592152 SÍ
comunitats de la zona costanera Universitaris pel Tercer Món Població general
d'Usulután afectades per 
l'huracà Mitch

CERVERA

Des. Rehabilitació, construcció i Alcaldía Municipal de Estelí Nicaragua Rehabilitació d'infraestructures/  1000000 SÍ
ampliació de fonts d'aigua potable Població general
a la zona rural d'Estelí

COLOMERS

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  15000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CONCA DE DALT

Eme. Huracà a Centreamèrica Entrepobles Diversos Ajuda d'emergència /  15000
països Població general

Eme. Inundacións a Centreamèrica Entrepobles Diversos Ajuda d'emergència / 50000
països Població general

CORBERA DE LLOBREGAT

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Des. Unitat de producció i millora de la Centro de Iniciativas Marroc Desenvolupament productiu /  400000 SÍ
ramaderia cabruna a Chefchaouen para la Cooperación - BATÁ Camperols i població rural

CREIXELL

Des. Millora de la qualitat de l'aigua al Creu Roja de Catalunya Bolívia Construcció d'infraestructures /  135000 SÍ
districte de salut 5 de la Paz Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

CUNIT

Des. Ajut a Cuba --- Cuba --- /  --- 50000

Eme. Ajut humanitari a Grècia --- Grècia Ajuda d'emergència /  100000
Població general

Eme. Ajut humanitari Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  150000
Població general

Eme. Ajut humanitari Turquia --- Turquia Ajuda d'emergència /  100000
Població general

Eme. Aportació damnificats inundacions --- Colòmbia Ajuda d'emergència /  100000
Població general

DELTEBRE

Des. Apadrinaments Fundació Vicenç Ferrer Índia Educació - Formació /  Infants 72000

Eme. Reconstrucció escola Tringa --- --- Ajuda d'emergència /  50000
Població general

L’ESCALA

Des. Ajuda a l'ensenyament: ACBN - Associació Catalana Nicaragua Educació - Formació /  Infants 2800000 SÍ
finançament de 20 mestres rurals de Brigadistes a Nicaragua
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Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Ajuda per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000
Població general

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Des. Educació especial per a ACBN - Associació Catalana Nicaragua Educació - Formació /  Infants 498176
nens treballadors del carrer de Brigadistes a Nicaragua

Des. Fons Social per a gent gran CEIP Isidre Martí El Salvador Desenvolupament social /  1000000
Gent gran

Des. Formació de formadors d'hostaleria Fundació Pau i Solidaritat Cuba Educació - Formació /  1000000
Col·lectius tècnics o 
professionals

Des. Instal·lació llum elèctrica IES Severo Ochoa Hondures Construcció d'infraestructures/  1000000
Camperols i població rural

Des. Introducció d'energia elèctrica a Alcaldía Municipal de El Salvador Construcció d'infraestructures /  221881 SÍ
dues comunitats rurals de Morazán Meanguera / Alcaldía Població general

Municipal de Jocoaitique

Des. Perforació d'un pou d'aigua Fundació Juan Ciudad Ghana Construcció d'infraestructures /  605923
per a l'Hospital de Sant Joseph's Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Sensibilització i solidaritat amb Esplai Espurnes Brasil Educació - Formació /  Infants 1000000
nens i adolescents del carrer 
"tots som meninos"

Eme. Ajuda al poble turc Ajuntament de Barcelona Turquia Ajuda d'emergència /  163141
Població general

Eme. Ajut emergència per al retorn AEPCFA-Asociación de Nicaragua Ajuda d'emergència /  535392 SÍ
de 150 famílies de Educación Popular Població general
San Francisco Libre afectades Carlos Fonseca Amador
per l'huracà Mitch

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  300000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  300000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Construccó d'una escola bressol Asociación Grupo Venancia Nicaragua Construcció d'infraestructures/  286636 SÍ
a Matagalpa Infants

Eme. Reactivació productiva per a MÓN-3 El Salvador Desenvolupament productiu /  579752 SÍ
les comunitats de la zona costanera Universitaris pel Tercer Món Població general
d'Usulután afectades per l'huracà Mitch

Eme. Rehabilitació de 4 ponts a Comunidad El Salvador Rehabilitació d'infraestructures/  257392 SÍ
Nueva Esperanza Nueva Esperanza Població general

Eme. Rehabilitació de l'Hospital AAVV Can Vidalet Kosovo Ajuda d'emergència /  400000
de Kosovo Població general

Eme. Retorn de 150 famílies Comissió de Solidaritat Nicaragua Ajuda d'emergència / 1089285
afectades per l'huracà Mitch IES la Mallola Població general

Eme. Suport a la reactivació productiva ConcertacioN/S Nicaragua Desenvolupament rural /  473799 SÍ
dels petits productors dels municipis Camperols i població rural
de San Ramón, Esquipulas i San Dionisio

ESTERRI DE CARDÓS

Des. Construcció d'una escola de Intermón Angola Construcció d'infraestructures /  4913 SÍ
secundària i rehabilitació de Joves
4 aules de primària

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ
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LA FATARELLA

Des. Dispensari a Dapaong VV, Aleix Togo Sanitat /  Població general 42250

Des. Equipament de l'alcaldia municipal Alcaldía Municipal de Nicaragua Equipaments, estris o 400000 SÍ
Puerto Cabezas Puerto Cabezas-Bilwi recursos bàsics /  

Població general

Des. Lluita contra la lepra al món JAL Diversos Sanitat /  42250
països Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Ajuda afectats huracà Mitch Creu Roja de Catalunya Diversos Ajuda d'emergència /  50000
països Població general

Eme. Campanya contra la fam Mans Unides Diversos Ajuda d'emergència /  50000
països Població general

FIGUERES

Des. Ajut municipal d'Anzaldo Associació d'Amics d'Anzaldo Bolívia Suport organitzatiu /  150000
Població general

Des. Construcció d'un banc de cereals GRAMC-Girona Senegal Desenvolupament rural /  2450000 SÍ
i dinamització comunitària al Passa Camperols i població rural

Des. Construcció d'un centre polivalent Mans Unides Perú Desenvolupament rural /  500000
on hi haurà un centre d'atenció Camperols i població rural
primària i horts familiars i adquisició 
de mòduls per a la criança d'animals 
menors a la ciutat de Santa Rosa

Des. Desenvolupament del Banc GES - Grup d'Empordanesos Argentina Promoció dels DDHH i 2128929 SÍ
Nacional de dades genètiques i Empordaneses per la democràcia /  
de familiars de desapareguts la Solidaritat Altres col·lectius especials

Des. Participació de les dones en la Cooperacció El Salvador Promoció dels DDHH i 800000
gestió municipal, la construcció de la democràcia /  Dones
la democràcia, desenvolupament local

Des. Programa de formació en cooperació GRAMC-Girona Catalunya Educació - Formació /  1390097 SÍ
internacional per als col·lectius Altres col·lectius especials
d'immigrants africans a Catalunya

Des. Projecte per enviar material a Casal d'amistat Cuba Educació - Formació /  200000
l'escola especial Ocho de Octubre  Cubano-Empordanès Discapacitats
per a nens disminuïts psíquics 
a San Cristóbal

Des. Promoció i defensa dels Cooperacció Marroc Promoció dels DDHH i 2000000
Drets Humans en el medi educatiu la democràcia /  Joves
i associatiu a Al Hoceima

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Allotjament per a una nit d'un Ajuntament de Figueres Kosovo Ajuda d'emergència /  29550
convoi que transporta Població general
material humanitari

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

FLAÇÀ

Des. Construcció d’una escola de Intermón Angola Construcció d’infraestructures /  25000 SÍ
secundària i rehabilitació de Joves
4 aules de primària

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

FLIX

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ
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Des. Recuperació del patrimoni construït Col·legi d’Aparelladors i Cuba Construcció d’infraestructures / 450000 SÍ
Arquitectes Tècnics Població general
de Barcelona

FOGARS DE LA SELVA

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  50000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

FONT-RUBÍ

Des. Caravana Catalana per la pau al Fons Català de Cooperació Sàhara Equipaments, estris o 10000 SÍ
Sàhara Occidental Occidental recursos bàsics /  Refugiats, 

desplaçats, desmobilitzats

FORNELLS DE LA SELVA

Eme. Ajut terratrèmol Colòmbia --- Colòmbia Ajuda d’emergència /  25000
Població general

Eme. Catalunya per Kosovo Generalitat de Catalunya Kosovo Ajuda d’emergència /  25000
Població general

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Des. Construcció d'un pou d'aigua GRIMM - Grups Senegal Construcció d'infraestructures /  250000 SÍ
a Diakhaly d'Immigrants Baix Montseny Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Rehabilitació d'un centre de la salut ETANE Guinea Rehabilitació d'infraestructures/  250000 SÍ
a la ciutat de Malabo Equatorial Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau al Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  60000 SÍ
Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

LA GARRIGA

Des. Centre femení a Makary Acció sense Color Camerun Construcció d'infraestructures/  1930000 SÍ
Dones

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Huracà Mitch --- Nicaragua Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Població general

GAVÀ

Des. Desenvolupament educatiu al Congregació Guinea Educació - Formació /  1500000
centre de Santa Mònica Agustines Missioneres Equatorial Infants

Des. Enfortiment a l'activitat "trapichera" Fe y Alegría - Panamá Panamà Desenvolupament 1300000
al grup de dones del riu Tupisa productiu /  Dones

Eme. Campanya Gavà per Kosovo Ajuntament de Gavà Kosovo Ajuda d'emergència /  1500000
Població general

Eme. Dotació per a la població Creu Roja de Catalunya Colòmbia Ajuda d'emergència /  500000
damnificada terratrèmol Població general

Eme. Dotació per fer front a --- Diversos Ajuda d'emergència /  500000
accions d'emergència països Població general

Eme. Reconstrucció d'habitatges a set Associació d'Amistat amb Guatemala Ajuda d'emergència /  2700000
comunitats ubicades a Verapaz el Poble de Guatemala Població general
i Izabel

GIRONA

Des. Casa de la joventut a Bluefields Alcaldía Municipal Nicaragua Construcció   3000000 SÍ
de Bluefields d'infraestructures / Joves

Des. Comboi humanitari Catalunya-Dakar Metges Solidaris Senegal Sanitat /  313502
de Catalunya Població general
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Des. Condicionament del Centre COMG Ajuda - Col·legi Bulgària Rehabilitació 500000
d'acollida per a orfes Oficial de d'infraestructures /  Infants
Teofana Popova a Stara Zagora Metges de Girona

Des. Construcció d'una llar d'infants Associació Desenvolupament Gàmbia Construcció   1000000
a Demba Kunda i Migracions d'infraestructures / Infants

Des. El dret a l'educació. Camps de Secretaria Internacional  Albània Educació - Formació /  500000
refugiats albanokosovars d'Albània USTEC-STES Girona Refugiats, desplaçats, 

(col. C.A.UNESCO) desmobilitzats

Des. Escola en una maleta UNICEF UNICEF Kosovo Educació - Formació /  Infants 45000

Des. Material mèdic per al CCASPS Sàhara Sanitat /  Refugiats, 744126
dispensari de Farsia Occidental desplaçats, desmobilitzats

Des. PDEIKA. Projecte de GRAMC-Girona Congo Promoció sociolaboral /  1100000
desenvolupament dels professors Col·lectius tècnics o 
de l'Institut professionals

Des. Posta en marxa d'un taller Associació Senegal Promoció sociolaboral /  500000
d'estampació de teixits al barri Desenvolupament Dones
de Gadapara de Kolda i Migracions

Des. Programa d'autoconstrucció Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Suport organitzatiu /  1000000
assistida d'habitatges i enfortiment Camperols i població rural
de les capacitats organitzatives locals, 
de la població damnificada pel Mitch 
a Posoltega

Des. Promoció i defensa dels Cooperacció Marroc Promoció dels DDHH 1000000
drets humans en el medi educatiu i la democràcia /  
i associatiu a Al Hoceima Població general

Des. Proveïment d'aigua  potable Intermón Etiòpia Rehabilitació d'infraestructures/  1500000
a 8 comunitats de Gurage Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 200000 SÍ

Des. Reactivació productiva i legalització Girona Solidària Guatemala Desenvolupament productiu/  1000000
d'associacions a comunitats del Camperols i població rural
municipi de Sololá afectades 
per l'huracà Mitch

Des. Suport a la rehabilitació social de Setem Catalunya Equador Suport organitzatiu /  1200000
discapacitats de comunitats rurals Discapacitats
del sud de l'Equador

Des. Suport institucional al sistema local Club d'Amics de la El Salvador Educació - Formació /  2030593 SÍ
d'Educació del Municipi de UNESCO de Girona Col·lectius tècnics o 
Meanguera-SILEM professionals

Des. Un llibre, un amic Club d'Amics de la El Salvador Educació - Formació /  1200000
UNESCO de Girona Col·lectius tècnics o 

professionals

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  2000000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  2034800 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

GIRONELLA

Des. Aportació a un capellà del poble --- Brasil --- /  --- 100000
per a projectes al Brasil

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats
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LA GRANADA

Des. Millora de la qualitat de l'aigua al Creu Roja de Catalunya Bolívia Equipaments, estris o 201346 SÍ
districte de salut 5 de la Paz recursos bàsics /  Altres

col·lectius especials

Des. Projecte de cooperació d'Entrepobles Entrepobles --- --- /  --- 150000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Des. Subvenció a Cooperacció Cooperacció --- --- /  --- 76347

GRANOLLERS

Des. Construcció d'un pou d'aigua GRIMM - Grups Senegal Construcció d'infraestructures/  765000 SÍ
a Diakhaly d'Immigrants Baix Montseny Camperols i població rural

Des. Cooperació sindical entre el Fundació Pau i Solidaritat Marroc Promoció sociolaboral /  765000 SÍ
Marroc i Catalunya en el procés Altres col·lectius especials
de globalització

Des. Foment de la producció i la Agrupación Agrícola Guinea Construcció d'infraestructures/  765000 SÍ
comercialització agropecuària Ganadera Acona Equatorial Camperols i població rural
a Añisok

Des. Formació d'estudiants AEJGE - Associació Guinea Educació - Formació /  765000 SÍ
equatoguineans d'estudiants i joves de Equatorial Joves

Guinea Equatorial

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 200000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1630000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Des. Construcció de 48 habitatges per Associació d'Amistat amb Guatemala Rehabilitació d'infraestructures/  50000 SÍ
als damnificats del Mitch al el Poble de Guatemala Població general
Rancho La Esperanza

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  50000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

L’HOSPITALET

Des. Ajuda humanitària per a Fundació Pau i Solidaritat Brasil Ajuda d'emergència /  2000000
3.800 famílies sense terres a Camperols i població rural
Rio Grande do Sul

Des. Ajuda visual al Cantó de Tuzla Òptics x Món Bòsnia i Sanitat /  Població general 1000000
Hercegovina

Des. Casa d'Acollida d'adolescents en risc CEBS - Comunidades Nicaragua Construcció 9700000 SÍ
Eclesiales de Base d'infraestructures /  Joves

Des. Construcció d'habitatges per a Associació Catalana Nicaragua Construcció d'infraestructures/  350000
damnificats que van perdre les  d'Amistat amb Nicaragua Població general
cases i els  "lotes" a causa de 
l'Huracà Mitch

Des. Construcció de l'àrea esportiva Fundació Akwaba Costa Construcció d'infraestructures/  1000000
del barri de Gonfreville a Bouaké d'Ivori Població general

Des. Cooperació per al Federació Catalana Brasil Educació - Formació /  1300000
desenvolupament dels infants de de l'Esplai Infants
carrer de Brasil. Tots som Meninos

Des. Creació d'un centre d'acollida a Sodepau Algèria Construcció d'infraestructures/  423000
les víctimes de la violència a Algèria Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Des. Desenvolupament del barri de Fundació Akwaba Costa Desenvolupament social /  3000000
Gonfreville a Bouaké d'Ivori Població general
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Des. Difusió del sistema de preparació Creu Roja de l'Hospitalet Equador Educació - Formació /  1000000
per a desastres II Població general

Des. Diseny i organització del estudis Associació esportiva Nicaragua Educació - Formació /  500000
de tècnic superior de ciències Esport a Punt Col·lectius tècnics o 
de l'educació física i l'esport professionals

Des. Dotació d'infraestructures bàsiques Fundació Josep Comaposada El Salvador Construcció d'infraestructures/  300000
al Cantón Aldea, San José las Flores Població general

Des. Dotació d'una ambulància per a Fundació Josep Comaposada Cuba Sanitat /  Infants 750000
l'hospital pediàtrico Centro Habana

Des. Els drets dels nens i les nenes al Perú Juristes sense Fronteres Perú Promoció dels DDHH i 300000
la democràcia /  Infants

Des. Espai lúdic educatiu per als infants Creu Roja de l'Hospitalet Turquia Educació - Formació /  Infants 1600000
damnificats d'Emirdag, Turquia

Des. Estratègies de prevenció de JISH - Joves per la Igualtat i Perú Sanitat /  Dones 1500000
l'embaràs en adolescents i atenció la Solidaritat de l'Hospitalet
a les mares joves

Des. Instal·lació d'un elevador elèctric Defensem Cuba Argentina Equipaments, estris o 500000
per a la seu de l'associació de l'Hospitalet recursos bàsics /  Altres 
Madres de la Plaza de Mayo col·lectius especials

Des. Intervenció a Nicaragua per JISH - Joves per la Igualtat i Nicaragua Promoció sociolaboral /  Joves 650000
facilitar la inserció sociolaboral la Solidaritat de l'Hospitalet
de joves en risc social

Des. Ludoteca i biblioteca per a Fundació Josep Comaposada Cuba Educació - Formació /  Infants 250000
l'hospital pediàtric Centro Habana

Des. Material per a la infraestructura de Comissió de Cultura Nicaragua Equipaments, estris o 500000
la Casa Hogar. CEB'S San Judas, de Can Serra recursos bàsics /  Infants
Managua

Des. Medicaments per a Cuba 99. Associació Catalana Cuba Sanitat /  Infants 650000
Enviament de Medicaments per a de Fibrosi Quística
nens cubans afectats de 
fibrosi quística

Des. Molí de Nixtamal per a la Associació d'Amistat amb Guatemala Construcció d'infraestructures/  400000
comunitat Laguna Seca al Quiché el Poble de Guatemala Camperols i població rural

Des. Programa de promoció i educació Fundació Pau i Solidaritat Xile Promoció dels DDHH i la 550000
en drets humans a Xile democràcia /  Població general

Des. Programa per l'accés dels Voluntaris per Bòsnia Bòsnia i Educació - Formació /  Joves 2500000
estudiants amb disminució a la Hercegovina
Universitat de Tuzla

Des. Programa pilot de formació de Fundació Pau i Solidaritat Cuba Educació - Formació /  1000000
formadors al sector hostaler Col·lectius tècnics o 
a Cuba professionals

Des. Projecte de desenvolupament Assemblea de Cooperació Hondures Desenvolupament rural /  800000
agrari per a l'autoabastament i per la Pau Camperols i població rural
comercialització per a la població

Des. Projecte femení d'alfabetització Grup de Dones Nicaragua Educació - Formació /  Dones 1000000
Casa de la Mujer Sonia Bello a Rivas de Can Serra

Des. Promoció de la salut de joves JISH - Joves per la Igualtat i Nicaragua Sanitat /  Joves 400000
de Nicaragua 1999 la Solidaritat de l'Hospitalet

Des. Proveïment de medicaments Creu Roja de l'Hospitalet Sàhara Sanitat /  Refugiats, 2000000
Occidental desplaçats, desmobilitzats

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 300000 SÍ

Des. Recogida de papel para Holguín Defensem Cuba Cuba --- /  Població general 500000
de l'Hospitalet

Des. Reconstrucció d'escoles a Kosovo Fundació Olof Palme Kosovo Rehabilitació 450000
d'infraestructures / Infants
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Des. Reconstrucció de cooperatives Comissió de Cultura Nicaragua Rehabilitació  200000
malmeses per l'huracà Mitch de Can Serra d'infraestructures/ 
a Matagalpa Camperols i població rural

Des. Reconstrucció de les teulades Defensem Cuba Cuba Rehabilitació  1000000
de 200 cases a Holguín de l'Hospitalet d'infraestructures/ 

Població general

Des. Reconstrucció de poblats que Parròquia de Sant Benet Hondures Rehabilitació   1200000
pertanyen a la parròquia de d'infraestructures/
San Gaspar de Taulabé Població general

Des. Reforçament i ampliació del Associació Catalana Nicaragua Educació - Formació / Infants 750000
programa d'atenció a nens i nenes d'Amistat amb Nicaragua
de 0 a 6 anys a cinc escoles

Des. Rehabilitació de "cuarterías" ASF - Arquitectes Cuba Rehabilitació 1900000
a Holguín sense Fronteres d'infraestructures /  

Població general

Des. Remodelació i dotació Associació esportiva El Salvador Construcció d'infraestructures/  500000
d'infraestructures d'una zona Esport a Punt Població general
poliesportiva de la comunitat 
Segundo Montes

Des. Solidaritat amb els nens afectats Associació Catalana de Cuba Sanitat /  Infants 150000
de fibrosi quística Fibrosi Quística

Des. Suport a la participació ciutadana Cooperacció El Salvador Promoció dels DDHH i 1500000
i a la movilització camperola per a la democràcia /  
la seguretat alimentària, 2a fase. Camperols i població rural

Des. Suport a la reconstrucció agrícola Associació d'Amistat amb Guatemala Rehabilitació 1500000
de la costa sud de Guatemala el Poble de Guatemala d'infraestructures /  

Camperols i població rural

Eme. Ajuda Humanitària per als Ajuntament de l'Hospitalet Kosovo Ajuda d'emergència /  1500000
habitants de Kosovo afectats per Refugiats, desplaçats, 
l'operació de neteja ètnica desmobilitzats

Eme. Ajut d'emergència a Colòmbia Creu Roja de l'Hospitalet Colòmbia Ajuda d'emergència /  1500000
Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1800000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la Pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  2000000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Emergència sanitària Guinea-Bissau Metges Solidaris Guinea- Sanitat /  Població general 700000
de Catalunya Bissau

Eme. Tramesa urgent de medicaments Defensem Cuba Cuba Sanitat /  Població general 500000
a Cuba de l'Hospitalet

IGUALADA

Des. Ajuts països afectats pel Mitch Ajuda en Acció Diversos Ajuda d'emergència /  100000
països Població general

Des. Amplicació d'un internat Mans Unides Índia Construcció 600000
d'infraestructures /  Infants

Des. Camp de solidaritat i treball Solidaritat Cuba Cuba Construcció d'infraestructures/  200000
Camperols i població rural

Des. Construcció d'habitatges "Progreso" Fundació Pau i Solidaritat Brasil Desenvolupament social / 600000
Població general

Des. Construcció d'una escola primària SED Tanzània Construcció 600000
d'infraestructures /  Infants

Des. Construcció tres aules institut Igualada-Nueva Esperanza El Salvador Construcció 1850000
d'infraestructures /  Infants
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Des. Creació centre inicatives Creu Roja de l'Anoia Bòsnia i Construcció d'infraestructures/  3400000
comunitàries Hercegovina Població general

LA JONQUERA

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Des. Suport al centre socioeducatiu GES -Grup d'Empordanesos Níger Construcció 225000 SÍ
de Dogondoutchi i Empordaneses per d'infraestructures /  Joves

la Solidaritat

JUNEDA

Eme. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  100000
Població general

Eme. Emergència a Hondures --- Hondures Ajuda d'emergència /  100000
Població general

LINYOLA

Eme. Damnificats Huracà Mitch --- Nicaragua Ajuda d'emergència /  42000
Població general

Eme. El Pla de l'Urgell per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  100000
Població general

LLAGOSTERA

Des. Acull: Formació d'estudiants AEJGE - Associació Guinea Educació - Formació / 485000 SÍ
equatoguineans d'Estudiants i Joves de Equatorial Joves

Guinea Equatorial

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

LLAVORSÍ

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  50000 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural

Des. Eines i sitges per a la Escuelas Radiofónicas Nicaragua Desenvolupament productiu /  101398 SÍ
producció agroecològica de Nicaragua Camperols i població rural

Des. Projecte Colina Verde Justícia i Pau - Manresa Perú Protecció del medi ambient /  276708 SÍ
Joves

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Inundacions Centramèrica --- --- Ajuda d'emergència /  25000
Població general

LLEIDA

Des. Acull: Formació d'estudiants AEJGE - Associació Guinea Educació - Formació /  Joves 800000 SÍ
equatoguineans d'Estudiants i Joves de Equatorial

Guinea Equatorial

Des. Adquisió de recursos per a Associació Casal d'Amics Cuba Equipaments, estris o 7695000
l'automatització i revitalització del de Cuba de Lleida recursos bàsics /  
departament. de radiologia de Població general
l'hospital de Centro Habana

Des. Ajuda humanitària per a Fundació Pau i Solidaritat Bolívia Ajuda d'emergència /  950000
3.800 famílies sense terres a Camperols i població rural
Rio Grande do Sul

Des. Autoconstrucció d'habitatges al Alcaldía Municipal de Ocotal Nicaragua Construcció   1862216 SÍ
barrio Nuevo Amanecer d'Ocotal d'infraestructures /

Població general

Des. Camioneta comunitària Comitè de Solidaritat Nicaragua Suport organitzatiu /  2545920
de doble cabina i doble tracció Óscar Romero Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Construcció d'escola i CESAMO Lleida Solidària Hondures Construcció 4399530
(Centre de Salud) a Marcovia d'infraestructures /  

Població general
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Des. Construcció d'un centre d'acollida Federació d'Associacions Tanzània Construcció 3241116
i orientació per a infants del carrer i de Veïns de Lleida d'infraestructures /  
per a activitats de desenvolupament Infants del carrer

Des. Construcció d'una àrea Comitè de Solidaritat Nicaragua Desenvolupament rural /  1360000
multidisciplinar per millorar Óscar Romero Població general
l'organització i administració de 
projecte agrícola en funcionament

Des. Construcció de calvegueram Ajuda en Acció Equador Equipaments, estris o 5160518
sanitari a San José del Punge recursos bàsics /  

Població general

Des. Construcció de cases a la AEPCFA-Asociación de Nicaragua Construcció 2257600
comunitat La Conquista. Educación Popular d'infraestructures /  
Post Mitch Carlos Fonseca Amador Camperols i població rural

Des. Desenvolupament cunícola familiar Associació Casal d'Amics Cuba Desenvolupament 1450000
i suport a la producció de llet de Cuba de Lleida productiu /  Població general
per a cultius

Des. Formació de docents per a l'atenció Centre Llatinoamericà Perú Educació - Formació /  2839500
de les necesitats educatives especials de Lleida Població general

Des. Formulació del pla de ASF - Arquitectes Guatemala Rehabilitació 2576892
desenvolupament i ordenament sense Fronteres d'infraestructures /  
urbà d'Ocotal Població general

Des. Prevenció del VIH/SIDA en Lleida Solidària República Sanitat / Població general 2601700
adolescents, joves i adults amb Dominicana
enfocament de gènere a 
Los Mina Norte

Des. Progama de salut maternoinfantil Mans Unides Kenya Sanitat /  Població general 5355700
a Kisumu

Des. Programa de desenvolupament Intermón Bolívia Desenvolupament rural /  3501000
integral a 37 comunitats indígenes Població general
del departament de Beni

Des. Projecte de formació i assessorament Banc de Recursos Bolívia Educació - Formació /  2079000
per al desenvolupament dels Camperols i població rural
municipis d'Arque i Puerto Villarroel

Des. Projecte de manteniment i millora Banc de Recursos Bolívia Rehabilitació 5325000
dels camins secundaris i veïnals de d'infraestructures /  
la mancomunitat de municipis de Població general
Cuenca del Caine

Des. Projectes integrats dins Ajuntament de Lleida Colòmbia Plurisectorials /  24000000
l'Agermanament amb la ciutat Població general
agermanda de Lérida

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 300000 SÍ

Des. Sistema de preparació en desastres, Creu Roja de Catalunya Equador Construcció   3761500
Sèrie 3000, II Fase d'infraestructures /

Població general

Des. Suport a la gestió local dels serveis Juristes sense Fronteres Equador Promoció dels DDHH i 2936250
de salut i legal per afrontar la democràcia /  
la violència intrafamiliar Població general

Des. Suport dels Acords de Pau de Fundació Pau i Solidaritat Guatemala Promoció dels DDHH i 3808650
Guatemala a l'àmbit dels la democràcia /  
Drets Humans Laborals Població general

Eme. Ajuda a refugiats kosovars CIEMEN Albània Ajuda d'emergència /  2000000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Ajuts als damnificats pel Creu Roja de Catalunya Turquia Ajuda d'emergència /  900000
terratrèmol de Turquia Població general

Eme. Construcció d'un nou barri a Asociación Grupo Venancia Nicaragua Construcció 2037784 SÍ
Mataglapa per a la reubicació de d'infraestructures /  
60 famílies damnificades pel Mitch Població general
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Eme. Dinamització sociocultural per Pallassos sense Fronteres Kosovo Ajuda d'emergència /  583160
als refugiats albanokosovars Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

LLIÇÀ D’AMUNT

Des. Escola de mestres Amics de Vicky Sherpa Nepal Educació - Formació /  2400000 SÍ
Maria Antònia Canals Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Rehabilitació d'infraestructures MÓN-3 Nicaragua Ajuda d'emergència /  1402082 SÍ
bàsiques afectades pel Mitch a León Universitaris pel Tercer Món Població general

LLIÇÀ DE VALL

Des. Cooperació amb Poraya, Amics de l'Àfrica Senegal Construcció d'infraestructures/  100000
República Senegal Població general

Des. Donació perquè ONG Intermón --- --- /  --- 967000
prioritzi necessitats

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Des. Sí a la vida Voluntaris Lliçà de Vall Nicaragua Sanitat /  Infants del carrer 255000

Eme. Ajut d'emergència per al retorn AEPCFA-Asociación de Nicaragua Ajuda d'emergència /  200000 SÍ
de 150 famílies de San Francisco Educación Popular Població general
Libre afectades per l'huracà Mitch Carlos Fonseca Amador

Eme. Terratrèmol Turquia Creu Roja de Catalunya Turquia Ajuda d'emergència /  200000
Població general

LLORET DE MAR

Des. Construcció aules polivalents Acció per un Futur Millor Mèxic Construcció 650000
d'infraestructures /  Infants

Des. Construcció d'un pou d'aigua GRIMM - Grups Senegal Construcció d'infraestructures/  500000 SÍ
a Diakhaly d'Immigrants Baix Montseny Camperols i població rural

Des. Material sanitari per Senegal Calella Club Tot Terreny Senegal Sanitat /  Població general 200000

Des. No s'especifica Poder Popular Ciudad HabanaCuba --- /  Població general 1050000

Des. Projecte Mi Casa Bolívia Projecte Mi Casa Bolívia Equipaments, estris o 650000
recursos bàsics / 
Infants del carrer

Des. Pròtesis centre d'ortopèdia Fundació Vicenç Ferrer Índia Sanitat /  Població general 400000

Des. Quota Càritas Càritas --- --- /  --- 475000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

LES LLOSSES

Des. Millora de la qualitat de l'aigua Creu Roja de Catalunya Bolívia Construcció d'infraestructures/  31000 SÍ
al districte de salut 5 de la Paz Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

MAIÀ DE CONTCAL

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  15000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

MALGRAT DE MAR

Des. Compra d'un ordinador --- Nicaragua Equipaments, estris o 225000
recursos bàsics /  
Autoritats locals
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Des. Conveni amb la Fundació Trueta Associació Humanitària Diversos Sanitat /  Població general 125000
de recollida de medicament Dr. Josep Trueta països

Des. Funcionament Grup cultural Col·legi Vedruna Bolívia Desenvolupament cultural /  590000
Grups indígenes

Des. Intercanvi Agermanament Ajuntament de Nicaragua --- /  --- 1113364
Cárdenas-Malgrat Malgrat de Mar

Des. Pavimentació de carrers a Cárdenas Alcaldía Municipal Nicaragua Construcció   2891496 SÍ
de Cárdenas d'infraestructures/

Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 300000 SÍ

Des. Rehabilitació Centre Capacitació Mans Unides Nicaragua Rehabilitació 500000
d'infraestructures /  Joves

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau al Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  280000 SÍ
Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Reconstrucció de les infraestructures SAC - Solidaritat amb Nicaragua Rehabilitació d'infraestructures/  40781 SÍ
afectades pel Mitch Centreamèrica Població general

MANLLEU

Des. Agermanament Manlleu-Sant Bartolo Comitè d'Agermanament Nicaragua Suport organitzatiu /  200000
de Quilalí de Manlleu Població general

Des. Ajut al nord de Togo Agrupament Escolta Togo --- /  --- 50000
Arrels la Salle

Des. Ajut al nord de Togo Sirena Primary School Togo Rehabilitació 100000
d'infraestructures /  Infants

Des. Col·laboració projectes diversos Mans Unides --- --- /  --- 100000

Des. Col·laboració projectes diversos Fundació Pau i Solidaritat --- --- /  --- 100000

Des. Pla integral St. Bartolo de Quilalí Universitat de Girona Nicaragua Desenvolupament rural /  400000
Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Reconstrucció xarxa aigua potable Comitè d'Agermanament Nicaragua Rehabilitació 1000000
de Manlleu d'infraestructures /  

Població general

Des. Simulació d'empreses amb Proyecto Local Marroc Promoció sociolaboral /  300000 SÍ
finalitats educatives a Chefchaouen Camperols i població rural

Eme. Adquisició material mèdic Associació Humanitària Kosovo Ajuda d'emergència /  200000
bàsic per Kosovo Dr. Josep Trueta Població general

MANRESA

Des. Beques a estudiants ruandesos Inshuti Ruanda Desenvolupament cultural / 450000
Joves

Des. Beques per a estudiants Justícia i Pau - Manresa Senegal Desenvolupament cultural /  880000
Joves

Des. Centre Cultural per a la joventut Associació Amics de la Palestina Educació - Formació /  Joves 450000 SÍ
de Palestina UNESCO del Prat 

de Llobregat

Des. Centre maia per a dones Mans Unides Guatemala Desenvolupament cultural /  800000
Camperols i població rural

Des. Centre obert Carapebus CAMÍ Brasil Desenvolupament social / 564400
Infants

Des. Centre Parroquial Joventut Inshuti Ruanda Construcció 1054800
d'infraestructures /  Joves
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Des. Conservació i reforestació a Tao.Yak Rokpa Tibet/Xina Desenvolupament rural /  705500
Camperols i població rural

Des. Construcció d'escoles Barikà Burkina Equipaments, estris o 987680
Faso recursos bàsics /  Infants

Des. Educació Sanitària. Creu Roja de Catalunya Panamà Sanitat /  Joves 705500
Prevenció de la SIDA

Des. Escola de Música Gerardo Berreto Ateneu Popular la Seca Nicaragua Desenvolupament cultural /  776040
Infants

Des. Formació d'agents de salut Llum del Bages Nicaragua Sanitat /  Dones 846585

Des. Habitatges rurals Cooperacció El Salvador Construcció 1058230
d'infraestructures /  
Població general

Des. Microempreses per a Creu Roja de Catalunya Guatemala Promoció sociolaboral /  987680
projectes alternatius Dones

Des. Projecte Colina Verde Justícia i Pau - Manresa Perú Protecció del medi ambient/  700000 SÍ
Joves

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 200000 SÍ

Des. Reactivació productiva MÓN-3 El Salvador Desenvolupament rural /  987680
Universitaris pel Tercer Món Camperols i població rural

Des. Suport a iniciatives a favor Comunitat de Sant Egidi Moçambic Suport organitzatiu / Infants 564400
dels nens de Moçambic

Des. Tanca i despatxos per a l'institut Associació Amics de la Senegal Construcció 562500
de secundària de Bambylor UNESCO de Manresa d'infraestructures /  Joves

Des. Vaixell Escola Justícia i Pau - Manresa Brasil Desenvolupament cultural /  881325
Grups indígenes

Eme. Atenció a malalts i suport Manresa amb el Sàhara Sàhara Sanitat /  Refugiats, 987680
al referèndum Occidental desplaçats, desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  250000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

MARTORELL

Des. Alfabetització i cultura Associació d'Amistat amb Guatemala Educació - Formació /  Infants 400000
el Poble de Guatemala

Des. Casal d'estiu a Senegal Comitè del Senegal Senegal Desenvolupament cultural /  Joves240000

Des. Conveni Farmacèutics Mundi Farmacèutics Mundi Diversos Sanitat /  Població general 400000
països

Des. Escoles nens apadrinats --- --- Educació - Formació /  Infants 150000

Des. Programa de cooperació Col·legi la Mercè Moçambic Construcció d'infraestructures /  400000
de Martorell Població general

Des. Projecte al barri de Matilde Institut de religioses Angola Construcció d'infraestructures /  700000
de Malanje Nostra Senyora de la Mercè Població general

Des. Projecte de salut mental SAC - Solidaritat amb Perú Sanitat /  Altres 800000
Centreamèrica col·lectius especials

Des. Projecte Mi Casa Projecte Mi Casa --- Construcció d'infraestructures /  400000
Població general

Des. Quota Associació Nacions Unides Associació per a les --- --- /  --- 30000
Nacions Unides

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Reconstrucció escola a Sarajevo Consell Comarcal Bòsnia i Construcció d'infraestructures /  800000
Baix Llobregat Hercegovina Infants

Eme. Cooperació a Bòsnia Agrupament Escolta Bòsnia i Ajuda d'emergència /  400000
Joan XXIII Hercegovina Població general
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Eme. Huracà George i Mitch Creu Roja de Catalunya Diversos Ajuda d'emergència /  500000
països Població general

Eme. Socorrisme en desastres Creu Roja de Catalunya Equador Ajuda d'emergència /  500000
Població general

LES MASIES DE RODA

Des. Quota Associació Humanitària Associació Humanitària Diversos Sanitat /  Població general 6000
Ramon Trueta Dr. Josep Trueta països

Des. Quota Metges sense Fronteres Metges sense Fronteres --- Sanitat /  Població general 6000

LES MASIES DE VOLTREGÀ

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  200000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

EL MASNOU

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

LA MASÓ

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  342216 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

MASSANES

Des. Eines i sitges per a la producció Escuelas Radiofónicas Nicaragua Desenvolupament productiu /  50000 SÍ
agroecològica de Nicaragua Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

MATADEPERA

Des. Casa d'acollida d'organització ASF - Mèxic Rehabilitació d'infraestructures /  1672858 SÍ
i grups populars Arquitectes sense Fronteres Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Emergència a Kosovo Creu Roja de Catalunya Kosovo Ajuda d'emergència /  1812601
Població general

MATARÓ

Des. Àrea de Municipalisme 1999 Fons Català de Cooperació Diversos Desenvolupament 1000000 SÍ
països municipalista /  Col·lectius 

tècnics o professionals

Des. Autoconstrucció assistida Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Construcció   2386045 SÍ
d'habitatges i enfortiment de d'infraestructures /
l'organització local a Posoltega Camperols i població rural

Des. Dinamització Àrea de Dones Grup Tercer Món-Mataró Mèxic Desenvolupament social /  3500000 SÍ
Dones

Des. Enfortiment de la participació Fundación INCIDE Guatemala Desenvolupament 2000000 SÍ
ciutadana i del govern municipal municipalista /  
a 8 municipis de Guatemala Població general

Des. Equipament per a Associació Gàmbia Equipaments, estris o 2514327 SÍ
l'Hospital Victòria de Banjul Jama Kafo-Musu Kafo recursos bàsics /  

Població general

Des. Finançament de la Vicaria de Associació d'Amics del Xile Promoció dels DDHH i 3763130 SÍ
Solidaritat de la Prelatura d'Ayaviri Bisbe Joan Godayol la democràcia /  

Població general
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Des. Formació de líders comunals per a Cooperacció Colòmbia Educació - Formació /  1000000 SÍ
la transformació pacífica de conflictes Altres col·lectius especials

Des. Integració de la Clínica d'Arraba a Assemblea de Cooperació Palestina Sanitat /  Població general 1500000 SÍ
la xarxa d'assistència primària per la Pau
a Cisjordània

Des. Millora del subministrament Assemblea de Cooperació Palestina Construcció 1000000 SÍ
d'aigua potable al municipi per la Pau d'infraestructures /  
de Tarqumia Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 300000 SÍ

Des. Reconstruïm Nicaragua: Creu Roja de Catalunya Nicaragua Construcció 2360389 SÍ
una llar per a tots d'infraestructures /  

Població general

Des. Rehabilitació d'escoles a Kosovo Plataforma x Kosovo / Kosovo Rehabilitació 6096231 SÍ
Districte 11- Ajuntament de d'infraestructures /  
Barcelona / Cooperacció / Infants
Fons Català de Cooperació

Des. Tamassint: Promoció de AIMC - Associació Marroc Desenvolupament rural /  3000000 SÍ
l'agricultura sostenible i d'Immigrants Marroquins Camperols i població rural
desenvolupament rural a la de Catalunya
Plana d'Izoughar

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  800000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Un Xai per Bòsnia Plataforma Solidària Bòsnia i Ajuda d'emergència /  550000 SÍ
del Maresme Hercegovina Població general

MEDIONA

Des. Planters a Bekaa Associació Catalunya-Líban Líban Protecció del medi ambient /  102075 SÍ
Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  25000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

MOIÀ

Des. Construcció d'escoles per a nenes Mans Unides Índia Construcció 350000
en zones molt disseminades d'infraestructures /  
a Palampur Infants

Des. Construcció de latrines a la Médicos del Mundo Hondures Sanitat /  Camperols 295976
parròquia Diòcesis de Trujillo i població rural

Eme. Orissa necessita ajuda urgent Ajuda en Acció Índia Ajuda d'emergència /  350000
Població general

EL MOLAR

Des. Foment de la producció i la Agrupación Agrícola Guinea Construcció 26500 SÍ
comercialització agropecuària Ganadera Acona Equatorial d'infraestructures /  
a Añisok Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

MOLINS DE REI

Des. Atenció a persones afectades Ajut al Poble Cubà Cuba Ajuda d'emergència /  250000
pel virus de la SIDA Altres col·lectius especials

Des. Beca de salari a 8 estudiants de IES Sant Josep de Calassanç Guatemala Educació - Formació /  200000
les zones rurals de la Cuenca Alta Camperols i població rural
del Río Sololá
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Des. Escoles Batey del municipi Ajut al Poble Cubà Cuba Equipaments, estris o 150000
de Majagua recursos bàsics /  Joves

Des. Horts familiars en barris marginals Creu Roja de Catalunya Equador Desenvolupament productiu /  400000
Camperols i població rural

Des. Millora de la dieta familiar al nord MÓN-3 Nicaragua Desenvolupament rural /  300000
de Chinandega a través Universitaris pel Tercer Món Camperols i població rural
d'horts familiars

Des. Potenciació de lligams entre Nahua Nicaragua Desenvolupament cultural /  350000
docents del RASS i occident. Col·lectius tècnics o 
Escola Àngela Morales professionals

Des. Projecte d'alfabetització Associació d'Amistat amb Guatemala Educació - Formació /  Joves 500000
Santa María el Poble de Guatemala

Des. Projecte per la construcció d'un Comunidad Segundo y El Salvador Ajuda d'emergència /  404000
habitatge a la Comunitat Santiago Montes Camperols i població rural
Segundos Montes

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Reactivar la comercialització de la Universidad Autónoma Nicaragua Desenvolupament rural /  500000 SÍ
producció agrícola per a l'impuls de Chinandega Camperols i població rural
del mercat local

Des. Reforçament i ampliació del Nahua Nicaragua Desenvolupament social /  500000
programa d'atenció a nens i nenes Infants
de 0 a 6 anys

Des. Simulació d'empreses amb Proyecto Local Marroc Promoció sociolaboral /  300000 SÍ
finalitats educatives a Chefchaouen Camperols i població rural

Des. Suport a la cooperativa MÓN-3 Mauritània Desenvolupament rural /  484000
Btach Changroum Universitaris pel Tercer Món Camperols i població rural

Eme. Ajut emergència a la població --- Colòmbia Ajuda d'emergència /  100000
d'Armenia, Colòmbia Població general

Eme. Campanya emergència a --- Nicaragua Ajuda d'emergència /  1890900
Centramèrica (huracà Mitch) Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  200000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

MOLLET DEL VALLÈS

Des. Ajut pis malalts sahrauís ACAPS - Associació Catalana Sàhara Construcció d'infraestructures /  500000
d'Amics del Poble Sahrauí Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Des. Campanya Música Solidària Escola Municipal de Música Cuba Desenvolupament cultural /  175000
de Mollet del Vallès Infants

Des. Millora de camins a Cinco Pinos Diputació de Barcelona Nicaragua Equipaments, estris o 4135000
recursos bàsics /  Altres 
col·lectius especials

Des. Programa europeu de Unió Europea i CIMADE Nicaragua Desenvolupament rural /  1200000
desenvolupament rural-camperol Camperols i població rural
a Cinco Pinos

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Ajuda a Kosovo Creu Roja de Catalunya Kosovo Ajuda d'emergència /  500000
Població general

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  280000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general
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Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Reconstrucció d'infraestructures Alcaldía Municipal Nicaragua Construcció   1266000 SÍ
bàsiques a Cinco Pinos de Cinco Pinos d'infraestructures /

Població general

Eme. Reconstrucció d'infraestructures Alcaldía Municipal Nicaragua Construcció   3050000
bàsiques a Cinco Pinos de Cinco Pinos d'infraestructures /

Població general

MONT-RAS

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció   90000 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust d'infraestructures /

Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  25000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

MONTBLANC

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

MONTCADA I REIXCAC

Des. Assistència social a nens i nenes Setem Catalunya Nicaragua Sanitat /  Infants 765000

Des. Compra de material escolar Mestres per Bòsnia Bòsnia i Educació - Formació /  1500000
Hercegovina Infants

Des. Manteniment de l'escola Poder Popular Centro Cuba Construcció 350000 SÍ
Evelio Rodríguez Habana d'infraestructures /  Infants

Des. Programa cultural Casal Català Sociedad beneficiencia Cuba Desenvolupament cultural /  750000
de culturales Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Recepció i transport de material Comitè de Solidaritat amb Cuba Equipaments, estris o 1200000 SÍ
de solidaritat per a Cuba Amèrica Central recursos bàsics /  

Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Construcció d'habitatges per a Alcaldía Municipal de Nicaragua Construcció 761500 SÍ
afectats per l'huracà Mitch a Cinco Pinos d'infraestructures /  
Cinco Pinos Població general

Eme. Reactivació productiva per a les MÓN-3 El Salvador Desenvolupament   1500000 SÍ
comunitats de la zona costanera Universitaris pel Tercer Món productiu /
d'Usulután afectades per Població general
l'huracà Mitch

MONTFERRI

Des. Capacitació i serveis jurídics Associació Catalana de Guatemala Promoció dels DDHH i 10000 SÍ
Professionals per a la la democràcia /  
Cooperació Grups indígenes

MONTGAT

Des. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Equipaments, estris o 400000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental recursos bàsics /  Refugiats, 

desplaçats, desmobilitzats

MONTMELÓ

Des. Proveïment d'aigua potable, Alcaldía Municipal El Salvador Construcció   1600000 SÍ
de Suchitoto d'infraestructures /

Camperols i població rural
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Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Des. Assesoria jurídica laboral per treball Fundació Pau i Solidaritat Guatemala Promoció sociolaboral /  250000
Obrers

Des. CCVO Música Cuba CCVO Cuba --- /  --- 175000

Des. Construcció d'un pou a Boraya Amics de l'Àfrica Senegal Construcció 500000
d'infraestructures /  
Població general

Des. Ulleres Sàhara Òptica Sàhara Equipaments, estris o 23755
Occidental recursos bàsics /  

Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Medicaments a Nicaragua Farmàcia Nicaragua Ajuda d'emergència /  26927
Població general

NAVARCLES

Des. Foment de la producció i la Agrupación Agrícola Guinea Construcció   340000 SÍ
comercialització agropecuària Ganadera Acona Equatorial d'infraestructures /
a Añisok Camperols i població rural

Des. Horts familiars en barris Creu Roja de Catalunya Equador Desenvolupament productiu /  60000 SÍ
marginals de Guayaquil Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  250000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Reconstrucció de les infraestructures SAC - Solidaritat Nicaragua Rehabilitació   202878 SÍ
afectades pel Mitch amb Centreamèrica d'infraestructures /

Població general

NAVÀS

Eme. Aportació a Germans del Món Germans del Món Hondures Ajuda d'emergència /  747002
Població general

NAVATA

Des. Equipament de l'orfenat La Seu Solidària Índia Desenvolupament social /  50000 SÍ
Matru Chhaya Infants

OLÈRDOLA

Des. Aportació a Agermanament Agermanament Moçambic Desenvolupament productiu /  250000
sense Fronteres sense Fronteres Camperols i població rural

Des. Aportació a Entrepobles Entrepobles --- Construcció d'infraestructures /  300000
Camperols i població rural

Des. Material hospitalari i vehicle --- Cuba Sanitat /  Població general 354645

OLOT

Des. Cooperativa de Pesca de Monitors Cooperants d'Olot Guatemala Desenvolupament productiu /  450000
l'aldea de Hawai Camperols i població rural

Des. Creació d'un centre de capacitació K'inal Antzetik Mèxic Educació - Formació /  Dones 1000000 SÍ
i producció per a dones de la 
cooperativa Jolom Mayaetik

Des. Estades solidàries 98 Monitors Cooperants d'Olot Nicaragua Educació - Formació /  755500 SÍ
Camperols i població rural
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Des. Estades solidàries 99 Monitors Cooperants d'Olot Nicaragua Educació - Formació /  2750000 SÍ
Camperols i població rural

Des. Projecte Colina Verde Justícia i Pau - Manresa Perú Protecció del medi ambient /  344500 SÍ
Joves

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Ajut d'emergència al poble turc Càritas de la Garrotxa Turquia Ajuda d'emergència /  500000
Població general

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Comboi d'ajut d'emergència Acció Solidària Txetxènia Ajuda d'emergència /  500000
per al poble de Txetxènia Població general

Eme. Rehabilitació, Construcció i Alcaldía Municipal de Estelí Nicaragua Ajuda d'emergència /  427186 SÍ
Ampliació de fonts d'aigua potable Població general
a la zona d'Estelí 
(Campanya Popular Olot)

PALAFOLLS

Des. Millora de la qualitat de l'aigua Creu Roja de Catalunya Bolívia Construcció 300000 SÍ
al districte de salut 5 de la Paz d'infraestructures /  

Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

PALAFRUGELL

Des. Guarderia El Almendro GRAMISS República Construcció  150000
Dominicana d'infraestructures / 

Infants

Des. Infraestructura escola Guatemala Fundació Intervida Guatemala Construcció 500000
d'infraestructures /  Infants

Des. Projecte a el Salvador Cooperacció El Salvador --- /  --- 500000

Des. Projecte a Guatemala Unitat Solidària de Palafrugell Guatemala --- /  --- 350000

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Kosovo Mans Unides Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Kosovo Generalitat de Catalunya Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Huracà Mitch Creu Roja de Catalunya Nicaragua Ajuda d'emergència /  500000
Població general

Eme. Huracà Mitch Càritas Nicaragua Ajuda d'emergència /  500000
Població general

PALAMÓS

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  250000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Pla d'ajut a les víctimes del Creu Roja de Catalunya Colòmbia Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
terratrèmol de Colòmbia Població general

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Auconstrucció d'habitatges per a Alcaldía Municipal de Dipilto Nicaragua Construcció d'infraestructures /  413188 SÍ
afectats de l'huracà Mitch a Dipilto Població general
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Eme. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  1134402
Població general

Eme. Cuba --- Cuba Ajuda d'emergència /  1134402
Població general

Eme. Moçambic --- Moçambic Ajuda d'emergència /  1134403
Població general

ELS PALLARESOS

Des. Construcció de 48 habitatges per Associació d'Amistat amb Guatemala Rehabilitació 10000 SÍ
als damnificats del Mitch al el Poble de Guatemala d'infraestructures /  
Rancho La Esperanza Població general

PALLEJÀ

Des. Molí de gra per a dones de Grup de Dones de Pallejà Burkina Construcció 400000 SÍ
Burkina Faso Faso d'infraestructures /  Dones

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Assistència d'emergència per a la CNTC - Centro Nacional Hondures Ajuda d'emergència /  500000
producció agrària a la població de Trabajadores del Campo Camperols i població rural
de Procón

Eme. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  50000
Població general

EL PAPIOL

Des. Alfabetització: pensar, parlar i ACBN - Associació Catalana Mèxic Educació - Formació /  28454 SÍ
escriure sobre els nostres drets de Brigadistes a Nicaragua Grups indígenes

Des. Molí de gra per a dones de Grup de Dones de Pallejà Burkina Construcció 21546 SÍ
Burkina Faso Faso d'infraestructures /  Dones

PARETS DEL VALLÈS

Des. Agermanament San Francisco Ajuntament de Parets Nicaragua --- /  Població general 5603348
del Norte del Vallès

Des. Construcció d'un pou d'aigua GRIMM - Grups Senegal Construcció d'infraestructures /  25000 SÍ
a Diakhaly d'Immigrants Baix Montseny Camperols i població rural

Des. Projecte a Cuba --- Cuba --- /  --- 26120

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

PERALADA

Des. Rehabilitació de 4 ponts Comunidad El Salvador Rehabilitació   301246 SÍ
a Nueva Esperanza Nueva Esperanza d'infraestructures /

Població general

LES PLANES D’HOSTOLES

Des. Quota Fons Català Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ
de Cooperació

LA POBLA DE SEGUR

Des. Educació comunitària per a Entrepobles El Salvador Educació - Formació /  Infants 150000
l'empoderament i l'acció

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

POLINYÀ

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  332625 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural
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Des. Defensoria de la dona i el nen Agrupació Polinyà Solidari Perú Desenvolupament cultural /  750000
Dones

Des. Escola de Formació Municipal Centro de Educación y Perú Desenvolupament 332625 SÍ
Comunicación Popular municipalista /  Altres 
Guamán Poma de Ayala col·lectius especials

Des. Hogar del impedido Casal d'amistat amb Cuba Cuba Sanitat /  Discapacitats 250000

Des. Impuls al desenvolupament FAPROP - Fondo de Mèxic Desenvolupament cultural /  332625 SÍ
de la dona indígena Apoyo al Proceso Popular Dones

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  332625 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Participació programa BCN Team Ajuntament de Barcelona Kosovo Ajuda d'emergència /  416090
a Kosovo Població general

EL PONT DE SUERT

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  40000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

PORQUERES

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  50000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

EL PRAT DE LLOBREGAT

Des. Ajut manteniment Asociación Cultural Guinea Equipaments, estris o 800000
Escola Immaculada Concepció Riebapua Equatorial recursos bàsics /  Infants

Des. Centre Cultural per a la Joventut Associació Amics de la Palestina Educació - Formació /  Joves 800000 SÍ
de Palestina UNESCO del Prat 

de Llobregat

Des. Construcció d'habitatges per Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Construcció d'infraestructures /  800000
a famílies damnificades pel Mitch Població general

Des. Construcció dos centres educatius Fundació Josep Comaposada Nicaragua Equipaments, estris o 800000
El Porvenir i Génesis recursos bàsics /  Infants

Des. Manteniment 3 escoles d'art i un Comitè de Solidaritat Cuba Equipaments, estris o 200000
centre de Música de Camagüey amb Amèrica Central recursos bàsics /  

Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 200000 SÍ

Des. Recollida material i transport Comitè de Solidaritat Cuba Equipaments, estris o 1200000
per a Cuba amb Amèrica Central recursos bàsics /  

Població general

Des. Reconstruïm Nicaragua: Creu Roja de Catalunya Nicaragua Construcció d'infraestructures / 800000
una llar per a tots Població general

Des. Simulació d'empreses amb Proyecto Local Marroc Promoció sociolaboral / 300000 SÍ
finalitats educatives a Chefchaouen Camperols i població rural

Des. Suport atenció nenes i nens Creu Roja de Catalunya Equador Educació - Formació /  500000
del carrer de Quito (Equador) Infants del carrer

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats
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PREMIÀ DE DALT

Des. Aportació projecte Tots som meninos Federació Catalana de l'Esplai Brasil Educació - Formació /  Infants 50000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Des. Un xai per Bòsnia Plataforma Solidària Bòsnia i Desenvolupament rural /  369000
del Maresme Hercegovina Població general

Eme. Aportació terratrèmol Turquia --- Turquia Ajuda d'emergència /  100000
Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Torneig benèfic pro víctimes --- Nicaragua Ajuda d'emergència /  25000
huracà Mitch Població general

PREMIÀ DE MAR

Des. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  500000
Altres col·lectius especials

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Reassentament rural de les famílies Vetermón - Cuba Desenvolupament rural /  100000 SÍ
camperoles i augment de la Veterinaris sense Fronteres Camperols i població rural
producció de llet de boví

LES PRESES

Des. Foment de la producció i la Agrupación Agrícola Guinea Construcció d'infraestructures /  86980 SÍ
comercialització agropecuària Ganadera Acona Equatorial Camperols i població rural

a Añisok

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Campanya d'emergència Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  350000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  400000 SÍ

QUART

Eme. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  100000
Població general

Eme. Campanya per Kosovo Metges Solidaris de CatalunyaKosovo Ajuda d'emergència /  50000
Població general

REGENCÓS

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  15000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

REUS

Des. Acció del dret a la justícia Comitè de Solidaritat amb Argentina Promoció dels DDHH i 1300000 SÍ
Santiago del Estero la democràcia /  Camperols 

i població rural

Des. Campanya contra la fam Mans Unides Diversos Equipaments, estris o 400000
països recursos bàsics /  

Població general

Des. Cercant la pau i la reconciliació Pallassos sense Fronteres Guatemala Educació - Formació /  Infants 300000

Des. Construcció d'un centre polivalent Escoltes Catalans Senegal Construcció   1500000
d'infraestructures /
Població general

Des. Construcció d'un magatzem al Brasil Gramna Brasil Construcció 500000
d'infraestructures /  
Població general
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Des. Dotació d'aigua potable per a Unión de Cooperativas Nicaragua Equipaments, estris o 330000 SÍ
la comunitat de camperols de Agropecuarias recursos bàsics /  
San Juan Mombacho Camperols i població rural

Des. Millora de la qualitat de l'aigua Creu Roja de Catalunya Bolívia Construcció 1000000 SÍ
al districte de salut 5 de la Paz d'infraestructures /  

Població general

Des. Programa de cooperants del Setem Setem Catalunya Diversos --- /  Població general 500000 SÍ
països

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 200000 SÍ

Des. Reforçament escolar La Restinga Perú Educació - Formació /  Infants 800000

Des. Rehabilitació d'escoles a Kosovo Plataforma x Kosovo / Kosovo Rehabilitació 2339475 SÍ
Districte 11- Ajuntament de d'infraestructures /  
Barcelona / Cooperacció / Infants
Fons Català de Cooperació

Des. Simulació d'empreses amb Proyecto Local Marroc Promoció sociolaboral /  300000 SÍ
finalitats educatives a Chefchaouen Camperols i població rural

Des. Suport a iniciatives legislatives Entrepobles El Salvador Suport organitzatiu /  Dones 2000000
a favor de la dona

Eme. Ajuda a Posoltega Alcaldía Municipal Nicaragua Ajuda d'emergència /  1200000
de Posoltega Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  266525 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

RIBES DE FRESER

Des. Construcció de corts de porcs i AEPCFA-Asociación de Nicaragua Desenvolupament productiu /  209100 SÍ
cria a El  Mayro Educación Popular Camperols i població rural

Carlos Fonseca Amador

Des. Foment de l'associacionisme i el ConcertacioN/S Moçambic Desenvolupament productiu /  665900 SÍ
cooperativisme a través de la Camperols i població rural
Unió Nacional de Camperols

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

RIELLS I VIABREA

Des. Projecte Colina Verde Justícia i Pau - Manresa Perú Protecció del medi ambient /  125000 SÍ
Joves

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

RIPOLL

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  275000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

RIPOLLET

Des. Caravana Catalana per la pau al Fons Català de Cooperació Sàhara Equipaments, estris o 300000 SÍ
Sàhara Occidental Occidental recursos bàsics /  Refugiats, 

desplaçats, desmobilitzats

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Recuperació del patrimoni construït Col·legi d'Aparelladors i Cuba Construcció   500000 SÍ
Arquitectes Tècnics de d'infraestructures /
Barcelona Població general
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Des. Rehabilitació d'escoles a Kosovo Plataforma x Kosovo / Kosovo Rehabilitació 373106 SÍ
Districte 11- Ajuntament de d'infraestructures /  Infants
Barcelona / Cooperacció / 
Fons Català de Cooperació

Eme. Campanya d'emergència Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  993076 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

RIUDARENES

Des. Programa de prevenció de la Hospital Clínic-Unitat Tanzània Sanitat /  Població general 300000 SÍ
tuberculosi al districte de Kilombero d'Epidemilogia i Bioestadística

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Ajut a Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  15000
Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau al Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  200000 SÍ
Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

LA ROCA DEL VALLÈS

Des. Diversos, no especificat --- --- --- /  --- 45000

Des. Eduació Infantil Prelatura Ayaviri Bisbat d'Ayaviri Perú Educació - Formació /  Infants 500000

Des. Laboratori de processament de llet Fundació Alfons Comín Palestina Construcció   1000000 SÍ
a la comarca de Nablus d'infraestructures /

Camperols i població rural

Des. Pis per a malalts adults sahrauís Consell Comarcal Sàhara Construcció d'infraestructures /  100000
Vallès Oriental Occidental Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

RODA DE TER

Des. Agermanament dels pobles Jameitat Essalam - Marroc Desenvolupament cultural /  248000 SÍ
d'Osona Nord amb la regió Associació d'Osona per la Pau Població general
de Nador

Des. Conveni Associació Dr. Trueta Associació Humanitària --- Sanitat /  --- 50000
Dr. Josep Trueta

Des. Escola de mestres Amics de Vicky Sherpa Nepal Educació - Formació /  200000 SÍ
Maria Antònia Canals Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  300000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Construcció d'una escola bressol Asociación Grupo Venancia Nicaragua Construcció 200000 SÍ
a Matagalpa d'infraestructures /  Infants

Eme. Construcció de 48 habitatges Associació d'Amistat amb Guatemala Rehabilitació   217546 SÍ
per als damnificats del Mitch el Poble de Guatemala d'infraestructures /
al rancho La Esperanza Població general

Eme. Rehabilitació de 4 ponts Comunidad El Salvador Rehabilitació d'infraestructures /  82454 SÍ
a Nueva Esperanza Nueva Esperanza Població general

ROQUETES

Des. Construcció d'una escola de Intermón Angola Construcció 200000 SÍ
secundària i rehabilitació de d'infraestructures /  Joves
4 aules de primària
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Des. Participació comunitària per Grup Natura-Club Mèxic Educació - Formació /  200000 SÍ
a la utilitzacó dels recursos Muntanyenc Sant Cugat Camperols i població rural
naturals a Chiapas

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Recursos per a emergències --- --- Ajuda d'emergència /  370029
Població general

ROSES

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 300000 SÍ

Eme. Suport a la reactivació productiva ConcertacioN/S Nicaragua Desenvolupament rural /  1000000 SÍ
dels petits productors dels municipis Camperols i població rural
de San Ramón, Esquipulas i San Dionisio

RUBÍ

Des. Alfabetitzar, parlar i escriure CIAM - Centro de Mèxic Educació - Formació /  500000 SÍ
sobre els nostres drets Investigación y Acción Grups indígenes

para la Mujer

Des. Construcció d'habitatges econòmics Poder Popular de Boyeros Cuba Rehabilitació d'infraestructures /  120000
Població general

Des. Desenvolupament rural ACBN - Associació Catalana Nicaragua Desenvolupament productiu /  1200000
de Brigadistes a Nicaragua Camperols i població rural

Des. Foment de la producció i la Agrupación Agrícola Guinea Construcció d'infraestructures /  500000 SÍ
comercialització agropecuària Ganadera Acona Equatorial Camperols i població rural
a Añisok

Des. Millor asseguts Associació compartir - SED Paraguai Equipaments, estris o 400000
recursos bàsics /  Infants

Des. Programa de prevenció de la Hospital Clínic-Unitat Tanzània Sanitat /  Població general 1000000 SÍ
tuberculosi al districte de Kilombero d'Epidemilogia i Bioestadística

Des. Programa de subvencions a --- --- --- /  --- 875811
entitats locals de Solidaritat

Des. Projecte Amanecer para ACBN - Associació Catalana Nicaragua Construcció d'infraestructures /  800000
desplazados de Choles de Brigadistes a Nicaragua Altres col·lectius especials

Des. Projecte lingüístic Santa María Associació d'Amistat amb Guatemala Educació - Formació /  Infants 1000000
el Poble de Guatemala

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 200000 SÍ

Des. Rehabilitació consultoris del Poder Popular de Boyeros Cuba Rehabilitació   1541800
Policlínic de Boyeros d'infraestructures /

Població general

Des. Reparació escola especial Poder Popular de Boyeros Cuba Rehabilitació 1800000
Boris Luís. Santa Coloma d'infraestructures /  

Població general

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  2500000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la ACAPS - Associació Catalana Sàhara Ajuda d'emergència /  100000
pau al Sàhara Occidental d'Amics del Poble Sahrauí Occidental Població general

Eme. Caravana Catalana per la Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
pau al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Plataforma per la pau als Balcans Creu Roja de Catalunya Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000
Població general
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SABADELL

Des. Projecte de confecció i muntatge Lliga dels Drets dels Pobles --- Educació - Formació /  1520000
d'un vídeo formatiu Població general

Des. Projecte de construcció d'un Associació per a la Hondures Construcció d'infraestructures /  300000
garatge per a un tractor Solidaritat i Desenvolupament Població general

de la Moskitia

Des. Projecte de l'escola mòbil SAC - Solidaritat amb --- Educació - Formació /  Joves 632320
sistema econòmic social Centreamèrica

Des. Projecte de l'Hospital Municipal Casal d'amistat Cuba Sanitat /  Població general 1200000
Iluminado Rodríguez Catalano-Cubà de Sabadell

Des. Projecte de la Casa de Malalts Solidaris amb el Sàhara Sanitat /  Altres col·lectius 4300000
Poble Sahrauí Occidental especials

Des. Projecte de salut integral SAC - Solidaritat amb Nicaragua Sanitat /  Població general 1995200
a Matagalpa Centreamèrica

Des. Projecte de sensibilització i Associació Catalana Cuba --- /  --- 200000
cooperació amb Cuba de Fibrosi Quística

Des. Projecte desenvolupament Lliga dels Drets dels Pobles --- Sanitat /  Població general 5600000
sanitari a la zona del Paranapua

Des. Projecte Meninos i meninas da rua Moviment d'Esplais Brasil Educació - Formació /  800000
del Vallès Infants del carrer

Des. Reconstrucció sanitària i Farmacèutics Mundi --- Sanitat /  Població general 1000000
dotació de medicaments

Des. Reconstrució d'un ambulatori Espero --- Rehabilitació d'infraestructures /  500000
a la vila de Mravici Població general

Des. Reconstruïm Nicaragua: Creu Roja de Catalunya Nicaragua Construcció  2000000
una llar per a tots d'infraestructures / 

Població general

Des. Suport a les activitats de l'SCAI SCAI --- --- /  --- 1900000

Des. Suport al centre de formació per al Mans Unides --- Educació - Formació /  3500000
desenvolupament de la família rural Camperols i població rural

Eme. Caravana Catalana per la Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  750000 SÍ
pau al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Projecte d'emergència de SAC - Solidaritat amb Nicaragua Ajuda d'emergència /  17112030
reconstrucció d'habitatges Centreamèrica Població general

Eme. Rehabilitació sostenible de treball Comitè de Solidaritat Nicaragua Ajuda d'emergència /  810000
productiu dels damnificats per Óscar Romero de Sabadell Població general
l'Huracà Mitch

Eme. Suport a la construcció d'habitatges Fundació Pau i Solidaritat / Nicaragua Ajuda d'emergència /  8000000
per a famílies damnificades per Solidaris amb el Població general
l'huracà Mitch Poble Sahrauí

SAGÀS

Des. Millora i ampliació del departament Sodepau Palestina Sanitat /  Població general 10000 SÍ
d'oftalmologia al centre mèdic de 
Beit Shaour

SALOU

Eme. Campanya d'emergència a Kosovo CIEMEN Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000
Població general

SALT

Des. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Equipaments, estris o 576000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental recursos bàsics /  Refugiats, 

desplaçats, desmobilitzats
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Des. Casa de la dona a Quilalí Comissió d'Agermanament Nicaragua Construcció 410298 SÍ
Salt-Quilalí d'infraestructures /  Dones

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya d'emergència Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  2000000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

SALLENT

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Des. Alfabetització: pensar, parlar i ACBN - Associació Catalana Mèxic Educació - Formació /  500000 SÍ
escriure sobre els nostres drets de Brigadistes a Nicaragua Grups indígenes

Des. Camp de treball per a l'educació Federació Catalana Brasil Desenvolupament cultural / 125000 SÍ
i la solidaritat amb els infants de l'Esplai Infants
de carrer

Des. Construcció d'una escola de Intermón Angola Construcció d'infraestructures /  500000 SÍ
secundària i rehabilitació de Joves
4 aules de primària

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  900000 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Rehabilitació del Policlínic Poder Popular de Cuba Construcció d'infraestructures /  500000 SÍ
Héroes del Moncada Plaza de la Revolución Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

Des. Equipament de l'orfenat La Seu Solidària Índia Equipaments, estris o 11000 SÍ
Matru Chhaya recursos bàsics /  Infants

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

SANT ANDREU DE LLAVANERES

Des. Formació social comunitària per Intermón El Salvador Desenvolupament 504000 SÍ
a la participació municipal municipalista /  Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

SANT BARTOMEU DEL GRAU

Des. Conveni de col·laboració amb Ajuda en Acció Diversos --- /  --- 130464
Ajuda en Acció països

SANT BOI DE LLOBREGAT

Des. Construcció d'una cisterna Associació Tothom Senegal Equipaments, estris o 1000000
per la recollida i proveïment d'aigua recursos bàsics /  
de pluja a Sifoca (comunitat rural Població general
de Diembering, regió de 
Basse Casamance)

Des. Cooperativa tèxtil Kana  de dones Slobodni Narodi Bòsnia i Desenvolupament productiu /  1000000
víctimes de la guerra de Bòsnia Hercegovina Dones

Des. Creació farmàcia popular Solidaridad con el Sur Bolívia Sanitat /  Població general 500000
Kantuta (regió d'Oruro)

Des. Participació al Congrés internacional Ensenyament Solidari Cuba Educació - Formació /  30000
de pedagogia de l'Havana Població general

Des. Pavimenació i drenatges a Alcaldía Municipal Nicaragua Construcció d'infraestructures /  1800000 SÍ
San Miguelito de San Miguelito Població general
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Des. Pavimentació i canalització d'aigües Alcaldía Municipal Nicaragua Construcció d'infraestructures /  4850000
pluvials a San Miguelito de San Miguelito Població general

Des. Pavimentació i canalització d'aigües Alcaldía Municipal Nicaragua Construcció d'infraestructures /  7500000
pluvials a San Miguelito de San Miguelito Població general

Des. Projectes de caràcter social APADISAM - Asociación Nicaragua Suport organitzatiu /  150000
comunitari: construcció d'un para el desarrollo integral Població general
menjador escolar, arranjament i de San Miguelito
posada en marxa d'un poliesportiu 
i altres activitats a San Miguelito

Des. Projectes Marianao Asamblea del Poder Popular Cuba Rehabilitació   2500000
(rehabilitació d'habitatges) de Marianao d'infraestructures /

Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 200000 SÍ

Des. Realització vídeo APLEC Asamblea del Poder Popular Cuba Desenvolupament cultural /  2473749
de Marianao Població general

Des. Recepció i transport de material Comitè de Solidaritat amb Cuba Equipaments, estris o 100000 SÍ
de solidaritat per a Cuba Amèrica Central recursos bàsics /  

Població general

Eme. Ajuda humanitària a Kosovo Slobodni Narodi Kosovo Ajuda d'emergència /  990000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. III Comboi Humanitari "Dakar'2000" Metges Solidaris Senegal Ajuda d'emergència /  200000
de Catalunya Població general

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

Des. Per als drets i deures dels infants Movimiento Comunal Nicaragua Educació - Formació /  Infants 17350 SÍ
i adolescents a l'àrea rural Municipal de Somoto
de Somoto

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

SANT CELONI

Des. Adulto mayor Cor de Maria Colòmbia Desenvolupament cultural /  119928
Joves

Des. Centre de salut de Gambissara GRIMM - Grups Gàmbia Sanitat /  Població general 147107
d'Immigrants Baix Montseny

Des. Construcció d'un pou d'aigua GRIMM - Grups Senegal Construcció d'infraestructures /  530000 SÍ
a Diakhaly d'Immigrants Baix Montseny Camperols i població rural

Des. Construcció habitatges Acció Solidària Nicaragua Construcció d'infraestructures /  250000
Població general

Des. Construcció molí de gra GRIMM - Grups Gàmbia Desenvolupament rural /  500000
d'Immigrants Baix Montseny Dones

Des. Escola a Chiapas La Garriga Solidària Mèxic Desenvolupament rural /  310000
Infants

Des. Escola rural a Àfrica PROIDE --- Desenvolupament cultural /  74642
Joves

Des. Horts marginals Creu Roja de Catalunya Bolívia Desenvolupament rural /  138142
Població general

Des. Motobomba GRIMM - Grups Senegal Desenvolupament productiu /  500000
d'Immigrants Baix Montseny Camperols i població rural

Des. Posa't en marxa Ajuda en Acció El Salvador Desenvolupament cultural /  57235
Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Trup de Nassos a Kosovo Trup de nassos Kosovo Suport organitzatiu /  Infants 180214

Eme. Ajut a Bòsnia Sant Celoni Solidari Bòsnia i Ajuda d'emergència / 82727
Hercegovina Població general
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Eme. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  30987
Població general

Eme. Suport al Sàhara Occidental ACAPS - Associació Catalana Sàhara Ajuda d'emergència /  768763
d'Amics del Poble Sahrauí Occidental Població general

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Des. Arxiu històric de la ciutat de Regla i Poder Popular de Regla Cuba Desenvolupament cultural /  2168837
círculo infanti "Alegres Marineritos" Població general

Des. Construcció d'un centre Polivalent Escoltes Catalans - Senegal Construcció d'infraestructures /  900000
a Niakahar Agrupament Escolta la FlorestaPoblació general

Des. Komon: organització i capacitació Grup Baula Guatemala Desenvolupament social /  4610000 SÍ
de promotors comunitaris Grups indígenes

Des. Participació comunitària per a la Grup Natura-Club Mèxic Educació - Formació /  4305000 SÍ
utilització dels recursos naturals Muntanyenc Sant Cugat Camperols i població rural
a Chiapas

Des. Quota CCASPS CCASPS --- --- /  --- 100000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  487700 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  275000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Damnificats pel cicló a l'Índia Creu Roja de Catalunya Índia Ajuda d'emergència /  450000
Població general

Eme. Damnificats per les inundacions Grup Baula Moçambic Ajuda d'emergència /  1253394
de Moçambic Població general

Eme. Poble de Kosovo Generalitat de Catalunya Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000
Població general

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

SANT FELIU DE CODINES

Eme. Sant Feliu per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  150000
Població general

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  130796 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural

Des. Foment de la producció i la Agrupación Agrícola Guinea Construcció   1101500 SÍ
comercialització agropecuària Ganadera Acona Equatorial d'infraestructures /
a Añisok Camperols i població rural

Des. Molí de gra per a les dones Grup de Dones de Pallejà Burkina Construcció d'infraestructures /  106454 SÍ
de Burkina Faso Faso Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Des. Construcció d'un molí a Nixtamal Associació d'Amistat amb Guatemala Rehabilitació d'infraestructures /  600000
el Poble de Guatemala Grups indígenes

Des. Conveni de col·laboració per Cooperacció Nicaragua Sanitat /  Col·lectius 500000
la millora de la salut pública tècnics o professionals

Des. Establiment de 200 horts orgànics XIREC Nicaragua Desenvolupament productiu /  900000
Camperols i població rural
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Des. Programa d'autoconstrucció Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Construcció   1000000
assistida i enfortiment de les d'infraestructures /
capacitats organtizatives locals Població general
de la població damnificada 
per l'huracà Mitch a Posoltega

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Reconstrucció d'habitatges a la Alcaldía Municipal de Estelí Nicaragua Construcció   5400000 SÍ
municipalitat d'Estelí d'infraestructures /

Camperols i població rural

Des. Reconstruïm Nicaragua: Creu Roja de Catalunya Nicaragua Construcció   1000000
una llar per a tots d'infraestructures /

Població general

Des. Reconsucció de les aigües residuals i La Casa del Tercer Món Nicaragua Rehabilitació   5000000
reconstrucció de clavegueram a Estelí d'infraestructures /
a Estelí Població general

Des. Rehabilitació d'escoles a Kosovo Plataforma x Kosovo / Kosovo Rehabilitació 1293710 SÍ
Districte 11- Ajuntament de d'infraestructures /  Infants
Barcelona / Cooperacció / 
Fons Català de Cooperació

Des. Rehabilitació d'un taller Cooperacció Cuba Rehabilitació 500000
ocupacional a l'Havana d'infraestructures /  Dones

Des. Taller de muralisme per Cooperacció Nicaragua Desenvolupament cultural /  500000
a infants a Estelí Infants

Eme. Ajut d'emergència a Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  944757
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  2500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Reserva del 5% del pressupost --- --- Ajuda d'emergència /  --- 622700
per a emergència

SANT FELIU DE PALLEROLS

Des. Programa de capacitació per Fundación CORDES El Salvador Educació - Formació /  124137 SÍ
a tècnics agropecuaris Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  170088 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SANT FELIU SASERRA

Des. Beques per a estudiants escola Grup Konan-Setem Oló Ruanda Educació - Formació /  Joves 181755
a Ruanda

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

Des. Compra de terrenys de la Alcaldía Municipal Nicaragua --- /  --- 672000
comunitat d'Aredo de Somotillo

Des. Plànol topogràfic del casc urbà Alcaldía Municipal Nicaragua Desenvolupament 800000
de Somotillo de Somotillo municipalista /  Autoritats locals

Des. Projecte de clavegueram Alcaldía Municipal Nicaragua Construcció 1632000
de Somotillo d'infraestructures /  

Població general

Des. Telecomunicacions de l'Alcaldía Alcaldía Municipal Nicaragua Desenvolupament 277000
de Somotillo municipalista /  Autoritats locals
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SANT GREGORI

Des. Construcció del centre de ADECO - Asociación de Guinea Construcció 635000 SÍ
preescolar ´Immaculada´ Desarrollo Comunitario Equatorial d'infraestructures /  Infants

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

SANT ISCLE DE VALLALTA

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

SANT JOAN DE LES ABADESSES

Des. Construcció de corts de porcs i AEPCFA-Asociación de Nicaragua Desenvolupament rural /  750000 SÍ
cria a el Mayro Educación Popular Camperols i població rural

Carlos Fonseca Amador

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

SANT JOAN LES FONTS

Des. Millora de la qualitat de l'aigua Creu Roja de Catalunya Bolívia Construcció d'infraestructures /  62000 SÍ
al districte de salut 5 de la Paz Població general

Des. Promoció de la soja en l'alimentció Besalú Solidari Paraguai Desenvolupament productiu /  113000 SÍ
Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

SANT JULIÀ DE RAMIS

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  50075 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

SANT JUST DESVERN

Des. Alfabetització Santa María Associació d'Amistat amb Guatemala Educació - Formació /  200000
el Poble de Guatemala Població general

Des. Camp de treball a Camoapa Sant Just Solidari Nicaragua Construcció d'infraestructures /  400000
Població general

Des. Citlalmina: accions comunitàries UCIEP - Unidad de Mèxic Desenvolupament social /  250000 SÍ
per al desenvolupament integral Capacitación e Investigación Dones
de la dona i la infància indígena Educativa para la Participación

Des. Construcció d'escola d'adults Sant Just Solidari Nicaragua Educació - Formació /  2500000
Altres col·lectius especials

Des. Construcció Universistat a Camoapa Sant Just Solidari Nicaragua Educació - Formació /  Joves 1200000

Des. Desenvolupament rural a Intermón Burkina Desenvolupament rural /  250000 SÍ
regió Bazega Faso Camperols i població rural

Des. Laboratori de processament de Fundació Alfons Comín Palestina Equipaments, estris o 250000 SÍ
la llet a la comarca de Nablus recursos bàsics /  

Població general

Des. Programa de prevenció de la Hospital Clínic-Unitat Tanzània Sanitat /  Població general 250000 SÍ
tuberculosi al districte de Kilombero d'Epidemilogia i Bioestadística

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Suport a les comunitats agrícoles Sant Just Solidari Nicaragua Suport organitzatiu /  500000
Camperols i població rural

Des. Suport a un centre de Sant Just solidari Nicaragua Educació - Formació /  Infants 400000
desenvolupament infantil

Eme. Ajut extraordinari refugiats a Kosovo Fundació Sant Just Solidari Kosovo Ajuda d'emergència /  400000
Població general

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  250000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència/ Refugiats,  250000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental desplaçats, desmobilitzats
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SANT LLORENÇ D’HORTONS

Des. Alfabetitzar, parlar i escriure CIAM - Centro de Mèxic Educació - Formació /  245000 SÍ
sobre els nostres drets Investigación y Acción Grups indígenes

para la Mujer

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

SANT LLORENÇ SAVALL

Des. Construcció d'un banc de cereals GRAMC-Girona Senegal Desenvolupament rural /  150000 SÍ
i dinamització comunitària al Passa Camperols i població rural

Des. Equipament de l'orfenat La Seu Solidària Índia Equipaments, estris o 128000 SÍ
Matru Chhaya recursos bàsics /  Infants

Des. Molí de gra per a dones de Grup de Dones de Pallejà Burkina Construcció 129000 SÍ
Burkina Faso Faso d'infraestructures /  Dones

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

SANT MARTÍ DE CENTELLES

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  67258 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

Des. Rehabilitació de 148 cases de ANDEN - León Nicaragua Rehabilitació d'infraestructures /  5000 SÍ
mestres afectades pel Mitch del Col·lectius tècnics o professionals
departament de León

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  10000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SANT MATEU DE BAGES

Des. Capacitació i serveis jurídics Associació Catalana de Guatemala Promoció dels DDHH i 12500 SÍ
Professionals per a la la democràcia /  
Cooperació Grups indígenes

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

SANT PERE DE RIBES

Des. Acció del dret a la justícia El Xulius Argentina Promoció dels DDHH i 750000
la democràcia /  
Altres col·lectius especials

Des. Campanya integral de Fundació Pau i Solidaritat Perú Sanitat /  Població general 750000
sensibilització i inicidència sobre 
la problemàtica de l'asbest

Des. Centre de salut El Olivar Associació de Metges Perú Sanitat /  Població general 400000
Peruans a Barcelona

Des. Equipament de l'alcaldia municipal Alcaldía Municipal de Nicaragua Equipaments, estris o 1560000 SÍ
Puerto Cabezas Puerto Cabezas-Bilwi recursos bàsics /  

Població general

Des. Formació i capacitació formativa en XXI Solidari- Guatemala Educació - Formació /  695000
producció agrícola a la finca Societat Alternativa Camperols i població rural
San José El Tesoro Yalpemech

Des. Gestió de deixalles domèstiques Associació Yakaar Senegal Sanitat /  Població general 100000
del barrio Sam 3

Des. Projecte comunitari La Felicidad Casal de Cuba (Sitges-Ribes) Cuba Equipaments, estris o 300000
recursos bàsics /  
Població general

Des. Projecte Pro-Nicaragua Grups de Joves Nicaragua Desenvolupament cultural / 300000
Parròquia Sant Pere Joves

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ
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Des. Simulació d'empreses amb finalitats Proyecto Local Marroc Promoció sociolaboral /  300000 SÍ
educatives a Chefchaouen Camperols i població rural

Eme. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  111244
Població general

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  244662 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

SANT POLDE MAR

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  200000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  20000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

SANT QUIRZE SAFAJA

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  10000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SANT SADURNÍ D’ANOIA

Des. Ajuda per a malalts de SIDA Padres Capuchinos Costa Rica Sanitat /  Població general 400000

Des. Aportació a Mans Unides Mans Unides Diversos --- /  --- 400000
països

Des. Educació Sanitària en la prevenció Creu Roja de Catalunya Panamà Educació - Formació /  500000
de la SIDA Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Foment de la producció i la Agrupación Agrícola Guinea Construcció d'infraestructures /  407000 SÍ
comercialització agropecuària Ganadera Acona Equatorial Camperols i població rural

a Añisok

Des. Programa de prevenció de la Hospital Clínic-Unitat Tanzània Sanitat /  Població general 193000 SÍ
tuberculosi al districte de Kilombero d'Epidemilogia i Bioestadística

Des. Projecte de microcrèdit ETNOS Etiòpia Desenvolupament productiu /  1300000
Col·lectius tècnics o 
professionals

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Damnificats pel cicló Creu Roja de Catalunya Índia Ajuda d'emergència /  289000
Població general

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Huracà Mitch --- Nicaragua Ajuda d'emergència /  329000
Població general

SANT VICENÇ DE MONTALT

Des. Capacitació i Serveis Jurídics Associació Catalana de Guatemala Promoció dels DDHH i 75000 SÍ
Professionals per a la la democràcia /  
Cooperació Grups indígenes

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Campanya d'emergència Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  179000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general
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SANT VICENÇ DE TORELLÓ

Des. No s'especifica Metges sense Fronteres --- --- /  --- 350000

SANT VICENÇ DELS HORTS

Des. Escola especial Dionisio San Román Fundació Josep Comaposada Cuba Educació - Formació /  Infants 335000

Des. Farmàcia per a la comunidad ASA Mèxic Sanitat /  Població general 800000
tojalabal a Chiapas

Des. Horts familiars a Guayaquil Creu Roja de Catalunya Perú Desenvolupament rural /  1200000
Població general

Des. Informatizació i manteniment de Universitat Politècnica Cuba Desenvolupament productiu /  360000
la indústria alimentària de Catalunya Població general

Des. Modernització del sistema de reg Poder Popular de Banes Cuba Desenvolupament productiu /  2000000 SÍ
Godínez-Fustete Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 155000 SÍ

Des. Recepció i transport de material Comitè de Solidaritat Cuba Ajuda d'emergència /  300000
de solidaritat per a Cuba amb Amèrica Central Població general

Des. Reconstrucció d'habitatges per Cooperacció El Salvador Construcció   1500000
a desmovilitzats de guerra d'infraestructures / Refugiats, 

desplaçats, desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  350000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Població general

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Des. Dotació de material al dispensari Ajuntament de Badia Sàhara Equipaments, estris o 334700 SÍ
del campament de refugiats sahrauís recursos bàsics /  Refugiats, 
de la Daira de Boujour del Vallès Occidental desplaçats, desmobilitzats

Des. Reconstrucció de la xarxa de Sant Quirze Solidari Bòsnia i Construcció d'infraestructures /  140300 SÍ
conducció d'aigua potable Hercegovina Població general
a Klokotnica

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

SANTA COLOMA DE FARNERS

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya d'emergència Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  300000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Des. Ajut humanitari per a 3.800 famílies Fundació Pau i Solidaritat Brasil Ajuda d'emergència /  2200000 SÍ
sense terres a Rio Grande do Sul Camperols i població rural

Des. Bufet popular Boris Vega-2 HUAYNA Nicaragua Promoció dels DDHH i 3300000 SÍ
la democràcia /  
Població general

Des. Equipament del cercle infantil Casal d'amistat amb Cuba Equipaments, estris o 3730628 SÍ
Luanda Cuba "José Sánchez" recursos bàsics /  Infants

Des. Ludoteca per a Villa El Salvador HUAYNA Perú Equipaments, estris o 525371 SÍ
recursos bàsics /  Infants

Des. Pel dret a un habitatge digne CEP - Centre Excursionista Equador Construcció   4400000 SÍ
Puigcastellar d'infraestructures /

Grups indígenes

Des. Posada en marxa de l'oficina Fundació Josep Comaposada Marroc Promoció sociolaboral /  1100000 SÍ
d'informació amb emigrants a Obrers
Casablanca
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Des. Reparació de camins rurals i Alcaldía Municipal de Jalapa Nicaragua Rehabilitació 2657572 SÍ
canalització del riu el Carbón d'infraestructures /  
a Jalapa Població general

Des. Tallers de formació ocupacional Creu Roja de Santa Coloma Perú Equipaments, estris o 4400000 SÍ
a Villa El Salvador- 2a fase de Gramenet recursos bàsics /  Joves

Eme. Campanya d'emergència Moçambic --- Moçambic Ajuda d'emergència /  650000
Població general

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Des. Reconstrucció de Somotillo --- Nicaragua Construcció   1050000
d'infraestructures /
Camperols i població rural

Eme. Ajuda d'emergència --- --- Ajuda d'emergència /  380000
(no especificat el destí) Població general

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  214475 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Des. Construcció d'habitatges rurals Cooperacció - Alt Penedès El Salvador Construcció 810425
d'infraestructures /  
Camperols i població rural

Des. Construcció d'una escola de Intermón Angola Construcció 1239575 SÍ
secundària i rehabilitació de d'infraestructures /  Joves
4 aules de primària

Des. Molí de gra per a dones de Grup de Dones de Pallejà Burkina Construcció 200000 SÍ
Burkina Faso Faso d'infraestructures /  Dones

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  400000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SANTA MARIA D’OLÓ

Des. Foment de la producció i la Agrupación Agrícola Guinea Construcció d'infraestructures /  75000 SÍ
comercialització agropecuària Ganadera Acona Equatorial Camperols i població rural

a Añisok

Des. Projecte grup Konan Setem Oló Grup Konan-Setem Oló --- --- /  --- 25000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Aportació a Creu Roja Creu Roja de Catalunya Diversos --- /  --- 44280
països

SANTA MARIA DE CORCÓ

Des. Beques per a estudiants Comissió Agermanament Nicaragua Educació - Formació /  Joves 115000
Limay-l'Esquirol

Des. CENIC (Centre de nutrició i Comissió Agermanament Nicaragua Desenvolupament social /  100000
capacitació infantil) Limay-l'Esquirol Infants

Des. Horts familiars Comissió Agermanament Nicaragua Desenvolupament social /  110000
Limay-l'Esquirol Població general

Des. Impuls del desenvolupament urbà: Comisión de  Nicaragua Construcció d'infraestructures /  150000 SÍ
autoconstrucció habitatges a Hermanamiento Població general
San Juan de Limay de San Juan de Limay

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Huracà Mitch Comissió Agermanament Nicaragua Ajuda d'emergència /  150000
Limay-l'Esquirol Població general
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SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Des. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Equipaments, estris o 25000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental recursos bàsics /  Refugiats, 

desplaçats, desmobilitzats

Des. Construcció d'una escola de Intermón Angola Construcció 50000 SÍ
secundària i rehabilitació de d'infraestructures /  Joves
4 aules de primària

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  200000 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Des. Acull: formació d'estudiants AEJGE - Associació Guinea Educació - Formació /  Joves 1000000 SÍ
equatoguineans d'Estudiants i Joves de Equatorial

Guinea Equatorial

Des. Aportació a entitat local Santa Perpètua Solidaria --- --- /  --- 3267274
Santa Perpètua solidària

Des. Capacitació i serveis jurídics Associació Catalana de Guatemala Promoció dels DDHH i 1113602 SÍ
Professionals per a la la democràcia /  
Cooperació Grups indígenes

Des. Casa de la Cultura de Arenys Solidari Guatemala Desenvolupament cultural /  1500000 SÍ
San Pablo Jocopilas Població general

Des. Dinamització Àrea de Dones Grup Tercer Món-Mataró Mèxic Desenvolupament social /  1000000 SÍ
Dones

Des. Eines i sitges per a la producció Escuelas Radiofónicas Nicaragua Desenvolupament productiu /  941839 SÍ
agroecològica de Nicaragua Camperols i població rural

Des. Programa de suport a la Cooperacció Cuba Sanitat /  Població general 1500000 SÍ
planificació local de la salut

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Recuperació del patrimoni construït Col·legi d'Aparelladors i Cuba Construcció   1000000 SÍ
Arquitectes Tècnics de d'infraestructures /
Barcelona Població general

Eme. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  500000
Població general

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  1773193 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
pau al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Terratremol Colòmbia --- Colòmbia Ajuda d'emergència /  200000
Població general

SARRIÀ DE TER

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  200000 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  200000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

LA SECUITA

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència/ Refugiats, 50000 SÍ
desplaçats, desmobilitzats
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Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  25000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Pla d'ajut a les víctimes del Creu Roja de Catalunya Colòmbia Ajuda d'emergència /  50000 SÍ
terratrèmol Colòmbia Població general

LA SÉNIA

Des. Rehabilitació de l'escola ASF - Cuba Rehabilitació 150000 SÍ
Eduardo García Delgado Arquitectes sense Fronteres d'infraestructures /  Infants

SENTMENAT

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya d'emergència Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  120000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  800000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

LA SEU D’URGELL

Des. Equipament de l'orfenat La Seu Solidària Índia Equipaments, estris o 350000 SÍ
Matru Chhaya recursos bàsics /  Infants

Des. Subvenció a Creu Roja Creu Roja de Catalunya Diversos --- /  --- 600000
països

Des. Suport a la clínica de Hayatabat Afghan Women Council Afganistan Sanitat /  Refugiats, 1000000 SÍ
per tenir cura de la salut de desplaçats, desmobilitzats
mares i infants refugiats

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  800000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

SILS

Des. Projecte Colina Verde Justícia i Pau - Manresa Perú Protecció del medi ambient /  100000 SÍ
Joves

SITGES

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Rehabilitació de la 1a planta del Pharmaciens sans Frontières Bòsnia i Construcció d'infraestructures / 1500000 SÍ
laboratori galènic de Tuzla Hercegovina Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  4000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

SÚRIA

Des. Escoles al Tibet --- Tibet/Xina Equipaments, estris o 25000
recursos bàsics /  Infants

Des. Foment de l'associacionisme i el ConcertacioN/S Moçambic Educació - Formació /  Joves 200000 SÍ
cooperativisme a través de la 
Unió Nacional de Camperols

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Des. Suport a una casa d'acollida Sant Joan Solidari Xile Equipaments, estris o  75000
per a nens del carrer recursos bàsics /  Infants

Eme. Damnificats Huracà Mitch Creu Roja de Catalunya Nicaragua Ajuda d'emergència / 100000
Població general
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TALARN

Eme. Ajut d'emergènca a la Creu Roja de Catalunya República Ajuda d'emergència / 359924
República Dominicana Dominicana Població general

TARRAGONA

Des. Acompanyament i presència PBI - Peace Brigades Colòmbia Promoció dels DDHH 1320000 SÍ
internacional a Colòmbia International i la democràcia /  

Població general

Des. Pou artesià per al subministrament Padres Rogacionistas - Filipines Construcció 4400000 SÍ
d'aigua a la Santuari de Loreto d'infraestructures /  Infants
´Ciudad de los Muchachos´

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 300000 SÍ

Des. Sistemes alternatius i augmentatius Proyecto Local Marroc Educació - Formació /  1760000 SÍ
de comunicació per a nens Discapacitats
discapacitats

TERRADES

Des. Construcció de 48 habitatges Associació d'Amistat Guatemala Rehabilitació 10000 SÍ
per als damnificats del Mitch al amb el Poble de Guatemala d'infraestructures /  
Rancho La Esperanza Població general

TERRASSA

Des. Ajuts a estudiants del Tercer Món Justícia i Pau - Terrassa El Salvador Desenvolupament cultural / 2077784
Joves

Des. Centre de dones Potosí Creu Roja de Terrassa Bolívia Promoció sociolaboral /  2322229
Població general

Des. Construcció Casa comunal Ajuntament de Terrassa Nicaragua Construcció 2300000
a Granada d'infraestructures /  

Població general

Des. Educació Sanitària per Medicus Mundi Tunísia Promoció sociolaboral /  2148544
a dones Ettadhamen Dones

Des. Escola SAM-SAM Amics d'en Ferran - Senegal Equipaments, estris o 2502346
AAVVV Les Arenes recursos bàsics /  Infants

Des. Fonts d'aigua a Malabo ADRA Guinea Equipaments, estris 1518133
Equatorial o recursos bàsics /  

Població general

Des. Formació estudiants guineans AEJGE - Associació Guinea Educació - Formació /  Joves 700000 SÍ
d'Estudiants i Joves de Equatorial
Guinea Equatorial

Des. Hi tenen molt a veure Òptics x Món El Salvador Sanitat /  Població general 2420000 SÍ

Des. Hi tenen molt a veure 2 Òptics x Món El Salvador Sanitat /  Població general 2769306

Des. Oficinba d'informació per a Fundació Marroc Promoció sociolaboral /  1772227
emigrants a Tetuan Josep Comaposada Obrers

Des. Programa de capacitació de Fundación CORDES El Salvador Educació - Formació /  1080000 SÍ
tècnics agropeuaris Col·lectius tècnics o professionals

Des. Promoció Drets Humans Fundació Pau i Solidaritat Xile Promoció dels DDHH 1859070
i la democràcia /  
Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 300000 SÍ

Des. Redacció del Ajuntament de Terrassa Nicaragua Desenvolupament 2800000
"Plan Maestro de Granada" municipalista /  

Població general

Des. Reorganització escola a Lima Mans Unides Perú Desenvolupament cultural /  2335094
Infants

Des. Santiago Agua 99 Grup Cooperació Argentina Desenvolupament productiu /  1994158
Campus de Terrassa Camperols i població rural
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Des. Sistema de reg a Pencaloma Ajuda en Acció Bolívia Desenvolupament rural / 2074567
Camperols i població rural

Des. Village Dominique Voluntaris pel Tercer Món Costa d'Ivori Promoció sociolaboral / Dones 1640000

Eme. Ajuda als desplaçats de Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  2500000
Població general

Eme. Campanya per Veneçuela --- Veneçuela Ajuda d'emergència / 800000
Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  250000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Turquia tremola --- Turquia Ajuda d'emergència /  1000000
Població general

TIANA

Des. Contenidor 40 a Bolivia Banc de Recursos Bolívia Equipaments, estris o 200000
recursos bàsics /  
Població general

Des. Formació mestres a León i Rivas Associació Catalana Nicaragua Educació - Formació /  288096 SÍ
i creació del centre de recursos d'Amistat amb Nicaragua Col·lectius tècnics o 
pedagògics de Rivas professionals

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Assentament humà a Chichigalpa Badalona Solidària - Nicaragua Construcció 300000
per a 40 famílies damnificades Associació Badalona- d'infraestructures /  

Chichigalpa Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  432000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  451904 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  25000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

TIVISSA

Des. Construcció de 48 habitatges Associació d'Amistat Guatemala Rehabilitació 250000 SÍ
per als damnificats del Mitch amb el Poble de Guatemala d'infraestructures /  
al Rancho La Esperanza Població general

TONA

Des. Habitatges urbans a Palacagüina Comisión de Hermanamiento Nicaragua Construcció d'infraestructures /  300000 SÍ
Arbúcies-Palacagüina Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

TORDERA

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya d'emergència Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Geografía Viva / EFIP Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  400000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

TORELLÓ

Des. Agermanament dels pobles Jameitat Essalam - Marroc Desenvolupament cultural /  1000633 SÍ
d'Osona Nord amb la regió Associació d'Osona per la Pau Població general

Des. Programa de prevenció de la Hospital Clínic-Unitat Tanzània Sanitat /  Població general 382000 SÍ
tuberculosi al districte de Kilombero d'Epidemilogia i Bioestadística
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Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

TORREDEMBARRA

Des. Construcció de 10 habitatges Konat Abraham Malpan Índia Construcció d'infraestructures /  130000 SÍ
a Pampakuda Memorial Charitable Trust Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  150000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

TORRELAVIT

Eme. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  25000
Població general

TORRELLES DE LLOBREGAT

Des. Associació d'amistat amb Guatemala Associació d'Amistat Guatemala --- /  --- 100000
amb el Poble de Guatemala

Des. Construcció d'un banc de cereals Senegal Desenvolupament rural /  100000 SÍ
i dinamització comunitària al Passa GRAMC-Girona

Des. Construcció d'una piscifactoria Fundació Akwaba Costa d'Ivori Construcció d'infraestructures / 100000 SÍ
als terrenys dels camps penals Altres col·lectius especials

de Bouaké

Des. Construcció de dipòsits d'aigua Ajuda en Acció Perú Construcció d'infraestructures /  100000 SÍ
a la Comunitat Cairani Camperols i població rural

Des. Molí de gra per a dones Grup de Dones de Pallejà Burkina Faso Construcció d'infraestructures /  100000 SÍ
de Burkina Faso Dones

Des. Participació comunitària a la Grup Natura-Club Mèxic Educació - Formació /  50000 SÍ
utilitzacó dels recursos naturals Muntanyenc Sant Cugat Camperols i població rural
a Chiapas

Des. Programa de prevenció de la Hospital Clínic-Unitat Tanzània Sanitat /  Població general 100000 SÍ
tuberculosi al districte de Kilombero d'Epidemilogia i Bioestadística

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Des. Reconstrucció de la xarxa de Sant Quirze Solidari Bòsnia i Construcció d'infraestructures /  100000 SÍ
conducció d'aigua potable a Klokotnica Hercegovina

Eme. Ajut Catalunya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  500000
Població general

Eme. Construcció d'una escola bressol Asociación Grupo Venancia Nicaragua Construcció d'infraestructures /  100000 SÍ
a Matagalpa Infants

Eme. Reconstrucció de les infraestructures SAC - Solidaritat Nicaragua Rehabilitació 100000 SÍ
afectades pel Mitch amb Centreamèrica d'infraestructures /  

Població general

Eme. Rehabilitació de 4 ponts Comunidad El Salvador Rehabilitació 100000 SÍ
a Nueva Esperanza Nueva Esperanza d'infraestructures /  

Població general

Eme. Seguretat alimèntaria per a Movimiento Tzuk Kim-Pop Guatemala Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
243 famílies de 13 comunitats Població general
de l'àrea Mam de Quetzaltenango

TORROELLA DE MONTGRÍ

Des. Compra d'una placa solar ACAPS - Associació Catalana Sàhara Equipaments, estris o 15000
d'Amics del Poble Sahrauí Occidental recursos bàsics /  

Població general

Des. Construcció d'un excorxador Alcaldía Municipal Nicaragua Desenvolupament productiu /  1850000 SÍ
de San Juan del Sur Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ
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Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  75000 SÍ
pau al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

TORTELLÀ

Eme. Campanya per Kosovo --- Kosovo Ajuda d'emergència /  30000
Població general

TORTOSA

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Residència per a noies òrfenes Associación Cultural Guatemala Construcció d'infraestructures / 2085372 SÍ
que rebran formació professional Misioneras Somascas Joves

Des. Simulació d'empreses amb Proyecto Local Marroc Promoció sociolaboral /  300000 SÍ
finalitats educatives a Chefchaouen Camperols i població rural

Eme. Huracà Mitch --- Nicaragua Ajuda d'emergència /  1000000
Població general

TOSSA DE MAR

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Campanya per Veneçuela --- Veneçuela Ajuda d'emergència /  50000
Població general

Eme. Sahrauís --- Sàhara Ajuda d'emergència /  100000
Occidental Població general

ULLDECONA

Des. Pla de salut comunitària: Movimiento Comunal Nicaragua Sanitat /  Població general 298755 SÍ
dotació de medicaments bàsics Municipal de Chinandega
per a una casa base al municipi 
de Chinandega

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 100000 SÍ

VACARISSES

Des. Campanya vacunació Medicus Mundi El Salvador Sanitat /  Població general 300000

Des. Lluita contra la lepra Anesvad Índia Sanitat /  Població general 300000

Des. Reconstrucció Intermón / Mans Unides Nicaragua Rehabilitació d'infraestructures /  800000
Població general

Eme. Campanya per Kosovo Creu Roja de Catalunya Kosovo Ajuda d'emergència /  600000
Població general

LA VALL D’EN BAS

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

LA VALL DE BOÍ

Des. Huracà Mitch --- Nicaragua Ajuda d'emergència /  501966
Població general

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ

Eme. Construcció de 48 habitatges Associació d'Amistat Guatemala Rehabilitació d'infraestructures /  13484 SÍ
per als damnificats del Mitch amb el Poble de Guatemala Població general
al Rancho La Esperanza
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VALLGORGUINA

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

VALLIRANA

Des. Construcció de 48 habitatges Associació d'Amistat Guatemala Rehabilitació d'infraestructures /  500000 SÍ
per als damnificats del Mitch amb el Poble de Guatemala Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

VALLROMANES

Eme. Rehabilitació, construcció i Alcaldía Municipal de Estelí Nicaragua Rehabilitació d'infraestructures /  26200 SÍ
ampliació de fonts d'aigua potable Població general
a la zona rural d'Estelí

VALLS

Des. Accessibilitat a agua potable Nous Camins Kenya Equipaments, estris o 250000
pels habitants del nord-est recursos bàsics /  
de Turkana Població general

Des. Augment els recursos humans Timor Aid Timor Educació - Formació /  793000
a través d'un projecte de Col·lectius tècnics o 
formació professional professionals

Des. Casa-llar per a nens del Comunidad Misionera Mèxic Construcció d'infraestructures /  250000
carrer en el poble de Cuatlancingo de San Francisco Javier Infants del carrer

Des. Implementació de tallers Cooperacció Equador Educació - Formació /  350000
de formació per a la gestió de la Col·lectius tècnics o 
població migrant de l'austre professionals

Des. Programa de prevenció de Hospital Clínic-Unitat Tanzània Sanitat /  Població general 250000 SÍ
la tuberculosi al districte d'Epidemilogia i Bioestadística
de Kilombero

Des. Projecte integral de salut Entrepobles Mèxic Sanitat /  Població general 200000
reproductiva a Chiapas

Des. Quota CCASPS CCASPS --- --- /  --- 60000

Des. Quota Farmacéutics Mundi Farmacèutics Mundi Diversos Sanitat /  50000
Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Quota Metges sense Fronteres Metges sense Fronteres Diversos Sanitat /  12000
països Població general

Des. Quota UNICEF UNICEF Diversos --- /  --- 7000
països

Des. Rehabilitació d'un centre ETANE Guinea Rehabilitació d'infraestructures/  950000 SÍ
de la salut a la ciutat de Malabo Equatorial Població general

Eme. Pla de Salut comunitària: Movimiento Comunal Nicaragua Ajuda d'emergència /  Infants 250000 SÍ
dotació de medicaments bàsics Municipal de Chinandega
per a una casa al municipi de 
Chinandega

Eme. Seguretat alimèntaria per a Movimiento Tzuk Kim-Pop Guatemala Ajuda d'emergència /  250000 SÍ
243 famílies de 13 comunitats Població general
de l'àrea Mam de Quetzaltenango

VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  25000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats

desmobilitzats
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EL VENDRELL

Des. Activitats de solidaritat Mans Unides --- --- /  --- 100000
amb el Tercer Món

Des. Ajuda a Centramèrica Escola Sagrat Cor --- --- /  --- 70000
del Vendrell

Des. Ajuda al Poble Sahrahuí Ajuntament del Vendrell Sàhara Desenvolupament social / 250000
Occidental Infants del carrer

Des. Aportació a Intermón Intermón --- --- /  --- 10000

Des. Projecte del Txad Intermón Txad --- /  --- 50000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Catalunya per Kosovo Generalitat de Catalunya Kosovo Ajuda d'emergència /  1000000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

VIC

Des. Autoconstrucció d'habitatges Alcaldía Municipal Nicaragua Rehabilitació d'infraestructures /  7927745 SÍ
rurals a les comunitats d'Uniles de Somoto Camperols i població rural
de Somoto

Des. Per als drets i deures dels infants Movimiento Comunal Nicaragua Educació - Formació /  Infants 1742255 SÍ
i adolescents a l'àrea rural Municipal de Somoto

de Somoto

Des. Projecte de nutrició per a Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Desenvolupament social /  Infants 300000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

VIDRERES

Des. Equipament de l'orfenat La Seu Solidària Índia Equipaments, estris o 300000 SÍ
Matru Chhaya recursos bàsics /  Infants

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

VILA-SACRA

Eme. Rehabilitació de 4 ponts Comunidad El Salvador Rehabilitació d'infraestructures/  25000 SÍ
a Nueva Esperanza Nueva Esperanza Població general

VILADECANS

Des. Dotació de materials per al Poder Popular de Cuba Construcció d'infraestructures /  400000
manteniment i condicionament La Habana Població general
centre maternoinfantil

Des. Impermeabilització de les teulades Poder Popular de Cuba Equipaments, estris o 1000000
i dotació de material al La Habana recursos bàsics /  Infants
Cercle infantil

Des. Millora del subministrament Assemblea de Palestina Construcció d'infraestructures/  3300000 SÍ
d'aigua potable al municipi Cooperació per la Pau Població general
de Tarqumia

Des. Promoció del sanejament i la Nous Camins Marroc Desenvolupament rural /  2776415
higiene rural a través de la Camperols i població rural
construcció de latrines

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 200000 SÍ

Des. Reconstruïm Nicaragua: Creu Roja de Catalunya Nicaragua Construcció d'infraestructures/  5000000
una llar per a tots Població general

Des. Sanitat, infraestructures locals Sodepau Marroc Desenvolupament rural /  500000
i desenvolupament rural Població general

Des. Simulació d'empreses amb Proyecto Local Marroc Promoció sociolaboral /  700000 SÍ
finalitats educatives a Chefchaouen Camperols i població rural

Des. Unitat de producció i millora de la Centro de Iniciativas Marroc Desenvolupament rural /  1300000 SÍ
ramaderia cabruna a Chefchaouen para la Cooperación - BATÁ Camperols i població rural
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Eme. Ajut d'emergència Veneçuela Creu Roja de Catalunya Veneçuela Ajuda d'emergència /  1000000
Població general

Eme. Campanya recollida d'aliments Ajuntament de Viladecans Kosovo Ajuda d'emergència /  159890
Kosovo Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

VILAFANT

Des. Desenvolupament del Banc GES - Grup d'Empordanesos Argentina Promoció dels DDHH i la 100000 SÍ
Nacional de dades genètiques i Empordaneses per la Solidaritat democràcia /  Altres col·lectius 
de familiars de desapareguts especials

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 50000 SÍ

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Des. Construcció d'habitatges rurals Cooperacció - Alt Penedès El Salvador Construcció d'infraestructures/  2400000 SÍ
per a desmobilitzats de guerra Altres col·lectius especials

Des. Equipament de l'alcaldia municipal Alcaldía Municipal de Nicaragua Equipaments, estris o 811611
Puerto Cabezas Puerto Cabezas-Bilwi recursos bàsics /  

Població general

Des. Equipament de l'alcaldia municipal Alcaldía Municipal de Nicaragua Equipaments, estris o 2000000 SÍ
Puerto Cabezas Puerto Cabezas-Bilwi recursos bàsics /  

Població general

Des. Formació i capacitat formativa XXI Solidari-Societat Guatemala Educació - Formació /  300000 SÍ
Alternativa Camperols i població rural

Des. Horts familiars a barris marginals Creu Roja de Catalunya Equador Desenvolupament productiu /  803750 SÍ
de Guayaquil Població general

Des. Programa d'autoconstrucció Fundació Pau i Solidaritat Hondures Construcció d'infraestructures /  350000 SÍ
Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Reconstrucció de la xarxa Grup Tercer Món- Nicaragua Rehabilitació d'infraestructures/  1300000 SÍ
elèctrica i d'aigua potable a Mans Unides Població general

Des. Tots a enfortir la pau i la NICCA Guatemala Promoció dels DDHH 1300000 SÍ
democràcia a l'altiplà occidental i la democràcia /  
de Guatemala Camperols i població rural

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Veneçuela INTERED-Catalunya / Veneçuela Ajuda d'emergència /  150000 SÍ
Població general

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d'emergència /  100000 SÍ
Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Emergència Colòmbia Creu Roja de Catalunya Colòmbia Ajuda d'emergència /  100000
Població general

Eme. Galls i gallines Puertocabezas NICCA Nicaragua Ajuda d'emergència /  150000
Població general

Eme. Vilafranca per León Alcaldía municipal de León Nicaragua Ajuda d'emergència /  682281
Població general

VILAJUÏGA

Des. Desenvolupament del banc GES – Grup d’Empordanesos Argentina Promoció dels DDHH 28000 SÍ
nacional de dades genètiques i Empordaneses per la i la democràcia /  
de familiars de desapareguts Solidaritat Altres col·lectius especials

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 25000 SÍ
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VILANOVA DEL CAMÍ

Des. Quota Fons Català de Cooperació --- --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Reassentament rural de famílies Vetermón - Veterinaris Cuba Desenvolupament productiu / 351757 SÍ
camperoles i augment de la sense Fronteres Camperols i població rural
producció de llet de boví

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència / 100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Campanya per Kosovo Creu Roja de Catalunya Kosovo Ajuda d'emergència / 160256
Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

VILANOVA I LA GELTRÚ

Des. Assistència social preventiva a Setem Catalunya Xile Sanitat /  Infants 160830
l'Hogar Infantil P. Alberto Hurtado
a Talca

Des. Consolidació i reforçament de la NICCA Guatemala Promoció dels DDHH 1300000
Pau i la Democàcia pels habitants i la democràcia /  
a l'Altiplà Occidental a Guatemala Població general

Des. Desenvolupament agrícola Mans Unides Índia Desenvolupament rural / 500000
mitjançant instal·lació de pous Camperols i població rural
a Mallepally

Des. Educació Sanitària en la prevenció Creu Roja de Catalunya Panamà Desenvolupament 400000
de la Sida municipalista / Població general

Des. Enviament de material informàtic Ajuntament de Cuba Equipaments, estris 550730
i pintura a Matanzas Vilanova i la Geltrú o recursos bàsics /  

Població general

Des. Laboratori de processament de Fundació Alfons Comín Palestina Construcció d'infraestructures/  1900000 SÍ
llet a la comarca de Nablus Camperols i població rural

Des. Programa d'autoconstrucció Fundació Pau i Solidaritat Hondures Suport organitzatiu /  1800000
assistida d'habitatges i enfortiment Població general
de les capacitats organitzades de la 
població damnificada pel Mitch 
al municipi El Progreso

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Des. Subminstrament d'aigua potable Intermón Hondures Equipaments, estris 1400000
a la municipalitat de Cholma o recursos bàsics /  

Població general

Des. Suministrament d'aigua potable  Ajuda en Acció Perú Equipaments, estris 1000000
a la Sola o recursos bàsics /  

Població general

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  2000000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Projecte de construcció Taula entitats Nicaragua Ajuda d'emergència /  1898710
d'habitatges a Nicaragua centreamericanes de Població general
projecte d'emergència Vilanova i la Geltrú

VILASSAR DE MAR

Des. Construcció d'un pou d'aigua GRIMM - Grups Senegal Construcció d'infraestructures / 585000 SÍ
a Diakhaly d'Immigrants Baix Montseny Camperols i població rural

Des. Millora de la qualitat de l'aigua Creu Roja de Catalunya Bolívia Construcció d'infraestructures /  585000 SÍ
al districte de salut 5 de la Paz Població general

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació --- --- /  --- 150000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats
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Eme. Rehabilitació, construcció i Alcaldía Municipal de Estelí Nicaragua Rehabilitació d'infraestructures/  336440 SÍ
ampliació de fonts d'aigua potable Població general
a la zona rural d'Estelí

VILOBÍ DEL PENEDÈS

Des. Construcció de 10 habitatges Cooperacció El Salvador Construcció d'infraestructures /  50000
Població general

VILOPRIU

Eme Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d'emergència /  20000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats
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PROJECTES DE COOPERACIÓ 1999 - CONSELLS COMARCALS

Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

Des. Eines i sitges per a la producció Escuelas Radiofónicas Nicaragua Desenvolupament productiu /  190139 SÍ
agroecològica de Nicaragua Camperols i població rural

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació —- —- /  —- 100000 SÍ

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació —- —- /  —- 100000 SÍ

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  200000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  200000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  100000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació —- —- /  —- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  300000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Reactivació de la vida econòmica a IMC - Instituto Mujer y Nicaragua Desenvolupament productiu /  100000 SÍ
la comunitat de San José del Piré Comunidad Població general

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  500000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació —- —- /  —- 100000 SÍ

Des. Tamassint: Promoció de l’agricultura AIMC - Associació Marroc Desenvolupament rural /  250000 SÍ
sostenible i desenvolupament rural d’Immigrants Marroquins Camperols i població rural
a la Plana d’Izoughar de Catalunya

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’URGELL

Eme. Campanya per Kosovo CIEMEN Kosovo Ajuda d’emergència /  300000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Des. Reconstrucció de les infraestructures SAC - Solidaritat amb El Salvador Rehabilitació d’infraestructures/  100000 SÍ
afectades per l’huracà Mitch Centreamèrica Població general
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CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència / 125000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Des. Ràdios Comunitàries Mans Unides Colòmbia Educació - Formació /  885000
Població general

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació —- —- /  —- 100000 SÍ

Des. Sanejament de l’abocador municipal Alcaldía Municipal de Nicaragua Protecció del medi ambient /  767990 SÍ
San Juan del Sur Població general

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació —- —- /  —- 100000 SÍ

Eme. Campanya per Kosovo Fons Català de Cooperació Kosovo Ajuda d’emergència /  200000 SÍ
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats
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PROJECTES DE COOPERACIÓ 1999 - DIPUTACIONS

Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Des. 3a fase de creació del centre Técnicos por el Desarrollo Nicaragua Educació - Formació /  1500000
de computació Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Ajut a estudiants del Tercer Món Justícia i Pau Guatemala Educació - Formació / Joves 1500000

Des. Campanya de sensibilització Fundació Pau i Solidaritat Perú Sanitat /  Col·lectius 6000000
contra l’asbest tècnics o professionals

Des. Capacitació jurídica de promotores Associació Catalana de Nicaragua Educació - Formació / Dones 6000000
Professionals per a la 
Cooperació

Des. Capacitació per a la seguretat Fundación Desarrollo Bolívia Educació - Formació / Dones 4000000
alimentària Sostenido

Des. Casa de cultura de Arenys Solidari Guatemala Desenvolupament cultural /  750000 SÍ
San Pablo Jocopilas Població general

Des. Centre infantil i juvenil Igualada Ajuntament d’Igualada Bòsnia i Suport organitzatiu / Joves 3750000
Hercegovina

Des. Construcció d’un edifici escolar Ajuntament de Sant Feliu Kosovo Rehabilitació 1293710
a Klina de Llobregat d’infraestructures / Joves

Des. Construcció d’un parc infantil i Ajuntament de Terrassa Nicaragua Construcció d’infraestructures/  2352000
juvenil Infants 

Des. Construcció d’un pou d’aigua GRIMM - Grups Senegal Construcció d’infraestructures/  2306000 SÍ
a Diakhaly d’Immigrants Baix Montseny Camperols i població rural

Des. Construcció d’un sistema Ajuda en Acció El Salvador Protecció del medi ambient /  7386625
d’aigua potable Població general

Des. Construcció de 50 habitatges Fundació Vicenç Ferrer Índia Construcció d’infraestructures/  4000000
Població general

Des. Construïm futur Huacal El Salvador Educació - Formació / Joves 4000000

Des. Cooperació amb agents de Proyecto Local Paraguai Desenvolupament 5000000
desenvolupament local municipalista / Autoritats locals

Des. Defensoria parroquial Fundació Internacional de Perú Promoció dels DDHH 4000000
Solidaritat de la Companyia i la democràcia /  
de Maria Població general

Des. Desenvolupament MÓN-3 Universitaris Mauritània Desenvolupament productiu/  4000000
agrícola-pastorívol pel Tercer Món Camperols i població rural

Des. Desenvolupament econòmic Alternativa Solidària-Plenty Perú Desenvolupament productiu/  3000000
sostenible Població general

Des. Desenvolupament integral Agermanament Camerun Desenvolupament rural /  6000000
sense Fronteres Camperols i població rural

Des. Dispensari d’odontologia i Catalunya Missió Brasil Equipaments, estris o 2000000
puericultura recursos bàsics / 

Població general

Des. Enfortiment de capacitats Diputació de Barcelona El Salvador Educació - Formació /  4000000
Col·lectius tècnics o 
professionals

Des. Formació electes a Diputació de Barcelona —- Educació - Formació /  4700000
República Dominicana i Xile Autoritats locals

Des. Formació en informàtica Amics del Nepal Nepal Educació - Formació / Joves 2000000
d’orfes al Nepal

Des. Hi tenen molt a veure 2000 Òptics x Món El Salvador Sanitat /  Població general 1666600
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Des. Implantació d’un sistema Ajuntament del Prat Cuba Construcció d’infraestructures/ 5678439
d’aigua potable de Llobregat Població general

Des. Impuls del desenvolupament Comisión de  Nicaragua Construcció d’infraestructures / 584000 SÍ
urbà: autoconstrucció d’habitatges Hermanamiento Població general
a San Juan de Limay de San Juan de Limay

Des. Integració de discapacitats Setem Catalunya Equador Sanitat /  Discapacitats 7000000

Des. Joc drets nens i nenes Juristes sense Fronteres Perú Promoció dels DDHH i 2278340
la democràcia /  Infants

Des. Latrinització, salut i sanejaments Assemblea de República Sanitat /  Població general 8000000
Cooperació per la Pau Dominicana

Des. Millora d’un camí veïnal Ajuntament de Mollet Nicaragua Rehabilitació d’infraestructures/  4134520
del Vallès Població general

Des. Millora de la legislació de mutilats Entrepobles El Salvador Sanitat /  Discapacitats 5821664

Des. Millora de la xarxa educativa CIEMEN Kosovo Rehabilitació d’infraestructures/ 7000000
preescolar Infants

Des. Model de producció integral Associació d’Amistat Guatemala Desenvolupament productiu/  5000000
amb el Poble de Guatemala Població general

Des. Modernització del sistema de reg Ajuntament de Sant Vicenç Cuba Desenvolupament rural /  5015150
dels Horts Camperols i població rural

Des. Molí de gra i ambulància Ajuntament de Sant Celoni Gàmbia Desenvolupament rural /  740000
Camperols i població rural

Des. Pavimentació de carrers a Cárdenas Ajuntament de Malgrat Nicaragua Construcció d’infraestructures/ 3500000 SÍ
de Mar / Alcaldía Municipal Població general
de Cárdenas

Des. Posada en marxa de microempreses Fundació Akwaba Costa Educació - Formació /  4000000
d’Ivori Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Programa d’atenció primària de salut Metges sense Fronteres Bolívia Sanitat /  Població general 7000000

Des. Programa de capacitació per Fundación CORDES El Salvador Educació - Formació /  1150000 SÍ
a tècnics agropecuaris Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Programa municipalista a COPEVI Mèxic Desenvolupament   5300000 SÍ
Chiapas, Oaxaca Vereacruz i municipalista /
Districte Federal Població general

Des. Promoció educativa i social Mans Unides Senegal Sanitat /  Joves 6500000

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació —- —- /  —- 2000000 SÍ

Des. Reconstrucció d’habitatges Intermón Hondures Construcció  28000000
d’infraestructures /
Població general

Des. Reconstrucció de la xarxa Sant Quirze Solidari Bòsnia i Rehabilitació d’infraestructures/ 6747000
de conducció d’aigua Hercegovina Població general

Des. Recuperació del transport sanitari Ajuntament de Cornellà Cuba Sanitat /  Població general 3000000
de Llobregat

Des. Restauració de la Casa de Cultura Associació Amics de la Cuba Rehabilitació   4000000
UNESCO del Prat d’infraestructures /
de Llobregat Població general

Des. Subministrament d’aigua potable Associació Catalana El Salvador Construcció d’infraestructures/ 6566168
Enginyeria sense Fronteres Població general

Des. Suport a 3 regions afectades PROIDE Guatemala Equipaments, estris o 3500000
pel Mitch recursos bàsics / 

Població general

Des. Suport a la formació de Associació de Suport als Guatemala Educació - Formació /  Joves 2000000
joves indígenes Refugiats Guatemalencs

Des. Suport a la prevenció de desastres Cooperacció El Salvador Construcció d’infraestructures/ 30499711
Població general
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Des. Suport al Comité de Unidad Associació d’Amistat amb Guatemala Equipaments, estris o 3410000 SÍ
Campesina de Guatemala el Poble de Guatemala recursos bàsics /  

Camperols i població rural

Des. Suport al desenvolupament de Medicus Mundi Bolívia Suport organitzatiu /  7000000
l’atenció primària Població general

Des. Talibes, Enfants de la Rue Col·lectiu per la Igualtat Senegal Sanitat /  Infants del carrer 1000000
en la Diversitat

Des. Turisme i desenvolupament local CEAM - Centre Bolívia Desenvolupament productiu/  3000000
d’Estudis Amazònics Població general

Des. Una llar per a tots Creu Roja de Catalunya Nicaragua Construcció   30000000
d’infraestructures/
Població general

Des. VII Curs sobre educació física Diputació de Barcelona Bolívia Educació - Formació /  1900000
Col·lectius tècnics o 
professionals

Eme. Ajut d’emergència a Creu Roja de Catalunya Nicaragua Ajuda d’emergència /  10000000
Nicaragua - Mitch Població general

Eme. Ajut per als refugiats kosovars Creu Roja Espanyola Albània Ajuda d’emergència /  5000000
Refugiats, desplaçats, 
desmobilitzats

Eme. Caravana Catalana per la pau Fons Català de Cooperació Sàhara Ajuda d’emergència /  1000000 SÍ
al Sàhara Occidental Occidental Refugiats, desplaçats, 

desmobilitzats

Eme. Equip sanitari per a refugiats Associació Humanitària Iugoslàvia Sanitat /  Refugiats, 5634164
kosovars Dr. Josep Trueta desplaçats, desmobilitzats

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Des. Assistència jurídica i investigació ASOPXI – Associació de Xile Promoció dels DDHH i 1244411 SÍ
dels crims comesos per l’exdictador Suport a les Organitzacions la democràcia /  Altres 
Augusto Pinochet Populars Xilenes col·lectius especials

Des. Quota Fons Català de Cooperació Fons Català de Cooperació —- —- /  —- 500000 SÍ

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Des. Actuació en barris i aldees Comitè de Solidaritat Guatemala Rehabilitació 4000000
afectades per l’huracà Mitch Óscar Romero d’infraestructures / 

Població general

Des. Acull: Formació d’estudiants AEJGE - Associació Guinea Educació - Formació /  Joves 390000
equatoguineans d’Estudiants i Joves de Equatorial

Guinea Equatorial

Des. Aigua potable per a Matiavi Ajuda en Acció Equador Construcció 3726236
i Munbigana d’infraestructures /  

Població general

Des. Alfabetització i educació Entrepobles El Salvador Educació - Formació /  1000000
comunitària per a l’emancipació Població general

Des. Construcció de 10 habitatges Associació Casal d’Amics Cuba Construcció 1280000
per a nuclis familiars residents en de Cuba de Lleida d’infraestructures /  
edificis inhabitables de l’Havana Població general

Des. Enfortiment institucional de la Comitè de Solidaritat Nicaragua Suport organitzatiu /  1250000
Fundación Comunidades Cristianas Óscar Romero Població general
de Base de Masaya

Des. Escola de capacitació i gestió Creu Roja de Catalunya Colòmbia Educació - Formació /  3720000
comunitària Altres col·lectius especials

Des. Programa d’autoconstrucció Fundació Pau i Solidaritat Hondures Construcció 5250000
assistida d’habitatges d’infraestructures /  

Població general
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Des. Programa de salut maternoinfantil Mans Unides Kenya Sanitat /  Dones 5000000
a Kisum

Des. Suport al desenvolupament de Associació Casal d’Amics Cuba Desenvolupament productiu /  1610000
la cunicultura i construcció d’un de Cuba de Lleida Camperols i població rural
centre multiplicador i d’entrenament
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PROJECTES DE COOPERACIÓ 1999 - MANCOMUNITATS
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MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Des. 1a fase de construcció del SODEPAU Nicaragua Construcció 1500000
municipi de San Juan de d’infraestructures /  
Cinco Pinos, Chinandega Població general

Des. Ampliació xarxa d’aigua MMAMB Cuba Construcció d’infraestructures/  2150000
Població general

Des. Aules i tallers ocupacionals Arquitectes sense Fronteres Equador Educació - Formació /  1500000
a Guayaquil Població general

Des. Aules Taller MMAMB Brasil Educació - Formació /  1725000
Població general

Des. Casa d’Acollida d’adolescents CEBS - Comunidades Nicaragua Construcció 2000000 SÍ
en risc Eclesiales de Base d’infraestructures / Joves

Des. Construcció d’habitatges a la Alcaldía Municipal de Estelí Nicaragua Construcció 2750000 SÍ
municipalitat d’Estelí d’infraestructures /  

Població general

Des. Construcció d’habitatges UPIV - Unidad Provincial Cuba Construcció 2500000 SÍ
econòmics per a famílies residents de Inversiones de la Vivienda d’infraestructures /  
en edificacions inhabitables Població general

Des. Construcció i condicionament CIEMEN Kosovo Sanitat /  Refugiats, 750000
d’un centre d’atenció primaria de desplaçats, desmobilitzats
salut per a refugiats kosovars

Des. Creació neta d’ocupació femenina Fundació Codespa Haití Promoció sociolaboral /  1750000
entre les capes més pobres de la Dones
població d’Haití amb la construcció 
d’una fleca i la foramció professional

Des. Desenvolupament integral de les Mans Unides Guatemala Desenvolupament social /  1575000
poblacions de l’àrea de Població general
San Benito (El Petén)

Des. Educació comunitària a través Creu Roja de Catalunya Colòmbia Educació - Formació /  1750000
de ràdios rurals Camperols i població rural

Des. Educacio sociosanitària MMAMB Algèria Educació - Formació /  2000000
Població general

Des. Equipaments col·lectius a Gaza MMAMB Palestina Desenvolupament social / 1500000
Població general

Des. Gestió deixalles Figuig MMAMB Marroc Protecció del medi ambient /  1250000
Població general

Des. Gestió integral de deixalles sòlides MÓN-3 Universitaris El Salvador Protecció del medi ambient / 1065000
urbanes a Quetzaltepeque pel Tercer Món Població general

Des. Implantació d’un sistema de Ajuntament del Prat Cuba Construcció   2350000 SÍ
producció i distribució d’aigua de Llobregat d’infraestructures/
potable a Gibara Població general

Des. Introducció d’energia elèctrica a Alcaldía Municipal de El Salvador Construcció 2750000 SÍ
dues comunitats rurals de Morazán Meanguera / Alcaldía d’infraestructures /  

Municipal de Jocoaitique Població general

Des. Manteniment de l’escola Poder Popular Cuba Construcció 300000 SÍ
Evelio Rodríguez Centro Habana d’infraestructures /  Infants

Des. Microrrec a Colcha MMAMB Bolívia Desenvolupament productiu/  1250000
Camperols i població rural

Des. Modernització del sistema de reg Poder Popular de Banes Cuba Desenvolupament productiu/  2750000 SÍ
Godínez-Fustete Població general
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Des. Pavimenació i drenatges a Alcaldía Municipal de Nicaragua Construcció 1500000 SÍ
San Miguelito San Miguelito d’infraestructures / 

Població general

Des. Planta pilot de depuració d’aigües CEAM - Centre d’Estudis Bolívia Construcció 1250000
residuals a la província de Moxos Amazònics d’infraestructures /  
(Amazònia boliviana) Població general

Des. Producció de sucre orgànic MMAMB Cuba Desenvolupament productiu/  1250000
Camperols i població rural

Des. Programa de coordinació regional Vetermón - Veterinaris República Suport organitzatiu /  1500000
agropecuària sense Fronteres Dominicana Camperols i població rural

Des. Rec Alausi MMAMB Equador Construcció d’infraestructures/  2125000
Població general

Des. Reconstrucció d’una escola MMAMB Bòsnia i Rehabilitació 2000000
Hercegovina d’infraestructures /  Infants

Des. Rehabilitació de l’edifici del Poder Popular de Cuba Rehabilitació 700000 SÍ
carrer 23, núm. 508, del municipi Plaza de la Revolución d’infraestructures /  
Plaza de la Revolución Població general

Des. Sistema local d’educació de Ajuntament de Cornellà El Salvador Educació - Formació /  1050000
Meanguera-SILEM de Llobregat Col·lectius tècnics o 

professionals

Des. Suport a diferents programes Setem Catalunya Nicaragua Desenvolupament social /  757000
socials i d’assistència bàsica en Població general
barris marginals de Nicaragua

Des. Suport a la xarxa nacional Medicus Mundi Mauritània Sanitat /  Població general 1500000
d’ortopedia i rehabilitació 
funcional a Mauritània

Des. Suport a les iniciatives legislatives Entrepobles El Salvador Suport organitzatiu /  Dones 1250000
de les dones de El Salvador

Des. Suport al Centre de Defensa Cooperacció Brasil Promoció dels DDHH i 750000
dels Drets de la Infància i de la democràcia /  Infants
l’Adolescència de Brasília

Des. Suport integral a l’educació Educació sense Fronteres El Salvador Educació - Formació /  1750000
de les comunitats repatriades Refugiats, desplaçats, 
del nord de Cabañas desmobilitzats

Des. Taller artesanal juvenil La Josefina Ajuda en Acció Equador Promoció sociolaboral /  Joves 937000

Des. Viver municipal de Chinandega Alcaldía Municipal de Nicaragua Protecció del medi ambient / 850000 SÍ
Chinandega Població general

Eme. Ajut d’emergència a la MMAMB República Ajuda d’emergència /  903500
República Dominicana Dominicana Població general

Eme. Ajut d’emergència pel sud Fons Català de Cooperació Sudan Ajuda d’emergència /  750000 SÍ
del Sudan Població general
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I ACOLLIDA TEMPORAL 1999 - AJUNTAMENTS

Tipus Títol del projecte Entitat Tipus d’activitat Import Fons

ABRERA

Sen. Conferència grup solidari de l'Institut IES Ultrera Conferència - xerrada - informació 10000

ARBÚCIES

Ac.T. Colònies nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 500000
d'Amics del Poble Sahrauí

BADALONA

Ac.T. Acollida d'infants bosnians i activitats de ESPLAC Acolliment - estades 550000 SÍ
sensibilització del infants, joves Esplais Catalans (Badalona)
i adults de Badalona

Ac.T. Casa d'acollida d'immigrants Associació Juvenil Promoció, integració i mediació 3630000 SÍ
i persones procedents de zones La Rotllana d'immigrants
de conflicte

Sen. Campanya cap nen sense joguina Ajuntament de Badalona Campanya de sensibilització 1500000

Sen. Festival per a la justícia Ajuntament de Badalona / Activitats lúdiques / 3500000
Entitats Locals Activitats culturals

Sen. Fira Primavera Ajuntament de Badalona / Activitats lúdiques / 500000
Entitats Locals Activitats culturals

Sen. Projecte de crèdit variable Badalona Solidària Formació 2420000 SÍ
Apunta't a la solidaritat

Sen. Projecte de sensibilització i de CADICC Campanya de sensibilització 907500 SÍ
solidaritat amb Àfrica a Badalona Centre d'Harmonitzacio

i Dinamització Intercultural

Sen. Projecte de sensibilització i AMPA CEIP Escola Jungfrau Formació 841500 SÍ
intercanvi d'experiències

BARBERÀ DEL VALLÈS

Ac.T. Acolliment de nens de Bòsnia Esplai de Barberà del Vallès Acolliment - estades 200000

Ac.T. Acolliment nens de Cuba Ajuntament de Acolliment - estades 1564031
Barberà del Vallès

Sen. Conferències sobre Cuba --- Conferència - xerrada - informació 50000

BARCELONA

Ac.T. Colònies 1999 per a infants sahrauís Districte Horta-Guinardó Acolliment - estades 2000000
Aj. Barcelona

Ac.T. Colònies 99 Districte Sant Martí Acolliment - estades 1200000
Aj. Barcelona

Ac.T. Colònies per a nens i nenes sahrauís Col·lectiu per la Acolliment - estades 2000000
Igualtat en la Diversitat

Ac.T. Intercanvi Juvenil a Sarajevo Mestres per Bòsnia Acolliment - estades 381000

Ac.T. Oci i temps lliure amb infància i Associació d'Ecologistes Promoció, integració i 1200000
famílies refugiades de Barcelona mediació d'immigrants

ECOS de Barna

Sen. 1a Setmana Cultural Afrocatalana ETANE Campanya de sensibilització 1250000
a Barcelona

Sen. Activitats de Formació intercultural, Col·legi Oficial de Psicòlegs Formació 1500000
sensibilització i intervenció psicosocial de Catalunya

Sen. Activitats de la Comissió Ciutadana Gabinet de Activitats lúdiques / 900000
Barcelona-l'Havana Relacions Internacionals Activitats culturals

Aj. Barcelona
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Sen. Amèrica Llatina més a prop Districte Sant Martí - Conferència - xerrada - 2000000
Aj. Barcelona informació

Sen. Amics de Marianao Districte Sants-Montjuïc - Materials de difusió 1000000
Aj. Barcelona

Sen. Anuncis en premsa Barcelona-Colòmbia Comissió Municipal de Materials de difusió 500000
Cooperació Internacional - 
Aj. Barcelona

Sen. Apropa't a Amèrica Central Creu Roja de Catalunya Conferència - xerrada - 1250000
informació

Sen. Apropar cultures L'Arc - Taller de Música  Activitats lúdiques / 300000
Fundació Privada Activitats culturals

Sen. Biblioteca, infoteca i ludoteca Associació d'Ecologistes Promoció, integració i 800000
intercultural de Barcelona - mediació d'immigrants

ECOS de Barna

Sen. Campanya 10è aniversari d'Etane ETANE Conferència - xerrada - 850000
informació

Sen. Camps de solidaritat. Setem Catalunya Formació 2000000
Formació per a 325 joves catalans 
a països del tercer món

Sen. Centro Internacional Indígena Proyecto Águila Conferència - xerrada - 400000
a Barcelona informació

Sen. Col·laboració amb els actes Districte 11 - Sarajevo Activitats lúdiques / 500000
d'homenatge a Víctor Jara Activitats culturals

Sen. Com viure a Barcelona: AEJGE Activitats lúdiques / 800000
tercer festival de la joventut Associació d'Estudiants i Activitats culturals

Joves de Guinea Equatorial

Sen. Connectar-se per cooperar Districte Nou Barris  Formació 2100000
Aj. Barcelona

Sen. Diàlegs inteculturals a Districte Sarrià-Sant Gervasi  Campanya de sensibilització 2000000
Sarrià-Sant Gervasi Aj. Barcelona

Sen. Diversnet Ravalnet Formació 1250000

Sen. Edició Catalana de la revista ACSAR - Associació Materials de difusió 2300000
Refugiats de l'Acnur Catalana de Solidaritat i 

Ajuda als Refugiats

Sen. Educació ara per Àfrica Intermón Activitats lúdiques / 2000000
Activitats culturals

Sen. El barri, espai de tolerància FAVB - Federació Formació 1900000
d'Associacions de Veïns 
de Barcelona

Sen. El Poblenou s'apropa al Magrib Districte Sant Martí Promoció, integració i 1000000
Aj. Barcelona mediació d'immigrants

Sen. El Pueblo Bubi con el Pueblo Catalán Asociación Cultural Riebapua Exposició 875000

Sen. Elaboració de dossiers i plafons Bayt Al-Thaqaf - Asociación Materials de difusió 1500000
sobre la cultura Àrab-musulmana Española de Amistad con 

los Pueblos Árabes

Sen. Els drets humans al món laboral Fundació Pau i Solidaritat Campanya de sensibilització 1500000

Sen. Els teus companys i els seus contes Educació sense Fronteres Formació 1300000

Sen. Entre poc i massa: Cooperacció Exposició 1000000
el joc del mercat mundial

Sen. Foment de la Solidaritat, Federació Formació 2400000
de les relacions Casa de la Solidaritat

Sen. III Cicle Intercultural Sagrada Família Districte l'Eixample Activitats lúdiques / 1600000
Coneguem Centreamèrica Aj. Barcelona Activitats culturals

Sen. Jornades Al nord, el sud és notícia? Col·legi de Periodistes Conferència - xerrada - 2000000
de Catalunya informació
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Sen. Jornades internacionals Justícia i Pau Conferència - xerrada - 2000000
sobre el Deute Extern informació

Sen. Jove Solidari?, què en penses? MÓN-3 Formació 2000000
Universitaris pel Tercer Món

Sen. La solidaritat en moviment Cooperacció Formació 1500000
als districtes de Barcelona

Sen. Nou Barris solidari Districte Nou Barris Campanya de sensibilització 1000000
Aj. Barcelona

Sen. Observatori permanent de les CEA Conferència - xerrada - 2000000
societats africanes (Opsaf-3) Centre d'Estudis Africans informació

Sen. Per un lleure solidari amb els països Moviment de Centres Formació 1750000
del Sud des d'un diàleg intercultural d'Esplai Cristians - 

Fundació Pere Tarrés

Sen. Premi Barcelona Solidaritat Conxita Mata Fuentes --- 1000000

Sen. Premi internacional Alfons Comín Fundació Alfons Comín --- 1530000

Sen. Publicacions Associació Mfundi-Kupa Materials de difusió 1250000

Sen. Sant Andreu-Cooperació Districte Sant Andreu Campanya de sensibilització 1900000
Aj. Barcelona

Sen. Sensibilitzar per actuar JISB - Joves per la Igualtat Campanya de sensibilització 600000
i la Solidaritat de Barcelona

Sen. Setmana Cultural de Tunis Districte Gràcia Activitats lúdiques / 1500000
Aj. Barcelona Activitats culturals

Sen. Un món de jocs a l'Eixample Districte l'Eixample Activitats lúdiques / 2400000
Aj. Barcelona Activitats culturals

Sen. V Jornades Àrabs a Barcelona Associació Catalunya-Líban Conferència - xerrada - 1200000
informació

Sen. VII Festa de la Diversitat SOS Racisme Activitats lúdiques / 8160000
Activitats culturals

Sen. X Trobada de Barcelona Fundació per la Pau Formació 1000000
"Cap a la solució dels 
conflictes armats"

Sen. Xarxa de recursos d'educació Federació Comunicació Campanya de sensibilització 1200000
per a la pau, el desenvolupament i per a la Cooperació
la inteculturalitat, manteniment del 
servei i elaboració de materials sobre 
agricultura, alimentació i relacions nord-sud

Sup. Adquisició de material informàtic Associació Itondi-Kribi Suport organitzatiu 1000000
i audiovisual

Sup. Ampliació de la infraestructura Entrepobles Suport organitzatiu 406644
d'Entrepobles

Sup. Aula de Solidaritat MÓN-3 Suport organitzatiu 1596816 SÍ
Josep Maria Valverde Universitaris pel Tercer Món

Sup. Campanya de captació de fons, Fundació per la Pau Suport organitzatiu 1400000
socis i col·laboradors per la pau

Sup. Captació de socis i consolidació del Pallassos sense Fronteres Suport organitzatiu 2000000
servei d'atenció i fidelització al soci 
mitjançant la Unitat d'Atenció al Soci

Sup. Cara i Pau SCI Servei Civil Internacional Suport organitzatiu 1400000

Sup. Condicionament del local Amics del Nepal Suport organitzatiu 500000
dels Amics del Nepal

Sup. Consolidació del grup de voluntaris/es Vetermón - Suport organitzatiu 2000000
de Veterinaris sense Fronteres a Barcelona Veterinaris sense Fronteres

Sup. Creació d'un espai polivalent: SOLC Suport organitzatiu 800000
aula de formació i zona de treball 
per a voluntàries i voluntaris
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Sup. Dotació d'infraestructura per al Asociación Puente para Suport organitzatiu 500000
funcionament de l'Asociación Puente el Desarrollo y la Cooperación
para el Desarrollo y la Cooperación

Sup. Mou-te!: JISB - Joves per la Igualtat i Campanya de sensibilització 300000
Fem una Barcelona oberta al món la Solidaritat de Barcelona

Sup. Optimització i reorganització dels Medicus Mundi Suport organitzatiu 1400000
procediments i eines comptables de MMC

Sup. Suport a la infraestructura La Tercera Edat Suport organitzatiu 300000
per al Tercer Món

Sup. Suport a les activitats de Justícia i Pau Justícia i Pau Suport organitzatiu 2550000

Sup. Suport a les activitats de la Federació Federació Catalana d'ONG Suport organitzatiu 2550000
Catalana d'ONG pel Desenvolupament per al Desenvolupament

Sup. Suport al funcionament i enfortiment Cooperacció Suport organitzatiu 2100000
de Cooperacció

Sup. Suport per a l'ampliació de donants, Bayt Al-Thaqaf Suport organitzatiu 1600000
col·laboradors i voluntaris Asociación Española de 

Amistad con los Pueblos Árabes

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Sen. Agenda Llatinoamericana 2000 Entitats locals de Campanya de sensibilització 40000
la Bisbal d'Empordà

BLANES

Ac.T. Colònies d'infants del poble sahrauí ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 800000
d'Amics del Poble Sahrauí

CALDES DE MONTBUI

Sen. Fons bibliogràfic de la cultura de Pau Caldes Solidària Formació 500000

CAMPRODON

Sen. Exposició sobre el poema de Comissió de Solidaritat Exposició 4380
Eduardo Galeano "Los nadies" de Camprodon

Sen. Informació sobre l'ajuda a Managua Comissió de Solidaritat Materials de difusió 33000
"Escuela popular de música de Camprodon
Gerardo Barreto"

Sen. Recursos d'animació intercultural. Comissió de Solidaritat Formació 97710
Projecte de reconstrucció de vies de de Camprodon
diàleg entre joves de Bòsnia i Hercegovina

CARDEDEU

Ac.T. Associació Catalana nens sahrauís --- Acolliment - estades 42000

Ac.T. Colonies nens sahrauís --- Acolliment - estades 449210

Sen. Acampada solidària --- Activitats lúdiques / 34800
Activitats culturals

Sen. Setmana de la Pau i la Solidaritat --- Activitats lúdiques / 236838
Activitats culturals

CASTELLAR DEL VALLÈS

Sen. Conferència sobre el Deute Extern Castellar Solidari Conferència - xerrada - informació 40000

Sen. Setmana de la solidaritat Grup Acció Solidaria (IES) Activitats lúdiques / 160000
Activitats culturals

CASTELLBISBAL

Sen. Aula de solidaritat MÓN-3 Formació 500000 SÍ
Josep Maria Valverde Universitaris pel Tercer Món

Sen. Activitats de la Comissió Comissió d'Agermanament --- 3633340
d'Agermanament amb l'Havana Vieja amb l'Havana Vieja
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Sen. Àrea Mediterrànea 1999 Catalunya Fons Català de Cooperació Campanya de sensibilització 1000000 SÍ

Sen. Xarxes municipals de comerç just i Sodepau Campanya de sensibilització 1000000 SÍ
consum responsable i solidari

CASTELLÒ D’EMPÚRIES

Sen. Sensibilització-globalització Associació Joan Alsina Activitats lúdiques / 500000
Activitats culturals

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Ac.T. Acolliment nens i nenes bosnians Club Infantil Cerdanyola Acolliment - estades 514000

Ac.T. Acolliment nens i nenes colombians Club Infantil Cerdanyola Acolliment - estades 1486000

Sen. Homenatge a Víctor Jara. Associació Nuestra América Conferència - xerrada - informació 250000
Dia internacional dels drets humans

Sen. Per un món sense execucions Amnistia Internacional Formació 321250

L’ESCALA

Sen. no s'especifica --- --- 800000

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Ac.T. Colònies d'estiu per a infants --- Acolliment - estades 530000
del Sàhara Occidental

Sen. Campanya "Esplugues per Kosovo" Ajuntament Campanya de sensibilització 300000
d'Esplugues de Llobregat

Sen. Exposició Entre poc i massa Ajuntament Exposició 100000
d'Esplugues de Llobregat

Sen. Seminari Deute Extern Grup de Solidaritat Ayllu Conferència - xerrada - informació 100000

LA FATARELLA

Ac.T. Acollida de nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 159000
d'Amics del Poble Sahrauí

FIGUERES

Ac.T. Acolliment de nens de Bielorússia Ajuntament de Figueres Acolliment - estades 1371842

Ac.T. Acolliment de nens del Sàhara Ajuntament de Figueres / Acolliment - estades 1578270
ACAPS

Sen. Exposició Entre poc i massa; Cooperacció Exposició 840000
el joc del mercat mundial

Sen. La guerra del Kosovo o el Coordinadora d'ONG Conferència - xerrada - informació 50000
conflicte bèl·lic dels Balcans de l'Alt Empordà

LA GARRIGA

Sen. La Garriga Acull --- Formació 600000

Sen. La Garriga Societat civil La Garriga Societat Civil Campanya de sensibilització 250000

Sen. Setmana de la Pau --- Activitats lúdiques / 100000
Activitats culturals

GAVÀ

Ac.T. Colònies d'estiu nens sahrauís --- Acolliment - estades 3000000

Sen. Activitats de sensibilització Ajuntament de Gavà Activitats lúdiques / 200000
amb el poble sahrauí Activitats culturals

Sen. Beques per a cooperants Ajuntament de Gavà Formació 500000
en camps de solidaritat

Sen. Curs d'introducció a la Setem Catalunya Formació 125000
cooperació internacional
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Sen. Esplai d'estiu per a la solidaritat Ajuntament de Gavà Activitats lúdiques / 900000
Activitats culturals

Sen. Exposicions sobre solidaritat i cooperació Entitats locals de Gavà Exposició 400000

Sen. Festa de sensibilització sobre la pau Ajuntament de Gavà / Activitats lúdiques / 400000
ACAPS Activitats culturals

GIRONA

Ac.T. Colònies per a nens i nenes ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 1716774
del Poble Sahrauí d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Agenda Llatinoamericana Comissió Agenda Conferència - xerrada - informació 100000
Llatinoamericana de Justícia i Pau

Sen. Altres accions puntuals Ajuntament de Girona Campanya de sensibilització 552212

Sen. Campanya Deute extern CeDRe Conferència - xerrada - informació 428936

Sen. Convenció drets de l'infant Ajuntament de Girona Conferència - xerrada - informació 270000

Sen. Exposició Bolívia Solar - Arquitectura Solidària Exposició 28000

Sen. Exposició Plou sobre mullat CeDRe Exposició 204057

Sen. Projecte Cedre Coordinadora d'ONG Campanya de sensibilització 1500000
solidàries de les comarques 
gironines i l'Alt Maresme / CeDRe

Sen. Setmana intercultural de Girona - Fundació SER.GI Activitats lúdiques / 1000000
9a escola d'estiu sobre interculturalitat. Activitats culturals
4t Fòrum intercultural

L’HOSPITALET

Ac.T. Activitats d'estiu 1999 Associació Esportiva --- 480000
l'Hospitalet

Ac.T. Ajuda econòmica per atendre María Ángeles Mena Acolliment - estades 400000
les necessitats d'un nen sahrauí

Ac.T. Colònies nens i nenes sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 1590000
d'Amics del Poble Sahrauí

Ac.T. Projecte de Colònies 1999 per a Associació de Famílies Acolliment - estades 700000
nens i nenes Sahrauís procendents Solidàries amb Nens Sahrauís
dels campaments de refugiats de Tinduf

Sen. Acte-homenatge a Salvador Allende Centro Salvador Allende Conferència - xerrada - informació 400000

Sen. Campanya de sensibilització Metges Solidaris de Catalunya Campanya de sensibilització 200000

Sen. Comerç Just Fundació Akwaba --- 500000

Sen. Difusió i sensibilitzacio entorn de la Voluntaris per Bòsnia --- 200000
situació i problemàtiques de les 
persones amb disminució de la 
Universitat de Tuzla

Sen. Exposició Benvinguts a l'Àfrica Intermón Exposició 3000000

Sen. Exposició del Trescaclosques solidari Tarlatana Exposició 232000

Sen. Festa de la Diversitat Comissió de Festes Activitats lúdiques / 1000000
Collblanc Torrassa Activitats culturals

Sen. La infància robada Creu Roja de l'Hospitalet --- 500000

Sen. Organització d'activitats sobre la Centre d'Estudis i Debats --- 150000
formació, defensa i pràctica dels valors de l'Esquerra Socialista 
i principis del socialisne democràtic de Catalunya

Sen. Projecte de sensibilització Associació Catalana --- 225000
"Fibrosi quística i cooperació" de Fibrosi Quística

Sen. Projecte de solidaritat i sensibilització Federació Catalana --- 750000
amb els infants de carrer del Brasil de l'Esplai

Sen. Sensibilització per actuar JISH - Joves per la Igualtat --- 1500000
i la Solidaritat de l'Hospitalet
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Sen. Sisena edició de SOLID'ART Tarlatana --- 250000

Sen. Tots som Meninos Federació Catalana de l'Esplai --- 350000

IGUALADA

Ac.T. Colònies infants bosnians Creu Roja de l'Anoia Acolliment - estades 650000

Ac.T. Colònies infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 1300000
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Campanya condonació del deute extern Justícia i Pau Campanya de sensibilització 80000

LLEIDA

Ac.T. Acolliment d'infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 2507740
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Accions per tal de promoure la Associació per Formació 416250
sensibilització sobre la problemàtica a les Nacions Unides
de les relacions nord-sud i el seu 
impacte en el subdesenvolupament

Sen. Activitat infantil: cloenda campanya Creu Roja de Catalunya Formació 327850
"La infància robada"

Sen. Campanya de sensibilització AMIC - Associació d'Ajuda Promoció, integració i 601217
en el centre escolar-fase I Mútua a l'Immigrant mediació d'immigrants

a Catalunya

Sen. Cicle de conferències sobre els efectes Centre de Cooperació Formació 262200
de la mundialització sobre el Internacional de Lleida
desenvolupament dels països

Sen. Creació d'un centre d'informació Centre de Cooperació Conferència - xerrada - informació 615000
i documentació sobre solidaritat Internacional de Lleida
i cooperació

Sen. Exposició i xerrada col·loqui: Creu Roja de Catalunya Exposició 251182
La guerra no es un juego de niños

Sen. Exposició i xerrades sobre el moviment Centre de Cooperació Exposició 135000
de treballadors sense terra de Brasil Internacional de Lleida

Sen. IV Jornada universitària per a la solidaritat Centre de Cooperació Activitats lúdiques / 248000
Internacional de Lleida Activitats culturals

Sen. Joves i minories MPDL Lleida Solidària Promoció, integració i 809750
mediació d'immigrants

Sen. Mostra "Lleida Respon" Ajuntament de Lleida Conferència - xerrada - informació 2983009

Sen. Mostra de cinema sobre Centre de Cooperació Activitats lúdiques / 275000
l'antiga Iugoslàvia Internacional de Lleida Activitats culturals

Sen. Promoció del voluntariat MPDL Lleida Solidària Formació 159600

Sen. Treballem per un món solidari: Fundació Pau i Solidaritat Promoció, integració i 557336
Drets humans mediació d'immigrants

Sen. Un dia per l'esperança Intermón Activitats lúdiques / 815323
Activitats culturals

LLIÇÀ D’AMUNT

Sen. Sopar solidari.Agermanament Lliçà Solidari Campanya de sensibilització 300000

LLORET DE MAR

Sen. Col·laboració homenatge --- Conferència - xerrada - informació 57227
refugiats Kosovo

LLUÇÀ

Sen. Participació Campanya per Kosovo Ajuntament de Lluçà Campanya de sensibilització 20000
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MALGRAT DE MAR

Ac.T. Acollida nens sahrauís Plataforma Malgrat de Mar Acolliment - estades 720000
pel Sàhara

Sen. Campanya contra la fam Mans Unides Campanya de sensibilització 64600

Sen. Edició d'un llibret de l'agermanament Ajuntament de Conferència - xerrada - informació 65540
amb Cárdenas Malgrat de Mar

MANRESA

Sen. Aportació pel camp de treball Bages per a Tothom Acolliment - estades 75000
de joves a Palestina

Sen. Audiovisual sobre:Mali, Costa d'Ivori, IES Lluís de Paguera Conferència - xerrada - informació 33000
i Senegal

Sen. Campanya deute extern, deute etern Càritas Manresa / Exposició 258750
Justícia i Pau / Mans Unides

Sen. Campanya Tots som a casa Amics Bisbe Pere Casaldàliga Campanya de sensibilització 75000
els immigrants

Sen. Creu Roja Manresa, pel suport al Creu Roja de Catalunya Campanya de sensibilització 2500000
programa de sensibilització

Sen. Esplai Popular Barri Antic Esplai Popular Activitats lúdiques / 290000
Activitats culturals

Sen. Festa del Comerç Just Grup Escoltes de Manresa Activitats lúdiques / 81000
Activitats culturals

Sen. Projecte de servei multicultural Coordinadora de Conferència - xerrada - informació 375000
Biblioteques Veïnals de Manresa

Sen. Sensibilització a joves de Creu Roja de la Joventut Formació 88000
Creu Roja Joventut

Sen. Sensibilització sobre els Grans Llacs Inshuti Campanya de sensibilització 80000

Sen. V Curs de formació de joves Centre UNESCO Formació 638000
de la Mediterrània de Catalunya

MARTORELL

Ac.T. Estades nens sahrauís --- Acolliment - estades 1000000

Sen. Festival Dogan --- Activitats lúdiques / 300000
Activitats culturals

Sen. La infància robada Creu Roja de Catalunya Exposició 100000

Sen. Tallers Visquem la Diversitat Visquem la Diversitat Activitats lúdiques / 500000
Activitats culturals

MASQUEFA

Ac.T. Estades de nens de Bielorrúsia Grup de Solidaritat Acolliment - estades 500000
de Bielorrússia

MATARÓ

Ac.T. Colònies infantils sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 1332807
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Acosta't a Nicaragua Creu Roja de Catalunya Materials de difusió 496614

Sen. Àrea Mediterrània Fons Català de Cooperació Campanya de sensibilització 1000000 SÍ

Sen. Campanya d'ajuda humanitària Grup Tercer Món-Mataró / Campanya de sensibilització 69000
a Kosovo Secció Local de la Creu Roja

Sen. Centre de Cooperació i Solidaritat Centre de Cooperació Activitats diverses 442926
"La Peixateria" Programa Anual Internacional de Lleida

Sen. El treball infantil:un dret o un deure? CASAL - Centre Activitats lúdiques / 463059
Autogestionari de Activitats culturals
Solidaritat de l'Àrea Llatina
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Sen. Les Mediterrànies (2a part) Assemblea de Cooperació Exposició 597279
per la Pau

MOLINS DE REI

Ac.T. Colònies d'estiu per a infants sahrauís ONG Nicaragua i Cooperació/ Acolliment - estades 1000000
Famílies Acollidores

Sen. Activitats de sensibilització i Amnistia Internacional Formació 265000
denúncia a la vila

Sen. Educació per la pau als Sodepau Formació 84800
instituts de secundària

Sen. Festa de la diversitat a la vila Molins de Rei Solidari Activitats lúdiques / 500000
Activitats culturals

Sen. Ludoteca de Nadal Fundació Akwaba Activitats lúdiques / 25000
Activitats culturals

Sen. Projecte Comerç Just i Solidari Organització de Comerç Just Campanya de sensibilització 500000

Sen. Tallers d'Educació per la Pau i Ajuntament de Molins de Rei Formació 282100
el desenvolupament a l'aula

Sen. Tallers de formació per a líders SOS Racisme Formació 64200
d'esplais i de centres d'educació 
no formal del municipi

MOLLET DEL VALLÈS

Ac.T. Colònies joves bosnians Fundació DIJVIAK i CEMETI Acolliment - estades 600000

Ac.T. Colònies nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 496000
d'Amics del Poble Sahrauí

Ac.T. Pis per a malalts sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 500000
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Activitats de la Campanya Ajuntament de Mollet del Conferència - xerrada - informació 500000
reconstruïm Cinco Pinos Vallès i entitats de l'àmbit

Sen. Campanya música solidària Escola Municipal de Música Activitats lúdiques / 175000
de Mollet del Vallès Activitats culturals

Sen. Exposició contra el deute extern Justícia i Pau Exposició 80000

Sen. Exposició L'Aixa i en Dris busquen pis Cooperacció Exposició 225000

Sen. Festa de Cinco Pinos Irmandade a Noza Galiza Activitats lúdiques / 51000
Activitats culturals

Sen. Festa de la diversitat de SOS Racisme SOS Racisme Activitats lúdiques / 250000
a Barcelona Activitats culturals

Sen. Festa recital de les entitats de solidaritat Ajuntament de Mollet Activitats lúdiques / 300000
del Vallès i entitats de l'àmbit Activitats culturals

Sen. Festa solidària de cap d'any Associació Morats i Torrats Activitats lúdiques / 220000
Activitats culturals

Sen. Festa solidaritat amb Cinco Pinos Associació Cinco Pinos Activitats lúdiques / 209000
dins la Mostra d'entitats Activitats culturals

Sen. Tallers solidaris al Saló de la Infància Ajuntament de Mollet Activitats lúdiques / 265000
de Mollet del Vallès Activitats culturals

MONTCADA I REIXAC

Ac.T. Colònies de nens i nenes sahrauís --- Acolliment - estades 993110

Sen. Aportació Festival Pro-Àfrica Setem Catalunya Activitats lúdiques / 540000
Activitats culturals

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ac.T. Ajut pis malalts sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 300000
d'Amics del Poble Sahrauí
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Ac.T. Colònies d'estiu nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 540000
d'Amics del Poble Sahrauí

OLOT

Ac.T. Estades infants sahrauís Garrotxa Solidària Acolliment - estades 500000

Sen. Coneguem altres cultures Monitors Cooperants d'Olot Conferència - xerrada - informació 300000

PALAFRUGELL

Ac.T. Colònies nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 500000
d'Amics del Poble Sahrauí

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

Ac.T. Colònies de nens bosnians --- Acolliment - estades 700000

PARETS DEL VALLÈS

Ac.T. Colònies nens bosnians Entitats locals de Parets Acolliment - estades 468556
del Vallès

Ac.T. Colònies nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 116000
d'Amics del Poble Sahrauí

Ac.T. Pis d'acollida refugiats del Consell Comarcal Acolliment - estades 250000
Sàhara Occidental Vallès Occidental

POLINYÀ

Sen. III Fira de la Tolerància Ajuntament de Polinyà / Activitats lúdiques / 502595
ONG / Entitats Activitats culturals

EL PRAT DE LLOBREGAT

Ac.T. Colònies nenes i nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 1672588
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. 6a Festa El Prat Solidari Comissió El Prat Solidari Activitats lúdiques / 2226419
Activitats culturals

Sen. Beques col·laboració i assistència Ajuntament del Prat Conferència - xerrada - informació 300000
propostes didàctiques de Llobregat
centres de primària

Sen. Festa solidària amb joves Ajuntament del Prat Activitats lúdiques / 100000
de Llobregat Activitats culturals

Sen. Jornades El Prat per Kosovo Ajuntament del Prat Conferència - xerrada - informació 95000
de Llobregat

Sen. Lloguer Ludoetnia SOS Racisme Promoció, integració i 25000
mediació d'immigrants

PREMIÀ DE DALT

Ac.T. Acolliment nens sahrauís Plataforma Ajut Poble Sahrauí Acolliment - estades 300000

PREMIÀ DE MAR

Ac.T. Colònies nens sahrauís --- Acolliment - estades 900000

PUIGPELAT

Ac.T. Colònies nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 100000
d'Amics del Poble Sahrauí

QUART

Ac.T. Colònies nens sahrauís --- Acolliment - estades 240000
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REUS

Ac.T. Colònies nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 689000
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Campanya informació mercat Medicus Mundi Campanya de sensibilització 125000

Sup. Suport organitzatiu a ACAPS ACAPS - Associació Catalana Suport organitzatiu 2000000
d'Amics del Poble Sahrauí

RIUDARENES

Sen. 1 Km per la Pau CIEMEN Activitats lúdiques / 50000
Activitats culturals

RUBÍ

Ac.T. Acollida nens sahrauís RAPS Acolliment - estades 967000

Ac.T. Festa d'acollida nens sahrauís RAPS Activitats lúdiques / 174000
Activitats culturals

Sen. Edició nadales solidàries Rubí Solidari Campanya de sensibilització 323640

Sen. Estada Ballet Español de Cuba Ajuntament de Rubí Campanya de sensibilització 1343036

Sen. Festa de la diversitat i la solidaritat Entitats locals de Rubí Activitats lúdiques / 420000
a Rubí Activitats culturals

Sen. Visites i xerrades sobre Ajuntament de Rubí Conferència - xerrada - informació 202339
solidaritat i cooperació

SABADELL

Ac.T. Colònies d'estiu nens sahrauís Solidaris amb el Poble Sahrauí Acolliment - estades 2000000

Sen. Campanya de control d'armes lleugeres Diverses ONG de Sabadell Campanya de sensibilització 1000000

Sen. Sensibilització vària Fundació Pau i Solidaritat --- 60000

Sen. Sensibilització vària Comitè de Solidaritat --- 130000
Óscar Romero de Sabadell

Sen. Sensibilització vària Associació Africana --- 140000
de Sabadell

Sen. Sensibilització vària Casal d'amistat --- 300000
Catalano-Cubà de Sabadell

Sen. Sensibilització vària Solidaritat amb --- 400000
Centreamèrica

Sen. Sensibilització vària Lliga dels Drets dels Pobles --- 1800000

Sen. Xarxa d'apel·lacions per respondre Amnistia Internacional - Campanya de sensibilització 250000
accions urgents Grup local de Sabadell

SALOU

Ac.T. Vacances saludables per a nens --- Acolliment - estades 270665
afectats per Txernóbil

SALLENT

Ac.T. Colònies nens sahrauís Comissió d'Ajut al Poble Sahrauí Acolliment - estades 600000

Sen. Damnificats de l'huracà Mitch Ràdio Sallent Campanya de sensibilització 10000

SANT BOI DE LLOBREGAT

Ac.T. Acollida d'infants de Gorki Amics de Gorki Acolliment - estades 800000

Sen. Barrejant, Festa de la Solidaritat Ajuntament de Sant Boi Conferència - xerrada - informació 5500000
de Sant Boi de Llobregat / Entitats juvenils 

i culturals / ONG locals

Sen. Centre de Recursos per a la solidaritat Ajuntament de Sant Boi Exposició 1000000
i sala d'exposicions "l'Olivera" de Llobregat
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SANT CELONI

Sen. VI Setmana per la pau CES Activitats lúdiques / 250000
Activitats culturals

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Ac.T. Projecte d'intercanvi amb el Poble Sahrauí SCAPS Acolliment - estades 1026000

Sen. Campanya control de les Càtedra UNESCO de la UAB Campanya de sensibilització 1000000
armes lleugeres (Fundació Intermón, Greenpeace, 

Médicos sin Fronteras, 
Amnistia Internacional)

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Ac.T. Colònies infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 590000
d'Amics del Poble Sahrauí

Ac.T. Colònies infants sahrauís AFAP Acolliment - estades 800000

Sen. 50è aniversari Declaració Drets Humans Associació per Campanya de sensibilització 50000
a les Nacions Unides

Sen. Acció sensibilitzadora vers l'any de la pau Primavera per la Pau Campanya de sensibilització 140000

Sen. Activitats vers el procés referencial Sàhara CCASPS Campanya de sensibilització 60000

Sen. Curs d'aproximació a la cooperació XIREC Formació 300000

Sen. Educant en la diversistat MÓN-3 Formació 800000
Universitaris pel Tercer Món

Sen. Programa municipal de Ajuntament de Sant Feliu Campanya de sensibilització 1265000
Solidaritat i Cooperació de Llobregat

Sen. Projecte d'entitat per a treballar AFAP Campanya de sensibilització 900000
la sensibilització ciutadana

Sen. Suport a la Festa de la Diversitat SOS Racisme Activitats lúdiques / 50000
Activitats culturals

Sup. Projecte anual d'entitat Voluntariat de Sant Feliu Suport organitzatiu 500000

SANT JUST DESVERN

Ac.T. Estades nens i nenes sahrauís Global Idea Sant Just Desvern Acolliment - estades 196008

Sen. Exposició "Terra" i xerrada ConcertacioN/S Exposició 90000

Sen. Observació eleccions generals 7/11 Ajuntament de Suport electoral 91650
a Guatemala Sant Just Desvern

Sen. Sopar solidari --- Activitats lúdiques / 17748
Activitats culturals

Sen. Suport obra teatral Un güegüe me contó Grup de Teatre Activitats lúdiques / 250000
Sant Just Desvern Activitats culturals

Sen. Xerrada sobre tasques Moviment per la Pau Conferència - xerrada - informació 90007
desminatge i mines antipersona

Sen. Xerrada-exposició sobre Mali Associació Cultural Africana Exposició 75000

SANT PERE DE RIBES

Ac.T. Colònies nens sahrauís --- Acolliment - estades 26750

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Sen. 50è Aniversari Declaració Drets Humans --- Conferència - xerrada - informació 20000

Sen. La vida quotidiana de Burkina Faso --- Exposició 8700

SANTA EUGÈNIA DE BERGA

Sen. "La llegenda dels nats" Titelles Binixiflat Activitats lúdiques / 65000
espectacle de titelles que educa sobre Activitats culturals
les causes del subdesenvolupament
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SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Ac.T. Colònies nens sahrauís --- Acolliment - estades 150000

SANTA MARIA DE CORCÓ

Sen. Festa per San Juan de Limay (24 de juny) --- Activitats lúdiques / 50000
pintada d'un mural, mercat d'intercanvi Activitats culturals

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Sen. Dinamització xarxa comerç just Fons Català de Cooperació Conferència - xerrada - informació 1144333 SÍ

SÚRIA

Ac.T. Campanya acolliment nens saharauïs Creu Roja de Catalunya Acolliment - estades 100000

Sen. Drets dels infants Ajuntament de Súria Campanya de sensibilització 25000

TARAGONA

Sen. Xarxes municipals de comerç just i Xarxa de Consum Solidari Campanya de sensibilització 1720000 SÍ
consum responsable i solidari

TERRASSA

Ac.T. Acollida de nens sahrauís Terrassaharauí Acolliment - estades 105000

Sen. África més a prop Intermón Exposició 650000

Sen. Campanya d'aliments per a Kosovo Creu Roja de Catalunya Campanya de sensibilització 84400

Sen. Campus solidari d'estiu Atlètic Terrassa Hockey Club Activitats lúdiques / 400000
Activitats culturals

Sen. Conferència de Cuba Consorci Centre Associat UNED Conferència - xerrada - informació 15000

Sen. Cursos de formació --- Formació 400000

Sen. El poder d'una carta --- Exposició 172280

Sen. Festa de l'aigua ADRA Activitats lúdiques / 50000
Activitats culturals

Sen. Festa solidària Mans Unides Activitats lúdiques / 34800
Activitats culturals

Sen. II Marató Solidària Esplai Egara Activitats lúdiques / 15000
Activitats culturals

Sen. Jornades de la fulla de Coca Consorci Centre Associat UNED Exposició 200000

Sen. Marató Solidària - 12 hores d'espectacles Esplai Egara Activitats lúdiques / 60000
Activitats culturals

Sen. Programa de televisió Terrassa Solidària --- Materials de difusió 500000

Sen. Senegal més a prop 99 Amnistia Internacional Activitats lúdiques / 200000
Activitats culturals

Sen. Terrassa- Maglaj'99 Esplai Egara Activitats lúdiques / 150000
Activitats culturals

Sen. VII Fira d'ONG Plataforma d'ONG de Terrassa Activitats lúdiques / 150000
Activitats culturals

Sup. Conveni amb Farmacéutics Mundi Farmacèutics Mundi Suport organitzatiu 350000

Sup. Quota Associació Catalana Associació per Suport organitzatiu 50000
de les NN UU a les Nacions Unides

Sup. Quota Consell Català Consell Català del Suport organitzatiu 30000
del Moviment Europeu Consell Europeu

TIANA

Ac.T. Colònies estiu nens sahrauís Ajuntament de Tiana Acolliment - estades 281760

Ac.T. Recepció i atenció de kosovars Ajuntament de Tiana Acolliment - estades 103240
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TORRELLES DE LLOBREGAT

Sen. Ajut a la campanya xarxa Ajuda Obrera --- Campanya de sensibilització 100000

Sen. Festa Hindú Associació Dones Activitats lúdiques / 50000
Pla de les Bruixes Activitats culturals

Sen. Presentació Fundació Vicenç Ferrer Associació Dones Conferència - xerrada - informació 10000
Pla de les Bruixes

TORROELLA DE MONTGRÍ

Ac.T. Colònies infantils sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 540847
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Agenda Llatinoamericana Comissió Solidaritat Nord-Sud Conferència - xerrada - informació 20000

Sen. Poemes solidaris Comissió Solidaritat Nord-Sud Campanya de sensibilització 37180

TORTOSA

Sen. Festival de Solidaritat (Nadales) Consell Consultiu de Activitats lúdiques / 128270
l'Ajuntament de Tortosa Activitats culturals

VALLS

Ac.T. Viatge de 17 nens sahrauís l'estiu 1999 ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 978000
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Estades solidàries de cooperació a Entrepobles Acolliment - estades 200000
Sud-amèrica (Inbabura-Equador)

VIC

Sen. Difussió de l'agermanament a les escoles ASSOMVIC Campanya de sensibilització 10000

Sen. Exposició: Somoto, ASSOMVIC Exposició 400000
una realitat desconeguda

Sen. Suport a activitats per recaptar fons Diverses ONG de Vic Activitats lúdiques / 500000
per l'Huracà Mitch Activitats culturals

VILADECANS

Sen. Altres pobles, altres contes Sr. Joaquim Arnal Activitats lúdiques / 483000
Activitats culturals

Sen. Colonies nens i nenes sahrauís Ajuntament de Viladecans Acolliment - estades 2605000

Sen. Cursa per la pau Peace Run. Internacional Activitats lúdiques / 37500
Activitats culturals

Sen. Festa del joc i l'esport Ajuntament de Viladecans Activitats lúdiques / 150000
Activitats culturals

Sen. Imagenes de la solidaridad Sra. Pepa Álvarez Exposició 500000

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Ac.T. Colònies per als infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 550000
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Campanya drets humans Vilafranca Solidària Campanya de sensibilització 752948

Sen. Curs de cooperació Creu Roja de Catalunya Formació 85000

Sen. Revista Vilafranca Solidària Ajuntament de Vilafranca Materials de difusió 498750
del Penedès

Sen. Suport a refugiats bosnians Ajuntament de Vilafranca Campanya de sensibilització 323160
del Penedès

Sen. TV Solidària Ajuntament de Vilafranca Materials de difusió 300000
del Penedès

VILANOVA DEL CAMÍ

Ac.T. Colònies nens Sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 240745
d'Amics del Poble Sahrauí
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VILANOVA I LA GELTRÚ

Ac.T. Colònies de nens i nenes sahrauís ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 502000
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. Sensibilització a Kosovo CMC Formació 65000
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CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Sen. El Deute Extern Justícia i Pau Exposició 132010
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Ac.T. Acollida d'infants bosnians ESPLAC - Esplai Catalans Acolliment - estades 500000

Ac.T. Acollida de nens afectats Atlètic Terrassa Hockey Club Acolliment - estades 300000
per l'accident de Txernòbil

Ac.T. Acollida de nens afectats Ajuntament de Masquefa Acolliment - estades 800000
per l'accident de Txernòbil

Ac.T. Acollida de nens afectats Ajuntament de Vallbona d'Anoia Acolliment - estades 400000
per l'accident de Txernòbil

Ac.T. Acolliment de joves de Bòsnia Centre Mestís de Treball Int. Acolliment - estades 250000

Ac.T. Colònies d'estiu d'infants sahrauís 1999 ACAPS - Associació Catalana Acolliment - estades 2000000
d'Amics del Poble Sahrauí

Sen. 1a Brigada solidària a Holguín Ajuntament de --- 500000
Sant Andreu de la Barca

Sen. 1a Setmana cultural afrocatalana ETANE Activitats lúdiques / 500000
a Barcelona Activitats culturals

Sen. 50 anys de la qüestió Palestina Associació Amics de la UNESCO Conferència - xerrada - informació 1300000
del Prat de Llobregat

Sen. 5a Setmana solidària de Manresa Creu Roja de Catalunya Activitats lúdiques / 1000000
Activitats culturals

Sen. 6a Festa El Prat Solidari Ajuntament del Prat Activitats lúdiques / 500000
de Llobregat Activitats culturals

Sen. Aplec. Vídeo sobre Marianao, 3a fase Ajuntament de Sant Boi --- 700000
de Llobregat

Sen. Audiovisual Dones a Nicaragua Entrepobles Materials de difusió 500000

Sen. Campanya comerç just i consum solidari Cooperacció Campanya de sensibilització 450000

Sen. Campanya de sensibilització als mercats Vetermón - Campanya de sensibilització 300000
Veterinaris sense Fronteres

Sen. Campanya Saps on van els teus diners? FETS - Campanya de sensibilització 550000
Finançament Ètic i Solidari

Sen. Campanya sobre la dona a Palestina Ajuntament de Cornellà Campanya de sensibilització 300000
de Llobregat

Sen. Campanya Tots som a casa Araguaia amb Bisbe Casaldàliga --- 300000

Sen. Comcerç just Fundació Akwaba --- 500000

Sen. Comerç just al Maresme Grup Tercer Món-Mataró Campanya de sensibilització 500000

Sen. Conferències i seminari sobre Europa Fundació Alfons Comín Conferència - xerrada - informació 1000000

Sen. Conta-rondalles Vetermón - Activitats lúdiques / 867855
Veterinaris sense Fronteres Activitats culturals

Sen. Conte: Motor per a viatjar pel món Acción Internacional Activitats lúdiques / 275000
Contra el Hambre Activitats culturals

Sen. Curs de cooperació internacional Cooperacció Formació 450000

Sen. Curs de formació de promotors Centre UNESCO de Catalunya Formació 500000
zona Mediterrani-Mar Negre

Sen. Difusió de l'Agenda per la Pau i la Justícia Fundació per la Pau Materials de difusió 4878000

Sen. Drets civils i humans a la Mediterrània Centre de Treball i --- 400000
Documentació

Sen. Edició Agenda Llatinoamericana 2000 Comitè de Solidaritat Materials de difusió 50000
Óscar Romero
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Tipus Títol del projecte Entitat Tipus d’activitat Import Fons

Sen. Edició de material de divulgació Associació Humanitària Suport organitzatiu 79112
Dr. Josep Trueta

Sen. Educant en la diversitat Ajuntament de Sant Feliu Formació 800000
de Llobregat

Sen. Exposició: Entre poc i massa. Cooperacció Exposició 4948500
Joc del mercat mundial

Sen. Esposició: L'Aixa i en Dris busquen pis Cooperacció Exposició 4360000

Sen. Exposició Habitatge digne ASF - Exposició 301480
Arquitectes sense Fronteres

Sen. Exposició itinerant sobre Àfrica Mans Unides Exposició 500000

Sen. Exposició sobre la dona quitxua a Anzaldo Associació d'Amics d'Anzaldo Exposició 355925

Sen. Exposició: ASOPXI - Exposició 325000
Drets Humans a Amèrica Llatina Associació de Suport a les 

Organitzacions Populars Xilenes

Sen. Exposició: El batec del món Fundació Akwaba Exposició 263750

Sen. Exposició: El bon cafè és bo per a tothom Setem Catalunya Exposició 500000

Sen. Exposició: Fundació Pau i Solidaritat Exposició 2079030
El nostre mon és un projecte solidari

Sen. Exposicio: L'Índia d'en Vicenç Ferrer Fundació Vicenç Ferrer Exposició 925092

Sen. Exposició: Les Mediterrànies Assemblea de Exposició 1170100
Cooperació per la Pau

Sen. Fibrosi quística i cooperació Associació Catalana --- 225000
de Fibrosi Quística

Sen. Formació en Drets Humans Institut de Drets Humans Formació 1000000
de Catalunya

Sen. III Comboi Humanitari Dakar 2000 Metges Solidaris de Catalunya Campanya de sensibilització 500000

Sen. IV Setmana de solidaritat El Magrib Cardedeu per la Activitats lúdiques / 258500
Pau i la Solidaritat Activitats culturals

Sen. Joc dels Drets Humans Creu Roja de Catalunya Activitats lúdiques / 800000
Activitats culturals

Sen. Jornada Municipis i ONG Cooperacció Conferència - xerrada - informació 300000
en el desenvolupament

Sen. Jornada: El microcrèdit, Proyecto Local Conferència - xerrada - informació 300000
instrument de desenvolupament local

Sen. Jornades Fulla de coca i cocaïna Consorci Centre Associat UNED Conferència - xerrada - informació 300000

Sen. Jornades internacionals Justícia i Pau Conferència - xerrada - informació 500000
sobre el Deute Extern

Sen. Jornades Sabadell Cooperem Fundació Sabadell Solidari Conferència - xerrada - informació 500000

Sen. Jornades sobre la dona marroquina Cooperacció Conferència - xerrada - informació 505300

Sen. Marató Mapa fi de segle MAPA --- 350000

Sen. Mostra de cinemà africà 1999 Associació cultural Activitats lúdiques / 300000
l'Ull Anònim Activitats culturals

Sen. Per no oblidar: memòria col·lectiva ASOPXI - Conferència - xerrada - informació 500000
Associació de Suport a les 
Organitzacions Populars Xilenes

Sen. Premi per la Pau. Associació per --- 2845000
Agenda ONU i Dossier Conflictes a les Nacions Unides

Sen. Programa de formació en ETNOS Formació 110737
cooperació i Tercer Món

Sen. Programes de TV Solidària Ajuntament de Vilafranca Materials de difusió 300000
del Penedès
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Sen. Seguiment Drets Econòmics, DESC --- 3000000
Socials i Culturals

Sen. Seminari sobre la perspectiva de gènere Federació Catalana d'ONG Conferència - xerrada - informació 500000
per al Desenvolupament

Sen. Sensibilitzar per actuar, 3a fase Associació de Joves per Campanya de sensibilització 500000
la Igualtat de l'Hospitalet

Sen. Setmana cultural d'Haití Cercle Català d'Amistat Activitats lúdiques / 300000
amb Haití Activitats culturals

Sen. Setmana cultural Asociación Cultural Riebapua Activitats lúdiques / 400000
El poble bubi amb el poble català Activitats culturals

Sen. Sos Kosovo Metges Solidaris de Catalunya --- 400000

Sen. Titelles: Peixet, peixet qui té la canya? Vetermón - Activitats lúdiques / 2175000
Veterinaris sense Fronteres Activitats culturals

Sen. Treball infantil Fundació Josep Comaposada Campanya de sensibilització 1000000

Sen. Treball solidari Fundació Josep Comaposada --- 2000000

Sen. VI Paella Humanitària Associació cultural Activitats lúdiques / 150000
Imatge de Vilanova del Camí Activitats culturals

Sen. VI Setmana per la pau Ajuntament de Sant Celoni Activitats lúdiques / 235000
Activitats culturals

Sen. Vídeo Educació ara Intermón Materials de difusió 195000

Sen. Xerrada i audiovisual: Bòsnia l'últim oblit Mestres per Bòsnia Conferència - xerrada - informació 500000

Sen. Xerrades MRDA - Mundri Relief Conferència - xerrada - informació 250000
Els nous camins de la dona africana and Development Association

Sen. Xerrades, conferències, cursos i altres Associació Catalana Conferència - xerrada - informació 200000
Residents Senegalesos

Sup. Aportació a CIDOB i Fundació Olof Palme CIDOB / Olof Palme Suport organitzatiu 35000000

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Sen. Jornades Internacionals Justícia i Pau Conferència - xerrada - informació 850000 SÍ
sobre el Deute Extern

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Sen. Animació de la cultura de cooperació Acció creativa per la solidaritat Campanya de sensibilització 500000
a les comarques de Lleida

Sen. Creació d'un centre d'informació Centre de Cooperació Activitats diverses 570000
i documentació sobre cooperació Internacional de Lleida
i desenvolupament

Sen. Exposició itinerant Pallassos sense Fronteres Exposició 1512464
Mira sense frontreres Els pallassos

Sen. Interculturalitat i eines de treball MITA --- 282000

Sen. IV Jornada universitària per a la solidaritat Centre de Cooperació Activitats lúdiques / 350000
Internacional de Lleida Activitats culturals

Sen. Joventut solidària. Educar per a cooperar Fundació Save the Children Formació 1303300

Sen. Joves i minories MPDL Lleida Solidària --- 900000

Sen. Lleida: Solidaritat en marxa Creu Roja de Lleida Campanya de sensibilització 1656000

Sen. Promoció del voluntariat MPDL Lleida Solidària Campanya de sensibilització 700000
a Lleida i Cervera
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I ACOLLIDA TEMPORAL 1999 – MANCOMUNITATS

Tipus Títol del projecte Entitat Tipus d’activitat Import Fons

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Sen. Àrea Mediterrànea 1999 Catalunya Fons Català de Cooperació Campanya de sensibilització 1675000 SÍ

Sen. CD-ROM Wakati Ujao CEA - Centre d'Estudis Africans Materials de difusió 275000
"Àfrica en el nostre futur"

Sen. Cooperació solidària des del Taxi Cooperacció Campanya de sensibilització 500000

Sen. Dinamització de les xarxes locals Xarxa de Consum Solidari Campanya de sensibilització 1562500
de comerç just
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ANNEX B
ENTREVISTES

Aquest annex presenta el resum de diferents entrevistes realitzades al llarg del 1999 i del
2000 a alcaldes o regidors d’ajuntaments de Catalunya. S’han seleccionat uns quants muni-
cipis per tal que els alcaldes o els regidors exposin les seves experiències quant a coopera-
ció destacant diferents temes. L’objectiu d’aquestes entrevistes és aprofundir, a tall d’exem-
ples i a través del relat personalitzat, en aspectes concrets de la cooperació descentralitzada.

S’han realitzat les següents entrevistes:

• Entrevista a Jaume Soler i Pastells,
alcalde d’Arbúcies. 
AGERMANAMENT ARBÚCIES-PALACAGUÏNA I BRIDADES DE SOLIDARITAT

• Entrevista a Nicolás Cortés i Riojano,
regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Hospitalet. 
AGERMANAMENT AMB TUZLA: ZONA DE CONFLICTE BÈL·LIC 

• Entrevista a Loli Gómez i Fernández,
regidora de Sanitat, Consum, Solidaritat i Cooperació per al Desenvolupament de
Santa Coloma de Gramenet.
REGIDORIA ESPECÍFICA PER A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT /
TROBADA DE CIUTATS AGERMANADES

• Entrevista a Maria Consol Prados i Martínez,
regidora d’Igualtat i Solidaritat de Mataró.
RELACIÓ IMMIGRACIÓ/DESENVOLUPAMENT

• Entrevista a Xavier Badia i Cardús,
regidor de Cultura, Festes, Cooperació i Solidaritat d’Igualada.
CONSELL DE COOPERACIÓ: IGUALADA SOLIDÀRIA

• Entrevista a Juan Manuel Patón i Barnés,
regidor d’Ensenyament, Pau i Solidaritat de Castelldefels.
ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ DES DEL CONSELL DE COOPERACIÓ: JORNADES SOLIDÀRIES /
DINAR SOLIDARI

• Entrevista a Lluís Segalàs i Sala,
alcalde de Llavorsí.
AJUNTAMENT QUE DESTINA MÉS PESSETES PER HABITANT
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B.1 ENTREVISTA A JAUME SOLER I PASTELLS  

ALCALDE D’ARBÚCIES
AGERMANAMENT ARBÚCIES-PALACAGUÏNA
Agermanament dels més antics / Brigades de solidaritat

Agermanament

L’agermanament entre Arbúcies i Palacagüina es formalitza el setembre de 1986. Es tracta,
per tant, d’un dels agermanaments de solidaritat entre una població catalana i un munici-
pi d’un país del Sud més antics.

Aquests 15 anys d’agermanament, malgrat que han passat per diverses fases, han estat  inin-
terromputs. Segons Jaume Soler, alcalde d’Arbúcies, les raons principals caldria buscar-les en
el fet que les bases eren clares des dels inicis i que hi ha hagut molta proximitat, connexió
i intercanvi suficients per adaptar-se (tant des d’Arbúcies com des de Palacagüina) a les cir-
cumstàncies.

Destaca, per exemple, la importància d’haver estat presents a les eleccions de 1990,
moment en què es produeix la derrota del FSLN, tant a Palacagüina com a Nicaragua, que
van obligar a replantejar les relacions de solidaritat i a crear FUNDARPAL com a comissió
d’agermanament, integrada per membres de les organitzacions populars de Palacagüina. (A
Arbúcies ja s’havia creat prèviament: SOARPAL).

Aquesta proximitat i l’adaptació als canvis han permès que l’agermanament pervisqui, per-
què, alhora, perviuen les necessitats que el van generar. Les desigualtats no només es man-
tenen, sinó que s’han accentuat. Malgrat que la situació ideal fóra un agermanament d’i-
guals, això és encara llunyà. Per això, la pròpia necessitat és un element ideològic i pràctic
que dóna continuïtat a l’agermanament.

Pel que fa l’establiment de vincles sòlids entre els dos municipis i entre els diferents col·lec-
tius locals, Jaume Soler, indica que, certament, se n’han establert. Els més actius són lògi-
cament, entre SOARPAL i FUNDARPAL, malgrat que s’ha anat avançant en vincles sectorials
(escola, centre de salut...) i es van consolidant els familiars a través de les brigades. En
aquests moments els més dèbils serien els institucionals.

En preguntar-li sobre el per què de la continuïtat de l’agermanament amb un mateix muni-
cipi, l’alcalde respon que aquest mecanisme és el que més s’acosta a la filosofia concreta de
la cooperació descentralitzada i des de la base, l’objectiu últim de la qual és acompanyar un
procés perquè siguin els propis beneficiaris els que vagin trobant les possibles solucions a
les seves necessitats.

També declara que l’agermanament és indefinit, adaptat a les etapes, però indefinit, i que
la continuïtat és inevitable, tant com la diversificació si hi ha recursos. Malgrat tot, com a
aspecte negatiu apunta la multiplicació d’agermanaments amb un mateix municipi: des del
punt de vista material pot ser beneficiós, però mentre hi hagi poblacions no agermanades
és més lògic apostar per la diversificació, en el sentit que l’objectiu final no és solucionar
els problemes des d’un punt de vista econòmic, sinó crear xarxa, complicitat i crear dinà-
miques socials que permetin de trobar sortida als propis problemes.
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Brigades

Les brigades mereixen un apartat especial en aquest agermanament. Se n’organitzen des de
1988, a través de la coordinació entre SOARPAL i FUNDARPAL i estan conformades per
grups de voluntaris que es paguen el viatge. L’allotjament a Palacagüina des dels inicis es fa
en famílies, que no reben cap compensació econòmica, només se’ls porta una canasta bàsi-
ca de menjar (d’un valor equivalent a unes 10.000.-ptes) que és més o menys el que costa
tenir brigadistes acollits. Això permet d’establir uns lligams, uns contactes amb un valor
que transcendeix molt més enllà de les ONG i dels ajuntaments.

L’alcalde considera les brigades com l’element de pervivència i vitalització de l’agermana-
ment, en el sentit que incorporen gent nova en el procés de solidaritat i transmeten la
immediatesa dels canvis que es van produint. Des de l’Ajuntament es viatja a Palacagüina
un cop o dos l’any, però no és el mateix que s’hi desplaci un col·lectiu de persones que s’hi
està un mes.

Com tot, les brigades han anat evolucionant. En un primer moment, els brigadistes feien
treball material, però des del 2000 es va acordar que la tasca principal era la convivència i
l’intercanvi perquè, un cop tornats a Catalunya, puguin fer una tasca de divulgació de la
realitat nicaragüenca. En aquest sentit, actualment les brigades estan les dues primeres set-
manes a Palacagüina, la tercera viatgen pel país i l’última tornen a Palacagüina.

En preguntar-li per la selecció dels brigadistes comenta el fet que volgudament no es pro-
dueix un procés estricte, la qual cosa fa que a vegades sorgeixin dificultats en l’organització
de les brigades. El que sí fan són sessions de formació: dos caps de setmana a Girona, jun-
tament amb brigades d’altres municipis i dos caps de setmana a Arbúcies. Actualment estan
formades per 15 persones perquè els grups més nombrosos (23-24 persones) presentaven
problemes de cohesió.

Quant a la tipologia dels participants, Jaume Soler indica que el 80% s’hi apunta perquè
estan sensibilitzats (un 40% coneixen el país i un 40% repeteix) i un 20% que hi va gaire-
bé a cegues i descobreixen des de zero el país.

Un cop tornats a Catalunya, els brigadistes elaboren un informe, que és avaluat conjunta-
ment, i un audiovisual. D’aquesta anàlisi, se’n fa crítica i autocrítica per poder millorar.

Finalment, destaca que el 80% dels brigadistes s’impliquen directament en l’agermana-
ment, si més no en un primer període i donen a conèixer la realitat que han viscut, tant del
propi agermanament com de la realitat social general del país.
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B.2 ENTREVISTA A NICOLÁS CORTÉS I RIOJANO

REGIDOR DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE L’HOSPITALET
AGERMANAMENT amb TUZLA:  zona de conflicte bèl·lic

Els agermanaments, per la seva importància, estan tractats en un capítol específic de l’estu-
di. No obstant, la majoria d’agermanaments-cooperació que mantenen les poblacions cata-
lanes són amb municipis de països del Sud. Per això és destacable aquest cas concret: l’a-
germanament entre l’Hospitalet i Tuzla, en tant que es tracta d’una zona de conflicte bèl·lic.

En aquest sentit, el 30 de març de 1996 l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar el decret
que l’agermanava amb Tuzla.

Nicolás Cortés, regidor de Cooperació i Solidaritat, destaca que aprofitant la pròpia estruc-
tura del Districte 11 de l’Ajuntament de Barcelona, l‘Hospitalet es va plantejar la possibili-
tat d’agermanar-se amb una zona en ple conflicte civil i interterritorial. Com que Tuzla és
una ciutat de característiques similars a l’Hospitalet (un municipi que  havia desenvolupat
ràpidament unes circumstàncies mig industrials però que s’havia convertit en una ciutat
dormitori) fou el lloc on es concretaren les accions i projectes de cooperació.

Aquestes accions, sobretot, incidiren en el suport urbanístic, ja que es va endegar un pro-
jecte de reconstrucció de la via pública tot eliminant les barreres arquitectòniques amb l’ob-
jectiu clar de poder millorar la qualitat de vida dels discapacitats.

D’altra banda, el regidor indica que es va procurar que aquest agermanament tingués  arrels
en el teixit ciutadà  i es va intentar interrelacionar escoles, teixit associatiu...  No obstant,
en tractar-se d’un projecte d’emergència puntual la població no es va implicar del tot en el
procés.

Per això, la continuïtat ha estat “entre grisos”, en el sentit que s’ha anat treballant amb
Tuzla, però també s’ha donat suport a altres zones croates, bosnianes i sèrbies, sobretot des
d’una òptica de reconstrucció política.

Així doncs, en fer la  valoració l’agermanament amb Tuzla Nicolás Cortés destaca dos
motius pels quals no està tenint la continuïtat esperada: per la concepció d’un projecte d’e-
mergència puntual i perquè no hi ha arrels en el teixit associatiu.

En aquest sentit, l’Ajuntament es planteja que potser la via agermanaments no és la més
ideal ni efectiva i per això proposa una fórmula de col·laboració amb zones on el teixit asso-
ciatiu local ja hagi establert contactes i ja hi hagi una relació de col·laboració que pugui
incidir en la pròpia sensibilització de la població.
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B.3 ENTREVISTA A LOLI GÓMEZ I FERNÁNDEZ 

REGIDORA DE SANITAT, CONSUM, SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Regidoria específica per a cooperació i solidaritat / 
Trobada de ciutats agermanades

Regidoria específica per a la cooperació i solidaritat

Alguns ajuntaments han creat dins la pròpia estructura municipal un espai on els temes de
cooperació al desenvolupament tenen cabuda. Concretament Santa Coloma de Gramenet
ja des de 1989 es va plantejar la possibilitat de destinar una regidoria  pels temes de coope-
ració i creà una Ponència d’Agermanament per delegació de l’alcaldia en el marc de la
Tinència d’Alcaldia de Relacions Institucionals.  És l’any 1995 que definitivament es forma
una regidoria específica per aquests temes, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació en el
marc de la Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, l’any 1999 s’incorpora dins la Tinència
d’Alcaldia de Salut, Solidaritat i Cooperació i ja el 2001 es crea el departament específic de
Solidaritat i Cooperació.

La regidora afirma que una àrea específica per a cooperació és molt important que no sigui
fruit d’un mandat de quatre anys sinó que acabi formant part de la política del dia a dia
municipal on la transversalitat en les diferents àrees pugui fer-se evident.

Al tenir la regidoria i, sobretot, el Consell de Solidaritat i Cooperació, que integra totes les
entitats, hi ha hagut una gran dinamització de la cooperació local amb els països del sud.
La regidoria en moltes ocasions ha  estat més un suport a les entitats que  l’executora de
projectes;  en molts casos també s’ha treballat conjuntament. 

“Som un servei per al poble i hem de donar tot el que sigui possible per a la societat civil.
És veritat que com a institució tenim l’obligació, sobretot amb les ciutats agermanades d’es-
tablir relacions i intercanvis de cooperació, però hem de fer el possible perquè on fem pro-
jectes de cooperació hi hagi societat civil que estigui darrere o davant.”

Trobada de les ciutats agermanades

Santa Coloma de Gramenet està agermanada amb Villa El Salvador (Perú), Edchera (Sàhara
Occidental), Jalapa (Nicaragua) i Habana del Este (Cuba). Una de les activitats que s’ha orga-
nitzat en el municipi ha estat una Trobada de les Ciutats Agermanades. Aquesta trobada ha
estat un punt de trobada entre “persones representants” dels municipis amb els quals Santa
Coloma de Gramenet està agermanada i les diferents entitats i l’Ajuntament de Santa
Coloma. La primera vegada que es va organitzar va ser el 1998. 

L’objectiu fou, en primer lloc, rellançar el tema dels agermanaments i establir un contacte
entre les diferents ciutats agermanades i, en segon lloc, es varen plantejar les jornades com
la necessitat  de “parar i reflexionar” sobre la cooperació municipi a municipi per poder tre-
ballar noves propostes de com portar els temes de cooperació. 

La trobada s’organitza des del Consell a través d’una comissió. Les entitats i l’ajuntament
fan les propostes i consensuen les activitats, es treballa conjuntament.
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De les tres ciutats varen venir alcaldes, responsables polítics i gent de la base dels movi-
ments socials.

Van ser unes jornades de caire institucional amb un caràcter molt participatiu de reunions
amb les entitats. Va haver-hi una interrelació entre les ciutats agermanades: Villa el
Salvador, Edchera i Jalapa, i entre aquestes ciutats agermanades i la gent que treballa temes
de solidaritat a Santa Coloma. 

Les segones jornades seran l’any 2001: es va acordar des del Consell de Cooperació que l’ob-
jectiu seria un treball  des de la base i no tan institucional. Es va proposar que hi participi
gent de la societat civil de les ciutats germanes i es convidin també persones que treballin
el tema de la cooperació a d’altres municipis amb l’objectiu últim d’aprofundir i debatre
temes de cooperació.

En aquesta trobada hi haurà una part de nivell intern amb les entitats, i una altra part total-
ment oberta a tothom. 

La valoració de les jornades segons la regidora és molt positiva perquè permet crear un marc
d’intercanvi directe amb un objectiu molt clar, que és de millorar la qualitat de la coopera-
ció descentralitzada des de totes les perspectives.
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B.4 ENTREVISTA A MARIA CONSOL PRADOS I MARTÍNEZ

REGIDORA D’IGUALTAT I SOLIDARITAT DE MATARÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ: Relació immigració / desenvolupament

Els consells de cooperació i les relacions entre migracions i desenvolupament mereixen
capítols específics de l’estudi. Aquest doble aspecte l’ha recollit l’Ajuntament de Mataró: en
el si del Consell de Cooperació hi ha presència d’immigrants que s’han associat per
col·laborar amb els seus països d’origen.

L’any 1995, en plantejar-se l’estructura que havia de regular els temes de solidaritat i coo-
peració, van creure que fóra important de crear un consell de cooperació, sobretot pensant
en la coordinació de les ONG i pensant que entre tots es podien definir les línies estratègi-
ques. Es tracta d’un consell consultiu però són l’ajuntament i les entitats de la ciutat que
consensuen les línies d’actuació i els criteris quant a cooperació al desenvolupament.

La regidora afirma que en el moment de la creació del consell  tenien molt clar que a part
de realitzar accions de cooperació a diferents països, era important cooperar amb zones que
tinguessin relació amb Mataró. És per aquest motiu que es van considerar els països d’on
procedeixen veïns immigrants de Mataró. Aquesta manera de cooperar, establint relació
entre associacions d’immigrants i cooperació no neix del Consell, sinó que a Mataró ja exis-
tien associacions de gent del Senegal i Gàmbia que havien treballat temes de cooperació; el
consell recull aquesta tradició i incorpora aquesta línia com una de les prioritàries de la prò-
pia política de cooperació.

Relacionar cooperació amb immigració, afirma la regidora Maria Consol Prados i Martínez
ajuda a entendre que la immigració té unes causes fruit d’un desequilibri econòmic que cal
conèixer i actuar donant suport als processos de desenvolupament d’aquests països.

En el Consell de Cooperació hi ha diverses entitats: des d’associacions de veïns, associacions
d’immigrant, ONGs... Mataró és una ciutat plural i diversa, l’experiència del Consell és molt
positiva ja que és un reflex d’aquesta varietat, s’ha creat un espai de “barreja” on tots com-
parteixen un mateix objectiu “la cooperació internacional” amb la riquesa afegida que es
contrasten les diferents perspectives.

Una de les particularitats de la cooperació realitzada des de Mataró és que molts dels pro-
jectes que es realitzen amb aquestes ciutats no surten estrictament d’ONG o entitats de coo-
peració, sinó que la pròpia dinàmica dels projectes ha portat que associacions o entitats
com l’Hospital, la Unió de Pagesos... s’hagin vinculat als projectes.

Concloure que Mataró està apostant per mantenir una relació amb altres pobles a partir dels
llaços ja establerts.
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B.5 ENTREVISTA A XAVIER BADIA I CARDÚS

REGIDOR DE CULTURA, FESTES, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT D’IGUALADA
CONSELL DE COOPERACIÓ: IGUALADA SOLIDÀRIA

La creació dels consells de cooperació com a òrgans de participació ciutadana ha estat pro-
gressiva en els darrers anys. La importància dels consells fa, però, que tinguin un capítol
propi a l’Estudi.

En aquest sentit, cal destacar el consell de cooperació d’Igualada, Igualada Solidària, en tant
que fou el primer consell creat a Catalunya: va néixer el 1994, amb la voluntat de desen-
volupar la cooperació com a línia d’actuació municipal.

Tal com explica Xavier Badia, regidor de Cooperació i Solidaritat, Igualada Solidària va néi-
xer com un organisme de participació de totes les entitats que volguessin i de tots els grups
polítics: l’Ajuntament amb la seva pluralitat i les entitats amb les seves diferències. 

La idea sorgeix des de l’Ajuntament, però coincideix amb una voluntat, una necessitat vis-
cuda entre les entitats que treballaven temes de cooperació  i solidaritat de coordinar-se. En
aquest sentit, varen ser coincidents les dues voluntats. 

Actualment conviuen en el marc del consell entitats grans i petites: entitats que tenen un
marc més ampli d’àmbit nacional amb entitats purament locals, la qual cosa porta a una
diversitat que dóna un pluriformisme molt real i representatiu del món de la cooperació.
En formen part: Creu Roja, Mans Unides, ACAPS, Justícia i Pau, Pau i Solidaritat, Càritas,
Setem, ADRA i SED. Pel que fa a l’Ajuntament, cada grup municipal hi té un representant i
està presidit pel regidor de cooperació.

Xavier Badia indica que Igualada Solidària s’ha concebut com un instrument de participa-
ció amb les següents funcions: establiment de criteris per a la selecció de projectes, distri-
bució del finançament entre els projectes, realització d’activitats conjuntes en el terreny de
la sensibilització a la ciutat i, sobretot,  una tasca de coordinació entre l’Ajuntament i les
entitats i de les entitats entre si.

El consell es reuneix un cop al mes: hi ha molta regularitat. En una reunió ja es fixa la pro-
pera i des dels serveis administratius de l’Ajuntament es fa la convocatòria i l’acta, que
s’haurà d’aprovar en començar la reunió següent. De fet, el que destaca en el funcionament
és una dinàmica oberta i participativa: tothom pot afegir punts a l’ordre del dia i les deci-
sions sempre són preses per consens.

Finalment, el regidor destaca que Igualada Solidària ha assumit una idea de pluralitat i de
respecte màxim, la qual cosa permet un bon treball conjunt. Per això, declara que el balanç
és positiu, en el sentit que s’ha recollit una predisposició cívica i s’ha pogut fer una tasca en
temes de cooperació al desenvolupament d’una manera àmplia i efectiva.
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B.6 ENTREVISTA A JUAN MANUEL PATÓN I BARNÉS

REGIDOR D’ENSENYAMENT, PAU I SOLIDARITAT DE CASTELLDEFELS
ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ DES DEL CONSELL DE COOPERACIÓ
Jornades solidàries / Dinar solidari

Jornades Solidàries

Tan important com el suport als projectes de cooperació al desenvolupament és la sensibi-
lització de la població de casa nostra en la comprensió d’altres societats i cultures. Amb
aquest esperit, l’Ajuntament de Castelldefels, conjuntament amb el Consell Municipal de
Pau i Solidaritat, organitza des de l’any 1990 unes Jornades Solidàries. 

Amb aquests 11 anys les jornades han anat evolucionant i, tal com explica Juan Manuel
Patón, regidor d’Educació, Pau i Solidaritat, han passat de tres o quatre dies inicialment a
les dues setmanes del 2001. 

Un dels aspectes que marquen aquesta evolució és que les primeres edicions no tenien mar-
cadament un tema de fons que en fos el fil conductor, mentre que els darrers anys s’hi ha
anat incorporant. S’han tractat, per exemple, la diversitat, la immigració, els drets humans,
la globalització, la cultura de la pau. 

Les activitats proposades per les Jornades són molt diverses: hi ha una part més lúdica o cul-
tural, que inclou teatre, cinema, activitats d’animació infantil, i una part més de reflexió
amb tertúlies-reflexió de les pròpies ONG de Castelldefels, una la xerrada central per a la
qual es convida algun expert en la temàtica i és oberta a la població, fins a tallers temàtics.
Fins i tot, alguns anys s’han fet activitats a les escoles.

D’altra banda, pel que fa als objectius, el regidor destaca que, tant des de l’Ajuntament com
des del Consell, es plantegen de fer una tasca de sensibilització de la població en el sentit
que, a través de l’intercanvi cultural, del coneixement dels altres es construeix una ciutat
molt millor. Concretament indica que es busquen els trets més pròxims de la vida quoti-
diana que permetin una progressió del “jo t’ajudo” pel “fem coses junts”. També remarca
que no són un espectacle, sinó que són concebudes per ampliar el coneixement de la pobla-
ció i la conscienciació de la situació real dels països del Sud.

Dinar solidari

Amb aquesta mateixa filosofia i en el marc de les pròpies Jornades, des de 1996 també s’or-
ganitza un Dinar solidari, que consisteix a tastar i compartir menjars elaborats per col·lec-
tius procedents de diversos països. 

La proposta és fer un dinar on cadascú aporta, de manera voluntària, alguna cosa del seu
país o relacionada amb una cultura que sent familiar i es comparteix entre els assistents, que
compren un tiquet per participar-hi. 

Aquests ingressos que es recullen es destinen al finançament d’un projecte. Cada any s’in-
forma de l’estat d’execució del projecte finançat l’any anterior i ja s’indica el nou programa
escollit per donar-hi suport.
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Juan Manuel Patón destaca que el dinar, a banda del mèrit de promoure intercanvis entre
gent de cultura i procedència diversa, no exclou ningú de participar-hi per manca de recur-
sos, ja que hi ha uns fons comú per tal que si algun col·lectiu no pot fer front a les despe-
ses d’elaboració del seu plat pugui disposar-ne.

Un altre aspecte rellevant és que la regidoria impulsa la publicació d’un llibre de receptes
amb els plats que s’han pogut tastar a cada edició del dinar, amb el títol Menjars d’arreu
del món.

Finalment, el regidor també remarca que el Dinar solidari s’ha anat consolidant i que
anualment mobilitza per a la preparació una mitjana de 30/35 persones, la qual cosa fa
que vagi creixent la sensibilització de la població de Castelldefels en temes de cooperació
i solidaritat.
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B.7 ENTREVISTA A LLUÍS SEGALÀS I SALA

ALCALDE DE LLAVORSÍ
AJUNTAMENT QUE DESTINA MÉS PESSETES PER HABITANT

Llavorsí, municipi del Pallars Sobirà, és el poble de Catalunya que destina més pessetes per
habitant a la cooperació al desenvolupament. El 1998 va destinar-hi 1.923 ptes., el 1999
1.853 ptes. i el 2000 va destinar-hi 1.584 ptes. Té 290 habitants i s’ha considerat oportú
conèixer com es tracta el tema de la cooperació amb els països del sud des d’un poble petit.

Llavorsí destina des del 1995 el 0,7% dels ingressos ordinaris a cooperació municipal. 

Llavorsí des de l’any 1995 destina tota la partida al Fons Català de Cooperació al desenvo-
lupament. L’alcalde, Lluís Segalàs, afirma que el Fons ha estat per a ells un instrument molt
útil ja que un municipi tan petit, sense entitats que treballin els temes de cooperació al des-
envolupament, no té possibilitats de realitzar tasques de cooperació i solidaritat directa-
ment des del propi municipi. 

També, però, manifesta la necessitat dels municipis petits sense mitjans de disposar del
suport d’altres municipis o del propi Fons per organitzar activitats o campanyes de sensibi-
lització, ja que un dels desavantatges d’aquests pobles és que la informació costa d’arribar
a la gent; la manca d’informació fa que part de la població que està interessada en aquests
temes no s’hi pugui sumar. Per tant, és molt difícil que un municipi com Llavorsí es plan-
tegi el tema de la participació ciutadana en temes de cooperació.

Així, el fet que Llavorsí sigui el municipi que destina més pessetes per habitant, segons l’al-
calde es tracta sobretot de la voluntat política del consistori perquè en municipis d’aques-
tes característiques no existeixen ni ONG ni associacions que treballin temes de cooperació
al desenvolupament.
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ANNEX C
ACCIONS INSTITUCIONALS

Aquest annex presenta diferents accions institucionals realitzades pels ajuntaments.

S’han agrupat les accions en  tres blocs:

• C1- Mostra de conveni d’agermanament entre municipis, concretament el conveni d’a-
germanament entre les poblacins de Cárdenas (Nicaragua) i Malgrat de Mar.

• C2- Mocions realitzades pels ajuntaments relacionades amb temes de cooperació i soli-
daritat: s’ha fet una selecció de diferents mocions entre el 1998 i 1999, també s’ha afe-
git les mocions proposades des del Fons.

• Ajuntament de Castellar del Vallès: moció sobre la condemna a les violacions dels
drets humans de les dones de l’Afganistan

• Ajuntament de Sant Just Desvern: moció de suport a la campanya “La Mediterrània:
una cruïlla de pobles”.

• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: moció pel desenvolupament del comerç just
i el consum responsable.

• Ajuntament d’Olot: moció demanant l’aturada de la intervenció russa a Txetxènia.
• Ajuntament de Calella: adhesió a la Campanya “Deute extern, Deute etern”.
• Ajuntament de Girona: moció referent a la celebració del 50è aniversari de la decla-

ració universal dels Drets Humans.
• Ajuntament de Mollet del Vallès: moció sobre l’adhesió a la campanya d’Amnistia

Internacional “Contra els pitjors crims que es cometen en el món necessitem un
Tribunal Penal Internacional”.

• Ajuntament de Manresa: moció de suport a la Marxa Mundial contra l’explotació
laboral de la infància.

• Ajuntament de Vilafranca del Penedès: moció davant la situació de Kosovo.
• Ajuntament de Terrassa: moció manifestant la solidaritat amb els ciutadans de

Kosovo.
• Ajuntament de Lleida: moció de suport a la iniciativa de diverses institucions sobre

la constitució d’una comissió d’investigació de les vulneracions dels drets humans
a Algèria.

• Ajuntament del Prat de Llobregat: moció sobre una solució pacífica del conflicte
d’Iraq.

• Ajuntament de Valls: adhesió a la campanya “Una flor per a les dones de Kabul”.
• Ajuntament de Molins de Rei: moció de solidaritat amb el poble de Chiapas (Mèxic)

amb motiu de l’assassinat a la Comunitat d’Acteal de 46 camperols indígenes.
• Propostes de moció presentades pel Fons Català de Cooperació:

• Moció pel tema del Sàhara.
• Moció de suport al poble timorès i repulsa per l’agressió a la voluntat

d’independència.

• C3- Conveni de col·laboració Ajuntament / Fons Català de Cooperació, concretament el
conveni entre l’Ajuntament de Badalona i el Fons Català de Cooperació.
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C.1 CONVENI D’AGERMANAMENT ENTRE LES POBLACIONS DE CÁRDENAS
(NICARAGUA) I MALGRAT DE MAR

Tenint en compte que un millor coneixement de la problemàtica amb la qual es troba un
país en vies de desenvolupament ha d’ajudar a fomentar la solidaritat i els ajuts de la pobla-
ció de Malgrat de Mar que, voluntàriament, es presta a estrènyer aquests vincles de coope-
ració entre ambdues ciutats.

Tenint en compte que un intercanvi d’experiències serà beneficiós per les dues ciutats ager-
manades i conscients que les normes generals del Dret Internacional estan per sobre de les
del Dret Nacional, l’alcaldessa de Malgrat de Mar, Sra. Conxita Campoy i Martí, i l’alcalde
de Cárdenas (Nicaragua), Lic. Luis Armando Torrentes Cerda, basant-se en els contactes i les
experiències viscuts fins ara i que s’han encaminat cap al desenvolupament socioeconòmic
i cultural, hem decidit subscriure el següent Conveni:

1. Ambdues parts iniciaran una cooperació en la qual s’inclourà un ampli intercanvi d’in-
formacions, experiències i iniciatives que abastaran no tan sols l’àmbit social i cultural
sinó també l’administratiu. Aquests intercanvis es faran en un clima d’amistat i de fra-
ternitat.

2. Tenint en compte la particular situació en què es troba Cárdenas, la població de
Malgrat de Mar, sempre en la mesura de les seves possibilitats, tractarà de promoure
projectes que contribueixin a millorar el nivell de vida dels habitants de Cárdenas.

3. Ambdues parts queden en enviar-se recíprocament experts tant pel que fa a assessora-
ment i formació com per intercanviar experiències respecte a l’organització i el fun-
cionament de l’Administració Municipal, inclosos els Serveis Municipals com són
empreses, serveis sanitaris i d’abastament d’aigua, transport terrestre i aquàtic, serveis
socials, infraestructura social i productivitat, construcció i manteniment dels vials,
formació escolar i tècnica, organització del comerç, planificació urbana i tota altra acti-
vitat municipal. Es pretén arribar a un intercanvi cultural viu, atès que és sabut per
experiència que d’aquesta manera s’arriba en gran manera a intensificar el coneixe-
ment i el respecte mutu entre les persones.

4. Aquest intercanvi no ha de quedar limitat a l’àmbit oficial, sinó que tots dos ajunta-
ments fomentaran els intercanvis, la cooperació i els agermanaments entre les dife-
rents organitzacions, institucions i iniciatives de la vida social, política i cultural
d’ambdues poblacions.

5. A fi i efecte de poder portar a terme aquest Conveni, les dues ciutats germanes s’esfor-
çaran a assolir que les institucions, organitzacions i empreses interessades mantinguin
contactes entre elles, facilitant els ajuts que calguin per poder elaborar programes con-
crets de cooperació.

6. Als habitants de Cárdenas i de Malgrat de Mar se’ls informarà a bastament sobre la
situació social, política i cultural de les respectives ciutats germanes, portant a terme
ambdues parts una intensa tasca informativa, tasca que portaran a terme a Malgrat de
Mar el Comitè de Solidaritat i a Cárdenas el Comité Nicaragüense de Solidaridad, als
quals llurs respectius ajuntaments facilitaran locals, propaganda i accés als mitjans de
comunicació i, fins i tot, finançament municipal per aquesta finalitat.

7. Es crearà una Comissió de seguiment i coordinació d’aquest Conveni. A Malgrat de
Mar aquesta Comissió estarà formada pel Comitè de Solidaritat i membres de
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l’Ajuntament, i a Cárdenas pel Comité Nicaragüense de Solidaritat i components de la
Municipalidad d’aquella ciutat. Aquesta Comissió vetllarà perquè es compleixi el
Conveni i mantindrà contactes periòdics per facilitar-ne el seu bon funcionament.

8. Tots dos ajuntaments es comprometen a donar suport, informar i denunciar a l’opinió
pública de les seves respectives poblacions, tots els problemes economicosocials, catàs-
trofes naturals, agressions militars de tercers països, etc. mitjançant declaracions i com-
promisos públics que demostrin el recíproc suport i l’esperit de solidaritat i d’agerma-
nament entre Cárdenas i Malgrat de Mar.

9. Cada Ajuntament posarà el nom de la ciutat germana a un carrer o una plaça. D’igual
manera, també es posarà el nom de la ciutat germana a un Institut, Patronat o orga-
nisme municipal de cada ciutat.

10.Ambdues parts contribuiran recíprocament a dotar de vida a aquest Conveni, tractant
de coordinar al màxim les seves respectives tasques.

Aquest conveni es farà en dos originals en cadascuna de les llengües, el català i el castellà,
donant fe per igual de cadascun dels textos. Cadascuna de les ciutats rebrà un original en
català i un altre en castellà.

Malgrat de Mar, 11 de febrer de 1999

Lic. Luís Armado Torrentes Cerda Conxita Campoy i Martí
Alcalde de la Municipalidad de Cárdenas Alcaldessa de Malgrat de Mar

Amb la intervenció de

Juana Isabel Cerda Marenco Emili Tapias i Sola
Secretaria del Consejo Municipal Secretari de l’Ajuntament de Malgrat
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C.2 MOCIONS APROVADES PELS AJUNTAMENTS RELACIONADES AMB TEMES
DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
Moció sobre la condemna a les violacions dels drets humans de les dones

de l’Afganistan (10-4-2001)

EN JULI BOADELLA I VERGES,

SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
(Vallès Occidental)

CERTIFICO:

Que en sessió celebrada per l’Ajuntament en Ple corresponent al dia tres d’abril de dos mil
u, s’adoptà entre altres, l’acord, que, copiat literalment i aprovat per unanimitat dels assis-
tents, diu així:

Atès que els talibans han imposat un règim de terror a l’Afganistan que nega qualsevol dret
a les dones, i la facció radical de l’Aliança Nord de Mullah Muhammad Rabbani ha violat
reiteradament els drets humans durant els anys de guerra civil.

Atès que l’Afganistan viu en guerra crònica des de 1979 i les Nacions Unides no han decre-
tat mai un embargament d’armes contra el país.

Atès que França ha iniciat contactes amb els talibans per reconèixer el seu règim interna-
cionalment i aconseguir d’aquesta manera el seu beneplàcit per construir un oleoducte que
travessi l’Afganistan i explotar les reserves de gas i petroli de les repúbliques exsoviètiques.

Atès que el rei afganès Zahir Shah -destituït el 1973- ha intentat convocar, sense èxit, una
Laya Jirga (Gran Assemblea) amb representació de tots els partits democràtics afganesos.
L’últim intent va ser el novembre de 1999 a Roma i en l’actualitat una nova delegació torna
a intentar trobar suport per aquesta iniciativa.

Vist que el Parlament Europeu va aprovar el 5 d’octubre de 2000 una resolució de con-
demna del règim taliban que insta el govern pakistanès a posar fi a les seves ingerències a
l’Afganistan.

Atès que l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als refugiats (Acnur) ha reduït la seva
ajuda als refugiats afganesos de cent milions de dòlars anuals a només dotze des del final
de la guerra de l’Afganistan contra la URRS.

Atès que el Govern espanyol no s’ha pronunciat oficialment sobre el conflicte de
l’Afganistan ni sobre la situació de la població civil d’aquest país.

A l’Ajuntament Ple es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER. Condemnar les reiterades violacions dels drets humans, per part de totes les for-
ces fonamentalistes que lluiten a l’Afganistan, tant els talibans com els partits radicals que
s’hi enfronten.

SEGON. Instar les Nacions Unides a:
a)Posar en primer terme el respecte dels drets humans per a resoldre el conflicte afganès i

no pas els interessos econòmics i estratègics.
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b)Promoure un embargament d’armes a l’Afganistan, el desarmament de les dues faccions
confrontades i la convocatòria d’una Loya Jirga (Parlament Consultiu), formada per tots
els partits afganesos democràtics.

c)Adoptar les resolucions sancionadores adients respecte dels països que interfereixen en
el conflicte afganès i donen suport a qualsevol de les faccions rivals de la guerra.

TERCER. Demanar a totes les institucions destinatàries d’aquesta moció de pressionar el
Pakistan perquè deixi de donar suport als talibans.

QUART. Sol·licitar al Govern de l’Estat que no autoritzi el subministrament d’armes al
Pakistan, l’Aràbia Saudita, l’Iran i qualsevol altre país que doni suport a les faccions rivals
en lluita a l’Afganistan.

CINQUÈ. Instar l’Estat espanyol a expressar a França el rebuig a la seva intenció d’iniciar
relacions diplomàtiques amb els talibans i fer el mateix amb la resta de països que s’ho plan-
tegin.

SISÈ. Demanar un increment dels pressupostos de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Refugiats destinats a ajudar els afganesos que han hagut de fugir al Pakistan i a l’Iran.

SETÈ. Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat
espanyol, al Parlament Europeu i a les Nacions Unides.

I perquè en prengueu coneixement i a reservers dels termes d’aprovació de l’acta, d’acord
amb l’article 206 del Regalment d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, signo la present d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

Castellar del Vallès, 10 d’abril de 2001

Visti plau
Lluís Corominas

L’ALCALDE 
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AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
Moció de suport a la campanya “LA MEDITERRÀNEA: UNA CRUÏLLA DE POBLES”

promoguda pel FCCD (27-12-99)

Des de ja fa molts segles el paisatge humà de la Mediterrània el configuren multitud de viles
i ciutats que han modelat i emplenat d’històries i fets aquest mar, que els romans denomi-
naren Mare Nostrum (el Nostre Mar).

El Mediterrani es configura, més que cap altre espai de la geopolítica mundial, a partir de
les concentracions urbanes, on multitud de persones, vingudes d’arreu per raons diverses i
a través de nombrosos moviments migratoris, s’han anat establint, tot incorporant-se a
aquestes societats.

De fet, la Mediterrània és com una gran simfonia interpretada pels diversos pobles que hi
viuen; una simfonia que s’expressa de forma plural i diversa, amb tonalitats particulars i
específiques, que en la seva diferència formen part d’una mateixa matriu.

Els municipis que formem part del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament som
conscients d’aquestes arrels seculars i profundes que ens agermanen als municipis riberencs
de l’orient, del sud i de l’occident mediterrani i, per tant, amb aquesta declaració volem fer
professió clara i explícita de la nostra vocació mediterrània, amb el benentès que aquesta
vocació és el primer pas que ens ha de portar a definir i, finalment, a elaborar un projecte
que ens permeti a tots aquests pobles, viles, i ciutats...  viure i gaudir plenament dels exqui-
sits fruits d’una regió que se’ns mostra en la seva més plena polifonia i, com va dir Gaudí,
es troba al bell mig del planeta terra.

Conscients que aquesta regió ara per ara es configura com un dels escenaris internacionals
amb més tensió i conflicte, entenem que caldrà realitzar un important esforç per construir
un clima d’estabilitat, pau, prosperitat i justícia, on sigui possible la convivència entre
pobles i cultures, i on prevalgui el diàleg davant les dificultats i conflictes. 

En conseqüència, l’Ajuntament de Sant Just Desvern conscient que el nostre futur està lli-
gat a la regió mediterrània i que és possible i desitjable treballar amb el propòsit de contri-
buir a concebre la Mediterrània com una cruïlla de pobles, acorda: fer nostra la campanya
promoguda pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i declarar Sant Just Desvern
com a Vila Mediterrània.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona del mes de
desembre de 1999.

El Ple, podrà acordar:

1r Fer nostra la campanya promoguda pel Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament i declarar a Sant Just Desvern com a Vila Mediterrània.

2n Traslladar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament als efectes
oportuns.

I perquè així consti als efectes pertinents, i previ a l’aprovació de l’acta, lliuro aquesta cer-
tificació amb el vistiplau del Sr. Alcalde Accidental a Sant Just Desvern el 27 de desembre
de 1999.

Josep Perpiñà i Palau, L’ALCALDE ACCIDENTAL 

Xavier Aragüés i Martí, EL SECRETARI GENERAL 
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AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Moció pel desenvolupament del comerç just i el consum responsable (12/1999)

El moviment de comerç just va néixer a Europa fa més de 30 anys entre les organitzacions
solidàries que volien plantejar una nova forma de relacionar el Nord i el Sud a partir del
consum.

Aquest moviment pretén millorar la situació dels productors del sud i donar resposta a bona
part dels problemes ecològics, econòmics, polítics i socials mitjançant la transformació de
les relacions comercials.

Aquesta tasca es duu a terme aplicant uns criteris sobre el comerç que garanteixen la quali-
tat dels productes i que bona part del preu de compra vagi destinat a garantir una vida
digna per als productors del Sud.

Atès que el comerç just és una forma de cooperació que implica coherència al Primer Món
i aporta dignitat al Tercer Món.

Atès que existeix una manca d’informació de la nostra responsabilitat com a consumidors
en aquesta problemàtica.

Atès que les iniciatives existents a favor d’un comerç just i solidari, el converteixen en una
tasca pionera important, la qual, malgrat les seves dimensions, encara molt modestes,
mereix el reconeixement i el suport pel seu caràcter exemplar i ha de convertir-se en part
integrant d’una cooperació nord-sud que tingui en compte tant els aspectes socials com
mediambientals.

Es proposa prendre els següents acords:

Que l’Ajuntament de Sant Cugat:

• Es manifesti d’acord amb el comerç just i el consum responsable donant suport les
accions encaminades a promoure’ls.

• Atorgui una atenció especial als programes dirigits a promocionar al comerç just i soli-
dari, en el marc de la seva política de cooperació per al desenvolupament.

• Estableixi relacions de cooperació amb organitzacions no governamentals i altres orga-
nitzacions que desenvolupin projectes en aquest camp, per a estudiar aquestes iniciati-
ves a Sant Cugat, per a estimular-les, si escau, i participar en la sensibilització de la socie-
tat pel que fa al comerç just.

Lluís Recoder, L’ALCALDE
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AJUNTAMENT D’OLOT
Moció demanant l’aturada de la intervenció russa a Txetxènia (30-11-99)

M. Glòria Gou Clavera, llicenciada en Dret, secretària general de l’Ajuntament de la Molt
Leial Ciutat d’Olot,

NOTIFICO: 

Que l’Ajuntament Ple, en la sessió celebrada el dia 25 de novembre de 1999, va aprovar per
unanimitat, entre d’altres, la següent moció:

NÚM.14.-
MOCIÓ DEMANANT L’ATURADA DE LA INTERVENCIÓ RUSSA A TXETXÈNIA

Es presenta a debat plenari la següent Moció:

1. Exigir I’aturada immediata de la invasió russa de Txetxènia i I’obertura de negocia-
cions destinades a possibilitar una solució pacífica al conflicte, en el marc del res-
pecte a la voluntat sobirana del poble txetxè per a decidir Iliurement i democràtica
el seu futur i les corresponents garanties de seguretat en territori rus.

2. Donar suport a totes les mesures de pressió internacionals destinades a posar fi al
conflicte bèl·lic. 

3. Sol·licitar la solidaritat d’institucions i la ciutadania en general vers les víctimes i els
desplaçats civils, de nou, tristos protagonistes d’una catàstrofe humanitària.

4. Traslladar el Consell Municipal de Solidaritat la preocupació de l’Ajuntament d’Olot
en relació a la situació de Txetxènia als efectes que valori la possibilitat de destinar-
hi recursos i/o aportacions.

La qual cosa us trasllado per al vostre coneixement i efectes.

Olot, 30 de novembre de 1999

La secretària
(signatura)
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AJUNTAMENT DE CALELLA
Adhesió a la Campanya “Deute extern, Deute extern” (29-3-99)

Els grups municipals de CIU i PP totalment d’acord amb la proposta de la “Taula Unitària
del Deute Extern, de Calella” presenten la següent moció, la qual es va portar a la conside-
ració de la Comissió Informativa d’Hisenda que, per assentiment de tots els grups munici-
pals, va informar favorablement l’elevació al Ple per la seva aprovació del següent
Dictamen:

Primer.-

Adherir-se a la campanya “DEUTE EXTERN, DEUTE ETERN” donant suport a la iniciativa
de la “Taula Unitària de Calella”.

Segon.-

Sol·licitar al Govern i al Parlament de l’Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya:

• La condonació del deute públic amb l’Estat Espanyol, vinculant-lo a inversions en des-
envolupament humà (sanitat, educació, medi ambient) en els països deutors, exigint a
aquests països reformes estructurals que garanteixin un repartiment més equitatiu de la
riquesa.

• L’adopció del Govern de l’Estat d’un paper més actiu a favor dels països pobres i endeu-
tats en els fòrums multilaterals (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, Club de
París).

• La pràctica d’una política de transparència en les decisions i en el maneig de les dades
en l’àmbit espanyol, i la promoguin en l’àmbit internacional.

Calella, 29 de març 1999

El secretari
(signatura)
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AJUNTAMENT DE GIRONA
Moció referent a la celebració del 50è aniversari de la declaració universal

dels Drets Humans (4-12-98)

Moció conjunta de tots els grups municipals referent a la celebració del 50è aniversari de la
declaració universal dels drets humans.

Atès que enguany se celebra el 50è aniversari de la Declaració Universal deIs Drets Humans,
aprovada a París el 10 de desembre de 1948 en el si de l’Organització de les Nacions Unides;

Atès que la commemoració no pot quedar-se només en el record d’un fet històric, sinó que
ha de moure a la reflexió sobre les esperances que es produïren amb l’aprovació de la
Declaració deIs Drets Humans i que s’han vist, sovint, impregnades de frustració;

Atès que amplis sectors de la Humanitat han anat prenent consciència de la importància de
continuar avançant en la defensa deIs Drets Humans arreu;

Considerant que es fa necessari, per tant, commemorar aquesta important Declaració com
a eina impulsora d’una tasca que permanentment s’ha de dur a terme arreu del món com
és la d’aconseguir una societat més justa,

Per tot això s’adopten per unanimitat els següents acords:

Primer- Procurar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la crida redactada per la Comissió
Catalana per al seu aniversari de la Declaració Universal deIs Drets Humans.

Segon.- Ratificar l’adhesió d’aquest Ajuntament al compromís de les Ciutats pels
Drets  Humans signat per l’alcalde a Barcelona el 16 d’octubre.

Tercer.- Convidar els ciutadans de Girona a participar en aquesta commemoració, no
únicament per recordar una efemèride històrica, sinó també per actuar d’acord amb
els valors que ja es propugnaven fa 50 anys i que són, plenament vigents per a la
societat del segle XXI.

Quart.- Instar i donar suport a les entitats ciutadanes i al teixit social de la ciutat a
defensar i estendre la cultura dels Drets Humans i de la solidaritat vers tots aquells
pobles que pateixen situacions d’injustícia i desigualtat. Únicament amb el ple
suport de la societat es podrà assolir la màxima DRETS HUMANS: TOTS, PER A
TOTHOM I A TOT ARREU.

Cinquè.- Trametre aquests acords a la Comissió Catalana per al 50è aniversari de la
Declaració Universal dels Drets Humans i a aqueIIes instàncies que correspongui.

Girona, 4 de desembre de 1998

Joan Manuel del Pozo Álvarez, del Grup Municipal del PSC
Pere Sarquella Mateu, del Grup Municipal de CiU

Francisco J. Domínguez García, pel Grup Municipal del PP
Santi Niell Colom, pel Grup Municipal d’ERC

Enric Llauger Dalmau, pel Grup Municipal Mixt
Francesc X. Canosa Magret, pel Grup Municipal d’IC – EV

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el Ple de la Corporacio, en sessió ordinària del dia 4 de des-
embre de 1998, va aprovar per unanimitat la present moció.

Compleixi’s Certifico
Joaquim Nadal

L’ALCALDE EL SECRETARI
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AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
Moció sobre l’adhesió a la Campanya d’Amnistia Internacional “Contra els pitjors

crims que es cometen en el món necessitem un Tribunal Penal Internacional” (30-4-98)

Alícia Puig Romagosa, 
secretària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,

CERTIFICO: 

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’abril de 1998, aprovà la propos-
ta d’acord que transcrita literalment diu:

“Atès que Amnistia Internacional, premi Nobel de la pau 1977 i premi Drets Humans de les
Nacions Unides 1978, demana l’adhesió a la campanya “Contra els pitjors crim que es
cometen en el món necessitem un Tribunal Penal Internacional”, per que aquest Tribunal
sigui un autèntic model de justícia, eficàcia i imparcialitat.

Atès que els diferents Tribunals Internacionals ad hoc que han jutjat les violacions dels drets
humans en diferents conflictes, com el de l’Ex-Iugoslàvia o Ruanda, han estat efectius per
insuficients pel seu caràcter ad hoc i no permanent.

Es proposa que el ple de l’Ajuntament ACORDI:

Primer:
APROVAR l’adhesió d’aquest Ajuntament a la campanya “Contra els pitjors
crim que es cometen en el món necessitem un Tribunal Penal Internacional” ini-
ciada per Amnistia Internacional, que té com a principal objectiu crear un
Tribunal que sigui un autèntic model de justícia, eficàcia i imparcialitat.

Segon:
TRASLLADAR aquest acord a Amnistia Internacional, com a organitzadora de la
campanya, al Govern de l’Estat espanyol, al Parlament de Catalunya i a les
Nacions Unides, les quals tenen la possibilitat de fer possible la creació i ratifica-
ció d’un Tribunal Penal Internacional permanent. “

I perquè es pugui acreditar lliuro aquest certificat, d’ordre de l’Alcaldia i amb el seu vistiplau.

Mollet del Vallès, 27 de juny de 2001

Vistiplau
Montserrat Tura i Camafreita

L’ALCALDESSA
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AJUNTAMENT DE MANRESA
Moció de suport a la Marxa Mundial contra l’explotació laboral de la infància (16-4-98)

El secretari dóna compte de la proposició conjunta de tots els grups municipals (CIU, GMS,
ERC, PP i IC-EV), de data 16-4-98 que, transcrita, diu el següent:

“Conscients de la greu situació en què es troben els més de 250 milions de nens i nenes que
treballen a tot el món,

Preocupats per l’incompliment constant de l’article 32.1 de la Convenció de Nacions
Unides sobre els Drets de l’lnfant (en la qual  “els Estats membres reconeixen el dret del nen a
estar protegit contra I’explotació econòmica, i contra la realització de qualsevol treball que pugui
ser perillós , o entorpir la  seva educació, o que sigui perjudicial per a la seva salut o el seu desen-
volupament físic, mental, espiritual, moral o social’),

informats del pas per la nostra ciutat de la Marxa Mundial Contra l’Explotació Laboral de
la Infància, en la qual participen més de 700 organitzacions de 97 països i que té com a mis-
sió mobilitzar esforços en tot el món per protegir i promoure els drets de tots els nens i
nenes,

Els membres del Ple de I’ Ajuntament de Manresa, ACORDEN:

Primer. Reconèixer que el greu problema de I’ explotació laboral de la infància
ens afecta a tots nosaltres com a ciutadans d’un món interrelacionat, i ens obli-
ga a actuar amb responsabilitat i a mobilitzar tots els esforços possibles. 

Segon. Manifestar el nostre suport a la Marxa Mundial Contra l’Explotació
Laboral de la Infància, com a iniciativa de sensibilització i mobilització al voltant
d’aquest problema.

Tercer. Assumir el compromís d’acostar als ciutadans i ciutadanes de Manresa la
realitat de la infància explotada, oferint a tal fi el suport institucional i organit-
zatiu d’aquest Ajuntament a les activitats programades a Manresa amb motiu del
pas de la Marxa. Aquest suport serà canalitzat a través del Consell Municipal per
a la Solidaritat i la Cooperació.

Quart. Instar tant el govern Central com el de la Generalitat a adoptar les mesu-
res contra I’ explotació laboral dels infants proposades a la Conferència d’Oslo
d’octubre de  1997, referides a:

• L’ educació.

• La Iluita contra la pobresa.

• La millora de les condicions laborals i econòmiques de les famílies dels nens
i nenes treballadores.

• La ratificació i I’acompliment de les normatives internacionals.

Cinquè. Fer arribar aquesta resolució a les institucions implicades i als mitjans de
comunicació locals.”

Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
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AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Moció davant la situació de Kosovo (15-4-99)

Francesc Giralt i Fernàndez, secretari general de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,

CERTIFICO:

Que el PIe Municipal en sessió del dia 13 d’abril de 1999, va adoptar, per unanimitat deIs
seus 21 components l’acord següent:
“L’agreujament progressiu de la situació a la regió de Kosovo, fa que ja no n’hi hagi prou de
continuar denunciant la situació de persecució i genocidi que pateix la població kosovar per
part del govern de la República de Sèrbia, que es nega a atendre les demandes de la comu-
nitat internacional.
Segons les darreres informacions, la repressió s’ha aguditzat després de l’acció militar de I’O-
TAN i el càlcul creixent de població albaneso-kosovar és ja de 500.000 refugiats i diversos
milers de morts.
Des de Vilafranca no podem assistir impassibles a l’escalada creixent d’accions-reaccions
bèl·liques que eleven cada dia més el nombre de persones afectades
Considerant les mocions aprovades per unanimitat en les sessions plenàries celebrades els
dies 22 de setembre de 1998 i 9 de març de 1999, S’ ACORDA:

1. Canalitzar ajuda humanitària per als refugiats per mitjà de la campanya Vilafranca
Solidaria per Kosovo.

2. Informar periòdicament tant de la situació als Balcans com de la campanya.
3. Reclamar la necessitat de defensar els drets humans i els drets deIs pobles aprovats

en els tractats internacionals.
4. Promoure la persecució de les persones que han comès crims de guerra i crims con-

tra la humanitat.
5. Exigir, juntament amb altres plataformes, la creació d’un fòrum internacional per a

la reconciliació, amb el concurs de les forces civils i democràtiques.
6. Demanar la constitució d’un fons internacional per a la reconstrucció i el desenvo-

lupament, amb l’augment del paper deIs actors civils locals encarregats de propor-
cionar ajuda humanitària.

7. Donar suport al desenvolupament de mitjans de comunicació independents a totes
les repúbliques de l’antiga Ioguslàvia.

8. Demanar als vilafranquins i a les vilafranquines perquè s’adhereixin i se solidaritzin
amb la campanya Vilafranca Solidaria per Kosovo, de sensibilització, de recollida d’a-
juda humanitària i de recursos econòmics.

9. Col·laborar en la campanya de recollida de signatures promoguda per la PLATAFOR-
MA PER KOSOVO en què es manifesta el suport a què el president de la República de
Iugoslàvia, Slobodan Milosevic, sigui jutjat pels crims contra la humanitat i de geno-
cidi comesos.

10. Comunicar el present acord a la presidència del Govern de Generalitat de Catalunya,
a la presidència de la Diputació de Barcelona, a la presidència del Govern de I’Estat,
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a la Plataforma per Kosovo”.

I perquè així consti, lliuro la present certificació amb el vistiplau de l’alcalde. Vilafranca del
Penedès, 15 d’abril de 1999.

Vistiplau 
Joan Aguado i Masdeu, L’ALCALDE
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AJUNTAMENT DE TERRASSA
Moció manifestant la solidaritat amb els ciutadans de Kosovo (26-3-98)

Els protaveus dels Grups Municipals del PSC Josep Aran i Trullàs, de CIU Ferran Turà i Àvila,
del PP Rafael Callejas i Roma, d’IC-EV Francesc Morales i Valle i d’ERC Ramon Arribas i
Quintana,

EXPOSEN:

Que davant la situació de violència creada a Kosovo que ha provocat diversos morts en
aquell territori de la República Federal de Iugoslàvia.

Que atesos els precedents de la guerra civil de Bòsnia (1992-1996), amb l’intent de neteja
ètnica, desfermat per I’exèrcit iugoslau i I’escalada de racisme i xenofòbia.

Que en el marc de la cornmemoració del 50è Aniversari de la Declaració dels Drets Humans
per I’organització de Nacions Unides, I’Ajuntament de Terrassa reitera la defensa deIs drets
humans fonamentals i els valors de la democràcia i la tolerància.

Que en sintonia amb l’actuació del Grup Internacional de Contacte i la Unió Europea.

Per tot això, els portaveus sotasignants, ACORDEN:

1. Rebutjar la violència a la regió de Kosovo , manifestant la solidaritat amb els seus ciu-
tadans i ciutadanes, i instar els dirigents de Belgrad i de la majoria albanesa de
Kosovo a dialogar per trobar una sortida al conflicte.

2. Exigir el respecte als Drets Humans individuals i col·lectius com a base de la convi-
vència en aquella regió europea.

3. Demanar a la Unió Europea i al Govern d’Espanya que defensin una sortida al con-
flicte basada en la carta de les Nacions Unides i els principis de  l’Organització per a
la Seguretat i Cooperació Europea (OSCE).

4. Trametre aquests acords a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Ministre d’Afers
Exteriors del Govern d’Espanya, a la Mesa del Parlament Europeu i a la Presidència
de la Unió Europea.

Terrassa, 26 de març de 1998

Josep Aran (Grup Mpal. Socialista)
Rafael Callejas (Grup Mpal. Popular)

Francesc Morales (Grup Mpal. d’IC-EV)
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AJUNTAMENT DE LLEIDA
Moció suport a la iniciativa de diverses institucions sobre la constitució d’una comissió

d’investigació de les vulneracions dels drets humans a Algèria (27-2-1998)

Per unanimitat del ple s’acorda aprovar la següent moció:

1. Donar suport a la iniciativa promoguda per Amnistia Internacional, Federació
Internacional de Drets Humans Rjghts Watch i Periodistes sense Fronteres, dema-
nant la constitució d’una Comissió Internacional d’investigació sobre la vulneració
dels drets humans a Algèria.

2. Reclamar dels nostres governs una acció política immediata a fi de pressionar el
govern algerià per a una obertura immediata de diàleg entre les forces polítiques i
socials algerianes.

3. Exigir que qualsevol transacció econòmica - o d’altre tipus- que els països de la Unió
Europea estableixin amb entitats privades o amb institucions públiques d’Algèria tin-
guin en compte l’exigència del respecte als drets humans en aquell país.

4. Reclamar la paralització de les expulsions d’immigrants i exiliats polítics algerians de
l’Estat espanyol i altres països europeus, tot arbitrant fórmules per a la seva protec-
ció.

5. Trametre el text d’aquests acords als governs de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya i a la presidència del Parlament Europeu, així com a l’Ambaixada d’Algèria
a l’Estat espanyol.

Antoni Siurana
L’ALCALDE
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AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
Moció sobre una solució pacífica del conflicte d’Iraq (4-3-1998)

Per Secretaria es dóna lectura de la següent moció presentada pels grups d’IC-Els Verds i
Socialista:

“La situació política de l’Orient Mitjà té uns nivells de complexitat i inestabilitat molt acu-
sats. Els problemes que s’hi generen acostumen a provocar reaccions en cadena d’un abast
imprevisible. Per això, les amenaces d’ús de la força o d’intervencions militars, sempre inde-
sitjables, adquireixen en aquests casos una gravetat major.

La crisi de l’Iraq s’inscriu en aquest marc geopolític. Sens dubte, l’actitud del dictador
Sadam Hussein és un obstacle objectiu per a la pacificació de la zona però, igualment, les
mesures de la comunitat internacional que agreugen les condicions de vida del poble ira-
quià només contribueixen a aguditzar el conflicte i les constants amenaces d’EEUU, en oca-
sions motivades per situacions internes, i d’alguns dels seus aliats, fan créixer la tensió
posant el món al límit d’una situació prebèl·lica inadmissible.

En aquest context, l’aposta per la solució diplomàtica i per la defensa de la pau com un
valor irrenunciable adquireixen un relleu obvi. El Govern espanyol ha de jugar un paper
més actiu i ha d’impulsar una posició unitària decidida i independent de la Unió Europea.

Per tot això, els grups municipals d’IC-Els Verds i Socialista, proposen al Ple municipal l’a-
dopció del següent acord:

Primer.- Instar el Govern de l’Estat que: 

a) Defensi a tots els fòrums internacionals una solució diplomàtica i pacífica per al con-
flicte de l’Iraq, basada en la renúncia al recurs de la força armada.

b) Promogui una acció diplomàtica conjunta de la UE que eviti els pronunciaments uni-
laterals de cadascun dels estats membres.

c) Manifesti a EEUU la discrepància amb les amenaces unilaterals d’utilització de la força
armada i oposar-se a l’ús de les bases militars en territori espanyol per a un possible
atac a l’Iraq.

d) Defensi la mediació i la investigació dels arsenals de destrucció massiva a l’Iraq per part
de l’ONU, però buscant mecanismes que facin compatible la pressió internacional
sobre el règim dictatorial iraquià amb el manteniment i increment de l’ajuda humani-
tària al poble iraquià, així com una modificació de la composició de la comissió inves-
tigadora en què tinguin més pes la Unió Europea i els Estats àrabs.

Segon.- Trametre aquests acords al president del Govern de l’Estat i als grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats.”

La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups d’IC-Els Verds i Socialista, el vot en
contra del Grup Popular i l’abstenció del Grup de CiU.
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AJUNTAMENT DE VALLS
Adhesió a la campanya “una flor per a les dones de Kabul”(3-3-98)

La Comissió de Govern, en sessió de 3 de març de 1998, adoptà entre d’altres, el següent
acord:

Dóna compte el Sr. Leiva de la iniciativa del Parlament Europeu que ha impulsat una cam-
panya mundial de sensibilització a favor dels drets de les dones afganeses, que coincidirà
amb la celebració del dia internacional de la dona el proper dia 8 de març, atenent la situa-
ció extrema de vulneració dels drets fonamentals de les dones que es dóna en aquest país.

La Comissió de Govern acorda adherir-se a la campanya “Una flor per a les dones de Kabul”
adherint-se al manifest proposat per l’Institut Català de la Dona:

“La Declaració Universal dels Drets Humans que estableix solemnement el principi d’igual-
tat de drets per a homes i dones, celebrà el seu 50è aniversari, el 1998. Malgrat això, aquest
principi és encara violat a diari.

A l’Afganistan, i particularment a les àrees controlades actualment pels talibans, les dones
i les nenes estan patint una important segregació imposada per la llei. Les dones no tenen
dret a parlar en públic, no tenen accés a les mateixes cures mèdiques que els homes, no
tenen dret a anar a treballar. I estan obligades a presentar-se cobertes en públic. Privades
dels seus drets, les dones són invisibles, no tenen dret a una existència independent, ni
capacitat l’elecció sobre com viure la seva vida. I encara més, les dones no tenen accés a l’a-
juda humanitària sense discriminació, tot i que moltes depenen d’aquesta ajuda per sobre-
viure.

Això no és una qüestió religiosa, ni tampoc de tradicions culturals locals. Cridem l’atenció
de totes les persones que creuen en la llibertat l’elecció i en la igualtat entre homes i dones
per actuar ara. Aquest apartheid per raó de gènere que afecta dones i nenes ha de cessar
immediatment.

Per aquesta raó, les persones sotasignants fem una crida a tots els Estats membres de les
Nacions Unides, així com a totes les organitzacions internacionals:

• Per no reconèixer cap tipus de règim a l’Afganistan, mentre sigui imposada al país la dis-
criminació per raó de gènere.

• Per fer tot el que estigui en les seves mans per assegurar que l’ajuda internacional huma-
nitària sigui accessible a les dones afganeses sense cap tipus de discriminació.

• Per fer pressió, directa i indirecta, per tal d’assegurar que la Declaració sobre els Drets
Humans sigui respectada a l’Afganistan, i assegurar que particularment els drets de les
dones siguin protegits.”

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes.

El secretari
Joan Plana i Sola 

286 Cooperació local a Catalunya amb els països del Sud • FCCD

AnC.def  25/2/02  02:28  Página 286



AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
Moció de solidaritat amb el poble de Chiapas (Mèxic) amb motiu de l’assassinat

a la Comunitat d’Acteal de 46 camperols indígenes i aprovació de l’aportació econòmica
a la CONAI (Comissió Nacional d’Intermediació) (29-1-1998)

El PIe de l’Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el dia vint-i-nou de gener
de mil nou-cents noranta-vuit, va adoptar entre d’altres acords, el següent, a resultes de l’a-
provació definitiva de l’acta:

Núm.7.- S’acorda per unanimitat aprovar la moció de solidaritat amb el poble de Chiapas
(Mèxic) amb motiu de l’assassinat a la Comunitat d’Acteal de 46 camperols indígenes i
aprovació de l’aportació econòmica a la CONAl (Comissió Nacional d’lntermediació).

El març del 1997 estigué a Barcelona Monseñor Samuel Ruíz, bisbe de Chiapas, que fou
investit Doctor Honoris Causa per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta visita res-
salta la difícil situació del Pla de Pau a Chiapas i les dificultats creixents deIs sis milions d’in-
dígenes.

Des de la rebel·lió Zapatista del 1994 i en aquest impàs per a negociar (Comissió Nacional
d’lntermediació), en el que no s’està negociant res per indolència del govern del PRl,
Chiapas ha estat envaïda per 40.000 soldats i s’han creat sis bandes paramilitars que asset-
gen permanentment els poblats indígenes.

EIs indígenes aspiren al reconeixement deIs seus drets com a minoria i a una vida millor,
per això s’autoorganitzen en comunitats camperoles democràtiques.

Darrerament la premsa internacional silenciava més o menys el que passava a Chiapas: un
degotall d’assassinats d’indígenes (més de dos-cents el darrer any).

La matança d’Acteal ha indignat i ha colpit l’opinió pública internacional a les vigílies de
Nadal de 1997. Ha estat l’assassinat de 46 camperols/les indígenes mentre feien una cele-
bració religiosa per la Pau. Les imatges esgarrifoses que rebérem pels mitjans de comunica-
ció cal que les convertim en informació i diguem que a Chiapas hi ha una de les minories
indígenes més importants de Centreamèrica i d’Amèrica del Sud i que viuen a una zona de
selva tropical al sud de Mèxic, fronterera amb Guatemala, en una zona tan gran com la
República d’EI Salvador. Aquesta minoria ètnica no té cap mena de dret reconegut, són des-
plaçats constantment de les seves terres ancestrals, de les quals evidentment no tenen
escriptures perquè això és una qüestió aliena a la seva cultura, l’estimen i la respecten com
un Déu natural, perquè treballant-la els procura el moresc, base de la seva alimentació. EIs
indígenes de Chiapas han dit prou, volen terra i llibertat i autoorganitzar-se en comunitats
indígenes tot exercint la democràcia horitzontal.

La CONAI, Comissió Nacional d’Intermediació, comissió delegada de les parts en conflicte
per arbitrar el diàleg i el procés de Pau, ha estat bandejada i una vegada més s’ha practicat
el recurs de la força i l’extermini per part del terrorisme d’estat, mitjançant bandes parami-
litars finançades i nodrides per militants del partit governamental, el PRI, del president
Ernesto Zedillo.

En resum, l’alternativa que s’imposa és la lògica de la raó, del diàleg i la negociació, però
així no ha estat l’actuació del Govern Mexicà que ha preferit el recurs de les bandes mili-
tars, la militarització de la zona i els assassinats en massa.

Per tot l’exposat i a proposta de la regidora de Relacions Externes i Cooperació al
Desenvolupament, Sra. Antònia Castellana i Aregall, el PIe de l’Ajuntament acorda per una-
nimitat:
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PRIMER-. Denunciar la matança d’Acteal i demanar explicacions al Govern de Mèxic.

SEGON-. Sol·licitar que s’activi la CONAI com a organisme de les parts per a la negociació
i la pacificació.

TERCER-. Donar suport al Col·lectiu de Solidaritat amb Chiapas a Barcelona, que organit-
zà una manifestació amb set mil persones el passat diumenge 12 de gener, amb presència
de nombrosos grups de solidaritat i personalitats del món de la cultura.

QUART-. Aprovació de l’aportació de 100.000 pessetes a la CONAI, a càrrec de la partida de
subvencions a la cooperació.

CINQUÈ-. Donar trasllat d’aquest acord a la CONAI, a la presidència del Govern Espanyol,
a la presidència de la Generalitat, FMC, FCCD i Unió Europea.

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes.

Meritxell Vargas i Sardà, la secretària interina

Molins de Rei, 2 de febrer de 1998
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PROPOSTA DE MOCIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
Moció pel tema del Sàhara (1998)

Atès que l’acord a què han arribat el Govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica i el
Regne del Marroc, sota el patrocini de les Nacions Unides, té com a primer objectiu la cele-
bració d’un referèndum d’autodeterminació lliure i democràtic mitjançant el qual el poble
sahrauí tindrà l’oportunitat de decidir el seu futur. Ara més que mai el nostre ajut és neces-
sari.

Amb tot això, el Ple Municipal pren els acords següents:

1. Reiterar el suport al Pla de Pau de les Nacions Unides pel Sàhara Occidental i adherir-
se a la resolució que el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el
passat dia 17 d’octubre de 1997.

2. Donar suport a la celebració del referèndum d’autodeterminació amb les màximes
garanties de transparència, llibertat i seguretat per a tota la població sahrauí i que allò
que lliurament decideixin els electors sigui aplicat escrupulosament.

3. Reiterar el nostre suport al poble sahrauí en la seva justa causa i en la seva lluita per
exercir el seu dret d’autodeterminació.

4. Mostrar el nostre reconeixement al Front Polisario pels esforços realitzats destinats a
salvar i aconseguir l’aplicació del Pla de Pau.

5. Reclamar a les diferents institucions públiques de Catalunya i a la ciutadania en gene-
ral, que intensifiqui la seva col·laboració destinada a cobrir les necessitats més peremp-
tòries de la població sahrauí que sobreviu en els campaments de refugiats de la zona
del Tindouf, en ple desert algerià. Especialment, a la Caravana Catalana pel
Referèndum-1998 que coordina el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

6. Instar al Govern català perquè en els diferents centres de poder polític als quals tingui
accés, treballi per l’aplicació del Pla de Pau de manera que es respectin les legítimes
aspiracions del poble sahrauí.

7. Instar al Govern central perquè es posi al capdavant dels països que donen suport a
una solució justa i definitiva al procés de descolonització del Sàhara Occidental, que
adopti un paper actiu en el procés i que hi esmerci tots els recursos polítics, humans i
materials que calgui en estreta col·laboració amb les Nacions Unides.

8. Convidar les ciutadanes i ciutadans de_______________________, així com també les
ONG i tots els àmbits de la nostra societat, per tal que s’interessin per aquest procés i
participin en una Plataforma Cívica de Suport al Poble Sahrauí, coordinada pel conjunt
de Catalunya, que contribueixi a una mobilització solidària que impulsi els objectius
expressats per un referèndum lliure.

Es donarà trasllat d’aquesta moció a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament,  a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presi-
dència del Govern de la Generalitat  de Catalunya i a la presidència del Govern de l’Estat.

I perquè així consti, lliuro la present certificació amb el vistiplau de l’alcalde.
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PROPOSTA DE MOCIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
Moció de suport al poble timorès i de repulsa per l’agressió

a la voluntat d’independència (1999)  

El referèndum fet a Timor Oriental, sota els auspicis de l’ONU, ha posat de manifest la
inequívoca voluntat d’independència del 80% de la seva població.

L’actuació de bandes paramilitars i la convivència dels militars i policies d’Indonèsia amb
aquestes bandes ha intentat l’avortament del resultat democràtic de les urnes i del procés
d’independència, fent servir la persecució, l’assassinat i la destrucció de la població civil. Les
Nacions Unides ja deuen saber, a hores d’ara, i els fets dels últims dies ho demostren, que
no es pot confiar la seguretat de la població als mateixos que han estat els seus carcellers
durant aquestes dècades i que són part directament implicada en els resultats del referèn-
dum.

Davant d’aquesta greu situació, pensem que les accions empreses per les Nacions Unides, si
bé tard però necessàries, són insuficients i que, sobretot, arribaran quan ja hi ha molts cen-
tenars o milers de morts a sumar-se a aquesta desesperació.

Perquè no som testimonis passius d’aquesta barbàrie, l’Assemblea del FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ACORDA:

Primer: Sumar-se a la declaració institucional del Parlament de Catalunya del passat 14 de
setembre, que expressa, entre altres, la commoció per la violència genocida desfermada contra
el poble de Timor Est després d’haver exercit exemplarment el dret d’autodeterminació i es mostra
sensible a totes les causes per les llibertats dels pobles oprimits.

Segon: Emplaçar el Consell i l’Assemblea General de les Nacions Unides, la Comunitat
Europea i el Govern espanyol perquè revisin i analitzin el paper més que insuficient i ver-
gonyós de les Nacions Unides en aquest conflicte.

Tercer: Sol·licitar al Tribunal Internacional de Justícia que estrableixi els càrrecs i la res-
ponsabilitat de les milícies integracionistes i de l’exèrcit i a tots els responsables de la nete-
ja ètnica i genocidi al Timor i que s’arribi al més alt nivell.

Quart: Que és faciliti el retorn a casa dels més de 200.000 timoresos deportats a l’extrem
occidental de l’illa, i de tots aquells que han fugit a les muntanyes o als camps de refugiats.

Cinquè: Donar el nostre suport a aquelles iniciatives que s’orientin a pressionar per l’esta-
bliment d’unes noves relacions internacionals basades en valors i principis ètics, en orga-
nismes amb capacitat real de representar-nos, en una internacionalització real del dret
internacional en què els interessos, clars o foscos, no s’anteposin sempre als drets i a la jus-
tícia. I a favor de la legitimació de l’ONU per intervenir, dotada dels recursos necessaris, en
nom de tots.

Sisè: Traslladar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per tal que
ho faci arribar conjuntament a les Nacions Unides, al Govern Espanyol, a la Generalitat de
Catalunya i a aquelles instàncies que es cregui convenient. 

Gironella, 2 d’octubre de 1999
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C.3 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA
I EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

3 de novembre de 1999

REUNITS

Per una banda, el senyor JOAN AGUADO I MASDEU, president del Fons Català de
Cooperació Desenvolupament i alcalde de Vilafranca del Penedès, amb seu social al carrer
Portaferrisa, 13, bis de Barcelona.

I, d’altra banda, la senyora MAITE ARQUÉ I FERRER, alcaldessa de l’Ajuntament de
Badalona, amb domicili a la plaça de la Vila de Badalona.

EXPOSEN

Que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, fundat l’any 1986 (en endavant
Fons Català)està constituït per més de 200 ajuntaments i altres institucions públiques -entre
les que figura l’Ajuntament de Badalona- per contribuir al desenvolupament deIs països del
Tercer Món, mitjançant:

• La constitució i la gestió d’un fons econòmic, que possibiliti una cooperació descentra-
litzada i que promogui un desenvolupament sostenible.

• El foment i suport deIs esforços de les institucions oficials, entitats i associacions, per fer
realitat la destinació mínima del 0,7% del producte interior brut als països del Sud per
avançar cap a la creació d ‘un clima d’opinió pública favorable a la promoció d’un nou
ordre econòmic internacional.

• Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informacions adequades,
en els projectes de cooperació amb el Tercer Món.

• Esdevenir una veu ètica col·lectiva que denunciï qualsevol situació que atempti contra
els drets humans, que pugui presentar propostes de llei i propostes de resolució a favor
de la solidaritat i la cooperació en qualsevol àmbit de representació pública.

Que el Fons Català presideix la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, que agru-
pa més de 400 ajuntaments i organismes cooperants del País Basc, País València, Mallorca,
Menorca, Galícia i Catalunya.

Que el Fons Català és membre del Consell Assessor de Cooperació de la Generalitat.

Que l’ Ajuntament de Badalona, tot assumint el compromís ètic d’impulsar la solidaritat
amb els països en vies de desenvolupament:

• Destina una partida pressupostaria anual a la cooperació des de l’any 1996 i manté rela-
cions d’agermanament amb diverses poblacions de Sud-amèrica.

• Promou la realització de campanyes de solidaritat, com és ara la Caravana   Catalana per
la Pau al Sàhara Occidental, Colònies infantils, Fires de Solidaritat, jornades etc.

• L’ Ajuntament en sessió plenària de data 24 de setembre de 1996, va acordar la creació
del Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, com a òrgan de
participació sectorial amb funcions consultives i assessores en matèries relacionades
amb la promoció de la solidaritat i la cooperació internacional.

• És membre, des de 1992 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
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Que ambdues institucions comparteixen el criteri que cal abocar els recursos previstos per
a la solidaritat i cooperació internacional amb els països en vies de desenvolupament a l’ob-
jectiu prioritari de contribuir a la lluita contra la pobresa i a les seves causes estructurals per
mitjà d’un desenvolupament humà. En aquest sentit, consideren que la cooperació.

• Ha d’estar basada en el respecte a la diferència i ha de promoure el desenvolupament de
les economies productives populars de les pròpies comunitats i de les seves experiències.

• Ha de respectar la història i la seva realitat sociocultural de cada poble, i ha de promou-
re el desenvolupament de les economies productives populars de les pròpies comunitats
i de les seves experiències

• Ha de promoure el dret a la llibertat, a la igualtat entre dones i homes i, en general, als
drets humans.

Que igualment comparteixen la filosofia que els projectes concrets de cooperació pretenen
facilitar, a una determinada comunitat o societat, l’accés als mitjans necessaris per millorar
les condicions de vida actuals i de futur que els permetin un més alt nivell de consciència
i dignitat com a pobles. I, per altra banda, que els agermanaments amb altres poblacions i
el foment de les relacions amb institucions homòlogues (municipis, escoles, professionals,
sindicats, associacions, etc.) porten a incrementar la consciència pública sobre la interde-
pendència Nord/Sud i donen caràcter al sentit de la solidaritat com una acció recíproca.

A partir d’aquesta coincidència i amb l’objectiu de col·laborar més eficaçment en l’articula-
ció d’iniciatives conjuntes.

ACORDEN

1. Que el Fons Català gestioni la quantitat de la partida anual destinada per l’Ajuntament de
Badalona, que aquest aprovarà, per a la realització de projectes de cooperació al desenvo-
lupament, a proposta del Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació de Badalona.

2. Que per aquest exercici s’aprova el pagament a favor del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament de la quantitat total de 43.346.500 ptes., del pressupost ordi-
nari d’enguany, una vegada aprovada la corresponent modificació pressupostària.

3. El Fons Català realitzarà anualment l’anàlisi deIs projectes adreçats per  l’Ajuntament
de Badalona provinent de les ONG locals i de les ciutats agermanades i traslladarà un
dictamen al Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació de Badalona, atenent els cri-
teris establerts pel Fons Català en l’Assemblea General que s ‘adjunten a:

Annex A- Referent als sol·licitants, 

Annex B -Lineaments estratègics i

Annex C -Mètode per a l’avaluació.

4. Tenint en compte el procediment general de repercutir la gestió del Fons entre tots
els projectes gestionats, l’import d’aquests s’incrementarà en un 10%. En l’import de
cadascun deIs projectes l’import total a consignar per l’Ajuntament de Badalona hi
haurà inclòs aquest 10% corresponent a les despeses de gestió.

5. El Fons Català transferirà a l’entitat responsable de desenvolupar el projecte els
imports acordats.

6. El Fons Català assumeix el seguiment i l’avaluació deIs projectes realitzats comptant
amb la participació de les ONG de Badalona i de les contraparts locals beneficiàries
i presentarà un informe narratiu anual a l’Ajuntament.

7. També es podran integrar i coordinar les actuacions que porti a terme l’Ajuntament de
Badalona amb les promogudes pel Fons Català, atès que el seu objectiu és el foment i
el suport a les institucions, entitats i associacions de Catalunya en aquesta matèria.
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8. Finalment, una vegada debatut el dictamen en el Consell de Cooperació i, acordat a
la Comissió de Covem, aquesta traslladarà al Fons la proposta definitiva. Per la seva
banda el Fons es reserva la possibilitat de no gestionar els recursos on s’hagués, prè-
viament, expressat un dictamen tècnic desfavorable, tot retornant els recursos
corresponents a l’Ajuntament a fi que, si ho desitja, en faci una adjudicació directa.

9. La durada del conveni serà de quatre anys, a comptar des de 1999 prorrogable tàci-
tament d’any en any si cap d’ambdues parts ho denuncia dos mesos abans de 1’1 de
novembre de cada exercici.

10. L’ Ajuntament PIe ratificarà el present Conveni de col·laboració.

Signatures:

Joan Aguado i Masdeu Maite Arqué i Ferrer
President del Fons Català Alcaldessa de

i Alcalde de l’Ajuntament de Badalona
Vilafranca del Penedès
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ANNEX D
LLISTATS D’INSTITUCIONS I ENTITATS

D.1 RELACIÓ D’INSTITUCIONS QUE HAN RESPOST L’ENQUESTA 

AJUNTAMENTS

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 295

Abrera
Àger
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Aiguaviva
Alàs i Cerc
Albanyà
Albesa
Albinyana
Albons
Alcanar
Alfara de Carles
Alguaire
Alió
Almatret
Almenar
Alòs de Balaguer
Alpens
Alt Àneu
Altafulla
Amer
Amposta
Arbolí
Arbúcies
Arenys de Munt
Argentona
Ascó
Avià
Badalona
Badia del Vallès
Balenyà
Balsareny
Banyoles
Barbens
Barberà del Vallès
Barcelona
Batea
Begur
Bellaguarda
Bell-lloc d’Urgell
Bellmunt d’Urgell
Bellvei
Benavent de Segrià
Benifallet

Berga
Besalú
Biure
Blancafort
Blanes
Boadella d’Empordà
Bonastre
Bossòst
Bot
Botarell
Bovera
Breda
Brunyola
Cabanes
Cabra del Camp
Cabrera de Mar
Calders
Caldes de Montbui
Calella
Calldetenes
Camarles
Cambrils
Campdevànol
Campllong
Camprodon
Canet de Mar
Capçanes
Cardedeu
Carme
Cassà de la Selva
Castell de l’Areny
Castellar de n’Hug
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldans
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castellfollit del Boix 
Castellgalí
Castellnou de Seana 
Castelló d’Empúries
Castell-Platja d’Aro
Castellserà
Castellterçol

Castellvell del Camp
Castellví de la Marca
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Cervià de les Garrigues
Cervià de Ter
Ciutadilla
Conca de Dalt
Copons
Corbera d’Ebre
Corbins
Cornellà del Terri
Creixell
Cunit
Darnius
Deltebre
Duesaigües
El Brull
El Far d’Empordà
El Molar
El Morell
El Papiol
El Perelló
El Pont de Bar
El Prat de Llobregat
El Vendrell
El Vilosell
Els Guiamets
Els Hostalets de Pierola
Els Omells de na Gaia
Els Plans de Sió
Els Torms
Es Bòrdes
Esplugues de Llobregat
Espolla
Esterri de Cardós
Falset
Figaró-Montmany
Fígols
Figueres
Flacà
Flix
Folgueroles
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Fonollosa
Fontanals de Cerdanya
Fontanilles
Fornells de la Selva
Fulleda
Gallifa
Garcia
Gavà
Ger
Ginestar
Girona
Gironella
Gisclareny
Gombrèn
Guissona
Gurb
Igualada
Isòvol
Jafre
Juneda
L’Albi
L’Ampolla
L’Espunyola
L’Estany
La Bisbal d’Empordà
La Cellera de Ter
La Fatarella
La Garriga
La Granada
La Granadella
La Masó
La Nou de Gaià
La Pobla de Cérvoles
La Pobla de Lillet
La Pobla de Segur
La Riba
La Roca del Vallès
La Secuita
La Selva de Mar
La Seu d’Urgell
La Tallada d’Empordà
La Vall de Bianya
La Vall de Boí
La Vall d’en Bas
La Vansa i Fórnols
L’Aleixar
L’Arboç
Les Avellanes i Santa
Linya
Les Cabanyes
Les Franqueses del Vallès
Les Llosses
Les Masies de Roda
Les Masies de Voltregà

Les Valls de Valira
L’Escala
L’Hospitalet
Linyola
Llanars
Llardecans
Llavorsí
Lleida
Llers
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Llívia
Llobera
Llorenç del Penedès
Lloret de Mar
Lluçà
Maçanet de Cabrenys
Maldà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marçà
Martorell
Masdenverge
Maspujols
Masquefa 
Massalcoreig
Massanes
Matadepera
Mataró
Mediona
Menàrguens
Meranges
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Montserrat
Montagut
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Montferrer i Castellbò
Montgai
Montgat
Montmajor
Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra
Montornès del Vallès
Mont-ral
Mont-ras
Mura
Navarcles

Navàs
Navata
Òdena
Olèrdola
Olot
Organyà
Orís
Orpí
Os de Balaguer
Pacs del Penedès
Palafrugell
Palau Solità i Plegamans
Palau-saverdera
Pallejà
Palol de Revardit
Pardines
Parets del Vallès
Pau
Penelles
Perafort
Peramola
Pineda de Mar
Pinell de Solsonès
Pinós
Planoles
Polinyà
Portbou
Prades
Pratdip
Preixana 
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puiggròs
Puigpelat
Puig-reig
Quart
Reus
Rialp
Ribera d’Urgellet
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Riu de Cerdanya
Riudarenes
Riudaura
Riudoms
Rocafort de Queralt
Roda de Ter
Rodonyà
Roquetes
Roses
Rubí
Rubió
Rupit i Pruit
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Sabadell
Saldes
Sallent
Salou
Sanaüja
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Carles de la Ràpita
Sant Celoni
Sant Climent Sescebes
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Ferriol
Sant Fost  de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Gregori
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Mollet
Sant Joan les Fonts
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Centelles
Sant Mateu de Bages
Sant Pau de Segúries
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pol de Mar
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Sant Salvador de
Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet

Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Llogaia d’Àlguema 
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els
Monjos
Santa Maria de Corcó
Santa Maria d’Oló
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Sarroca de Lleida
Senan
Setcases
Sitges
Siurana
Sora
Soriguera
Soses
Sudanell
Súria
Susqueda
Tagamanent
Talamanca
Talarn
Tarragona
Tarrés
Tarroja de Segarra
Terrassa
Tiana
Tona
Torelló
Tornabous
Torrefeta i Florejacs
Torrelavit
Torrelles de Llobregat
Torrent
Torroella de Montgrí
Tortellà
Tortosa
Toses
Tossa de Mar
Ullastrell

Ulldemolins
Vacarisses
Vall de Cardós
Vallcebre
Vallclara
Vallfogona de Balaguer
Vallfogona de Ripollès
Vallfogona de Riucorb
Vall-llobrega
Vallromanes
Valls
Vandellòs i l’ Hospitalet de
l’Infant
Veciana
Ventalló
Vespella de Gaià 
Vic
Vilaba dels Arcs
Vilabella
Vilabertran
Vilada
Viladamat
Viladecans
Vilademuls
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilaller
Vilallonga de Ter
Vilallonga del Camp
Vilanova de l’Aguda
Vilanova de Prades
Vilanova de Sau
Vilanova de Segrià
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vila-sacra
Vila-sana
Vilassar de Mar
Vilaverd
Vilobí del Penedès
Vilobí d’Onyar
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CONSELLS COMARCALS 

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Barcelonés
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal de la Noguera
Consell Comarcal de la Garrotxa
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Consell Comarcal del Tarragonès
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DIPUTACIONS

Diputació de Barcelona
Diputació de Lleida
Diputació de Girona

MANCOMUNITATS

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

D.2 RELACIÓ D’INSTITUCIONS QUE NO HAN RESPOST
L’ENQUESTA, PERÒ DISPOSEM DE LES DADES DEL 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

AJUNTAMENTS
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Alella
Alins
Alp
Anglès
Arbeca
Arenys de Mar
Argelaguer
Artesa de Segre
Avinyonet del Penedès
Balaguer
Banyeres del Penedès
Bellver de Cerdanya
Bigues i Riells
Borredà
Cabrera d´Igualada
Cabrils
Calafell
Caldes d´Estrac
Camós
Canovelles
Capellades
Castellbell i el Vilar
Celrà
Cervera
Colomers
Constantí
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
El Bruc
El Catllar
El Masnou
El Palau d´Anglesola

El Pont de Suert
Els Pallaresos
Esparreguera
Esterri d´Àneu
Fogars de la Selva
Font-Rubí
Fortià
Garriguella
Gavet de la Conca
Granollers
Guardiola de Berguedà
Guimerà
Hostalric
L´Ametlla del Vallès
L´Espluga de Francolí
La Jonquera
La Llagosta
La Pobla de Mafumet
La Quar
La Sénia
La Torre de l´Espanyol
Les Borges Blanques
Les Borges del Camp
Les Planes d´Hostoles
Les Preses
Llagostera
Llançà
Llimiana
Maià de Montcal
Maials
Martorelles
Mieres
Mollerussa

Monistrol de Calders
Montblanc
Montferri
Montmeló
Mont-Roig del Camp
Olvan
Palafolls
Palamós
Peralada
Porqueres
Querol
Regencós
Ripoll
Ripollet
Riudecanyes
Riudellots de da Selva
Sagàs
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Aniol de Finestres
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quirze del Vallès
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CONSELLS COMARCALS 
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Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Montsià
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Consell Comarcal de La Selva
Consell Comarcal de la Terra Alta
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental

Sant Quirze Safaja
Sant Vicenç de Montalt
Santa Coloma de Farners
Santa Maria de Palautordera
Santa Oliva
Sarrià de Ter
Sentmenat
Serinyà
Sils
Subirats

Teià
Terrades
Tivissa
Torà
Tordera
Torredembarra
Torres de Segre
Ulldecona
Vallgorguina
Vallirana

Vidrà
Vidreres
Vilajuïga
Vila-seca
Vilopriu
Vinyols i els Arcs
Viver i Serrateix
Xerta
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AAVV Can Vidalet
ABS - Associació pel Benestar i Salut
ACAPS - Associació Catalana d’Amics del

Poble Sahrauí
ACBN - Associació Catalana de Brigadistes a

Nicaragua
Acció creativa per la solidaritat
Acció per un Futur Millor
Acció sense Color
Acció Solidària
Acción Internacional Contra el Hambre
ACSAR - Associació Catalana de Solidaritat i

Ajuda als Refugiats
ADECO - Asociación de Desarrollo Comunitario
ADRA
AEJGE - Associació d’Estudiants i Joves de

Guinea Equatorial
AEPCFA-Asociación de Educación Popular

Carlos Fonseca Amador
AFAP
Agermanament sense Fronteres
Agrupació Polinyà Solidari
Agrupament Escolta Arrels la Salle
Agrupament Escolta la Floresta (Escoltes

Catalans)
Agrupament Escolta Joan XXIII
AIMC - Associació d’Immigrants

Marroquins de Catalunya
Ajuda en Acció
Ajuda Solidària Dodí
Ajut al Poble Cubà
Alternativa Solidària-Plenty
AMIC - Associació d’Ajuda Mútua a

l’Immigrant a Catalunya
Amics Bisbe Pere Casaldàliga
Amics d’en Ferran - AAVVV Les Arenes
Amics de Gorki
Amics de l’Àfrica
Amics de Madagascar
Amics de Vicky Sherpa
Amics del Nepal
Amnistia Internacional
AMPA CEIP Escola Jungfrau
ANDEN - León
Anesvad
Araguaia amb Bisbe Casaldàliga
Arenys Solidari
Arquitectes sense Fronteres
ARSIS - Amics del Raval i de Sistrells

ASA
ASF - Arquitectes sense Fronteres
Asociación Cultural Riebapua
Asociación Puente para el Desarrollo y la

Cooperación
ASOPXI - Associació de Suport a les

Organitzacions Populars Xilenes
Assemblea de Cooperació per la Pau
Associació Adopció sense Fronteres
Associació Africana de Sabadell
Associació Amics de la UNESCO de Manresa
Associació Amics de la UNESCO del Prat de

Llobregat
Associació Badalona-Chichigalpa
Associació Casal d’Amics de Cuba de Lleida
Associació Catalana d’Amistat amb

Nicaragua
Associació Catalana de Fibrosi Quística
Associació Catalana de Professionals per a

la Cooperació
Associació Catalana Enginyeria sense

Fronteres
Associació Catalana Residents Senegalesos
Associació Catalunya-Líban
Associació Cinco Pinos
Associació compartir - SED
Associació cultural Africana
Associació cultural Ciutadans de Badalona
Associació cultural Imatge de Vilanova del

Camí
Associació cultural l’Ull Anònim
Associació d’Amics d’Anzaldo
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol
Associació d’Amistat amb el Poble de

Guatemala
Associació d’Ecologistes de Barcelona -

ECOS de Barna
Associació de Famílies Solidàries amb Nens

Sahrauís
Associació de Joves per la Igualtat de

l’Hospitalet
Associació de Metges Peruans a Barcelona
Associació de Suport als Refugiats

Guatemalencs
Associació Desenvolupament i Migracions
Associació Dones Pla de les Bruixes
Associació esportiva Esport a Punt
Associació Esportiva l’Hospitalet
Associació Humanitària Dr. Josep Trueta
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Associació humanitària i solidaritat
Associació Itondi-Kribi
Associació Jama Kafo-Musu Kafo
Associació Joan Alsina
Associació Juvenil La Rotllana
Associació Mfundi-Kupa
Associació Morats i Torrats
Associació Nuestra América
Associació per a la Solidaritat i

Desenvolupament de la Moskitia
Associació per a les Nacions Unides
Associació Salut i Família
Associació Tothom
Associació Yakaar del barrio Sam 3
Associación Cultural Misioneras Somascas
ASSOMVIC
Ateneu Popular la Seca
Atlètic Terrassa Hockey Club
Badalona Solidària
Bages per a Tothom
Banc de Recursos
Banyoles Solidària
Barikà
Bayt Al-Thaqaf – Asociación Española de

Amistad con los Pueblos Árabes
Besalú Solidari
Brigadistes amb Cuba
CADICC - Centre d’Harmonitzacio i

Dinamització Intercultural
Caldes Solidària
Calella Club Tot Terreny
CAMÍ
Cardedeu per la Pau i la Solidaritat
Càritas
CASAL - Centre Autogestionari de

Solidaritat de l’Àrea Llatina
Casal d’amistat amb Cuba
Casal d’amistat amb Cuba “José Sánchez”
Casal d’amistat amb Cuba de Badalona
Casal d’amistat Catalano-Cubà de Sabadell
Casal d’amistat Cubano-Empordanès
Casal de Cuba (Sitges-Ribes)
Castellar Solidari
Catalunya Missió
Càtedra UNESCO de la UAB
CCVO
CEA - Centre d’Estudis Africans
CEAM - Centre d’Estudis Amazònics
CeDRe
CEIP Isidre Martí
Centre d’Estudis i Debats de l’Esquerra

Socialista de Catalunya
Centre de Cooperació Internacional de

Lleida

Centre de Treball i Documentació
Centre Llatinoamericà de Lleida
Centre Mestís de Treball Int.
Centre UNESCO de Catalunya
Centro Salvador Allende
CEP - Centre Excursionista Puigcastellar
Cercle Català d’Amistat amb Haití
CES
CIDOB
CIEMEN
CIREM - Fundació Centre d’Iniciatives i

Recerques Europees a la Mediterrània
Ciutats Educadores
Club d’Amics de la UNESCO de Girona
Club Infantil Cerdanyola
CMC
Col·lectiu per la Igualtat en la Diversitat
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics

de Barcelona
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Col·legi la Mercè de Martorell
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Vedruna
COMG Ajuda - Col·legi Oficial de Metges

de Girona
Comissió Agenda Llatinoamericana de

Justícia i Pau
Comissió Agermanament Limay-l’Esquirol
Comissió d’Agermanament amb l’Havana

Vieja
Comissió d’Agermanament Salt-Quilalí
Comissió d’Ajut al Poble Sahrauí
Comissió de Cultura de Can Serra
Comissió de Festes Collblanc Torrassa
Comissió de Solidaritat de Camprodon
Comissió de Solidaritat de la Bisbal

d’Empordà
Comissió de Solidaritat IES la Mallola
Comissió El Prat Solidari
Comissió Solidaritat Nord-Sud
Comitè d’Agermanament de Manlleu
Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central
Comitè de Solidaritat amb Santiago del

Estero
Comitè de Solidaritat Óscar Romero
Comitè del Senegal
Comunidad Misionera de San Francisco

Javier
Comunitat de Sant Egidi
ConcertacioN/S
Congregació Agustines Missioneres
Consell Català del Consell Europeu
Consell de la Joventut de Barcelona
Consorci Centre Associat UNED
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Cooperacció
Coordinadora d’ONG de l’Alt Empordà
Coordinadora d’ONG solidàries de les

comarques gironines i l’Alt Maresme
Coordinadora de Biblioteques Veïnals de

Manresa
Cor de Maria
Creu Roja de Catalunya i assemblees locals
Defensem Cuba de l’Hospitalet
DESC
Diàleg entre Cultures
Educació sense Fronteres
El Xulius
Ensenyament Solidari
Entrepobles
Escola Municipal de Música de Mollet del

Vallès
Escola Sagrat Cor del Vendrell
Escoltes Catalans
Església Evangèlica Baptista
ESPLAC - Esplais Catalans
Esplai de Barberà del Vallès
Esplai Egara
Esplai Espurnes
Esplai Popular
ETANE
ETNOS
Farmacèutics Mundi
FAVB - Federació d’Associacions de Veïns de

Barcelona
Federació Casa de la Solidaritat
Federació Catalana d’ONG per al

Desenvolupament
Federació Catalana de l’Esplai
Federació Comunicació per a la Cooperació
Federació d’Associacions de Veïns de

Badalona
Federació d’Associacions de Veïns de Lleida
FETS - Finançament Ètic i Solidari
Fundació Akwaba
Fundació Alfons Comín
Fundació Codespa
Fundació DIJVIAK i CEMETI
Fundació Famílies Unides
Fundació Internacional de Solidaritat de la

Companyia de Maria
Fundació Intervida
Fundació Josep Comaposada
Fundació Juan Ciudad
Fundació Olof Palme
Fundació Pau i Solidaritat
Fundació per la Pau
Fundació Sabadell Solidari
Fundació Sant Just Solidari

Fundació Save the Children
Fundació SER.GI
Fundació Vicenç Ferrer
Garrotxa Solidària
GASI - Grup d’Acció Solidària Internacional
Germans del Món
GES - Grup d’Empordanesos i

Empordaneses per la Solidaritat
Girona Solidària
Global Idea Sant Just Desvern
GRAMC-Girona
GRAMISS
Gramna
GRIMM - Grups d’Immigrants Baix

Montseny
Grup Acció Solidaria (IES)
Grup Baula
Grup Cooperació Campus de Terrassa
Grup de Dones de Can Serra
Grup de Dones de Pallejà
Grup de Solidaritat Ayllu
Grup de Solidaritat de Bielorrússia
Grup de Teatre Sant Just Desvern
Grup Escoltes de Manresa
Grup Konan-Setem Oló
Grup Natura-Club Muntanyenc Sant Cugat
Grup Tercer Món-Mans Unides
Grup Tercer Món-Mataró
Grups de Joves Parròquia Sant Pere
Hospital Clínic-Unitat d’Epidemilogia i

Bioestadística
Huacal
HUAYNA
IES Lluís de Paguera
IES Sant Josep de Calassanç
IES Severo Ochoa
IES Ultrera
Igualada-Nueva Esperanza
Inshuti
Institut de Drets Humans de Catalunya
Institut de religioses Nostra Senyora de la Mercè
Intermón-Oxfam
Irmandade a Noza Galiza
JAL
Jameitat Essalam - Associació d’Osona per

la Pau
JISB - Joves per la Igualtat i la Solidaritat de

Barcelona
JISH - Joves per la Igualtat i la Solidaritat de

l’Hospitalet
Juristes sense Fronteres
Justícia i Pau
Ker Taizé
L’Arc - Taller de Música - Fundació Privada
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La Garriga Societat Civil
La Garriga Solidària
La Restinga
La Seu Solidària
La Tercera Edat per al Tercer Món
Los Amigos de Leprosos
Lleida Solidària
Lliçà Solidari
Lliga dels Drets dels Pobles
Llum del Bages
Manresa amb el Sàhara
Mans Unides
MAPA
Médicos del Mundo
Medicuba
Medicus Mundi
Mestres per Bòsnia
Metges sense Fronteres
Metges Solidaris de Catalunya
MITA
Molins de Rei Solidari
MÓN-3 Universitaris pel Tercer Món
Monitors Cooperants d’Olot
Moviment d’Esplais del Vallès
Moviment de Centres d’Esplai Cristians -

Fundació Pere Tarrés
Moviment per la Pau
MPDL Lleida Solidària
MRDA - Mundri Relief and Development

Association
Nahua
NICCA
Nous Camins
ONG Nicaragua i Cooperació
Òptics x Món
Organització de Comerç Just
Padres Capuchinos
Padres Rogacionistas - Santuari de Loreto
Pallassos sense Fronteres
Parròquia de Sant Benet
Plataforma Ajut Poble Sahrauí
Plataforma d’ONG de Terrassa
Plataforma Malgrat de Mar pel Sàhara
Plataforma Solidària del Maresme
Plataforma x Kosovo
Primavera per la Pau
PROIDE
Projecte Mi Casa
Proyecto Águila
Proyecto Local
Ràdio Sallent
RAI - Recursos d’Animació Intercultural
RAPS
Ravalnet

Rokpa
Rubí Solidari
SAC - Solidaritat amb Centreamèrica
Sant Celoni Solidari
Sant Joan Solidari
Sant Just Solidari
Sant Quirze Solidari
Santa Perpètua Solidaria
SCAI
SCAPS
SCI - Servei Civil Internacional
Secretaria Internacional USTEC-STES Girona
SED
Setem Catalunya
SOARPAL
Sociedad beneficiencia de culturales
Sodepau
Solar - Arquitectura Solidària
SOLC
Solidaridad con el Sur
Solidaris amb el Poble Sahrauí
Solidaritat amb Centreamèrica
Solidaritat Castelldefels-Kasando
Solidaritat Cuba
Solidaritat sense Mons
SOS Racisme
Tarlatana
Taula entitats centreamericanes de Vilanova

i la Geltrú
Técnicos por el Desarrollo
Terrassaharauí
Titelles Binixiflat
Trup de nassos
UNICEF
Unión de Cooperativas Agropecuarias
Unitat Solidària de Palafrugell
Vetermón - Veterinaris sense Fronteres
Vilafranca Solidària
Visquem la Diversitat
Voluntariat de Sant Feliu
Voluntaris Lliçà de Vall
Voluntaris pel Tercer Món
Voluntaris per Bòsnia
Xarxa de Consum Solidari
XIREC
XXI Solidari-Societat Alternativa
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1. MARC GENERAL

A l’àmbit internacional, la cooperació descentralitzada s’albira com una alternativa de coo-
peració i de relació horitzontal entre els diferents actors que participen en el procés. Això
planteja una sèrie de reptes qe cal afrontar en el nou ordre mundial, on la globalització en
tots els àmbits de la societat domina l’escenari internacional.

Des d’aquesta perspectiva, cal iniciar un procés intern de reflexió i anàlisi de les nostres
pràctiques en l’àmbit de la cooperació descentralitzada i, molt especialment, en el de la coo-
peració municipalista. Per això, iniciarem un procés d’investigació d’algunes experiències
representatives que ens mostrin les accions de cooperació realitzades des del context histò-
ric, de la dinàmica dels actors involucrats i de l’impacte que aquestes van representar o
representen en el grup i/o comunitat beneficiada i en l’organisme/s cooperants. El marc de
referència de la investigació se centrarà en l’àmbit de la cooperació descentralitzada, espai
local i teixit social.

La sistematització, anàlisi i avaluació de les experiències tindrà com a principi essencial la
reflexió autocrítica, la qual cosa possibilitarà l’obtenció d’elements i pautes objectius per a
l’avaluació i la retroalimentació del treball.

1.1 ENFOCAMENT METODOLÒGIC

Un dels aspectes essencials que la cooperació descentralitzada ha de considerar és que els
receptors de les accions de cooperació no són objectes passius, sinó que són actors d’un pro-
cés en el qual s’estableixen relacions entre diferents agents, on cadascuna de les parts és sub-
jecte actiu i l’objecte en qüestió, és la realitat o el problema que genera la necessitat i les
accions de cooperació.

Aquest enfocament serà la pauta que guiarà els estudis de cas proposats. Els eixos d’investi-
gació prioritaris seran: els processos organitzatius i de participació, el desenvolupament de
les relacions entre els diferents actors i la incidència de les accions de cooperació en la
millora de la qualitat de vida de la població beneficiada. El punt de partida seran les con-
dicions econòmiques, polítiques i socials dels receptors de l’ajut i, en aquest context, s’a-
nalitzarà la participació dels donants i l’impacte de les accions de cooperació en el grup i/o
comunitat beneficiada i en els propis organismes cooperants.

Alguns d’aquests eixos d’investigació s’utilitzaran també per analitzar els contextos i dinà-
miques dels organismes cooperants i de les contraparts, tot ressaltant la incidència que ha
tingut l’experiència en l’organització i estratègies de treball, també com en la participació
de la comunitat i en l’entorn del donant.

L’anàlisi històrica de la participació dels diferents actors ens permetrà d’observar si les
accions i les experiències de cooperació han incidit o no, en la generació o dinamització de
processos organitzatius d’autogestió i en el desenvolupament de relacions horitzontals
entre les parts involucrades. Alhora, la incidència de les accions de cooperació en la millo-
ra de la qualitat de vida de la població, des de la perspectiva de donar suport a processos
econòmics i socials, ens permetra d’avaluar l’impacte en la creació de condicions de desen-
volupament en un marc de sostenibilitat.
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1.2 ESTUDIS DE CAS

Les experiències proposades com a estudis de cas, se situen en tres regions on el Fons Català
de Cooperació duu a terme accions de cooperació: Àfrica, Carib i Centramèrica.

1.2.1. ÀFRICA

En el marc del programa Migracions i Desenvolupament, l’estudi se centrarà en els grups
d’immigrants que viuen a Catalunya i en la relació que mantenen amb els seus països d’o-
rigen. El cas proposat és aquell en què el projecte de cooperació es duu a terme a les comu-
nitats d’origen i existeix una participació constant dels grups d’immigrants en el desenvo-
lupament d’aquest.

A partir de l’experiència proposada s’estudiarà la incidència que els projectes de cooperació
han tingut en els processos organitzatius i de participació, en les relacions entre immigrants i
comunitats d’origen, en la millora de la qualitat de vida i en la creació de condicions de des-
envolupament sostenible a les comunitats beneficiades. Per això es proposa com a directriu
general de la investigació, les accions de cooperació que tenen a veure amb projectes de des-
envolupament econòmic, en l’àmbit de la producció i de la comercialització en zones rurals.

Senegal:

• Immigrants senegalesos que viuen en diferents municipis de les comarques gironines i
que són membres de l’agrupació GRAMC. La regió del Passa, que comprèn 20 comuni-
tats, és la zona on es desenvolupen els projectes de cooperació.

Aquesta experiència forma part d’una sèrie d’accions de cooperació que es realitzen amb
grups d’immigrants residents a Catalunya i integrants del GRAMC (Grups de Recerca i
Actuació sobre Minories Culturals i Treballadors Estrangers). Una de les accions va ser la rea-
lització d’un curs sobre cooperació al desenvolupament organitzat pel GRAMC-Girona, en
el qual van participar immigrants de la Comunitat del Passa. 

Els projectes que es consideraran per a l’anàlisi són: el 440, Programa de formació en coope-
ració internacional per als col·lectius d´immigrants, el 499, Banc de cereals i dinamització comu-
nitària al Passa, el 631, Tractor per a la Comunitat Rural de Sare Colly Salle i el 643, Cooperativa
de compravenda de fertilitzants a la Comunitat Rural del Passa (pendent d’inici).

1.2.2. CARIB I CENTRAMÈRICA

En aquestes dues regions es planteja l’estudi d’alguns agermanaments entre ajuntaments i/o
entitats de Catalunya i ajuntaments i/o entitats de Cuba i Nicaragua.

Les experiències d’agermanaments desenvolupades en el marc de la cooperació municipalis-
ta són una alternativa que permet d’impulsar processos participatius i relacions horitzontals
entre els diferents actors que participen en les accions de cooperació. Aquestes experiències
que se situen a l’espai local dels municipis possibiliten d’incidir en processos democràtics de
participació, en accions plantejades en el marc de plans i programes municipals d’acord amb
les necessitats reals de la població i amb la possibilitat d’involucrar-hi diversos actors.

Per assolir els objectius de l’estudi contemplats en els eixos d’investigació, es prendran, en
tots els casos proposats, com a directriu general, els projectes d’habitatge, sobre la base de
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la participació de la població en la millora i construcció del seu hàbitat. És important d’es-
mentar que l’habitatge és una de les necessitats prioritàries de la població dels països llati-
noamericans. Davant les conseqüències de l’huracà Mitch, especialment a Nicaragua, el
problema de l’habitatge es va agreujar encara més i els projectes d’habitatge per als damni-
ficats han estat demandes constants.

Per a la selecció dels estudis de cas, a més dels criteris esmentats, s’han considerat altres ele-
ments: l’antiguitat de l’agermanament, la participació de diverses entitats del Nord ager-
manades amb un ajuntament del Sud i la participació de la ciutadania en la iniciativa de
l’agermanament. Així, per a Nicaragua, s’han seleccionat els casos: Ajuntament d’Arbúcies-
Alcaldía de Palacagüina, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat-Alcaldía de Estelí i
Ajuntament de Vic-Alcaldía de Somoto.

En el cas de Cuba, s’han seleccionat dues experiències representatives dels criteris anteriors
i, a més, que estiguin situades una en zona rural i l’altra en zona urbana. Les experiències
són: Ajuntament de Castelldefels-Poder Popular de La Habana Vieja, Districte de Nou Barris-
Comité de Defensa de la Revolución del municipi Cerro i Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts-Poder Popular de Banes.

L’anàlisi partirà del context històric, econòmic, polític i social dels agermanaments i dels
actors involucrats. Les diferències contextuals i les particularitats de cadascun dels casos,
ens permetrà de tenir una visió més global sobre aquestes experiències. 

Cuba: 

• Catalunya-Cuba: Ajuntament de Casteldefells-Poder Popular de La Habana Vieja 

Per a l’anàlisi de l’agermanament es proposa el projecte 139, Rehabilitació de l’institut de La
Habana Vieja (preuniversitari José Martí) que, atesa la seva importància i cost, ha possibilitat
la participació de nombrosos actors, no només de l’Havana, sinó de Catalunya. Alhora, la
rehabilitació de l’Institut ha permès de recuperar per a l’educació un dels edificis més
importants i emblemàtics del nucli antic. Aquest projecte es contempla en un programa
més ampli d’obres d’infraestructura i equipament urbà que desenvolupa el Govern
Provincial de Ciudad de La Habana.

• Catalunya-Cuba: Districte de Nou Barris-Comités de Defensa de la Revolución del municipi Cerro

Per a l’anàlisi de l’agermanament es proposa el projecte 580, Escola d’Educació Especial Noel
Hernández. En aquesta experiència hi intervenen un conjunt d’actors socials, catalans i
cubans, que fan possible la consolidació de l’agermanament. En aquest sentit destaca la par-
ticipació activa de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris i els
Comités de Defensa de la Revolución del municipi Cerro, així com els representants de
l’Asamblea del Poder Popular Municipal de Cerro. Les tasques realitzades han generat,
d’una banda, un teixit social solidari en el districte de Nou Barris que li permet mantenir el
suport constant al municipi Cerro, i de l’altra, la integració de brigades solidàries que s’han
convertit en l’enllaç de l’agermanament i el substract social de l’intercanvi.

• Catalunya-Cuba: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts-Poder Popular de Banes. 

El Poder Popular de Banes ha executat una sèrie de projectes relacionats amb l’habitatge, els
serveis i l’equipament urbà. Aquests projectes tenen a veure amb la millora de l’hàbitat en
què viu la població del municipi i on s’han donat algunes experiències de participació dels
beneficiaris en la construcció i manteniment d’aquest hàbitat.
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Els projectes que es consideraran són: el 246, Reparació de les teulades del centre històric de
Banes (millora de 246 habitatges i altres serveis); el 426, Remodelació del Pavelló J. A. Mella de
Banes (àrea recreativa i sociocultural per a joves) i el 476, Sistema de proveïment d’aigua per al
municipi de Banes .

Nicaragua:

• Catalunya-Nicaragua:  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat- Alcaldía de Estelí.
Ciutats agermanades europees-Estelí.

L’agermanament es va iniciar el 1984. En algunes accions de cooperació, hi han participat
altres entitats agermanades: és el cas d’algunes ciutats europees. Al municipi d’Estelí s’han
produït processos importants de participació de la població, especialment en l’elaboració
del Pla de Desenvolupament Integral d’Estelí, en el qual s’inclou l’habitatge com un dels
eixos prioritaris.

Per afrontar les conseqüències de l’huracà Mitch, es va elaborar el Pla de Reconstrucció i es
va constituir el Comitè de Reconstrucció d’Estelí, on el problema de l’habitatge agreujat per
l’huracà, continua sent una de les prioritats de l’alcaldia. Per a l’anàlisi, es considerarà el
projecte 526, Construcció d’habitatges a la municipalitat d’Estelí, habitatges construïts per als
damnificats.
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2. MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT: ÀFRICA

2.1. POLÍTICA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL:
DESENVOLUPAMENT I MIGRACIONS

Un dels objectius de la cooperació descentralitzada és ampliar els seus espais d’actuació,
tant els geogràfics com els socials. Aquesta obertura està relacionada amb el reconeixement
que les desigualtats i les injustícies es produeixen tant en els països del sud com en els paï-
sos del nord, i entre diversos sectors de la població.

Des d’aquesta perspectiva, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament dóna suport
a una sèrie d’iniciatives de col·lectius d’immigrants que s’han organitzat per crear les
seves pròpies estructures de solidaritat en el país d’acollida i per impulsar projectes de
cooperació a les seves comunitats d’origen. Les iniciatives que reben aquest suport se
situen en el marc del programa de migració i desenvolupament.

Les activitats i els projectes a les comunitats d’origen tenen com a objectiu fonamental
millorar les condicions de vida dels habitants d’aquestes regions i generar processos auto-
gestionats que proporcionin manteniment social a les experiències de cooperació. De la
mateixa manera, la base de les experiències és el reforçament dels llaços entre els immi-
grants i les seves comunitats d’origen, aprofitant i estenent la tradició solidària que carac-
teritza els llocs on en manifesten les iniciatives.

En aquest context se situa l’experiència que desenvolupa un grup d’immigrants residents a
Catalunya originaris de la comunitat del Passa, a Senegal. Aquesta iniciativa rep el suport
de diverses entitats cooperants i es basa en la idea de desenvolupar accions de solidaritat i
de cooperació en el marc d’un programa més ampli de desenvolupament econòmic a la
comunitat rural de Saré Coly Sallé, a la qual pertany la comunitat del Passa. En la primera
etapa, les accions s’han centrat en aquesta última comunitat.

Com que és una experiència recent, es va iniciar l’any 1997, no podem valorar el seu impac-
te en termes econòmics i socials. En canvi, els processos d’organització i l’experiència acu-
mulada són molt importants, de manera que cal potenciar-los. En una primera fase, el
seguiment i sobretot l’acompanyament, són fonamentals davant la necessitat de consolidar
un teixit social entre el grup d’immigrants i la comunitat senegalesa, que permeti sostenir
l’experiència i que garanteixi l’enfocament social del programa.

Pel que fa a l’emigració, som conscients que amb al programa de desenvolupament econò-
mic a la regió no es detindran els fluxos migratoris, però els resultats que s’esperen poden
incidir positivament en la millora de les condicions de vida de la població. Aquesta situa-
ció podria ajudar que els habitants de la zona, especialment els joves, no veiessin l’emigra-
ció com l’única sortida per solucionar els problemes de supervivència de les seves famílies,
o com a únic mitjà per buscar altres formes de vida.

Rescatar l’experiència i situar-la en el seu context és la intenció de la reflexió que fem avui.
Amb el temps, caldrà revisar i modificar aquesta reflexió tenint en compte els esdeveni-
ments per tal que la sistematització de la pràctica alimenti l’experiència i viceversa, l’expe-
riència alimenti la sistematització del seu propi procés.
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Programa de desenvolupament econòmic a la comunitat rural de Saré Coly Sallé 

L’objectiu general del programa de desenvolupament econòmic a la comunitat rural de Saré
Coly Sallé és millorar les condicions de vida dels habitants de la regió i generar processos
d’organització autogestionats que permetin sostenir el programa. Entre els objectius espe-
cífics hi ha augmentar la producció agrícola, diversificar els cultius, garantir la seguretat ali-
mentària, generar treball permanent o temporal, millorar el nivell sanitari de la població,
propiciar processos d’educació, formació i capacitació, incorporar les dones als projectes,
generar processos d’organització, reforçar les capacitats dels grups existents, etc.

En aquesta primera etapa, les activitats s’han iniciat a la comunitat del Passa. La finalitat és
estendre el programa a tota la comunitat rural de Saré Coly Sallé. Els treballs a la regió es
van iniciar amb un diagnòstic de la problemàtica i les necessitats de la comunitat rural, els
resultats de l’estudi i el document final són la base sobre la qual es fonamenten els objec-
tius i les accions que es contemplen en el programa de desenvolupament.

De manera paral·lela al diagnòstic, els immigrants van participar a Catalunya en un curs
sobre cooperació internacional i elaboració de projectes, realitzat conjuntament entre el
CEA (Centre d’Estudis Africans), el GRAMC i el Fons Català. La formació adquirida, combi-
nada amb els resultats del diagnòstic, ha estat clau en la visió estratègica, en la gestió de les
ajudes davant les entitats cooperants i en l’execució dels projectes.

El procés que va iniciar el grup d’immigrants ha anat lligat als habitants de la comunitat del
Passa, que s’han organitzat per garantir l’execució del programa a la regió. Les accions i els
projectes de cooperació que s’estan realitzant reben el suport de diverses entitats coope-
rants. La diversitat dels actors dóna més rellevància a l’experiència, tot i la complexitat que
això comporta.

Per poder assolir els objectius i donar suport social al programa, els immigrants van consti-
tuir l’Associació de Desenvolupament Econòmic de la Comunitat de Saré Coly Sallé
(ADERCS-Catalunya). Paral·lelament, els habitants de la comunitat senegalesa van formar
l’Associació de Desenvolupament Econòmic de la Comunitat del Passa (ADEP).

Les accions, i especialment els projectes de cooperació, se situen en la perspectiva del progra-
ma de desenvolupament regional. En aquest sentit no són projectes aïllats, sinó que formen
part de l’estratègia regional impulsada per dues estructures socials creades amb aquesta finali-
tat. Aquestes estructures tenen diverses finalitats, entre les quals hi ha fer que els seus inte-
grants siguin partícips directes en el desenvolupament de les accions. Es tracta, per exemple,
que els productors socis de l’ADEP siguin beneficiaris i alhora subjectes del seu propi procés.

Per situar el paper que cada projecte té en el marc del programa regional, el primer que farem
serà considerar-los unitats econòmiques que formen part d’una empresa més àmplia i inte-
gral dirigida i gestionada per l’ADEP, amb el suport i l’assessorament de l’ADERCS-Catalunya
i de l’Associació GRAMC. Aquestes unitats econòmiques estan incidint en les diverses fases
del cicle agrícola a la regió: en la producció (llavors, fertilitzants, tractors), en la comercialit-
zació (banc de cereals), en processos d’industrialització a petita escala (batedora, desgrana-
dora, molins) i en el consum (botiga cooperativa). Un dels objectius essencials de les dues
associacions és garantir que aquestes unitats funcionin com a empreses socials.

En aquesta primera etapa les unitats econòmiques són gestionades pel consell directiu de
l’ADEP, a través de treballadors contractats amb aquesta finalitat. La reflexió sobre l’expe-
riència acumulada ens donarà dades sobre la necessitat i l’oportunitat de reorientar el pro-
cés. La reorientació estaria centrada a aconseguir l’autogestió de cada unitat econòmica, a
passar de la gestió centralitzada a un procés que doni autonomia a cada unitat, buscant
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mecanismes col·lectius d’autogestió. L’ADEP, com a estructura regional, se centraria en la
conducció estratègica del programa, i en garantiria la realització i l’èxit dels seus objectius,
alhora que vetllaria perquè les unitats econòmiques aconseguissin la seva capitalització a
partir de l’autogestió i, sobretot, perquè no perdessin el seu enfocament social.

2.2 CONTEXT GENERAL 

Senegal

Senegal forma part de l’Àfrica occidental. Té una superfície de 196.720 km2. La seva pobla-
ció és de prop de 9.000.000 d’habitants, el 42,3% dels quals viu a zones urbanes i el 57,7%,
a zones rurals. La capital, Dakar, té prop de 2.000.000 d’habitants i està situada a la costa
atlàntica del país. La principal activitat econòmica és l’agricultura, que dóna feina a més del
80% de la població activa. La seva moneda és el franc de la Communate Financière
Africaine (Comunitat Financera Africana) (FCFA).

El francès és l’idioma oficial del país, però en el territori es parlen altres llengües, segons la
composició ètnica: wòlof, serer, diola, manding, fula i altres llengües indígenes. Pel que fa
a la religió, el 90% de la població és musulmana, el 6% té creences animistes i el 3% és cris-
tiana (principalment catòlica). 

El sistema polític a Senegal està basat en el model de la República francesa, i fins i tot ha
estat presentat com un model de democràcia a l’Àfrica. La República de Senegal es basa en
un sistema democràtic multipartidista. Hi ha més de 15 partits polítics. En les últimes elec-
cions del mes de gener del 2000, l’oposició va aconseguir la victòria, un fet que va donar
pas a un ampli govern de consens nacional en què tots els partits han quedat representats,
tret del partit que governava i que va ser el perdedor, el partit socialista.

Entre els principals partits del país hi ha el Partit Socialista, el Partit Democràtic Senegalès,
el Moviment Partit Laborista - Lliga Democràtica, el Partit Laborista Independent, la Unió
Renovadora Democràtica Independent, Unim Senegal (Coalició entre el Partit Africà per a
la Democràcia i el Socialisme, i la Unió Nacional Democràtica); la resta són petits partits
sense gaire influència.

La divisió política i administrativa del territori senegalès està formada pel govern nacional,
que té diversos ministeris, 10 regions administratives amb un consell general de govern i
les comunitats rurals. Aquestes últimes són les formes de govern més properes a la població
i estan governades per un consell rural.

L’economia

En l’àmbit macroeconòmic, el país pateix greus desequilibris financers que són el resultat
d’un descens en les exportacions i d’un endeutament cada cop més gran. Les reformes eco-
nòmiques que es van iniciar a través del pla d’ajustament estructural i del programa de recu-
peració econòmica i financera no han assolit els seus objectius. El deute públic exterior total
s’estimava el 1998 en uns 1.935 milions de FCFA i el servei del deute representava més del
30% de l’exportació. 

El sector agrícola dóna feina al 80% de la població activa i constitueix un dels principals
motors de l’economia senegalesa. Des de fa més de dos decennis, el sector experimenta una
crisi marcada per la fam i el dèficit pluviomètric, l’endeutament excessiu dels productors i
l’abandonament de les estructures d’àmbit rural, etc. La conjunció d’aquests i d’altres fac-
tors no ha permès una taxa de creixement superior a la del creixement demogràfic.
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La contribució del sector agrícola al PIB ha anat decreixent de manera significativa. Aquesta
situació és conseqüència de factors interns i externs. Entre els factors interns hi ha els bai-
xos nivells de productivitat de la terra i les insuficients polítiques agrícoles implementades
pels governs per desenvolupar el sector, que sumats als efectes externs que la globalització
de l’economia en l’àmbit internacional ha tingut a Senegal, fan que la situació es presenti
més crítica.

Des del 1996, el cicle de sequera que castigava el país ha fet un gir notable cap a l’aparent
normalització, que s’ha caracteritzat per un retorn de les pluges, i fins i tot s’han produït
inundacions a la zona nord del país, on no havia plogut prou des del 1970. El retorn de les
pluges, tanmateix, no desperta grans il·lusions, ja que els agricultors no tenen el més mínim
equipament tècnic ni les ajudes necessàries per intensificar la producció.

Per fer front a la crisi en el sector agrícola i per pal·liar els baixos resultats en la producció,
l’Estat ha pres una sèrie de mesures en el marc del que s’ha denominat política de desenvolu-
pament agrícola. Tot i que el nou govern ha concedit ajudes per la compra d’adobs, fertilit-
zants, etc., aquesta política està, fonamentalment, orientada al fet que l’Estat es desentengui
de les activitats de producció, transformació i comercialització en benefici del sector privat.

Un dels objectius estratègics del govern, que no s’ha aconseguit fins ara, és garantir la segu-
retat alimentària a través d’un creixement anual del sector agrícola del 4%. Aquest objectiu
contempla necessàriament la producció de cereals. En el país es produeix anualment al vol-
tant del 50% de les necessitats de cereals. L’altre 50% s’importa, principalment blat i arròs.
El consum estimat de cereals és de 1.200.000 tones a l’any. L’objectiu del pla oficial era
garantir el 80% del consum nacional per a l’any 2000, però els resultats no han estat posi-
tius en aquest sentit.

Totes les mesures que el govern implementi per desenvolupar el sector agrícola en el país
han d’anar acompanyades d’una estratègia que permeti la competitivitat dels productes,
sobretot en l’àmbit internacional, l’accés al sòl i als crèdits per part dels camperols, instru-
mentar circuits de comercialització locals i nacionals, impulsar mesures per elevar la pro-
ductivitat de la terra, promoure l’organització de base dels productors, etc. Si no es fa així,
les polítiques quedaran en bones intencions i com a mesures macroeconòmiques que
només beneficien el petit sector de la població que té més recursos i deixen en la margina-
ció bona part de la població camperola, tal com continua passant en el país.

L’emigració

Al llarg dels anys, l’emigració senegalesa ha estat estimulada i forçada per les circumstàn-
cies. Estimulada per la mateixa acció colonitzadora de França, que enviava les elits senega-
leses a la metròpoli perquè s’hi formessin i ajudessin a dominar el país. D’aquesta manera
creaven en la població la sensació que la riquesa, la formació i la prosperitat s’havien d’a-
nar a buscar fora del país. L’emigració també es va estimular quan es reclutava la mà d’obra
que es necessitava a França. 

L’emigració ha esta forçada pels problemes econòmics i socials del país i per les poques alter-
natives que s’entreveien per solucionar-los. Aquesta situació en un context de subdesenvo-
lupament i pobresa és la causa principal dels fluxos migratoris.

L’impacte que ha tingut l’emigració a Senegal es pot abordar des del punt de vista positiu o
des del negatiu. Un aspecte positiu és que els recursos que els emigrants envien són molt
importants per a l’economia del país. La característica d’aquests enviaments és que la majo-
ria dels recursos econòmics es canalitzen a través de negocis familiars. Altres aportacions
importants, quan els emigrants tornen al seu país, són els recursos formatius i el coneixe-

320 Cooperació local a Catalunya amb els països del Sud • FCCD

FonsCataSud.PS02.def  25/2/02  02:16  Página 320



ment de la realitat d’altres països, a més de la possibilitat que han tingut o que altres tenen,
de fer conèixer la seva cultura a altres llocs del món.

Un aspecte negatiu de l’emigració és que el Senegal es queda sense les persones més quali-
ficades i més dinàmiques, especialment la joventut. Moltes zones, sobretot les rurals, estan
habitades en bona part per dones, gent gran i nens. D’altra banda, el fenomen provoca que
l’Estat senegalès es desentengui de moltes de les seves responsabilitats amb la població i
deixa que els immigrants les resolguin amb els recursos que aporten.

En tot aquest enfocament també cal considerar les difícils condicions en què viuen els
immigrants i els problemes que han d’afrontar en els països d’acollida. La realitat és que
només una part dels immigrants aconsegueix satisfer algunes de les seves aspiracions ini-
cials. El primer obstacle al qual s’enfronten és la Llei d’estrangeria, i a moltes actituds de
racisme, xenofòbia, atur, dificultats per aconseguir un habitatge digne, desconeixement o
incomprensió de la seva cultura, etc. 

D’altra banda, la immigració també té efectes positius en els països d’acollida. L’immigrant
resol necessitats de mà d’obra, crea riquesa amb la seva feina, reforça la recaptació d’im-
postos de l’Estat, contribueix a l’intercanvi i a la diversitat cultural, etc.

Pel que fa a l’emigració senegalesa cap a l’Estat espanyol, es pot dir que aquest país ha estat
un lloc de pas per arribar a França. Només a partir dels anys vuitanta alguns immigrants
senegalesos comencen a fixar la seva residència de manera definitiva a l’Estat espanyol. Des
del 1990, el perfil de l’immigrant es comença a modificar, ara ja no són només joves cam-
perols en bona part analfabets, també hi ha estudiants cultes i amb títols universitaris. Les
comunitats autònomes de Catalunya i les Illes Balears són els llocs on més immigrants sene-
galesos hi ha.

Comunitat rural de Saré Coly Sallé: comunitat del Passa 

La comunitat del Passa forma part de la comunitat rural de Saré Coly Sallé, situada a la
comarca de Vélingara, a la regió administrativa de Kolda. La regió de Kolda pertany a la
Casamance, territori sud de Senegal. Aquí es concentra la taxa més elevada de pobresa i el
95% de la població es dedica a l’agricultura. A tota la comunitat rural es parla la llengua
fula.

La comunitat del Passa té prop de 4.000 habitants. La població es dedica essencialment a
l’agricultura i a la ramaderia. Està formada per un total de 25 pobles, situats a poc quilò-
metres de distància els uns i els altres. La comunitat té 10 quilòmetres de nord a sud i 7 qui-
lòmetres d’est a oest. Les aldees o els pobles que formen el Passa són: Saré Coly Sallé,
Sinthiang Passa, Kéneba Yéro, Saré Yoba Diao, Foulamory Demba, Saré Bouka Gano, Saré
Yoba Niani, Saré Sane Baty, Saré Bodio, Saré Sambel, Mamboya Kékouta, Kountano,
Kansatang, Saré Djiba, Sangharé, Foulamory Yeró, Sinthiang Thierno, Sinthiang Madou,
Biaro Sockona, Saré Hamady, Sinthiang Boca, Wakkilaré Sowady, Biaro Abdoulaye,
Sourouyel Samba i Sinthiang Boca.

L’organització política i administrativa

Les estructures històriques i les relacions tradicionals a l’interior de la comunitat pràctica-
ment s’han extingit. Estructures tradicionals com l’existència del cap d’un clan que tenia el
poder de ser escoltat i de decidir sobre els afers de la comunitat ja no existeixen com antany,
només es mantenen les estructures familiars en què les jerarquies encara estan presents. Ara
tot gira al voltant de l’organització política i administrativa implementada pel govern i de
la dinàmica de l’economia de mercat. Encara podem trobar que la persona que va fundar el
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poble, la que va fer el primer habitatge, és el cap tradicional o alcalde. La tradició diu que
el càrrec es transmet per herència de pares a fills. En la legislació es contempla aquesta situa-
ció, es posa en dubte, i no es considera obligatori continuar-la. Es pot donar el cas que si
una part del poble no està d’acord amb l’autoritat del cap, se’n triï un altre seguint els prin-
cipis democràtics establerts per la constitució. Aquests costums només es mantenen a les
zones rurals, a les ciutats podem veure un altre procés, les autoritats són escollides per la
població.

En l’àmbit del govern del país, la comunitat del Passa pertany a la comunitat rural de Saré
Coly Sallé. La comunitat rural té 15.000 habitants i està formada per unes altres dues comu-
nitats històriques, que en total formen 61 pobles o aldees. 

A la comunitat rural hi ha un consell rural, una mena de govern municipal. El consell està
format per un president i diversos consellers: medi ambient, sanitat, afers de terres, etc.
Cada sector econòmic i social té un responsable. La responsabilitat més important del con-
sell està relacionada amb la propietat i l’ús de les terres. Els consellers són escollits pel poble
i es presenten a les eleccions pels partits polítics als quals pertanyen. Posteriorment, els con-
sellers trien, entre ells, el president del consell rural.

L’economia local

L’economia de la regió gira al voltant de l’agricultura i la ramaderia. El 60% de la superfície
cultivada són cereals (blat de moro, melca, mill). També es produeix cacauet, cotó i arròs
(en menys quantitat a causa de la falta de precipitacions). El cacauet i el cotó són la princi-
pal font d’ingressos. Els altres productes són de consum familiar.

La producció agrícola extensiva a la zona ha tingut com a conseqüència una producció molt
baixa i afavoreix la degradació del medi ambient. A més, els principals cultius depenen de
les pluges que es produeixen entre els mesos de juny i octubre, mentre que el període de
sequera és de 7 mesos, de novembre a juny.

Hi ha moltes dificultats que influeixen negativament en el desenvolupament de l’agricul-
tura, entre les quals podem destacar el baix nivell de la productivitat de la terra i la influèn-
cia dels “bana bana” (comerciants ambulants, intermediaris) procedents del nord del país,
la dependència de les pluges, els freqüents incendis forestals, la desforestació intensificada
per la producció de llenya per al carbó que necessiten les capitals del país, la introducció de
cultius intensius comercials com ara el cotó, que substitueix els cultius de subsistència, l’ab-
sència d’institucions de finançament i la poca organització de les comunitats. També hi
influeixen altres factors, com l’analfabetisme i el fet que no es tinguin en compte les qües-
tions de gènere en els programes i en els projectes productius.

La falta d’adobs i de materials agrícoles, i també el baix nivell de coneixement de les tècni-
ques de cultiu, són factors que incideixen en el rendiment de la producció, de manera que
el rendiment per hectàrea és extremadament baix. La capacitat productiva és insuficient i
no cobreix les necessitats de la població. En canvi, els cultius comercials tenen un rendi-
ment més alt perquè es beneficien del marc tècnic i comercial de les empreses explotadores
a la regió, com és el cas de la multinacional francesa Coton France (Sodefitex al Senegal) en
el cultiu del cotó. A més, el baix nivell de desenvolupament dels cultius de llegums, fruites
i d’altres varietats té com a conseqüència directa la mala alimentació de la població.

A més de l’agricultura, la ramaderia extensiva és l’altra activitat principal de la regió.
Aquesta ramaderia constitueix l’única forma d’estalvi en espècies que es practica en aques-
ta zona. La combinació de la ramaderia i l’agricultura permet que es produeixin matèries
orgàniques per a les plantacions. 

322 Cooperació local a Catalunya amb els països del Sud • FCCD

FonsCataSud.PS02.def  25/2/02  02:16  Página 322



El mercat local

La situació econòmica dels habitants d’aquesta zona es fa més crítica perquè hi ha poques
fonts de treball a la regió i no hi ha mercats locals propers en quals els camperols puguin
vendre o comprar en millors condicions. Els comerciants que venen del nord de Senegal (els
“bana bana”) aprofiten aquesta situació i compren els cultius a preus molt per sota del preu
oficial, els emmagatzemen a la mateixa zona i els venen posteriorment, en l’època de plu-
ges, a preus molt per sobre del preu d’adquisició. Aquest cercle de compra i venda contro-
lat pels comerciants individuals i per les empreses privades ofega els camperols, que no tro-
ben altres formes de comercialització.

Els productors tenen poques possibilitats d’estalviar i això els obliga a vendre els seus ali-
ments als comerciants o el seus ramats a Dakar (a 750 km de distància) per obtenir liquidi-
tat. Els productes agrícoles es venen un cop a l’any, entre el gener i el febrer, de manera que
només durant aquesta època guanyen diners. La situació és molt crítica entre els mesos de
juny i octubre, sobretot si s’han acabat les existències emmagatzemades per a l’alimentació.
A més, aquesta és l’època de pluges, han de treballar la terra i no poden buscar altres fonts
d’ingressos per garantir l’alimentació o per pagar els deutes que han adquirit.

Un exemple del funcionament dels mecanismes del mercat a la regió és el cas de l’empresa
multinacional francesa Sodefitex (Societat de Desenvolupament de Fibres Tèxtils). Aquesta
empresa existeix des del 1968 i controla tots els productes que estan relacionats amb la pro-
ducció i comercialització del cotó. Al principi, l’empresa donava crèdits als camperols en
condicions molt accessibles, però les condicions actuals són molt desfavorables. Quan s’i-
nicia l’època de la sembra, l’empresa ven la llavor i els fertilitzants. Quan els fertilitzants es
proporcionen en préstec, per un sac s’acaba pagant el preu de dos. Posteriorment, l’empre-
sa compra les collites segons els preus que ella mateixa estableix. Quan les collites van mala-
ment els camperols es veuen obligats a vendre les seves pertinences per pagar els deutes i
així el cercle continua cada any, sense que hi hagi cap millora per als productors.

En els pobles hi ha les Associacions de Base de Productors (ABP), unes organitzacions pro-
mogudes per l’empresa com a mecanismes de compravenda que regulen la relació entre la
mateixa empresa i els productors. Aquestes associacions també garanteixen la producció del
cotó a la regió. Els préstecs, la recuperació i la compra de les collites es fan a través de les
ABP. Aquestes associacions es fan responsables que cada productor pagui els seus deutes;
quan es fa la venda, l’associació descompta el que correspon als deutes que cada productor
té amb l’empresa.

Les ABP ja no tenen la capacitat d’organització i la representativitat d’altres èpoques, han
perdut mobilitat i eficàcia. A més, el cotó ja no es produeix com abans perquè els campe-
rols ja no volen treballar en les condicions de Sodefitex i a més, hi ha un insecte que està
afectant els cultius.

La problemàtica social

Un dels problemes que més preocupa és la fam que afecta les poblacions de la regió i d’al-
tres parts del país, especialment a les zones rurals. La causa fonamental és la crisi econòmi-
ca que pateix el país, i els problemes que s’han descrit anteriorment han provocat una bai-
xada considerable en la producció agrícola. A la comunitat del Passa, i a tota la comunitat
rural, el problema s’agreuja entre els mesos de juny i octubre, perquè coincideixen amb l’è-
poca de pluges i de sembra.

Un altre problema important és el de la salut. A tota la comunitat rural de Saré Coly Sallé
només hi ha un centre de salut, no hi ha hospitals que funcionin. Les principals malalties
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que es pateixen a la regió són el paludisme, la rubèola, la diarrea infantil, la tuberculosi, les
malalties oculars i auditives, les malalties venèries i les malalties prenatals i postnatals. Les
víctimes principals són els nens que tenen entre 0 i 5 anys i les dones.  

També hi ha un alt índex d’analfabetisme, especialment entre les dones. La zona ha estat
marginada dels programes oficials que s’han dut a terme des del govern central. Aquests
programes han estat dissenyats des dels gabinets i moltes vegades no tenen en compte les
condicions ètniques i socials de cada regió, tot i que en molts casos s’ha intentat que l’al-
fabetització sigui en les llengües nadiues.

Pel que fa a l’emigració, a la comunitat rural de Saré Coly Sallé, i concretament a la del
Passa, hi ha poques dades que descriguin la problemàtica en aquest sentit. Només se sap
que bona part dels immigrants viu a Catalunya. Aquesta situació s’explica gràcies a les xar-
xes naturals que s’estableixen entre els familiars i els amics del mateix lloc, s’ajuden entre
si per emigrar i per aconseguir feina en un mateix lloc d’acollida. L’emigració en el Passa
està provocant que una bona part dels habitants que es queden als pobles siguin dones,
nens i gent gran.

La situació de la dona

La situació de la dona, igual que a la resta del país, és molt difícil. Les seves activitats estan
centrades en la combinació de tasques domèstiques i agrícoles que representen grans càrre-
gues de feina que les ocupen diverses hores al dia. La mòlta dels cereals és una de les feines
més pesades.

Pel que fa als costums familiars, molt influïts per la religió musulmana i per les tradicions
pròpies del país i de la regió, es pot dir que la dóna és més propietària de la seva habitació
que de casa seva. La casa és compartida i l’habitació és particular. La família, generalment,
no es limita a marit, dona i fills, sinó a marit, dones i fills comuns, o a marits, dones i fills
comuns, perquè tots els germans viuen en una mateixa casa. Les famílies solen ser molt
nombroses i en molts casos, les activitats domèstiques són compartides per totes les dones
de la casa, incloses les nenes.

La seva condició de marginació respecte de l’home és molt notòria, especialment en aque-
lles activitats que estan relacionades amb feines col·lectives en què participa tota la comu-
nitat o en activitats que els puguin comportar responsabilitats més grans o jerarquies més
altes que als homes. Només poden fer activitats col·lectives o de projecció social quan la
participació és exclusiva per a dones. Per aquesta raó, diverses dones s’han organitzat per
treballar de manera col·lectiva i han desenvolupat experiències en autogestió de petits pro-
jectes econòmics i en salut comunitària, principalment. Els grups de dones s’han format en
alguns pobles de la comunitat del Passa, amb resultats diversos.

A les ciutats, el fenomen de la marginació de la dóna també està present, però hi ha aven-
ços. Hi ha dones que s’han incorporat a les activitats econòmiques, socials i educatives, fins
i tot al mateix govern. A les grans ciutats, i especialment a la capital Dakar, l’avenç és més
notori.
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2.3. ANÀLISI DE CAS

2.3.1. ACTORS PRINCIPALS 

Associació de Desenvolupament Econòmic de la Comunitat Rural de Saré Coly Salé
(ADERCS-Catalunya)

La idea del col·lectiu d’immigrants de constituir una associació va sorgir després que van
entreveure els avantatges que podrien obtenir, si unien els seus esforços, perquè les ajudes
que enviaven als seus familiars tinguessin més impacte. Alhora, aquestes ajudes es podrien
estendre a tota la comunitat. Tot i que bona part dels immigrants són originaris de la comu-
nitat del Passa, la seva intenció és abastar tota la comunitat rural, per això van constituir
l’Associació de Desenvolupament Econòmic de la Comunitat Rural de Saré Coly Sallé
(ADERCS-Catalunya). 

Entre els objectius de l’associació destaquen: potenciar la solidaritat, l’hospitalitat, el res-
pecte mutu i la col·laboració entre els membres del grup; promoure i fomentar la coopera-
ció entre les poblacions de la comunitat rural i els seus fills emigrats a Catalunya; vetllar per
desenvolupar tant com sigui possible un clima de solidaritat, d’hospitalitat, entre la socie-
tat d’acollida i les seves institucions i la zona d’origen per afavorir el foment d’una coope-
ració fructífera entre les dues parts. 

Entre les seves activitats hi ha dedicar una atenció preferent a la formació del grup en pro-
jectes de cooperació per al desenvolupament. Així es vol facilitar la intervenció directa i
coordinada amb les institucions interessades a finançar projectes. De la mateixa manera,
volen promoure i orientar projectes de desenvolupament a la comunitat del Passa i com a
conseqüència, a tota la comunitat rural de Saré Coly, procurant sempre ser partícips del seu
disseny i la seva elaboració, i afavorir l’intercanvi entre la regió senegalesa i Catalunya.

L’associació està formada per 30 immigrants, una bona part de la comunitat del Passa, que
resideixen a diversos municipis de Catalunya: Granollers, Salt, Figueres, Pineda de Mar,
Breda i Calella de Mar. La mitjana d’anys de residència del grup és de 10. Després de diver-
sos anys de residència i d’enfrontar diferents situacions, la majoria dels immigrants del grup
té una feina que es pot considerar estable.

L’associació té un coordinador general i una junta directiva formada per un president, dos
vicepresidents, un secretari, un tresorer i quatre vocals. El grup es reuneix de manera regu-
lar un cop al mes, però quan la situació ho requereix es fan reunions extraordinàries.

El coordinador general és l’enllaç entre l’ADERCS-Catalunya i l’ADEP, i fa el seguiment de
tot el procés, tant a Senegal com a Catalunya. Per contractar els serveis o per adquirir els
productes que es comercialitzen a través de les unitats econòmiques gestionades per l’ADEP,
han nomenat un responsable que s’encarrega de totes les compres que el grup d’immigrants
fa per al benefici de les seves famílies residents a Senegal.

Per realitzar les seves activitats compten amb un fons de solidaritat que està format per les
quotes anuals que aporta cadascun dels integrants. Aquest fons s’utilitza per pagar les des-
peses de l’associació i per donar suport a l’ADEP amb petits projectes o amb ajudes addi-
cionals perquè les unitats econòmiques puguin funcionar. El fons també s’utilitza per solu-
cionar les dificultats que poden tenir els integrants de l’ADERCS, com ara problemes fami-
liars, malalties, gestions urgents, etc. 
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Associació de Desenvolupament Econòmic de la Comunitat del Passa (ADEP)

Quan va constituir l’associació, el grup d’immigrants a Catalunya es va trobar amb la neces-
sitat de canalitzar els seus esforços de manera col·lectiva a través d’una estructura similar a
la seva, que funcionés com a contrapart local. Aquesta estructura faria possible la canalit-
zació de les seves accions solidàries i el desenvolupament de projectes a la comunitat del
Passa. Amb aquesta perspectiva, els immigrants van impulsar el procés per constituir
l’Associació per al Desenvolupament Econòmic del Passa (ADEP).

El procés de creació de l’ADEP va començar l’any 1997 i la seva constitució legal no es va
assolir fins al 2000, com a Grup d’Interès Econòmic (GIE). La constitució com a GIE va per-
metre que pogués fer activitats econòmiques, que obtingués finançament i que gestionés
unitats econòmiques, entre altres coses. La formació i el creixement de l’organització s’ha
facilitat, sobretot, perquè el procés s’ha donat a partir de les accions i dels projectes que s’e-
xecuten a la comunitat.

El nombre de membres de l’associació ha anat creixent de manera rellevant en els dos últims
anys. El juliol del 2000 hi havia prop de 600 socis distribuïts entre els 25 pobles que formen
la comunitat del Passa. D’aquests 600 socis, el 44% són dones. Per ser soci cal pagar una
quota mínima d’inscripció i tenir 18 anys en el cas dels homes, i 16 en el cas de les dones.

L’associació té un consell directiu format per representants de cadascun dels pobles o les
aldees de la comunitat. El consell està format per un president, un vicepresident, un secre-
tari general i un tresorer. La resta dels integrants són vocals. Els representants són escollits
en els pobles per consens, segons la confiança i la seva capacitat, i no són sempre els caps
tradicionals del poble.

Les decisions que es prenen a les assemblees del consell directiu també són per consens.
Posteriorment, cada representant té l’obligació de fer una reunió informativa al seu poble
per tal d’informar sobre els avenços i les decisions que s’han pres. La idea és que els repre-
sentants vagin adquirint el paper de portadors de les necessitats i opinions dels seus pobles
i alhora, es converteixin en dinamitzadors de l’organització i garanteixin la participació de
tots els socis.

Una característica dels directius és que en bona part són joves, igual que els treballadors que
duen la gestió de les diverses unitats econòmiques. Aquesta iniciativa va sorgir dels ancians
de la comunitat, que van considerar molt important el fet que la conducció del programa
estigués en mans dels joves, amb l’estil propi de les noves generacions.

Inicialment l’ADEP només estava formada per socis de la comunitat del Passa. A partir del
juliol del 2000, l’associació va acordar integrar socis dels altres pobles de la comunitat rural
i desenvolupar projectes que tinguessin repercussió a tota la regió. En el futur, potser es
modificarà el nom de l’organització i es transformarà en l’Associació de Desenvolupament
Econòmic de la Comunitat Rural de Saré Coly Sallé (ADERCS-Senegal). Aquest nom seria el
mateix que té l’associació dels immigrants a Catalunya.

Filosofia

La filosofia de l’ADEP està molt lligada al procés i als objectius que es planteja l’associació
d’immigrants, en el sentit que l’organització d’autogestió dels implicats és l’única garantia
per fer sostenibles projectes que s’emmarquin en un programa més ampli de desenvolupa-
ment econòmic. Les dues associacions també són un projecte per si mateixes, perquè que
donen vida a totes les accions, tant a Senegal com a Catalunya. 
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Tot i que les activitats principals de l’ADEP giren al voltant del desenvolupament econòmic,
la seva filosofia està fonamentada en objectius socials en els quals l’organització i la parti-
cipació de la població són l’eix que fa possible el manteniment de l’associació. Totes les acti-
vitats i els projectes estan adreçats a assolir dos objectius fonamentals: millorar les condicions de
vida de la població i elevar la capacitat d’autogestió de l’associació per convertir-la en subjecte del
seu propi procés.

Un altre dels objectius és lluitar perquè els fluxos migratoris disminueixin. Per aconseguir-
ho, la creació d’ocupació temporal o permanent, especialment per als joves, és una tasca
que està present. Crear aquests llocs de treball permetrà que els joves no se sentin obligats
a marxar a buscar feina per ajudar les seves famílies.

Una altra de les seves tasques és generar les condicions adequades per desenvolupar iniciati-
ves empresarials col·lectives o individuals entre els socis. També vol donar suport a projectes
específics autogestionats per col·lectius com ara les dones, els joves, etc., impulsar processos
educatius de formació, capacitació tècnica, continuar amb les ajudes al sector salut, etc.

Associació “Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals i Treballadors
Estrangers” (GRAMC)

L’associació GRAMC és una iniciativa social d’àmbit nacional i sense finalitats lucratives
que va néixer l’any 1989 a partir del grup de col·laboradors que va participar en les activi-
tats formatives i d’acollida que es van iniciar a partir de l’experiència Samba Kubally, de
l’Assemblea Local de Santa Coloma de Farners. 

La finalitat essencial de l’associació és potenciar tant com sigui possible la solidaritat, l’hos-
pitalitat, el respecte mutu, la convivència i qualsevol activitat cívica positiva entre el grup
cultural autòcton i aquelles minories culturals ètniques, religioses, etc., que de manera tem-
poral o permanent s’estableixin en l’àmbit de l’acció territorial de l’associació; vetllar pel
compliment dels protocols, les declaracions o els convenis internacionals i nacionals que
protegeixen els drets i les llibertats de les persones i dels grups socials de manera real i efec-
tiva, i treballar per aquelles normatives que siguin perfectibles.

El GRAMC duu a terme les seves activitats a partir d’assemblees locals, situades a diversos
municipis. Aquestes assemblees articulen la feina dels voluntaris de la localitat i realitzen
tasques d’acollida, de sensibilització i de formació intercultural. Pel que fa a la seva compo-
sició, és mixta, de caràcter multicultural. El 45% dels socis són immigrants, molts del
Marroc, Senegal i Gàmbia, i l’altre 55% són autòctons. El nombre total de socis és de 500,
aproximadament, i amb els voluntaris i els usuaris, augmenta fins a prop de 1.200 persones.

Les àrees d’intervenció del GRAMC, d’acord amb els objectius de facilitar la integració social
dels col·lectius d’immigrants i la lluita contra les desigualtats nacionals i internacionals,
s’han ampliat cada cop més amb l’emergència de situacions noves. En aquest sentit, les
actuacions que tenen prioritat són: la formació dels immigrants i els seus col·lectius en
temes de cooperació, sobre la legislació dels seus propis països en la matèria, de definició de
prioritats i ajudes a les seves comunitats d’origen, de sensibilització de la societat sobre la
necessitat de la solidaritat internacional cap a aquests països empobrits per pal·liar la immi-
gració forçosa, etc.

Les seves actuacions es realitzen amb els mateixos immigrants per tal de promoure l’execu-
ció de projectes de desenvolupament en els països d’origen que generin una estabilitat eco-
nòmica, ocupació per als joves, la millora de les condicions de vida, l’eradicació de la pobre-
sa massiva, el foment de l’organització i la participació de la població en la solució dels seus
problemes, etc.
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Entre les experiències de cooperació més importants que l’associació GRAMC promou hi ha
la del col·lectiu d’immigrants del Passa. La participació de l’associació és fonamental per
consolidar l’experiència. El seu paper es desenvolupa en diversos terrenys: coordina tot el
procés, acompanya i fa el seguiment financer, tècnic i social del programa a la comunitat
senegalesa i, a més, és la contrapart a Catalunya de les entitats cooperants que estan donant
suport al programa. 

2.3.2. INTERACCIÓ ENTRE ELS DIVERSOS ACTORS 

Actors principals

La relació entre l’ADERCS-Catalunya i l’ADEP és molt estreta. Han establert alguns mecanis-
mes de coordinació com, per exemple, aquest: el coordinador general de l’associació d’immi-
grants és l’enllaç oficial entre les dues entitats i els immigrants han nomenat un encarregat de
totes les compres que fan en el Passa en benefici dels familiars que viuen a la comunitat.

Totes les opinions d’ADERCS sobre l’estratègia general del programa i l’execució puntual
dels projectes són presentades com a propostes a l’ADEP. S’ha provat de definir clarament
els termes de la relació i les responsabilitats de cada associació, per tal d’evitar confusions i
problemes innecessaris. L’experiència és nova per a les dues entitats, han après sobre la
marxa i han fet front de manera satisfactòria als problemes i les diferències d’opinió que
s’han presentat.

El treball de l’ADERCS ha girat al voltant de la gestió de les ajudes i el seguiment del pro-
cés. La responsabilitat sobre l’execució puntual dels projectes i la gestió de les unitats eco-
nòmiques és de l’ADEP. Les dues entitats vetllen perquè el programa no perdi el seu enfo-
cament social.

Un aspecte important per a les dues associacions és procurar que el programa, i en aquest
cas l’ADEP, no es converteixi en una empresa privada que només beneficiï algunes persones
o sigui un nou intermediari a la regió, ni que tampoc es converteixi en una empresa pro-
pietat dels immigrants o dels seus familiars. Un altre aspecte que està provant d’evitar és
que el programa es desvirtuï a causa de problemes de mala administració o de corrupció.
Per aquesta raó, la promoció de mecanismes de gestió col·lectiva és molt important. Se sap
que l’única garantia per continuar el rumb social i el bon funcionament del programa és la
participació de tots. El control i la vigilància que puguin tenir els productors socis sobre la
seva pròpia associació és fonamental.

La gestió d’algunes de les ajudes, sobretot les de salut, es farà de manera coordinada amb el
Consell Rural de la Comunitat Rural de Saré Coly Sallé. El consell té el suport de l’associa-
ció que dóna els terrenys en què se situen les diverses unitats econòmiques. La relació amb
el consell rural és cordial i de suport mutu, i s’ha procurat que no interfereixi en la inde-
pendència que l’ADEP té respecte del govern per a la direcció i execució del programa. 

D’altra banda, alguns immigrants del grup formen part del GRAMC. Aquesta associació
dóna suport a l’ADERCS en la gestió i l’elaboració dels projectes de cooperació. Coordina,
acompanya i fa el seguiment de tot el procés i és l’entitat que exerceix com a contrapart
davant les diverses entitats cooperants.

El Fons Català, a més de finançar alguns dels projectes que s’estan executant en el progra-
ma de desenvolupament, fa el seu propi seguiment. A causa de la importància que té l’ex-
periència per a aquesta entitat, les accions de cooperació i el seguiment se centren a donar
suport a la consolidació de tot el procés.
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2.3.3. ALTRES ACTORS

Les dones i l’ADEP

Quan es va iniciar el programa, el plantejament era incorporar les dones a la gestió d’algu-
nes unitats econòmiques, sobretot en els dos molins que s’utilitzaven en aquell moment.
Aquesta situació no s’ha arribat a produir. A més, no es va convidar cap dona a la capacita-
ció dels treballadors i els directius, tot i que en alguns dels pobles de la comunitat del Passa
hi ha dones que tenen experiències en gestió de projectes.

Aquesta situació es dóna sobretot a causa dels costums del país, especialment a les zones
rurals, on es margina la dona de les activitats que es realitzen en l’àmbit col·lectiu o que
poden implicar un nivell jeràrquic més alt que el dels homes. El més important que s’ha de
destacar és que a l’ADEP hi ha directius a qui interessa promoure la participació de la dona,
igual que en el grup d’immigrants. Aquests últims estan buscant alternatives perquè les
dones es puguin integrar al programa amb l’autogestió d’alguns projectes.

Dels dos molins que estaven previstos inicialment, només se’n va adquirir un, que està ges-
tionat per l’ADEP a través d’un encarregat. Fa ben poc es va aconseguir l’ajuda per adquirir
un altre molí i el grup de dones del poble de Saré Sané Baty en durà la gestió. Aquest grup
és el més consolidat a la regió i té experiència en gestió de projectes productius.

El poble de Saré Sane Baty és un dels pobles més productius de la comunitat rural. Aquí
s’han fet diverses experiències amb projectes de la cooperació internacional. Aquest és el cas
del grup de dones que durant diversos anys va treballar un hort amb bons resultats. Amb
els beneficis es van capitalitzar i van arribar a implementar els microcrèdits com a forma de
suport mutu. Van haver de deixar la tasca per diversos motius, sobretot per la impossibili-
tat de fer un tancat que impedís que els animals poguessin accedir-hi. A més, les tasques a
l’hort es complicaven perquè coincidien amb l’època en què les dones tenen més feina, tant
al camp com a casa seva i com que, a més, s’havia de dur l’aigua des d’un pou, les feines
encara eren més dures.

Malgrat que en aquest moment no estan realitzant cap projecte, continuen fent reunions i
estan buscant altres alternatives de treball. La majoria de les dones del grup són sòcies de
l’ADEP i estan interessades a treballar coordinadament amb l’associació. Algunes de les
idees són explotar col·lectivament un camp agrícola o gestionar un molí. Així doncs, la pro-
posta de treballar al molí que va aconseguir l’associació és molt important per al grup. Un
altre camp en què podrien treballar és la salut comunitària, amb la qual també han tingut
algunes experiències que no han pogut rescatar per falta de recursos.

Els immigrants i el seus familiars del Passa

Amb motiu del programa, alguns aspectes de la relació entre els immigrants i els seus fami-
liars residents al Passa s’estan modificant. A banda que continuen enviant-los diners direc-
tament, s’ha constituït un fons voluntari que depèn de l’ADEP, a través del qual els immi-
grants poden fer aportacions, però els familiars no reben diners, reben productes que s’han
de destinar als cultius o a l’alimentació. Aquesta situació pot donar seguretat als familiars,
però en alguns casos es pot convertir en un problema. Aquest es presenta quan en realitat
no volen els diners que sol·liciten als immigrants per als mateixos usos que exposen. El pro-
blema pot arribar a fer que els immigrants desconfiïn dels seus familiars o que les famílies
sentin ressentiment cap a l’associació perquè aquesta regula l’ús dels recursos que abans
rebien de manera directa. 
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Un altre aspecte és el sentiment d’abandonament que presenten alguns familiars quan
veuen que els immigrants ja no es preocupen només per ells, sinó que també ho fan per la
resta de la comunitat, com si els llaços familiars s’estiguessin ampliant i les relacions de
parentiu perdessin l’exclusivitat de les ajudes. En aquest moment, el sentiment encara és
lleu, pesa més l’orgull i la satisfacció que senten per la feina que fan els seus parents i per
la tradició de solidaritat que hi ha a la comunitat.

Els problemes entre els immigrants i les seves famílies es poden presentar sobretot per cau-
ses d’índole personal, ja que en general les ajudes que es donaven abans del programa no
han disminuït, al contrari, tenen un impacte més gran perquè volen resoldre els problemes
familiars de manera col·lectiva. Ara tindran alguna seguretat alimentària i podran vendre
els seus productes en millors condicions. A més, en el grup d’immigrants encara podem tro-
bar l’actitud solidària amb aquell company que té un problema familiar i que no el pot
resoldre individualment.

La comunicació directa a través del telèfon continua, tot i que molts dels intercanvis es fan
per mitjà de les dues associacions. Generalment, la comunicació es produeix entre els
homes. Aquesta és una de les causes per les quals algunes dones mostren un sentiment d’a-
bandonament: la poca comunicació personal que hi ha amb elles. En canvi, estan conten-
tes amb l’actitud solidària dels seus familiars.

Pel que fa al tipus d’articles que envien els immigrants als seus familiars, generalment no
envien aparells o articles domèstics que estan fora dels costums de la comunitat. Quan
aquesta situació es produeix, sobretot amb articles d’ús domèstic, aquests no s’utilitzen, es
queden com una mostra social que tenen familiars que són immigrants. Alguns aparells
elèctrics no s’envien perquè no hi ha energia elèctrica a la zona.  

Tot i que la situació econòmica i social a la regió és molt crítica per a tots els habitants, hi
ha una diferència, tot i que és mínima, entre les condicions de vida dels familiars d’immi-
grants i les de la resta de la població. En alguns casos s’observa que els habitatges dels fami-
liars d’immigrants estan construïts amb materials més ferms, sobretot d’envà i ciment, que
els fa diferents dels altres habitatges. També es poden veure diferències entre les mateixes
famílies, ja que hi ha immigrants que envien més recursos o mantenen les ajudes de mane-
ra constant i això fa que els sentiments respecte de les ajudes i el treball comunitari també
siguin diferents.

2.3.4. ANÀLISI DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ

Per assolir els objectius del programa a la regió senegalesa s’ha iniciat una sèrie d’accions
principalment econòmiques, com ara l’execució de projectes que funcionen com a unitats
econòmiques que formen una empresa integral més àmplia gestionada per l’ADEP. Amb
cadascuna d’aquests unitats s’incideix en les diverses fases del cicle agrícola: en la produc-
ció (tractor, llavors, fertilitzants), en la comercialització (banc de cereals), en processos d’in-
dustrialització a petita escala (batedora, desgranadora, molí) i en el consum (botiga coope-
rativa). La intenció és que aquestes unitats funcionin com a empreses socials.

Per situar les diverses unitats econòmiques en els pobles de la comunitat del Passa, es van
considerar diversos factors. Un factor estratègic és que la situació contribueixi a potenciar
la integració regional de l’ADEP. La decisió sobre la situació ha estat un procés complex i
difícil, però el consens ha permès unificar els criteris.

A més dels aspectes econòmics, també s’estan realitzant accions en el sector de la salut, en
capacitació i formació tècnica. En un futur es vol treballar en aspectes educatius com ara l’al-

330 Cooperació local a Catalunya amb els països del Sud • FCCD

FonsCataSud.PS02.def  25/2/02  02:16  Página 330



fabetització. La idea és que el programa abasti tots aquells aspectes econòmics i socials que per-
metin millorar i elevar la qualitat de vida de la població i especialment, la dels socis de l’ADEP. 

Per a l’assessoria tècnica i l’acompanyament a la regió es va comptar amb el suport de
l’ONG local Form’Actión, amb molt bons resultats. A més de fer el diagnòstic regional va
aportar la capacitació i la formació que es requerien per iniciar el programa. En el futur, es
vol tornar a contractar aquesta ONG perquè faci una avaluació del programa i de cadascu-
na de les unitats econòmiques.

Diverses entitats cooperants estan donant suport a l’execució dels projectes. Fins a aquest
moment, els recursos aportats són de prop de 20 milions de pessetes i hi ha programades
noves ajudes. Les entitats que estan col·laborant són: l’ADECRS, la Generalitat de
Catalunya, els ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, de Figueres, de Granollers, de Girona,
de Porqueres, Sant Llorenç Savall, Torrelles de Llobregat, la Comissió Solidaritat de la Bisbal
d’Empordà i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L’associació GRAMC coor-
dina tot el procés i és la contrapart de les entitats cooperants.

Gestió dels projectes (unitats econòmiques)

El consell directiu de l’ADEP delega la responsabilitat de l’execució puntual de tot el pro-
grama en 6 dels seus membres: el president, el secretari, el tresorer i tres vocals, que fun-
cionen com a comitè executiu. El comitè gestiona cada unitat econòmica a través dels tre-
balladors contractats amb aquesta finalitat. També s’ha contractat un coordinador general
com a responsable de tot el programa i es compta amb els serveis d’un gestor privat que
s’encarrega dels aspectes comptables i financers de l’associació i de tots els projectes.

L’any 2000 ha estat el primer any de feina. L’operació de les unitats es va fer com a fase
experimental, com a experiència pilot, amb dos propòsits fonamentals: adquirir experièn-
cia en la gestió empresarial i valorar la resposta dels productors. Així doncs, els volums de
comercialització, tant dels cereals com dels fertilitzants, van ser molt baixos. A més d’haver
treballat com a experiència pilot, tampoc no hi ha prou recursos per augmentar la 
comercialització.

Malgrat que els petits volums de comercialització no van permetre obtenir beneficis, es van
obtenir recursos pels serveis que van donar les diverses unitats. Aquests es van dipositar al
compte que l’ADEP té en un banc regional. En aquest compte també es dipositen els recur-
sos que arriben de la cooperació internacional. L’existència d’aquest fons únic, format
sobretot per recursos de la cooperació, no substitueix l’objectiu de capitalitzar les unitats a
partir dels beneficis obtinguts. 

Selecció i capacitació dels treballadors 

Per seleccionar els treballadors es va voler seguir un mecanisme tan democràtic com fos pos-
sible. Aquest objectiu no es va poder assolir al màxim, perquè que no es van incloure les
dones en aquest procés, a causa dels forts costums de la regió que les marginen de diverses
activitats, com ara els aspectes de formació i capacitació.

Es va fer una convocatòria oberta a tots aquells que s’hi volien presentar, especialment entre
els joves de la comunitat del Passa. S’hi van presentar 37 persones. Amb l’ajuda de l’ONG
local Form’Actión i la Inspecció Departamental d’Educació de Vélingara es va fer un test sobre
coneixements generals al voltant del procés de producció i de comercialització a la zona, i
sobre actitud respecte del treball. L’examen va ser en francès i en fula. Dels 37 candidats,
només 17 sabien llegir i escriure en fula. La selecció final va ser feta per persones que no eren
de la regió per evitar els favoritismes. Aquesta experiència era inèdita en la història de la regió.
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De tots els convocats es van seleccionar 6 persones, a les quals es va donar una capacitació
puntual i especialitzada segons la seva àrea de treball: coordinador general, banc de cereals,
botiga cooperativa, batedora i molí. També es van capacitar alguns dels directius de l’ADEP
sobre el programa de desenvolupament i sobre aspectes generals de gestió empresarial,
comptabilitat bàsica i dinamització comunitària. Durant el procés s’han capacitat prop de
60 persones. La capacitació va anar a càrrec de l’ONG local Form’Actión. Això fa que l’as-
sociació tingui un potencial molt important, ja que té recursos humans preparats que
poden garantir la bona marxa del programa.

Curs sobre cooperació internacional

Com a part de les accions que es fan per promoure i donar suport a col·lectius d’immigrants
interessats a promoure projectes de cooperació als seus països d’origen, el GRAMC va orga-
nitzar un curs sobre cooperació internacional en què van participar diversos col·lectius ori-
ginaris d’alguns països de l’Àfrica subsahariana. El curs va ser finançat pel Fons Català de
Cooperació. 

La iniciativa va sorgir del fet que els immigrants africans residents a Catalunya, joves que
en bona part procedeixen de les zones rurals, tenen moltes dificultats per identificar les
necessitats prioritàries de les seves comunitats d’origen i, sobretot, per plantejar alternati-
ves i propostes que contribueixin al desenvolupament de les poblacions en els països dels
quals provenen. A més, els immigrants no tenen una formació específica en temes de coo-
peració internacional.

El curs de formació es va orientar a combinar dos elements indispensables per consolidar
les accions de cooperació: la immigració i el desenvolupament. Les activitats es van fer
durant el mes d’octubre del 1998.

El temes es van centrar en cinc grans punts:  

1. Factors d’empobriment i migracions: context econòmic, social i polític dels països d’o-
rigen i com l’empobriment afecta l’origen i la dinàmica dels moviments migratoris
sud-nord.

2. La cooperació: què és la cooperació descentralitzada, quines necessitats i quin desen-
volupament es vol impulsar, qui participa en la cooperació, què s’entén per desenvo-
lupament sostenible, com garantir una bona continuïtat en el futur.

3. Migració i desenvolupament: el paper de les migracions en la cooperació per al desen-
volupament, anàlisi dels projectes que es duen a terme a la regió d’origen dels partici-
pants en el curs.

4. Projectes de cooperació: com elaborar, iniciar i desenvolupar un projecte de cooperació.

5. Taller d’elaboració i redacció d’un projecte de cooperació.

Hi van participar alguns dels immigrants originaris de la comunitat del Passa a Senegal que
formen part de l’ADERCS-Catalunya. Segons els resultats de l’experiència en la comunitat
senegalesa, es pot dir que en aquest cas, el curs de formació va assolir un dels seus objectius
primordials que és dotar els immigrants d’elements teòrics i tècnics que els ajudin a plan-
tejar propostes de desenvolupament d’acord amb les condicions i necessitats de la comuni-
tat d’origen. Propostes i projectes que puguin ser gestionats per ells mateixos, com a actors
directes del procés promovent processos paral·lels d’autogestió a les poblacions on es des-
envolupen els projectes de cooperació.
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Banc de cereals i dinamització comunitària 

En aquest projecte es van contemplar recursos per construir i fer funcionar el banc de cere-
als, adquirir un molí, una batedora i una desgranadora, i per dinamitzar la comunitat. Els
recursos van ser aportats per diverses entitats: Generalitat de Catalunya, Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament,  Ajuntament de Granollers i la Comissió Solidaritat  de la
Bisbal d’Empordà.

Per tal de situar les característiques i la gestió de cadascuna de les parts que formen el pro-
jecte, les abordarem per separat i les considerarem unitats econòmiques independents. La
dinamització comunitària s’abordarà des del punt de vista del programa regional i de la
consolidació de l’ADEP.

Banc de cereals

El banc de cereals està situat al poble de Saré Coly Sallé, seu del govern de la comunitat rural
que té el mateix nom. Aquest poble forma part de la comunitat del Passa. En un extrem del
terreny hi ha el banc de cereals, i al seu costat hi ha la seu del govern local, el centre de salut
i una escola. A l’altre extrem del terreny, a prop de la carretera principal, s’han construït la
botiga cooperativa i altres instal·lacions.

Els treballs de construcció del banc i de la botiga es van començar el mes de juliol del 1999
i pel desembre estaven acabades les construccions del banc. La botiga i les altres
instal·lacions es van acabar de construir l’any 2000. Durant la construcció, l’aportació de la
població amb mà d’obra no es va fer com estava prevista, ja que els recursos van arribar tard
i en l’època de sembra, de manera que es va fer impossible que els camperols col·laboressin.
Per aquesta raó es va contractar mà d’obra de la zona i es van poder generar 15 llocs de tre-
ball temporals.

En el projecte inicial s’havia programat la construcció de tres bancs distribuïts en tres pobles
del Passa. Finalment, es va creure necessari construir un únic banc i una botiga de consum,
que no estava prevista inicialment. Les dues construccions tenen la mateixa capacitat d’em-
magatzematge. Les instal·lacions es van situar en un lloc estratègic com és el poble de Saré
Coly. També es van adquirir unes plaques solars per donar llum al banc de cereals i al cen-
tre de salut, ja que a la zona no hi ha servei d’energia elèctrica.

Gestió del banc 

El banc funciona com una unitat econòmica de compra i venda de cereals. Per gestionar-lo
s’ha contractat un treballador que fa les funcions de gerent. El gerent treballa sis mesos a
l’any, tres mesos en l’època de compra i uns altres 3 en la de venda. El control sobre la
comercialització es fa a través d’un registre d’entrades i sortides per tipus de producte, per
exemple: blat, arròs, mill i melca, fonamentalment.

El procés de comercialització s’inicia en els mesos de desembre i gener, amb la compra dels
excedents que venen els camperols després de guardar-ne una part per al consum familiar
de tot l’any. Posteriorment, els productes es venen entre els mesos de juliol i setembre, en
l’època de pluges i de sembra. Els camperols que compren són aquells que han esgotat la
part de les seves existències que havien guardat per a l’alimentació. Per a la comercialitza-
ció, el banc adquireix els productes per dues vies: la compra directa i el pagament en espè-
cies que donen els camperols per l’ús del molí, la batedora o la desgranadora.

El preu de compra depèn del tipus de cereal. Els preus es fixen d’acord amb el preu oficial
establert per l’Estat. El preu de venda també s’estableix sobre la base del preu oficial. Aquest
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any, la diferència entre el preu de compra i el preu de venda va ser de 25 FCFA. La compe-
tència generalment compra per sota del preu oficial i després ven molt per sobre del preu
d’adquisició. Els seus preus giren al voltant de l’oferta i la demanda.

L’any 2000 ha estat el primer any de funcionament del banc de cereals i, igual que a la resta
de les unitats econòmiques, s’hi ha treballat com a experiència pilot en dos sentits: adqui-
rir experiència en la gestió d’una empresa de caràcter social i conèixer la resposta dels cam-
perols. A més, no es compta amb prou recursos per fer moure grans volums. La comercia-
lització s’ha fet exclusivament amb els socis de l’ADEP, com a línia d’acció amb prioritat. En
un futur, quan els volums siguin més grans, s’ampliaran els serveis a la resta de productors.

El volum de cereals que es va moure va ser de 15 tones, molt per sota de les necessitats i de
la demanda que va rebre el banc. La majoria dels productes van ser adquirits pels immi-
grants per a benefici de les seves famílies residents al Passa. Aquesta situació garanteix la
venda d’existències del banc, però pot generar problemes entre els socis que no tenen fami-
liars immigrants i que demanin els beneficis del banc o de les altres unitats econòmiques.
Per evitar que això pugui arribar a ser un conflicte, l’ADEP prendrà una sèrie de mesures,
que van des d’augmentar la seva capacitat de comercialització fins a posar quotes màximes
de venda als immigrants.

La intenció és convertir el banc de cereals en un mecanisme de comercialització alternatiu
als existents en el mercat local, controlats essencialment pels comerciants individuals i per
les empreses privades. Aquest pot tenir un paper de corrector dels mecanismes tradicionals
i incidir en la mateixa regulació dels preus i en les tendències de l’oferta i la demanda. Una
altra de les idees és que es converteixi en una estructura econòmica i social a través de la
qual els habitants de la regió puguin solucionar els seus problemes d’alimentació, sobretot
en les èpoques crítiques de fam.

Botiga cooperativa

La botiga de consum funcionarà com a cooperativa i està programat que iniciï les seves acti-
vitats cap a la meitat de l’any 2001. La idea és comercialitzar, a preus accessibles, diversos
articles de consum bàsic i productes o eines d’ús agrícola. S’ha pensat també en la comer-
cialització de productes produïts pels mateixos socis, com els grups de dones. Igual que en
el banc de cereals, la prioritat seran els socis de l’ADEP. 

L’àrea de terreny on hi ha la botiga és molt gran i està a prop de la carretera principal.
Aquesta és un situació que s’aprofitarà per construir altres instal·lacions amb l’objecte de
crear un centre de serveis múltiples. Aquí se situen les cases dels treballadors, els sanitaris i
el pou que proveirà d’aigua totes les instal·lacions i s’ha deixat una part per a zona verda
que s’utilitzarà com a àrea de descans i de diversió per a les persones que vinguin a com-
prar al banc de cereals o a la cooperativa.

En el mateix lloc se situaran el banc de fertilitzants i l’oficina de l’ADEP. Aquesta última fun-
cionarà com a seu de coordinació i seguiment de tot el programa a la regió. Tota l’àrea de
terreny es tancarà per garantir la seguretat de les instal·lacions i la de les mercaderies que hi
estiguin emmagatzemades.

Molins

El primer molí que es va adquirir està situat al poble de Sangharé. La gestió és a càrrec de
l’ADEP, a través d’un treballador contractat amb aquesta finalitat. Els serveis del molí han
estat contractats sobretot per dones. El molí permetrà que puguin alleugerir el dur treball
que implica moldre els cereals de manera manual.
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Pels serveis del molí es cobra una quantitat segons el tipus de cereal. Per exemple, per cada
4 quilograms de cereal se’n deixa un com a pagament en espècies. Quan es paga en diners,
el cost és de 20 FCFA per quilogram. Els cereals que es reben com a pagament en espècies
es traslladen al banc de cereals per comercialitzar-los. Els diners en efectiu van a la tresore-
ria de l’ADEP, des d’on es duu el control per al salari del treballador i per a les necessitats de
manteniment del molí.

El segon molí també va ser adquirit amb recursos de la cooperació. El molí es va lliurar a
l’ADEP en el mes de setembre. La gestió d’aquesta unitat econòmica anirà a càrrec d’un grup
de dones de Baty. Aquest grup és el més consolidat a la regió i té diversos anys d’experièn-
cia en la gestió d’alguns dels projectes que han rebut el suport de la cooperació internacio-
nal al poble de Baty.

Per acord mutu, l’associació va vendre el molí al grup de dones a un cost econòmic i amb
uns interessos mínims. Inicialment, s’havia plantejat que el molí es pagaria en 6 anys, però
gràcies als bons resultats que s’estan obtenint, les dones es plantegen pagar-lo en 3 anys.
Amb els recursos recuperats i els interessos obtinguts, l’ADEP té programat comprar un altre
molí. Aquesta iniciativa de l’ADEP i del mateix grup de dones pot ser una experiència d’au-
togestió important en el desenvolupament del programa.

La desgranadora i la batedora

La desgranadora s’utilitza per treure la closca de l’arròs i netejar-lo. La batedora s’utilitza per
a la resta dels cereals. Les dues màquines estan situades al banc de cereals.

Per gestionar les unitats s’han contractat dos treballadors que només treballaran 4 mesos a
l’any, després de les collites, de desembre a març. El servei es dóna directament en els
pobles: el productor paga d’acord amb el tipus de cereal que es processa i paga o posa el
transport fins al seu poble, independentment del lloc on estigui treballant la màquina. Els
treballadors fan funcionar les unitats i duen un registre en què es controlen els serveis rea-
litzats i els pagament rebuts.

Dinamització comunitària

Ha estat molt adient incloure des de l’inici del programa el tema de la dinamització comu-
nitària i reconèixer el paper essencial que té la participació i l’organització dels beneficiaris
com a suport i garantia de la seva execució i el seu desenvolupament. Tanmateix, no se li
ha donat la importància que se li reconeix. Les activitats de dinamització i sensibilització es
van intensificar en un principi, i encara que les tasques no s’han deixat a un costat (es con-
tinuen fent reunions en alguns pobles, amb les autoritats regionals, entre els directius de
l’ADEP, etc.), les feines s’han centrat en els aspectes administratius, tècnics i financers.  

És comprensible que pel fet de ser una experiència nova, els treballs s’hagin centrat a exe-
cutar els projectes i a gestionar les unitats econòmiques. A més, el coordinador general res-
ponsable directe de la feina de dinamització ha estat contractat recentment i s’ha involu-
crat també en altres tasques. Tanmateix, per avançar en els objectius del programa cal reo-
rientar les activitats i donar prioritat a la feina de dinamització i sensibilització, i encara més
quan està programat integrar socis de tota la comunitat rural.

L’últim acord del consell directiu de l’ADEP va ser reprendre i aprofundir la dinamització,
especialment en els pobles, amb l’objectiu que es conegui el programa, l’associació, la seva
filosofia, les activitats que s’estan fent i, sobretot, per fomentar la participació dels socis. En
aquest sentit, el paper del coordinador és molt important, però la feina dels directius és
essencial, especialment allò que facin als seus pobles com a representants.
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A més de la feina a la regió, les activitats de dinamització i sensibilització s’han d’estendre
fins als col·lectius d’immigrants, perquè també són subjectes de tot el procés.

Banc de fertilitzants

Les instal·lacions del banc de fertilitzants encara no s’han construït. Inicialment s’havia
programat que es fessin en el poble de Biaro. Per qüestions d’estratègia econòmica i per pro-
blemes de seguretat es construiran al poble de Saré Coly, al costat de la botiga cooperativa.
El Fons Català de Cooperació aportarà els recursos per construir les instal·lacions i per posar
en marxa el banc de fertilitzants.

Mentre s’atorguen les ajudes, l’ADEP ha iniciat la comercialització de manera experimental.
L’ABP de Sangharé va prestar les seves instal·lacions per a la comercialització. Igual que en
el banc de cereals, es va treballar amb petits volums, només 10 tones. Els recursos per com-
prar el fertilitzant van ser proporcionats pel GRAMC mentre no arriben els recursos desti-
nats a aquesta finalitat.

El fet que l’ADEP pugui proveir de fertilitzants els socis a preus accessibles i a prop dels seus
pobles, sense que aquests els hagin de buscar a altres llocs o fins i tot a la capital, Dakar, és
important a la regió. D’una banda permetrà que els productors puguin elevar la producti-
vitat de les seves terres i de l’altra, que no s’ofeguin amb els deutes que adquireixen amb les
empreses privades, com és el cas de Sodefitex, per la compra d’abonaments. 

Malgrat que la comercialització va ser molt limitada, molts productors socis que es van que-
dar sense el servei no van adquirir fertilitzants a Sodefitex, principal competència de l’ADEP.
Aquest és un bon indici de la importància que està tenint el procés iniciat per l’associació.

Tractor

El tractor es va adquirir a Catalunya amb recursos aportats pel Fons Català. Es va aconse-
guir un bon preu, però no es va tenir en compte que es complicaria el seu trasllat a Senegal,
especialment en els tràmits que es van haver de fer amb les administracions públiques i amb
les duanes.

La complicació encara va ser més gran perquè el tractor es va traslladar de Catalunya a
Dakar conjuntament amb una ambulància i un contenidor que duia material escolar, medi-
caments i material mèdic. Finalment, els problemes es van solucionar i totes les coses van
arribar al Passa. La situació, tot i que va ser difícil, ha estat tota una experiència per als par-
ticipants: l’ADERCS-Catalunya, el GRAMC i l’ADEP. Aquesta experiència serà de gran utili-
tat per a altres accions que estan previstes i que implicaran necessàriament els tràmits i el
trasllat des de Catalunya fins a Senegal.

Quan el tractor va arribar a la comunitat del Passa ja havia passat l’època de sembra de la
majoria dels cultius, de manera que només es va utilitzar per transportar-los i amb aquesta
finalitat se li va adaptar un remolc. Com a transport ha estat molt beneficiós, ja que a la
regió és difícil trobar un vehicle mecànic que faci aquestes funcions. Generalment, les colli-
tes són transportades pels mateixos camperols, per animals de càrrega o per carros arrosse-
gats per aquests mateixos animals. A més, els camins estan en molt males condicions i hi
ha llocs en què només es pot utilitzar aquesta mena de transport o un vehicle com el trac-
tor. Els serveis s’han estès a tota la comunitat rural de Saré Coly Sallé. 

En el pròxim cicle agrícola que s’inicia en el mes de juny, es promourà l’ús del tractor en la
preparació de la terra per a la sembra dels cultius. Així es podrà cobrir un dels objectius del
programa, que és posar a disposició dels productors altres possibilitats tècniques de treball
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per accedir a noves formes de producció, adaptades a les transformacions que s’estan pro-
duint a regions properes a la comunitat de Saré Coly Sallé, com ara la regió de la vall de
l’Anambe. Allà s’ha construït una presa amb aquest nom, per tal de donar aigua a la zona i
fomentar el cultiu de l’arròs.

La prioritat serà fomentar l’ús del tractor a les terres properes al perímetre de la vall de
l’Anambe, que es dediquen al cultiu de l’arròs. Com que aquest és un dels cultius base de l’a-
limentació, especialment a les ciutats, d’una banda garantiria tenir més existències per a l’ali-
mentació i de l’altra, cultivar un producte que té una demanda potencial. L’ús del tractor
també és important en aquesta zona perquè es contribuiria menys a l’empobriment de la
terra, que ja és present. A la vall, la terra és més ferma i està menys castigada per la producció
de cultius comercials com el cacauet o el cotó que estan provocant l’empobriment de la terra.

Gestió del tractor

El tractor s’està gestionant de la mateixa manera que la resta de les unitats econòmiques. El
comitè executiu de l’ADEP duu la gestió a través d’un treballador – conductor contractat
amb aquesta finalitat. El comitè i el treballador són assessorats pel coordinador general del
programa i per l’assessor comptable.

S’està donant al conductor una capacitació especial, com a conductor, mecànic i gestor del
tractor. És difícil trobar a la regió un centre de formació especialitzat, de manera que s’ha
contractat un tècnic que no és de la regió perquè proporcioni la capacitació i faci el segui-
ment tècnic de l’ús del tractor durant el temps que es consideri convenient.

Els aspectes tècnics són molt importants, sobretot quan no s’està acostumat a utilitzar una
maquinària concreta o quan no es té l’experiència sobre el seu ús i el manteniment. Com
que es dóna poca importància a aquest aspecte es corre el risc que la maquinària funcioni
només durant un temps i que davant el més mínim problema s’abandoni per falta de man-
teniment o per un ús inadequat. Hi ha moltes experiències negatives en aquest sentit,
sobretot a zones rurals i amb tractors.

Un altre aspecte que cal valorar és la conveniència que la maquinària sigui comprada al país
on serà utilitzada. D’aquesta manera es garantiria l’existència dels components i les eines
que caldrien per fer-ne el manteniment. En cas contrari, es dependria del país on es va
adquirir. Aquest pot ser el cas del tractor que es va comprar a Catalunya. Per això, la for-
mació tècnica que s’està donant a l’operari del tractor és molt oportuna.

2.4. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE FUTUR

Per entendre la dinàmica d’una experiència que és nova per a tot els actors, cal que aques-
ta se situï en el temps i en el seu context. Amb aquest enfocament, els avenços i les difi-
cultats presenten una característica molt diferent: són ensenyaments que poden ajudar a
retroalimentar el procés. Des d’aquesta perspectiva s’ha rescatat l’experiència que promou
el col·lectiu d’immigrants de la comunitat del Passa a Senegal.

La iniciativa dels immigrants d’organitzar-se per fer front als problemes de la seva estada a
Catalunya i, sobretot, per ajudar els seus familiars i la seva comunitat d’origen, és un fet que
pot contribuir a modificar la visió que es té de la immigració, tant en el país d’acollida com
en el país d’origen, i entre els mateixos immigrants.

Una experiència d’aquesta mena amplia l’horitzó. Les ajudes als familiars tenen un impac-
te més gran, les necessitats econòmiques i socials es resolen de manera col·lectiva. Les famí-
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lies s’integren en un procés que abasta tota la comunitat sense distinció de parentiu. Les
relacions entre els immigrants i les seves famílies del Passa experimenten modificacions, les
ajudes i la solidaritat ja no estan determinades per l’exclusivitat dels llaços familiars. Passa
el mateix entre el grup d’immigrants: els uneix una problemàtica i una perspectiva diferents
i la seva relació amb el país d’acollida també té altres perspectives.

La influència de l’experiència pot arribar als habitants del país d’acollida, que podran veure
els immigrants no només com a persones que venen a buscar feina o a crear problemes, sinó
com a éssers humans preocupats pels seus països que busquen alternatives per ajudar a solu-
cionar les dificultats que s’hi viuen i que són conscients que aquestes dificultats són la causa
fonamental de la seva emigració. Si els resultats de les accions a les comunitats d’origen són
positius, es pot incidir perquè la població tingui una millora en les seves condicions de vida
i tot i que aquests resultats potser no parin de manera definitiva els fluxos migratoris,
podrien contribuir que els habitants i especialment els joves tinguin altres alternatives que
no els duguin necessàriament a sortir del seu país.

Totes aquestes reflexions es poden arribar a concretar, en la mesura que l’experiència de
cooperació i solidaritat estigui basada en la participació i en l’organització de tots els actors.
El suport social és la clau per aconseguir la consolidació del procés, no només com una
necessitat, sinó com un projecte en si mateix. Un teixit social garantiria resultats positius,
però els resultats i l’experiència també poden garantir l’existència d’aquest teixit social. La
base d’aquesta dinàmica pot ajudar a crear les condicions adequades perquè la població
pugui resoldre els seus problemes de manera autogestiva i en el futur no hagi de dependre
de les ajudes internacionals.

De l’experiència del Passa podem treure molts ensenyaments, però no podem oblidar que
és una experiència nova i recent i que els problemes i les dificultats encara no es perceben
clarament. Tanmateix, aquesta joventut i la reflexió de l’experiència acumulada ens pot aju-
dar a entreveure les dificultats i evitar d’aquesta manera que el procés s’orienti cap a inte-
ressos individuals o de grups per sobre de l’interès col·lectiu. 

Dos eixos són importants per situar la dinàmica del procés: d’una banda, el fet que les
accions i els projectes de cooperació s’estiguin executant en el marc d’un programa de des-
envolupament econòmic a la regió senegalesa, que és producte d’un diagnòstic sobre les
necessitats i la problemàtica local; i de l’altra, el procés d’organització que s’està donant
entre els actors principals. A Senegal, la població ha constituït l’Associació de
Desenvolupament Econòmic de la Comunitat del Passa (ADEP) i a Catalunya, el col·lectiu
d’immigrants va constituir l’Associació de Desenvolupament Econòmic de la Comunitat
Rural de Saré Coly Sallé (ADERCS-Catalunya). De la mateixa manera, a través de l’associa-
ció GRAMC, hi participen persones del país d’acollida que estan interessades a donar suport
a les iniciatives dels col·lectius d’immigrants. La participació de les tres entitats dóna més
riquesa a l’experiència, però aquesta no està exempta de complicacions perquè aquestes
entitats estan integrades per socis individuals amb interessos i necessitats diferents.
Coordinar aquests esforços i aprofitar la fortalesa que la diversitat genera és un repte molt
important.

Com a part de l’esforç per convertir els actors en subjectes del procés ha estat molt encer-
tat iniciar el programa de desenvolupament amb un curs de cooperació internacional fet
a Catalunya, en què van participar immigrants del Passa; i a Senegal, incloure en el pri-
mer projecte de cooperació el banc de cereals, el tema de la dinamització comunitària, el
de la capacitació i la formació tècnica. A més, començar les feines per la comunitat del
Passa permet caminar sobre bases sòlides, ja que el programa s’estén a la comunitat rural
de Saré Coly Sallé.

338 Cooperació local a Catalunya amb els països del Sud • FCCD

FonsCataSud.PS02.def  25/2/02  02:16  Página 338



Un altre aspecte estratègic és que en el programa de desenvolupament s’estan fent activi-
tats que incideixen en el sector amb prioritat, el sector agrícola, i en les diferents etapes del
seu cicle productiu. Els diferents projectes estan incidint en la producció: el banc de ferti-
litzants i el tractor; en la industrialització a petita escala: els molins, la batedora i la desgra-
nadora; en la comercialització: el banc de cereals, i en el consum: la botiga cooperativa.

Els projectes funcionen com a unitats econòmiques gestionades pel consell directiu de
l’ADEP, que ha delegat la direcció del programa en un comitè executiu integrat per 6 direc-
tius. Aquest comitè duu la gestió de les unitats a través de treballadors contractats amb
aquesta finalitat. Tot i que les unitats estan gestionades per l’ADEP com a col·lectiu social,
el fet és que la gestió està centralitzada en el comitè executiu, amb una forta influència del
coordinador general i de l’assessor comptable. Aquesta situació es pot explicar per la joven-
tut del programa i potser ha estat necessària per engegar el programa. Continuar enfortint
la centralització pot provocar problemes a curt termini.

És el moment de valorar la necessitat de reorientar el procés. Aquesta reorientació estaria
centrada a assolir l’autogestió de les unitats econòmiques obrint els mecanismes de gestió
a formes col·lectives, amb una participació més gran dels socis de l’ADEP. En l’àmbit eco-
nòmic cal promoure la capitalització de cada unitat, amb una certa independència una de
l’altra, de manera que s’eviti que la ineficiència o la mala administració d’una pugui influir
en les altres, i viceversa. Les unitats hauran de funcionar amb criteris empresarials per
garantir la capitalització. Tanmateix, aquest funcionament empresarial s’ha de supeditar a
l’enfocament social del programa. El repte serà garantir que les unitats funcionin com a
empreses socials. En aquest sentit, és important seguir de prop l’experiència del grup de
dones de Baty en l’autogestió d’un molí i la de la botiga de consum que funcionarà com a
cooperativa. 

D’altra banda, l’obertura que es proposa comporta molts riscos. Es pot caure en la inde-
pendència total de cada unitat o de cada projecte, sense el control i la coordinació que es
necessiten per consolidar un programa integral de desenvolupament. La clau per garantir
que el procés continuï en la mateixa línia està a les mans de les associacions principals. La
reorientació implicaria una modificació del paper de l’ADEP. Com a estructura regional es
dedicaria a la supervisió de tot el programa, i vetllaria perquè les unitats econòmiques acon-
seguissin la seva capitalització a partir de l’autogestió i, sobretot, que no perdessin el seu
enfocament social.

Les accions de caràcter regional, com ara la dinamització comunitària, la formació, la capa-
citació i la gestió de noves ajudes, haurien de continuar sent assumides des de l’associació.
L’execució dels projectes que tinguin un caràcter essencialment social, com els de salut i
educació, continuarà sent responsabilitat de l’associació. Per realitzar aquestes activitats,
l’ADEP hauria de tenir un fons social que pot estar format per recursos aportats per la coo-
peració internacional i per les unitats econòmiques. Totes les accions del programa de des-
envolupament hauran de continuar tenint el suport i l’assessorament de l’ADERCS-
Catalunya, amb l’assistència d’altres entitats que en el seu moment siguin importants per
al procés, com ara ho és el GRAMC.   

En aquesta etapa de l’experiència del Passa, la unitat de tots els actors és fonamental. Les
accions i els nous projectes s’hauran de centrar a consolidar el que s’ha avançat i a reorien-
tar el procés. L’ADEP ha de donar prioritat a les activitats de dinamització comunitària i pro-
moure mecanismes més participatius entre els socis de l’organització. L’ADERCS-Catalunya
i el GRAMC han de dedicar més esforços a la coordinació i el seguiment puntual de tot el
procés, tant a Catalunya com a Senegal. Aquestes tasques requereixen ajudes addicionals que
poden aportar les entitats cooperants en una mateixa línia d’acció. De la mateixa manera,
les tasques de seguiment que fan les entitats cooperants no s’han de restringir als aspectes
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tècnics i financers, cal replantejar-se el seguiment com un acompanyament que incideixi en
la consolidació del procés i en la del programa de desenvolupament a la regió senegalesa.

Pel que fa a les tasques puntuals, podem destacar alguns aspectes. La dinamització i la sen-
sibilització s’han d’estendre fins al col·lectiu d’immigrants, ja que la seva participació és
essencial per consolidar l’experiència. Algunes de les ajudes s’han de destinar a capital de
treball perquè les unitats garanteixin un funcionament cada cop més gran, i a contractar
temporalment una persona que ajudi en les tasques de coordinació i seguiment, tant a
Senegal com a Catalunya. Donat cas que es gestionin nous projectes productius, aquests no
han de perdre la perspectiva indicada en aquesta nova etapa del procés.
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3. ESTUDI SOBRE LES EXPERIÈNCIES D’AGERMANAMENTS

3.1. POLÍTICA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL: AGERMANAMENTS

Una de les competències desenvolupades durant els darrers anys pels òrgans de poder local
i regional és la cooperació internacional i la solidaritat amb els pobles més desfavorits.

Aquesta activitat esdevé cada dia més important. És un fenomen que té a veure amb la impor-
tància creixent que juguen els poders locals com a dinamitzadors dels processos socials.

Una de les vies de cooperació municipalista més representatives és la dels agermanaments.
Un agermanament Nord-Sud és un vincle bilateral entre un municipi o entitat local del
Nord i un municipi o entitat local del Sud, amb l’objectiu de treballar en tasques de coo-
peració al desenvolupament i solidaritat entre els pobles, que contemplin:

• Reforçar la relació bilateral amb el municipi germà.

• Promoure un suport polític amb un determinat procés, d’un determinat país, en un
determinat moment històric.

• Promoure el desenvolupament integral de persones i comunitats, a través d’acompan-
yament de processos on els subjectes implicats són actius en la transformació de la seva
pròpia realitat.

Des d’aquesta perspectiva, el Fons Català ha iniciat un procés d’estudi d’algunes experièn-
cies representatives d’agermanaments nord-sud, que ens han mostrat les accions de coope-
ració realitzades des del context històric, de la dinàmica dels actors implicats i de l’impac-
te que aquestes van representar o representen en el grup i/o comunitat beneficiada i en els
organisme/s cooperants.

Les experiències estudiades a l’Amèrica Llatina se situen en dues regions on el Fons Català
duu a terme accions de cooperació: Centramèrica i Carib.

Per a la selecció dels estudis de cas, a més dels criteris esmentats, s’han considerat altres ele-
ments: l’antiguitat de l’agermanament, la participació de diverses entitats del Nord ager-
manades amb un ajuntament del Sud i la participació de la ciutadania en la iniciativa de
l’agermanament. Així, de Cuba, s’han seleccionat tres experiències representatives dels cri-
teris anteriors i, a més, que estiguin situades una en zona rural i les altres en zona urbana.
Les experiències són: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts-Poder Popular de Banes,
Ajuntament de Castelldefels-Poder Popular de La Habana Vieja i Districte de Nou Barris de
Barcelona-Comité de Defensa de la Revolución del Municipio Cerro.

En el cas de Nicaragua, s’han seleccionat els casos: Sant Feliu de Llobregat-Estelí, Arbúcies-
Palacagüina, i Vic-Somoto. D’aquests tres, s’ha  finalitzat el primer estudi de cas correspo-
nent a l’agermanament de Sant Feliu de Llobregat amb Estelí, en el marc de la xarxa de ciu-
tats germanes europees.

El procés d’estudi s’ha articulat a la sistematització i anàlisi de 4 projectes de desenvolupa-
ment executats en el marc de cadascun dels agermanaments estudiats.
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En les experiències sistematitzades, els receptors de les accions de cooperació no són objec-
tes passius, sinó que són actors d’un procés en el qual s’estableixen relacions entre diferents
agents, on cadascuna de les parts és subjecte actiu i l’objecte en qüestió, és la realitat o el
problema que genera la necessitat i les accions de cooperació.

L’anàlisi històrica de la participació dels diferents actors ens ha permès d’observar que les
accions i les experiències de cooperació han incidit en la generació o dinamització de pro-
cessos organitzatius d’autogestió i en el desenvolupament de relacions horitzontals entre les
parts involucrades.

Les experiències d’agermanaments desenvolupades en el marc de la cooperació municipa-
lista són una alternativa que permet d’impulsar processos participatius i relacions horit-
zontals entre els diferents actors que participen en les accions de cooperació. Aquestes expe-
riències, que se situen a l’espai local dels municipis, possibiliten d’incidir en processos
democràtics de participació, en accions plantejades en el marc de plans i programes muni-
cipals, d’acord amb les necessitats reals de la població i amb la possibilitat d’involucrar-hi
diversos actors.

3.2. CONTEXT GENERAL

3.2.1. CUBA

La República de Cuba té una superfície de 110.922 km2, està formada per l’illa de Cuba, l’i-
lla de la Juventud i prop de 4.195 cayos o illots. La població total és d’11.000.000 d’habi-
tants. Està dividida en 169 municipis i 14 províncies. El seu desenvolupament econòmic se
sosté fonamentalment gràcies al turisme, el sucre, el tabac, el rom i el níquel.

Ressenya històrica

L’any 1868, va sorgir un moviment d’alliberament nacional la raó de ser del qual va ser la
lluita per alliberar Cuba de la dominació espanyola. A finals del segle xix, quan els nacio-
nals avançaven cap a la victòria, les accions van ser interrompudes per la intervenció mili-
tar nord-americana. Durant la guerra per la independència es van alternar els combats i les
treves, un fet que va generar inestabilitat política. L’economia va quedar afectada per la
devastació dels camps i la conjuntura de preus baixos i oportunitats que va aprofitar el capi-
tal nord-americà. Enormes extensions de magnífiques terres van ser adquirides a preus irri-
soris per les grans companyies sucreres nord-americanes i unes altres van monopolitzar els
serveis públics i les concessions mineres. En aquest període, les tropes invasores i el govern
nord-americà van declarar la guerra a Espanya, que poc després va perdre les seves colònies
de Filipines, Puerto Rico i Cuba.

Per consolidar el seu domini, els Estats Units van constituir a Cuba una república mediatit-
zada segons la seva imatge i conveniència. Una clàusula dels documents que es van impo-
sar –l’esmena Platt– els garantia poder intervenir posteriorment al país. Durant els anys
següents es van establir governs locals tirans i afins als interessos nord-americans i això va
provocar el descontentament del poble cubà. A la capital, i a tot el país, va sorgir un movi-
ment insurreccional que va tenir el seu punt més transcendent en l’assalt al quarter
Moncada, de Santiago de Cuba, el 1953. El 1959 va triomfar el moviment. 

Els anys següents es van caracteritzar per la participació del poble en la defensa i la conso-
lidació de la revolució socialista, en mig d’una sèrie de vicis colonials i neocolonials que es
van heretar i de la fustigació total per part dels diversos governs nord-americans. En aquest
moment diversos països, entre els quals hi havia la Unió Soviètica i la Xina, es van solida-
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ritzar amb Cuba. D’aquesta manera es va poder fer un gran esforç per desenvolupar el país,
augmentar la instrucció pública, millorar la situació de la salut de tota la població i establir
les bases per a una societat més justa, humanista i solidària, malgrat les ingerències, els
sabotatges i les agressions que s’organitzaven a l’exterior, les pressions a tercers països per-
què aïllessin Cuba, les sistemàtiques campanyes de calúmnies i l’enduriment del blocatge.

La crisi econòmica i el període especial 

Des dels primers anys de la dècada dels 90, l’economia i el país es van veure seriosament
afectats per dos aspectes, l’enduriment del blocatge per mitjà de les lleis contra Cuba que
van adoptar els Estats Units i la caiguda del camp socialista amb què es mantenia més del
85% del comerç. Aquests esdeveniments van generar un canvi molt brusc en l’economia
cubana, ja que de sobte es va passar d’una economia basada en un comerç molt just i amb
moltes facilitats, fins i tot per a la població, a una situació crítica de fortes mancances i amb
poques possibilitats de desenvolupament.

Aquesta situació d’emergència en l’àmbit econòmic va provocar la necessitat de fer una
sèrie de canvis en el país, però no es va arribar a desmantellar el sistema socialista. Per con-
tra, el sistema es va recolzar en l’acumulació social que s’havia assolit, la seva riquesa més
valuosa per fer front a la nova conjuntura i resistir. L’emergència va fer que el govern
emprengués una sèrie de mesures en l’àmbit del que va denominar “període especial en
temps de pau”. D’una banda, va impulsar una política d’ajustaments i prioritats a escala
econòmica i social i de l’altra, va legalitzar el dòlar i va obrir l’economia a la inversió estran-
gera, especialment al turisme. 

El període especial es pot dividir en dues etapes. Durant la primera, que va arribar fins al
1993, l’Estat va assumir el cost més gran de la crisi i va assegurar que ningú es quedés sense
protecció, malgrat el tancament d’alguns centres de treball, va generalitzar el racionament
de gairebé tots els béns de consum i va dedicar un gran esforç a mantenir els nivells que
s’havien assolit en els serveis bàsics, fonamentalment en l’educació, la salut i la seguretat
social. Durant la segona etapa, que continua fins avui, es van prendre tota una sèrie de
mesures: la legalització del dòlar, la reestructuració de la propietat en l’agricultura, la reor-
ganització del comerç exterior i l’ampliació del treball per compte propi. Per complemen-
tar aquestes accions, l’Estat ha creat tres mercats: l’agropecuari, el d’articles industrials i
artesania, i una xarxa de botigues de venda de dòlars.

Les mesures econòmiques adoptades pel govern han tingut un efecte positiu. L’economia,
tot i que d’una manera molt lenta, ha assolit un nivell de recuperació que ha permès esme-
nar una sèrie de mancances que limitaven la qualitat i el bon desenvolupament dels serveis
adreçats a la població. La crisi i el període especial continuen, però la situació més greu ha
passat, es veu una certa millora en les condicions de vida del poble. Per aconseguir això, les
polítiques instrumentades pel govern han estat determinants, però el suport i la solidaritat
internacional, sobretot en l’època més crítica, han estat molt importants.

La solidaritat internacional 

La situació d’emergència va generar l’increment de la solidaritat internacional i aquesta va
arribar des de diverses fonts, sobretot des de la societat civil i els governs locals. Inicialment,
les accions es van centrar en donacions econòmiques i en espècies, però posteriorment es
van complementar amb l’execució de projectes de desenvolupament.

Una de les experiències de solidaritat més importants que s’han dut a terme han estat els
agermanaments entre entitats locals d’alguns països del nord i entitats locals de Cuba.
Aquests agermanaments han fet possible ampliar i estendre les relacions entre les pobla-
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cions dels municipis agermanats. En el cas de Cuba, els agermanaments encara són més
significatius perquè no només han permès dur a terme accions de solidaritat i de coope-
ració adreçades a espais i llocs definits pels territoris municipals, sinó que s’han conver-
tit en una alternativa, en una mena de desblocatge davant el blocatge nord-americà, sig-
nifiquen una obertura i la multiplicitat de relacions davant la política dels Estats Units,
que aïlla Cuba de la resta del món. A més, els pobles i les entitats que s’agermanen, amb
la seva solidaritat, també es manifesten en contra de l’agressió nord-americana i a favor
del poble cubà.

L’Estat espanyol ha tingut un paper important en aquest ventall solidari, especialment la
cooperació descentralitzada en què han participat ONG, ajuntaments, comunitats autòno-
mes i diputacions. Un exemples és la solidaritat amb la ciutat de l’Havana: fins al 1999 el
69% de les ajudes corresponia a l’Estat espanyol. En aquest sentit, la comunitat autònoma
de Catalunya és una de les comunitats en què la solidaritat amb el poble cubà ha estat més
constant i les experiències d’agermanaments que s’hi han dut a terme han estat molt
importants, ja que diversos sectors de la societat catalana s’han involucrat amb aquests
agermanaments i els han donat un contingut social.

D’altra banda, és important fer notar l’actitud solidària que el poble cubà té amb altres
pobles del Tercer Món, malgrat les dures condicions econòmiques i socials per les quals ha
de passar el país caribeny. Els recursos humans són la riquesa més gran d’aquest país i es
manifesten en la seva solidaritat. L’exemple més significatiu el podem trobar en el sector de
la salut: hi ha prop de 2.000 metges a diferents països i a l’illa de la Juventud s’ha creat
l’Escuela Latinoamericana de Medicina en què estudien, becats, centenars d’estudiants his-
panoamericans. A més, diversos professionals proporcionen assessorament a diversos
indrets i els capaciten en l’àmbit de l’educació, l’esport i la cultura. També hi ha municipis
cubans agermanats amb municipis del Tercer Món.

Per continuar amb el context de Cuba, en la perspectiva de les tres experiències d’agerma-
naments entre entitats locals de Catalunya i entitats locals de Cuba que es presenten en
aquest document, s’inclouen a continuació algunes dades sobre les característiques generals
de la província de Ciutat de l’Havana i de la província d’Holguín, on estan situats els muni-
cipis cubans. Aquestes experiències són: l’Ajuntament de Castelldefels amb el Poder Popular
del Municipio de Habana Vieja, el districte de Nou Barris, Barcelona, amb els Comités de
Defensa de la Revolución del Municipi de Cerro i l’Ajuntament de Sant Vicenç del Horts
amb el Poder Popular del Municipio de Banes.

La província de Ciutat de l’Havana

La província de Ciutat de l’Havana té una extensió territorial de 727 km2. La seva població
és de 2.200.000 habitants, que representen el 20% de la població de tot el país, i és la pro-
víncia amb una densitat de població més gran. La seva extensió inclou el territori de la ciu-
tat de l’Havana, la capital de la república. La seva situació geogràfica, com un gran port,
important en la història no només del país, sinó de tot el Carib, li proporciona una carac-
terística molt peculiar. És en bona part un centre administratiu, polític, cultural i científic,
i la seva economia està basada en la indústria no sucrera, el comerç, els serveis i el turisme.

El govern de la província està format pel poder popular provincial, que delega l’adminis-
tració del territori en el consell de l’administració provincial. Aquesta està formada per 15
municipis, 9 dels quals són urbans (Playa, La Lisa, Marianao, Habana Vieja, Plaza de la
Revolución, Diez de Octubre, Cerro, Centro Habana i Regla) i 6 són agrícoles (Boyeros,
Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Habana del Este i Cotorro). A cadas-
cun d’aquests municipis hi ha un poder popular municipal.

346 Cooperació local a Catalunya amb els països del Sud • FCCD

FonsCataSud.PS03.def  25/2/02  02:18  Página 346



Quan es va produir la situació d’emergència a Cuba, bona part dels recursos de la solidari-
tat internacional es van canalitzar a Ciutat de l’Havana ja que va quedar endarrerida en el
desenvolupament del país des del triomf de la revolució. Tots els esforços i els èxits del sis-
tema socialista es van canalitzar a les zones més pobres que estaven fonamentalment a l’in-
terior del país. Per canalitzar els recursos que arribaven de la cooperació internacional, el
1993 es va crear la Secretaria Adjunta para la Colaboración de la Asamblea Provincial del
Poder Popular de Ciudad de la Habana.

La província d’Holguín

La província d’Holguín està situada al nord de la zona oriental de Cuba. Té una extensió
territorial de 9.300 km2. Pel que fa a superfície, ocupa el 4t lloc en extensió entre totes les
províncies del país. La població estimada és d’1.013.600 habitants, el 9,2% de la població
cubana. Des del punt de vista polític i administratiu, el govern està format pel poder popu-
lar provincial d’Holguín i l’administració recau sobre el consell d’administració provincial.
El territori està estructurat en 14 municipis: Gibara, Rafael Freyre, Banes, Antilla, Báguano,
Holguín, Calixto García, Cacocum, Urbano Noris, Cueto, Mayarí, Frank País, Sagua de
Tánamo i Moa.

La base econòmica se sustenta en la indústria, sobretot la de materials de construcció (té
diversos jaciments de níquel), i en la producció agroindustrial sucrera. En l’àmbit agrícola,
a més de la canya de sucre, es produeix cafè, plàtans, fruites, cítrics, cacau, tabac, fusta, pas-
tures i farratge. El seu potencial hídric és important, però presenta l’inconvenient que un
75% està localitzat cap a l’est, mentre que les terres agrícoles estan a l’oest. Per aquest motiu
van ser necessàries costoses inversions hidràuliques per poder-les aprofitar.

L’activitat turística està en ple desenvolupament i se n’aprofita l’alt potencial, sobretot a la
franja costanera, perquè a la província hi ha la tercera part de les restes arqueològiques del
país. Des del punt de vista històric té la singularitat que en el seu territori, a la Bahia de
Bariay, va desembarcar l’almirall Cristòfor Colom, el 28 d’octubre del 1492. 

Per  dur a terme les activitats de cooperació es va constituir el departament de relacions
internacionals del poder popular provincial, l’objectiu fonamental del qual és gestionar les
accions de solidaritat i de cooperació i promoure els agermanaments dels municipis cubans
amb municipis d’altres països.

3.2.2. NICARAGUA

La República de Nicaragua, amb 130.000 km2, és el país més gran de Centreamèrica, amb
costes al Pacífic i al mar del Carib. 

A l’àmbit politicoadministratiu està integrada per 16 departaments, encapçalats per
Managua, que n’és la capital.

Context Polític

Nicaragua fou governada durant 43 anys pels dictadors Somoza; el darrer dels quals,
Anastasio Somoza, fou enderrocat pels Sandinistes el 1979. L’època de la dictadura estigué
marcada per una forta repressió política i social. Tot i així, la resistència popular va aconse-
guir organitzar i desenvolupar des de la clandestinitat la lluita armada antisomocista mit-
jançant la creació del Frente Sandinista de Liberación Nacional-FSLN. Aquesta oposició
interna va provocar l’enderrocament del règim i la fugida de Somoza el 17 de juny de 1979.
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El triomf de la Revolució Sandinista suposà importants canvis socials i polítics. Des d´un
primer moment, aquesta transformació revolucionària es donà en un marc d’àmplia parti-
cipació democràtica, pluralisme polític, no alineament internacional, economia mixta, res-
pecte a les llibertats i els drets individuals. Tot i així, la dècada posterior estigué marcada per
la guerra civil entre els Sandinistes i  els Contras (contrarevolucionaris), que comptaven amb
el suport dels Estats Units i  que deixà prop de 30.000 morts. El 1990, els Sandinistes foren
vençuts en les eleccions per una coalició encapçalada per Violeta Chamorro. Des de llavors
Nicaragua ha estat una democràcia presidencial, amb una Assemblea Nacional elegida cada
cinc anys. L’octubre de 1996 guanyà les eleccions una aliança dirigida pel partit de dretes
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), encapçalat per Arnoldo Alemán, que des de llavors
és el president de Nicaragua. El principal partit a l’oposició és el Frente Sandinista (FSLN).
El març de 2000 se signà un pacte entre el PLC i el FSLN que permet que aquests dos par-
tits tinguin un major control sobre la corte suprema, el consell electoral i l’oficina d’audi-
toria. S’han introduït mesures per combatre la corrupció, actualment hi ha una investiga-
ció oberta contra l’enriquiment del president Alemán. Les properes eleccions presidencials
i del Parlament se celebraran el novembre de 2001.

Indicadors Econòmics i Socials

El PNB per càpita el 1998 era de 370 dòlars. La guerra civil i les sancions imposades pels
Estats Units el 1980 varen tenir efectes devastadors sobre l’economia nicaragüenca, de
manera que el PNB es reduí de 10.000 milions de dòlars a 1.300 milions el 1994. Des de lla-
vors la recuperació ha estat molt lenta, tot i que l’índex de creixement ha estat del 4-5%.
L’agricultura representa el 32% del PIB, la indústria (principalment el processament d’ali-
ments i tèxtils) el 23% i els serveis el 46%. Les principals exportacions que són el cafè, el
sucre, la carn i el cotó estan orientades als mercats dels Estats Units, del Japó i de la Unió
Europea. S’estima que la reconstrucció del país després de l’huracà Mitch el 1998 s’eleva a
1.000 milions de dòlars. L’analfabetisme en la població adulta és del 37%, i l’esperança de
vida de 68 anys. Nicaragua ocupa el lloc 121 a l´Índex de Desenvolupament Humà (segons
dades de l’Informe del PNUD de 1999).

Anàlisi del Deute

Nicaragua és un país amb un deute molt elevat (en el seu moment, fou el país més endeu-
tat del món amb un ratio deute/ exportació de 2,579 %) i amb uns ingressos molt baixos,
raó per la qual ha estat escollit en el marc de la iniciativa PPAE (Països Pobres Altament
Endeutats) del FMI i el Banc Mundial, per la qual pot negociar la reestructuració de part del
seu deute extern, sota unes condicions d’ajustaments econòmics estructurals que afecten als
sectors més vulnerables de la població. El 1995 Rússia li va condonar 3.000 milions de
dòlars de deute extern, Mèxic i Alemanya també condonaren quantitats significatives. El
seu deute el 1999 era de 6.400 milions de dòlars: un 50% era bilateral  (la major part d’a-
quest havia estat concedit pels creditors del Club de París, els països de l’exbloc socialista,
Costa Rica i Guatemala), i el 30% del deute era multilateral (BID i Banc Mundial). La rela-
ció entre el total del deute i l’exportació fou de 601% el 1998, quatre vegades per sobre del
nivell considerat sostenible pel Banc Mundial i el FMI. El servei del deute aquell mateix any
fou de 250 milions de dòlars, el 14% del PNB, gairebé el doble del que s’inverteix en edu-
cació i salut. Nicaragua s’ha reunit amb el Club de País 3 vegades, el març de 1995 repro-
gramà 848 milions de dòlars i l’abril de 1998 214 milions. L’huracà Mitch eliminà la possi-
bilitat que Nicaragua pogués complir amb els pagaments reprogramats, de manera que el
Club de París li va concedir una moratòria de 3 anys el desembre de 1998. Tot i que el país
espera rebre un alleujament del deute de 3.300 milions de dòlars (VNP) o 5.000 milions de
dòlars nominals, encara continuarà destinant 140 milions de dòlars al pagament d’aquest
deute del 2001 al 2005.
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3.3. ANÀLISI DE LES EXPERIÈNCIES

3.3.1. AGERMANAMENT ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
EL PODER POPULAR DEL MUNICIPIO DE HABANA VIEJA

3.3.1.1. CONTEXT

A principis dels anys noranta el poble cubà va viure una situació difícil, els seus problemes
econòmics i socials es van aguditzar i van arribar a nivells molt crítics. Després d’això, la
solidaritat internacional va augmentar de manera significativa. En aquells moments, la soli-
daritat es va orientar d’una banda cap a les donacions econòmiques i en espècies i de l’al-
tra, cap a les manifestacions en contra del blocatge nord-americà. Posteriorment, amb la
participació d’un nombre més gran d’entitats solidàries, les ajudes es van centrar a dur a
terme projectes de desenvolupament.

En aquest context, el 1991 es van iniciar els primers contactes entre l’Ajuntament de
Castelldefels i el Poder Popular de Habana Vieja, després d’un viatge que va fer l’alcalde
cubà al municipi català. El mateix any 1991, el ple municipal de Castelldefels va aprovar per
unanimitat el protocol de cooperació entre les dues ciutats, amb l’objectiu fonamental de mantenir
relacions d’amistat i solidaritat i també de col·laborar en el desenvolupament econòmic, social i
cultural dels dos municipis, especialment en la conservació del seu patrimoni històric. Allò que
manté essencialment el protocol de cooperació és la solidaritat amb el poble cubà en la seva
lluita contra l’agressió i el blocatge nord-americà.

Pel juliol del 1993 es va signar el protocol de cooperació a la ciutat de l’Havana. Per concretar les
relacions d’agermanament es va acordar fer el primer projecte de cooperació i buscar-ne un
que tingués un impacte significatiu en el municipi cubà, de manera que es va començar
amb la restauració de l’institut José Martí, per la seva importància històrica, arquitectònica
i educativa i per les condicions de deteriorament en què estaven les instal·lacions de l’edi-
fici. Posteriorment, el setembre d’aquell mateix any, es va signar el mateix protocol a
Castelldefels i pel desembre es van aprovar els primers recursos per iniciar el projecte. A par-
tir del 1994, els recursos per continuar el projecte es van atorgar a través del Fons Català de
Cooperació.

Al principi, les relacions entre les entitats agermanades s’establien per la via institucional,
amb poca participació dels ciutadans. Per tal de modificar aquesta dinàmica el 1998
l’Ajuntament de Castelldefels va promoure la creació de la Comissió d’Agermanament amb
l’Habana Vieja. La comissió està formada per diverses entitats del municipi català i el seu objec-
tiu fonamental és avançar en les tasques de cooperació, promoure la participació dels ciutadans i
donar un contingut social a les relacions d’agermanament amb el municipi cubà.

En les accions de cooperació s’ha donat prioritat d’una banda a l’execució de projectes de des-
envolupament a Cuba i de l’altra, a les campanyes de sensibilització en el municipi català, en què
es dóna prioritat a la informació sobre la situació que viu el poble cubà i sobre la necessitat
de la solidaritat com una manifestació en contra del blocatge.

Per tal de situar els dos municipis agermanats, es descriuen a continuació les característiques
generals del municipi de Castelldefels, a Catalunya, i del municipi d’Habana Vieja, a Cuba.

Municipi de Castelldefels

El municipi de Castelldefels està situat a la província de Barcelona, és l’última població en
direcció sud de la comarca del Baix Llobregat. La seva extensió abasta unes 1.274 hectàrees
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(13 km2), de les quals més de la meitat estan urbanitzades i les altres 427 es dediquen a sòl
urbà residencial. La població actual és de prop de 40.000 habitants. L’activitat principal del
municipi és el turisme, gràcies a la seva situació davant el mar Mediterrani.

L’Ajuntament de Castelldefels està governat per una coalició d’esquerres. Les activitats de
solidaritat i cooperació, i també els agermanaments, són responsabilitat de la Regidoria de
Pau i Solidaritat. En l’àmbit municipal hi ha el Consell Municipal de Pau i Solidaritat inte-
grat per l’Ajuntament, l’associació Amistat amb Cuba, Casa Charrua, el grup Solidaritat
Kasando, l’agrupament escolta Garrofer, Solidaritat Sensemons, l’agrupament escolta J.
Ballester, Lloret Sud, Amnistia Internacional, la plataforma cívica Castelldefels amb el
Sàhara, la Comissió d’Agermanament amb Habana Vieja, Xarxa de Comerç Just, Cite
Castelldefels i la Creu Roja. 

Breu història del municipi

La formació d’un territori propi per a Castelldefels es pot situar en el segle X. En aquella
època les propietats del monestir de Castelldefels van ser segregades d’Eramprunyà i van
passar a la jurisdicció de Sant Cugat del Vallès. Igual que bona part dels municipis catalans,
el terme municipal actual correspon al terme parroquial de la parròquia eclesiàstica. En el
segle XV, neix l’alcaldia de Castelldefels. 

Durant el primer terç del segle XX es van construir les primeres cases unifamiliars de sego-
na residència per a la burgesia de Barcelona. En aquesta època es va elaborar un projecte que
disposava la creació d’una “ciutat de repòs i vacances”, que no es va poder dur a terme a
causa dels esdeveniments marcats per la Guerra Civil. Tanmateix, s’ha anat impulsant la
ciutat per a altres activitats relacionades amb el turisme i se li ha donat una personalitat que
es correspon amb la realitat actual de Castelldefels 

Municipi d’Habana Vieja 

El municipi d’Habana Vieja forma part dels 15 municipis que integren la província de
Ciutat de l’Havana. Té una extensió territorial de 4,49 km2 i la seva població és de prop de
102.000 habitants. És el segon municipi més petit del país i el que té una densitat més gran.
El 70% de la població resideix a l’àrea declarada patrimoni històric. En el seu territori hi ha
el patrimoni històric i arquitectònic més gran de Ciutat de l’Havana. Les activitats princi-
pals que es duen a terme a escala municipal són el turisme i l’administració del govern.

La distribució territorial del municipi inclou set consells populars: Prado, Catedral, Plaza
Vieja, Belén, San Isidro, Jesús María i Tallapiedra. El govern municipal recau sobre el Poder
Popular del Municipio de Habana Vieja, que delega l’administració del municipi en el con-
sell de l’administració municipal.

Ressenya històrica del municipi

Els orígens del municipi es remunten a l’any 1519, moment en què es va fundar l’antiga
ciutat de l’Havana, que en aquella època es considerava una vila. El seu territori forma l’à-
rea més antiga de la província, on estan enclavats els principals monuments i edificacions
de l’època colonial, fonamentalment fins al segle xviii. La proximitat del mar atorga
ambient mariner a algunes zones i la situació de les edificacions monumentals, cap a l’oest,
a l’àrea que havien ocupat anteriorment les muralles, traça una línia divisòria de caràcter
visual en què destaca el conjunt de grans edificis eclèctics construïts durant la primera dèca-
da del segle xx, sota la influència nord-americana, com a seus de bancs i oficines. Aquesta
última zona marca el que va ser la ciutat antiga de l’Havana, dins i fora dels murs.
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El territori del municipi, i sobretot la zona de la franja on hi havia les antigues muralles, es
va formar com a centre de la ciutat de l’Havana en la dècada dels anys 40, amb caràcter cul-
tural, recreatiu, comercial i polític. La dècada següent va estar marcada per la decadència de
la zona. En aquell moment va començar un deteriorament progressiu que va continuar
durant les primeres dècades de la revolució socialista, ja que els pocs recursos amb què es
comptava s’invertien a les zones més endarrerides del país. A partir del 1982, l’any en què
la UNESCO va declarar el centre històric d’Habana Vieja patrimoni de la humanitat, es van
incrementar les obres de restauració, molt vinculades al desenvolupament del turisme a
Cuba i a la necessitat de rescatar els valors culturals que identifiquen tota una època d’his-
tòria colonial i republicana.

3.3.1.2.ACTORS PRINCIPALS

Al país del nord:

Ajuntament de Castelldefels

Des de les primeres eleccions democràtiques, l’Ajuntament està governat per l’esquerra. A
partir dels resultats de les últimes eleccions, les forces d’esquerra van pactar una aliança al
voltant d’un programa de govern comú que els permet governar amb majoria absoluta.
Aquesta aliança està formada pel Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa
i Iniciativa Verds. La segona força política en el ple municipal és Convergència i Unió, la
tercera, el Partit Popular i finalment, una organització política local. 

L’Ajuntament és soci del Fons Català de Cooperació des del mes de gener del 1991. És una
de les entitats de Catalunya que manté un treball regular amb el Fons i que dedica el 0,7%
del seu pressupost a projectes de solidaritat, cooperació i sensibilització. Les  activitats de
cooperació i les relacions d’agermanament són responsabilitat de la Regidoria de Pau i
Solidaritat, que té una àrea de suport tècnic que assumeix l’operació de les accions de soli-
daritat i el seu seguiment.

Comissió d’agermanament amb Habana Vieja

Durant alguns anys la dinàmica de l’agermanament entre Castelldefels i Habana Vieja esta-
va basada en relacions purament institucionals, amb una escassa participació dels ciuta-
dans. Per compensar aquest buit social, l’Ajuntament de Castelldefels va promoure la cons-
titució, el febrer del 1998, de la Comissió d’Agermanament amb Habana Vieja, amb l’objectiu de
donar un gir i un contingut social a les relacions i incorporar-hi la població i les entitats soli-
dàries del municipi català. La comissió està formada per l’Ajuntament de Castelldefels, l’as-
sociació Amistat amb Cuba, les associacions de veïns de Castelldefels, un representant del
Consell Municipal de Pau i Solidaritat i persones particulars.  

L’objectiu fonamental de la comissió ha estat promoure les relacions socials i culturals entre
els municipis agermanats. En aquest sentit, les seves primeres activitats van ser la celebra-
ció del 5è aniversari de l’agermanament i la realització d’un viatge col·lectiu a Cuba. Per
organitzar les activitats, i amb l’objectiu d’ampliar la participació dels ciutadans, es va
incorporar la població en tasques i activitats molt puntuals. Pel que fa a la promoció de les
campanyes solidàries, aquestes es difonen entre els grups de joves, de gent gran, de dones,
a les escoles, a centres de cultura, a les empreses, etc.

També cal destacar el cas de l’associació Amistat amb Cuba que, a més de formar part de la
Comissió d’Agermanament, té els seus propis projectes. A Castelldefels, organitza esdeveni-
ments de tipus cultural i difon la cultura cubana, i això li permet recollir fons per finançar
les accions que duu a terme a Cuba.
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Al país del sud:

Poder Popular del Municipio de Habana Vieja 

Al municipi, l’Asamblea del Poder Popular del Municipio de Habana Vieja és la màxima
autoritat. Aquesta està formada pels delegats de cadascun dels consells populars dels diver-
sos barris, zones o circumscripcions que formen el territori municipal. La representació del
poder recau sobre un president, un vicepresident i un secretari, que s’escullen a l’assem-
blea municipal.

L’assemblea delega les tasques de l’administració en el Consejo de la Administración
Municipal de Habana Vieja, l’estructura del qual està formada per diverses direccions muni-
cipals (educació, salut, economia, transport, habitatges, etc.). La direcció del consell recau
sobre un president, que nomena el secretari, i un vicepresident, que són els mateixos que
en el poder popular.

La persona que té el càrrec de secretària del consell de l’administració municipal és la res-
ponsable de les relacions d’agermanament. Com a suport a totes les activitats de col·labo-
ració hi ha una assessoria per a la cooperació que coordina i fa el seguiment de les accions
que es realitzen en l’àmbit municipal. L’execució i el seguiment puntual dels projectes són
responsabilitat de cadascuna de les direccions municipals, segons el sector en què es des-
envolupin els treballs.

El poder popular està agermanat amb diversos ajuntaments de l’Estat espanyol, de les
comunitats d’Andalusia i Astúries, i també amb Torrelavega, a Cantàbria, i Castelldefels, a
Catalunya. També està agermanat amb sis ajuntaments de Mèxic, amb els quals col·labora
aportant assessorament tècnic especialitzat en les àrees d’esports, salut i educació.

Poder Popular de la Provincia de Ciudad de la Habana: 
Secretaría Adjunta para la Colaboración 

La província de Ciutat de l’Havana té 15 municipis i a cadascun d’aquests municipis hi ha
un poder popular municipal. En l’àmbit provincial, la màxima autoritat del govern és
l’Asamblea del Poder Popular de la Provincia de Ciudad de la Habana, en què es trien el pre-
sident, el vicepresident i el secretari. Les activitats d’administració de la província es fan a
través del consell de l’administració provincial.

A causa de l’increment de la solidaritat amb el poble cubà, especialment amb Ciutat de
l’Havana, va ser necessari constituir una estructura especialitzada que respongués a les
noves necessitats i tasques que la cooperació internacional requeria, tant per part dels
municipis cubans com per part de les entitats cooperants. Per aquesta raó, el 1993 es va
constituir la Secretaría Adjunta para la Colaboración de la Asamblea Provincial del Poder
Popular de Ciudad de la Habana. Els seus objectius fonamentals són gestionar projectes
de cooperació i promoure i facilitar la recepció de donatius en espècies per als municipis
de la província.

La secretaria adjunta té una delegació de cubans a Catalunya, les activitats principals dels
quals són gestionar projectes, promoure la solidaritat i els agermanaments, i enviar els arti-
cles donats a Cuba. Sense substituir les entitats, són l’enllaç entre les contraparts cubanes i
les entitats cooperants. Per dur a terme les seves activitats aquest grup compta amb l’ajuda
de diverses institucions de Catalunya i del Fons Català. 
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3.3.1.3. PRINCIPALS ACCIONS DE SOLIDARITAT

Les campanyes de solidaritat que inicialment va promoure l’Ajuntament de Castelldefels i
posteriorment, la Comissió d’Agermanament, generalment van acompanyades de campan-
yes de sensibilització, amb l’objectiu d’aconseguir que la població prengui consciència de la neces-
sitat de solidaritzar-se, no només amb donacions, sinó també com a manifestació contra el blo-
catge i contra un sistema internacional injust en què hi ha grans diferències entre els països del
nord i els països del sud.

Amb aquesta perspectiva s’han organitzat diverses accions, especialment per recollir articles
escolars, medicaments, material òptic, material mèdic, etc. La campanya per recollir mate-
rial òptic va tenir una resposta positiva de la població, fins i tot de les empreses privades.
Les ajudes en material i equipament escolar que s’han donat a l’institut José Martí han estat
de gran ajuda perquè la falta d’aquests articles era molt important, sobretot en l’època en
què es van iniciar les obres per restaurar l’institut. A més, l’Ajuntament va donar al poder
popular diversos equipaments per a un programa de recollida domiciliària d’escombraries,
que els cubans van adaptar i que ara s’utilitzen com a contenidors.

Alguns empresaris han estat interessats a cooperar amb el municipi cubà. Un d’ells  fins i
tot ha acompanyat el procés d’agermanament des dels seus inicis i a través de la seva empre-
sa de contenidors s’envia a Cuba el material recollit. També hi havia un projecte de caràc-
ter social, al marge de l’agermanament, d’un grup d’empresaris d’hostaleria, la Confraria
Mesonsa, que volia  muntar un restaurant escola. Aquesta acció es va plantejar abans que
s’iniciés tot el desenvolupament turístic a Ciutat de l’Havana. Al final, el projecte no es va
tirar endavant, però les relacions d’aquest grup amb Cuba continuen.

Una altra activitat a la qual s’ha donat molta importància és l’intercanvi, tant social com cul-
tural, tot i les dificultats que es presenten per fer-lo a causa de les grans distàncies geogràfi-
ques entre els dos països i les limitacions econòmiques, especialment per la part cubana. En
aquest sentit s’ha promogut l’estada de delegacions a tots dos municipis. En els primers
anys de l’agermanament, aquestes delegacions estaven integrades per autoritats municipals,
però des que es va constituir la Comissió d’Agermanament amb Habana Vieja s’hi han
incorporat representants d’entitats i de la població.

L’any 1999, es va organitzar el primer viatge col·lectiu al municipi cubà, format per 68 per-
sones. El viatge va ser de caràcter social, cultural i institucional. Tot i que els participants
també van fer activitats turístiques, aquestes van ser un complement. El més important era
que el grup conegués de manera directa què implicaven la solidaritat i l’intercanvi en el marc
de l’agermanament. El programa es va organitzar entre la part catalana i la contrapart cuba-
na. Es van visitar els projectes de cooperació als quals s’estava donant suport, es va fer un
recorregut per diversos centres socials i culturals, i es van lliurar els materials que s’havien
recollit durant la campanya que s’havia fet abans del viatge. De tots els projectes que es van
visitar, el de l’institut José Martí, on es van mantenir reunions amb professors i alumnes, va
rebre una atenció especial. A més, es va fer una avaluació del desenvolupament de l’ager-
manament i de la necessitat de continuar amb un programa de treball comú que inclogués
l’intercanvi i la finalització dels projectes iniciats, i es va entreveure la possibilitat de pro-
moure nous projectes.

La Comissió d’Agermanament té la intenció de fer altres viatges l’organització dels quals
estarà marcada per la línia impulsada, sobretot per l’Ajuntament, que busca que es pro-
dueixin en el marc de l’agermanament, amb l’objectiu fonamental de donar suport i soli-
daritat al poble cubà en la seva lluita per resoldre les seves difícils condicions de vida i en
contra de l’agressió dels Estats Units. Això no vol dir que no s’hagin d’organitzar viatges
amb sentit turístic, encara més, el turisme és important per a l’economia cubana. És essen-
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cial que els viatges que organitzi l’Ajuntament, o la Comissió d’Agermanament, s’orientin
al voltant dels objectius de l’agermanament.

D’altra banda, diverses delegacions cubanes han estat al municipi català, una bona part
amb objectius de tipus cultural, i han establert relacions amb diversos sectors de la pobla-
ció. Pel juliol del 2000, en el Festival de Dansa de Castelldefels, va participar el Ballet
Nacional de Cuba. També han estat a Catalunya grups de música, de teatre i alguns cubans
que han impartit diversos cursos, entre els quals n’hi ha un, organitzat per a nens, sobre
reciclatge i muntatge artesà. En un dels viatges a Cuba, el regidor de solidaritat hi va dur
alguns llibres que els nens catalans havien fet amb les tècniques que havien après.

Un intercanvi que cal destacar és el que es produeix entre el grup de teatre Paranoia, de
Castelldefels, i Vital Teatro de l’Habana Vieja. El grup català va muntar una obra, especial-
ment per a Cuba, que va presentar en el municipi cubà i que també es representarà a
Castelldefels. Com a iniciativa d’aquest grup, els cubans han visitat el municipi català, han
fet representacions i han impartit cursos a diversos llocs. De la mateixa manera, a Habana
Vieja es va fer una exposició d’un fotògraf de Castelldefels, amb l’objecte que els cubans
coneguessin la seva obra i alhora, el municipi català. També es vol muntar a Castelldefels
una exposició sobre Habana Vieja. 

3.3.1.4. PROJECTES DE COOPERACIÓ

En el marc de l’agermanament, tots els projectes de cooperació que s’estan fent en el municipi
cubà es financen a través del Fons Català. És política de l’Ajuntament que tots aquests pro-
jectes es canalitzin a través d’aquesta entitat, per tal de poder fer un seguiment més espe-
cialitzat de l’execució dels projectes. A més, la canalització a través del Fons brinda la pos-
sibilitat de tenir més recursos, ja que hi participen altres entitats de Catalunya. En aquest
sentit s’està ajudant Habana Vieja a realitzar tres projectes.

Millora de la Ciudadela de Monte. Hi viuen 48 famílies, unes 146 persones aproximada-
ment. Els recursos atorgats s’utilitzen per reforçar l’estructura de l’edifici i per millorar les
instal·lacions hidrosanitàries. El municipi cubà aporta els materials de construcció, el trans-
port, la mà d’obra especialitzada i la maquinària necessària.

Menjadors socials per a la gent gran. Una de les accions que es fan a Cuba per donar assis-
tència al sector de la població de la tercera edat són els menjadors socials. Aquests centres
es dediquen a prestar atenció mèdica i alimentària a pacients amb problemàtiques socials
diverses, en règim de mitja pensió. Els recursos que s’han proporcionat per realitzar el pro-
jecte es destinen a rehabilitar i equipar dos menjadors socials: el Menjador 14 del Consejo
Popular Jesús María i el Menjador 213 del Consejo Popular de Plaza Vieja.

El tercer projecte i el de més envergadura, per la seva importància en el municipi i per la
seva complexitat tècnica i financera, és la restauració de l’institut José Martí. La descripció
d’aquest projecte es tracta en el punt següent.

Anàlisi del projecte “Restauració de l’institut José Martí”

Descripció del projecte 

Breu història de l’institut

L’any 1842 va entrar en vigor a Cuba el Pla General de la Instrucció Pública en què s’acor-
dava dividir l’ensenyament general en elemental i superior. El 1843 es va disposar la crea-
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ció d’alguns instituts d’ensenyament secundari, però en aquell moment només es va crear
el de l’Havana, que es va inaugurar el 10 d’octubre del mateix any. L’Instituto de la Habana,
com s’anomenava inicialment, es va instal·lar en els locals adjunts a la universitat, que ara
són el Ministeri d’Educació.

Durant els seus primers anys va ser l’escenari d’esdeveniments relacionats amb diversos
successos nacionals, en què van participar els estudiants de l’escola, sobretot durant l’etapa
de lluita per la independència. En aquella època l’heroi nacional José Martí va ser estudiant
de l’institut, que ara duu el seu nom.

Les constants reparacions del local en què estava l’escola van plantejar la necessitat de cons-
truir un edifici nou més d’acord amb el nombre d’alumnes matriculats i amb les noves
necessitats que l’educació requeria. El 24 de febrer del 1911 es va col·locar la primera pedra
en el lloc on s’havien de començar les obres. El termini inicial per a la construcció va ser de
vint mesos, però no es va complir. Era l’època de la “República mediatitzada”, de grans
negocis i fraus, i la construcció de l’edifici no se’n va salvar. El 1923, els alumnes van orga-
nitzar diverses mobilitzacions per tal de pressionar el govern perquè acabés les obres.
Finalment, es van concloure l’any 1925. El nou edifici es va construir a la zona límit de la
ciutat de l’Havana i fins i tot podem trobar restes del que van ser les antigues muralles en
el pati exterior de l’edifici.

L’institut, des de la seva creació, ha estat testimoni de nombroses protestes d’estudiants
contra els governs que van caracteritzar el període de la “República mediatitzada” i va ser
un dels centres estudiantils de la ciutat que va donar suport activament a la lluita insurrec-
cional contra la dictadura de Fulgencio Batista. També va ser l’escenari de les lluites a favor
de la revolució socialista. Hi han passat, a més de José Martí, altres màrtirs estudiantils, com
ara José Antonio Mella (una aula duu el seu nom) i els màrtirs del 1857. Diversos personat-
ges de la generació dels anys 30 i dirigents que han tingut càrrecs importants en la societat
cubana també van passar per aquest institut.

En l’àmbit educatiu, l’institut, des dels seus orígens, va tenir un paper important en la his-
tòria de l’educació en el país. Durant l’època en què es va constituir, i com que va ser el pri-
mer institut d’ensenyament secundari del país, va contribuir al moviment educatiu amb
nous enfocaments en la pedagogia de l’ensenyament. Es van construir aules especialitzades
per a determinades assignatures i es van incorporar les assignatures pràctiques. Aquests can-
vis van coincidir amb el moment en què l’educació va deixar de ser essencialment teòrica.
L’educació va deixar de ser religiosa i es va iniciar l’educació laica. Actualment, l’institut José
Martí, ja no imparteix un ensenyament secundari, preuniversitari, sinó un secundari bàsic.

Característiques de l’edifici

És un edifici monumental d’estil eclèctic, en què predomina l’estil neoclàssic, amb plantes
simètriques i cinc nivells de construcció. L’edifici és simètric, té dos patis principals i està
envoltat de zones verdes. A l’interior, està format per les parts següents: l’àrea docent i l’à-
rea de serveis sanitaris, el menjador per als treballadors, la biblioteca, el museu d’història,
el museu de física i l’aula magna. L’edifici ha estat sotmès a diverses reparacions capitals i
generals, una de les quals es va fer l’any 1961. Posteriorment, entre el 1970 i el 1985, se’n
van fer altres de menys importants.

La monumentalitat i l’antiguitat de l’edifici, i també la manca de manteniment i de repa-
racions adequades a causa de la crisi econòmica del país, són factors que han influït en el
gran deteriorament en què estaven les construccions i les instal·lacions de l’institut. Passava
el mateix amb el mobiliari, que estava en molt males condicions.
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Característiques del projecte

L’any 1994, el Fons Català va aportar els recursos necessaris per continuar la rehabilitació i la
millora de l’institut. La complexitat tècnica i financera del projecte va generar la necessitat
de deixar el finançament obert, que es va anar definint d’acord amb els avenços de les obres
i la comprovació dels recursos. Es van determinar les àrees i les construccions a les quals es
prestaria ajuda. Les obres estan molt avançades i es podrien finalitzar l’any 2001.

El finançament que s’ha destinat fins al moment és de 21.459.375 pessetes. Els ajuntaments de
Castelldefels, Flix, Navarcles, Palau de Plegamans, Polinyà, Vallfogona de Ripollès, Valls i
Viladecans, i la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis del l’Àrea Metropolitana
de Barcelona han aportat els recursos a través del Fons Català de Cooperació. 

L’execució del projecte ha patit diversos retards a causa de la complexitat tècnica i l’espe-
cialització dels treballs. Durant el procés han sorgit detalls que no s’havien previst inicial-
ment i que s’han hagut de tenir en compte perquè l’edifici és un monument de patrimoni
històric. Els detalls fan referència sobretot al fustam, alguns dels materials es van haver
d’importar i es va haver de recórrer a mà d’obra qualificada. Els treballs s’han fet a les cober-
tes i a les estructures de l’edifici, a les instal·lacions de la xarxa d’aigua i energia elèctrica,
als serveis sanitaris, i també han afectat la il·luminació i la pintura. Es va canviar el mobi-
liari de les aules i actualment s’està treballant en el fustam.

Per a la direcció de l’institut i per al poder popular, els treballs que s’han fet fins ara amb
recursos de la cooperació formen part d’una primera etapa en la restauració integral de l’es-
cola. Aquesta etapa correspon a la millora de les àrees docents. La segona etapa correspon
a la part patrimonial de l’edifici, el museu d’història, el museu de física i el cor de l’institut,
l’aula magna. La intenció d’aquestes dues entitats és continuar els treballs amb recursos de
la cooperació i amb l’aportació corresponent de la part cubana, tal com s’ha treballat fins
ara. 

De manera paral·lela al desenvolupament de les obres, en el municipi de Castelldefels es van
organitzar diverses campanyes per recollir material i equipament escolar que va ser donat a l’insti-
tut. Aquesta acció ha estat una ajuda molt important perquè la manca d’aquests materials
va dur a situacions molt crítiques, sobretot al principi del període especial a Cuba.

Mecanismes de gestió

El projecte es va iniciar amb recursos de l’Ajuntament de Castelldefels i, posteriorment,
aquesta entitat el va presentar al Fons Català, que va autoritzar els recursos per continuar el
projecte.

Seguint les normes establertes per a la cooperació amb Ciutat de l’Havana, els recursos es
dipositen al compte destinat a les donacions i projectes de cooperació que té el poder popu-
lar provincial al Banco Financiero Internacional. Quan els recursos estan disponibles, la
secretaria adjunta lliura al municipi una targeta en què s’estipulen les quantitats disponi-
bles i els productes que s’han de comprar per realitzar el projecte. Bona part dels productes
s’adquireixen a la botiga provincial de subministraments. Aquesta empresa va ser creada pel
govern provincial per ajudar a realitzar els projectes de cooperació, amb l’objecte que els
articles s’adquirissin amb un cost més reduït que a la resta del mercat. Quan els productes
no es poden trobar a la botiga es compren a altres empreses.

Les obres han estat executades per empreses de l’Estat, tant municipals com provincials. A
causa de la complexitat i especialització de les feines, es va haver de substituir les empreses
originals i s’han anat modificant els procediments d’execució del projecte. Una empresa
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autònoma fa els treballs generals i una brigada especialitzada s’encarrega del fustam. Les
activitats es realitzen sobre la base d’un contracte d’obra que signen les parts.

El poder popular municipal ha assumit la responsabilitat de l’execució del projecte, a través de l’as-
sessoria per a la cooperació del municipi i la direcció municipal d’educació. Aquesta última
s’encarrega de supervisar puntualment les obres. A partir d’aquesta experiència es va consi-
derar necessari que la responsabilitat sobre alguns treballs, sobretot els del fustam, fos assu-
mida per la direcció de l’escola.

Les diferents instàncies involucrades es coordinen amb la secretaria adjunta, aquesta fa el
seguiment general del projecte segons les normes establertes per a la cooperació, tant a
Cuba com per a les entitats cooperants. La secretaria adjunta és responsable de lliurar els infor-
mes de seguiment semestral que li requereix el Fons Català. La delegació de cubans que hi ha a
Catalunya també fa el seu propi seguiment i transmet la informació sobre els avenços del
projecte de manera constant a les entitats cooperants. Paral·lelament a aquest procés, el
Fons Català, a través de la seva oficina a Nicaragua, fa el seguiment del projecte sobre el
terreny. Les activitats es coordinen amb la secretaria adjunta i el poder municipal.

L’Ajuntament de Castelldefels també fa el seu propi seguiment, a través dels viatges que es
realitzen al municipi cubà. Tanmateix, per a l’Ajuntament el seguiment especialitzat que fa
el Fons Català és el més important, en el sentit que es desenvolupa sobre la base del projec-
te o les modificacions autoritzades i amb la continuïtat que es considera necessària. Els con-
tactes directes i la comunicació que la Regidoria de Pau i Solidaritat ha establert amb totes
les parts, permeten que mantingui informats el ple municipal i la Comissió d’Agermanament
amb Habana Vieja sobre els avenços del projecte i del mateix agermanament.

A més de les diverses entitats que s’han esmentat, per la part cubana també participa la
Comisión Nacional de Monumentos i l’Oficina de Restauración del Centro Histórico de la
Ciudad de la Habana, que van revisar els aspectes tècnics del projecte i van donar les auto-
ritzacions per fer les obres. Aquestes dues entitats fan la seva pròpia supervisió, d’acord amb
les normes establertes per a un edifici de les característiques de l’institut.

D’altra banda, els beneficiaris directes del projecte també han participat en les diverses fases de
construcció. En la primera fase, la que es podria anomenar d’explosió constructiva, quan la
dimensió de les obres era més evident i els treballs eren menys especialitzats, alguns alum-
nes i mestres van col·laborar en la neteja de l’obra i en el transport dels materials.
Posteriorment, els mestres han centrat la participació en la sensibilització de les diverses
generacions d’alumnes sobre la importància del projecte i, per tant, de tenir cura i mante-
nir l’escola, en allò que ells anomenen “crear la consciència del sentit de pertinença”. Els
alumnes, per torns de matí i tarda, s’organitzen en brigades de treball per netejar i fer el
manteniment general de l’institut.

Els diferents sectors involucrats amb l’escola han participat, a través del consell de direcció
de l’institut, amb les seves opinions sobre les propostes per a la restauració de l’edifici i
sobre la manera d’organitzar-se durant l’execució de les obres. El consell està format per
representants dels alumnes, dels pares de família, del sindicat de treballadors, de la Unión
de Jóvenes Comunistas, del Partit Comunista i de les autoritats de l’escola.       

Impacte social

Per tenir una idea més clara sobre l’impacte que aquest projecte ha tingut en el municipi
d’Habana Vieja i entre la comunitat escolar de l’institut caldrà fer una anàlisi més profun-
da i una avaluació dels resultats obtinguts. Aquí, només avançarem alguns comentaris sobre
l’impacte que s’ha observat durant el desenvolupament del projecte.
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Atès que aquest és el primer projecte de cooperació que es fa en el marc de l’agermanament, i a
causa de la complexitat de la seva execució, l’experiència que han adquirit les parts implicades
ha estat molt important, tant en el desenvolupament de les obres a l’institut, com en l’exe-
cució d’altres accions de cooperació. Per a la comunitat de l’escola, els beneficis han estat
molt evidents perquè se n’han millorat les instal·lacions i perquè les obres han tingut una
incidència positiva en el desenvolupament de les activitats escolars.

La millora de les instal·lacions, dels serveis sanitaris, de la il·luminació, el canvi del mobi-
liari, la pintura, l’obertura de noves aules que estaven inutilitzades, etc. i les donacions d’e-
quipaments i material escolar han dut grans beneficis a l’escola, les activitats escolars es des-
envolupen en millors condicions. Tot i que han passat quatre generacions des de l’inici del pro-
jecte, els alumnes han valorat les obres a partir de l’etapa que els ha tocat viure. L’educació
que reben dels seus professors sobre el sentit de pertinença a la seva escola fa que les actuals
generacions continuïn valorant les tasques que s’han fet i es preocupin per la conservació i
el manteniment de l’institut. 

Amb l’obertura de les aules que estaven inutilitzades per les seves males condicions, la capa-
citat de l’escola ha augmentat i la matriculació d’estudiants també. Quan es van iniciar les
obres hi havia prop de 600 alumnes, ara n’hi ha 1.221. Actualment, entre estudiants i perso-
nal docent i administratiu, el total de beneficiats és de 1.331, un nombre que és més elevat si el
veiem en la perspectiva de les generacions que han passat per l’institut. A més, el projecte adqui-
reix una rellevància més significativa perquè es restaura un institut que és patrimoni històric, arqui-
tectònic i cultural de la ciutat de l’Havana.

3.3.1.5. IMPACTE DE L’AGERMANAMENT EN ELS MUNICIPIS AGERMANATS

Municipi de Castelldefels

La iniciativa de l’Ajuntament de constituir la Comissió d’Agermanament és un fet impor-
tant en el procés, ja que ha permès ampliar la participació de diversos sectors de la pobla-
ció, de manera col·lectiva o individual. Aquesta iniciativa va proporcionar un gir i contin-
gut social a l’agermanament.

La importància que es dóna a les campanyes de sensibilització en el municipi és un factor
important que sustenta l’interès que hi ha pel poble cubà i dóna contingut a l’actitud soli-
dària de diversos sectors, independentment de les seves diferències o afinitats amb el siste-
ma cubà. Aquest interès també es manté perquè al municipi hi ha tradició solidària i cons-
tantment es fan activitats de solidaritat, tant per part de l’Ajuntament com per part del
Consell Municipal de Pau i Solidaritat.  

L’orientació que s’ha donat a l’intercanvi entre els dos municipis, segons els objectius de l’a-
germanament, no només li ha donat contingut social, cultural o institucional, sinó que
també ha permès que aquest tingui un contingut polític, en el sentit que la solidaritat es
manifesta amb una posició crítica davant l’agressió nord-americana i com a suport a la llui-
ta del poble cubà per canviar la seva situació i per millorar les seves condicions de vida.

Pel que fa a l’àmbit social i cultural, l’intercanvi ha estat molt positiu per conèixer de mane-
ra directa la història i els costums dels pobles dels dos municipis i també per saber les con-
dicions en què viuen. Tot i que només s’ha fet un viatge col·lectiu al municipi cubà, alguns
catalans que viatgen de manera particular a Cuba s’assessoren a la Comissió
d’Agermanament per tal de visitar Habana Vieja amb un sentit d’agermanament. A més, les
visites que algunes delegacions cubanes han realitzat a Castelldefels han fet possible que
aquest coneixement augmenti.
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La importància que l’Ajuntament dóna a la realització de projectes de cooperació i la infor-
mació constant que es proporciona a la Comissió d’Agermanament i a la població de
Castelldefels sobre el seu desenvolupament, és un altre factor que cal destacar en el procés
de consolidació de l’agermanament.

Municipi d’Habana Vieja

Atès que Habana Vieja és el territori més antic i un dels municipis més importants de la pro-
víncia de Ciutat de l’Havana, les accions de cooperació, sobretot les que estan relacionades
amb la conservació del patrimoni històric, tenen un impacte molt important i, més encara,
quan van acompanyades de la participació dels ciutadans en un marc més ampli, com és el
cas de l’agermanament. Un altre factor que cal considerar és el fet que les accions s’orienten
al voltant d’un poble que lluita per millorar les seves condicions de vida, en una situació
adversa i amb l’encalçament constant dels Estats Units. Tots aquests aspectes fan que la soli-
daritat i el contacte amb altres pobles encara siguin més significatius per als cubans.

Les donacions i els projectes de cooperació han abraçat diversos sectors, com ara l’habitat-
ge, l’assistència social, l’educació, la salut, els serveis, etc., i això ha permès solucionar tota
una sèrie de problemes molt diversos. L’impacte s’ha ampliat encara més gràcies a la parti-
cipació del poder popular municipal, que ha aportat recursos propis per completar la rea-
lització dels projectes.

L’exemple més significatiu de l’impacte de les accions que s’han realitzat i de com es lliga
la participació de tots els actors en el marc de l’agermanament és el cas del projecte de la
restauració de l’institut José Martí. La participació no només s’ha donat en l’àmbit de les
institucions, per part de les entitats polítiques i administratives o de les entitats cooperants,
sinó que també s’hi han involucrat els beneficiaris directes del projecte i la població de
Castelldefels. 

D’altra banda, l’intercanvi a través de les delegacions de cubans que visiten Castelldefels és
un factor que cal destacar, en alguns casos es manté de manera constant malgrat les difi-
cultats que causen les distàncies geogràfiques i les limitacions econòmiques. L’experiència
de les delegacions ha contribuït que aquestes aportin aspectes culturals o de formació a tra-
vés de cursos realitzats a Castelldefels. Els integrants de les delegacions també han conegut
de manera directa les condicions en què viuen els catalans i s’han convertit en portadors de
les seves experiències a la població del municipi cubà. Un exemple d’intercanvi recíproc és
el cas de dos grups de teatre, un del municipi cubà i l’altre del municipi català.

3.3.2 AGERMANAMENT ENTRE EL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA I ELS 
COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CERRO 

3.3.2.1. CONTEXT

La situació d’emergència que vivia el poble cubà a principis dels anys noranta, va generar
l’augment de la solidaritat internacional. Bona part dels recursos que van arribar de la coo-
peració es van canalitzar a la província de Ciutat de l’Havana ja que, quan va triomfar la
revolució, tots els programes de desenvolupament es van orientar a l’interior del país i això
va fer que l’Havana quedés endarrerida en els èxits de la revolució. Aquestes circumstàncies
van fer que el 1994 se signés l’agermanament entre l’Ajuntament de Barcelona i el Poder
Popular Provincial de la Ciudad de la Habana. 

En l’acte d’agermanament van participar la Comissió Ciutadana de Barcelona i els Comités
de Defensa de la Revolución de Cuba (CDR). Després d’aquest primer contacte, la Federació
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d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), integrant de la comissió ciutadana, va orga-
nitzar una campanya de solidaritat amb Cuba i va promoure l’agermanament entre els
diversos districtes de la ciutat de Barcelona i els CDR dels 15 municipis de Ciutat de
l’Havana. Els agermanaments es van definir sobre la base de les afinitats i similituds que
podien existir entre cadascun d’aquests llocs.

Dels agermanaments que s’han fet, el del districte de Nou Barris i els CDR del municipi de
Cerro és el que més fruits i avenços ha tingut, especialment en la solidaritat i en l’intercan-
vi. La clau del seu avanç i la seva consolidació està essencialment en la participació de la
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris i del Poder Popular del
Municipio de Cerro. 

Les relacions es van iniciar el 5 de desembre del 1994, amb la signatura a Barcelona d’una carta
d’agermanament entre les autoritats del districte i la direcció nacional dels CDR, que representa-
va els CDR del municipi de Cerro. Perquè es produís l’agermanament entre aquestes dues
entitats es va considerar el fet que els barris catalans estan habitats en bona part per obrers,
igual que els barris del municipi cubà. El desembre del mateix any 1994, per tal d’ampliar les
relacions, es va signar una altra carta d’agermanament entre les organitzacions dels barris. Pel
districte de Nou Barris, la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris i pel
municipi de Cerro, els Comités de Defensa de la Revolución.

L’increment de la solidaritat i l’execució de projectes de cooperació va superar la capacitat ope-
rativa i les competències dels CDR, i això va fer que, aproximadament dos anys després, s’in-
corporés de manera més activa i permanent el Poder Popular del Municipio de Cerro. Tot i
amb això, algunes activitats encara es coordinen amb els CDR, ja que el govern municipal no
té competències per realitzar-les, sobretot aquelles que s’organitzen fora del territori del muni-
cipi o a l’interior del país. A Catalunya, i en el marc de l’agermanament, les accions de soli-
daritat i els projectes de cooperació han estat gestionats per la Coordinadora de Nou Barris. 

Per tal de situar els municipis agermanats a continuació es descriuen les característiques
generals del districte de Nou Barris, municipi de Barcelona, a Catalunya, i del municipi de
Cerro, a Cuba. 

Districte de Nou Barris

El districte de Nou Barris té una extensió de 653 hectàrees i una població de prop de
200.000 habitants. Està situat a l’extrem nord de la ciutat de Barcelona. Limita amb els dis-
trictes d’Horta i Sant Andreu, amb el riu Besòs i amb el terme municipal de Montcada.
Inicialment, formava part del districte ix de Sant Andreu. El 1984, amb la nova divisió terri-
torial de la ciutat de Barcelona es va constituir el districte VIII, amb el nom de Nou Barris.
Els barris que integren el districte són: Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Trinitat
Nova, Prosperitat, el Verdum, Roquetes, Guineueta, Canyelles, Turó de la Peira, Horta,
Ramón Albó i Torre Llobeta. 

Els barris estan habitats, sobretot, per assalariats que treballen en diverses indústries i establi-
ments de serveis. Una bona part són immigrants que van arribar per treballar a les fàbriques,
com a mà d’obra barata, a partir dels anys 50 i que després de la crisi dels anys 60 van patir
grans dificultats. La zona va créixer d’una manera desordenada i anàrquica i s’hi van instal·lar
les famílies que tenien un poder adquisitiu baix. L’ocupació es va fer cada cop més intensiva
a mesura que augmentava la necessitat d’habitatges per als treballadors immigrants.

El territori ha experimentat una sèrie de transformacions al llarg d’aquest segle, especial-
ment en el període comprès entre el 1950 i el 1980, amb les quals s’ha ampliat pràcticament
tota la seva superfície gràcies a la construcció de polígons i barriades a un ritme vertiginós.
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En els anys seixanta es va construir la Meridiana i aquesta va actuar com una frontera i va
tallar els llaços tradicionals amb Sant Andreu.  

El primer intent d’ordenació global del territori d’influència de Barcelona es va fer sobre la
base del Pla Comarcal del 1953, un intent que no va resoldre els problemes de la zona per-
què no responia a les seves característiques ni a les necessitats de la població. En canvi, va
provocar que els barris quedessin desconnectats entre si i marginats de la resta de la ciutat.
L’execució ràpida d’aquest pla va comportar que el seu disseny tingués molts defectes. Es
van construir habitatges amb un nivell de qualitat molt baix, amb el problema de l’alumi-
nosi i sense els serveis col·lectius que es requerien.

Des del mínim nivell d’urbanització dels carrers fins als equipaments socials dels barris, tot
s’ha aconseguit gràcies a la lluita de la gent de la zona. El 1970 es va fundar l’Associació de
Veïns de Nou Barris com a instrument de lluita contra el Pla Parcial de Torre Baró-Vallbona-
Trinitat. Es va començar lluitant contra aquest pla d’urbanisme, després es van ampliar les
reivindicacions a altres àmbits com ara dur l’aigua a les barraques, aconseguir llars d’infants
i semàfors, millorar la seguretat pública, aconseguir la construcció d’habitatges, lluitar con-
tra la contaminació, a favor de la defensa dels drets ciutadans dels habitants de la zona, etc.
L’associació també va participar en la solidaritat amb la lluita –clandestina– a les empreses
durant el franquisme. De la solidaritat amb els treballadors es va passar a l’agermanament
amb els barris de Boris Vega, a Nicaragua, i el Cerro, a Cuba. 

A la zona, des de sempre, l’activitat més important ha estat la del comerç i els serveis,
públics i privats, centrats a cobrir les necessitats quotidianes del veïnat. Tot i que les grans
superfícies i cadenes comercials han acabat amb alguns petits comerços, aquests continuen
donant color a la vida d’alguns barris. Al costat del comerç hi ha els bars, uns llocs de tro-
bada social, i el creixent del sector de serveis públics i privats (perruqueries, tallers de repa-
racions, entitats financeres, escoles, autoescoles, etc.). La construcció d’habitatges i equipa-
ments ha estat, i és, una altra activitat important, és la font d’enriquiment privat més gran
del districte, associada a una gran especulació immobiliària. L’activitat industrial mai no ha
tingut un paper significatiu, i la que hi havia a la zona en els seus orígens ha experimentat
una regressió continuada. Bona part dels centres fabrils d’antany són equipaments o habi-
tatges, o estan en vies de ser-ho. 

La característica més rellevant de Nou Barris és que, des dels seus orígens, s’ha anat cons-
truint com una amalgama de cultures. Les seves diverses comunitats viuen el repte constant
de la necessitat de comprensió, de solidaritat, de l’ajuda mútua, de la reivindicació de la
diferència i de la diversitat.

Municipi de Cerro

El municipi de Cerro és un dels 15 municipis que formen la província de Ciutat de
l’Havana. Té una superfície de 10,18 km2 i la seva població és de 138.000 habitants.
L’activitat principal del territori és la indústria, en què se situen prop de 70 empreses nacio-
nals i gairebé 100 establiments. Una bona part de la població treballa en aquestes empreses,
i n’hi ha que venen de diferents municipis de l’Havana.

Des del punt de vista polític i administratiu, el govern municipal recau sobre el Poder
Popular del Municipio de Cerro, les activitats administratives es fan a través del consell
d’administració municipal. El territori està format per set consells populars:
Latinoamericano, Pilar Atarés, Cerro, Las Cañadas, El Canal, Palatino i Armada. 

Una zona urbana del municipi, de gran valor històric, va ser declarada “zona protegida” el
1987 per acord de la Comisión Nacional de Monumentos. Hi ha nombroses edificacions de
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l’època colonial distribuïdes al llarg de la Calzada del Cerro. Aquest eix té un indiscutible
valor monumental, tant des del punt de vista arquitectònic com des del punt de vista urba-
nístic. Aquí, el patriciat havà va construir luxoses vil·les neoclàssiques del segle XIX on pas-
sava les seves temporades d’estiu. Aquelles luxoses finques s’han convertit en seus de ser-
veis, oficines i ciudadelas.

Ressenya històrica del municipi

En el primer segle de la colonització espanyola, la regió circumdant de la vila de l’Havana
va ser totalment repartida en finques i hisendes de treball que procuraven el proveïment de
la població. Els propietaris de la regió repartida que formava el territori del Cerro van tro-
bar un gran estímul per desenvolupar la zona amb la construcció de la Zanja Real, l’obra de
construcció civil més important del segle XVI, per la llera artificial de la qual es van dur les
aigües d’un riu a la vila de l’Havana. La Zanja Real té els seus orígens, i bona part del seu
recorregut, en l’actual territori municipal. La construcció d’aquesta obra va fomentar diver-
ses activitats econòmiques al seu voltant.

Al llarg dels segles es van anar instal·lant assentaments regulars al territori municipal. La
urbanització d’aquesta regió, i especialment la de les zones residencials que van sorgir al llarg
de la Calzada del Cerro, va assolir valors artístics i arquitectònics de rellevància nacional en
el segle XIX. Aquest lloc va ser triat per la poderosa aristocràcia havana per instal·lar les seves
residències de solaç i hi van construir sumptuosos palaus envoltats de jardins i vil·les.

Quan va arribar el segle XX, l’antiga barriada de Cerro, les altres que ja s’havien urbanitzat
i els nous llocs que van sorgir durant les primeres dècades, van ser ocupats progressivament
pel proletariat que va trobar feina a les nombroses fàbriques i als tallers instal·lats a la regió.
La zona va adquirir un ambient proletari en què destacava un fort moviment obrer. Quan
va triomfar la revolució del 1959, la població del Cerro va emprendre un gran procés de
transformació social, es van millorar les urbanitzacions, es van nacionalitzar les empreses
estrangeres i les de la burgesia cubana, les petites indústries, com ara la indústria esportiva,
es van fer grans, etc.

A partir de la crisi econòmica i del període especial, el municipi de Cerro, igual que la resta
del país, va patir les conseqüències de la falta de recursos per continuar el seu desenvolupa-
ment. Actualment, les construccions existents presenten un gran deteriorament i els pro-
blemes s’agreugen encara més a les ciudadelas, les antigues finques luxoses que ara són habi-
tatges formats per quarterias en les quals viu un alt percentatge de la població del municipi.

3.3.2.2. ACTORS PRINCIPALS 

Al país del nord:

Districte de Nou Barris

El districte de Nou Barris forma part de l’estructura política i administrativa de
l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta estructura, una regidoria assumeix el govern del dis-
tricte. El govern està representat per un regidor president d’ideologia socialista.

A l’àrea d’afers personals del districte hi ha un tècnic encarregat de totes les activitats que
estan relacionades amb la cooperació i la solidaritat, però l’entitat no té prou recursos eco-
nòmics per realitzar les seves activitats i, sobretot, per ajudar els col·lectius del districte que
promouen accions de cooperació. Aquesta situació limita les seves possibilitats d’involu-
crar-se en accions que tinguin un impacte més ampli, com pot ser un agermanament. Quan
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un agermanament és de gran interès, l’alternativa és sol·licitar ajuda a l’Ajuntament de
Barcelona per promoure projectes en el municipi agermanat.

Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris

La Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris està formada per 15 asso-
ciacions de veïns, un ateneu popular, un grup de dones i un grup d’ecologistes. Entre els
seus objectius fonamentals hi ha defensar els interessos generals dels seus agremiats, espe-
cialment, aquells interessos que estiguin relacionats amb activitats urbanístiques, culturals,
esportives, educatives, sanitàries, socials, econòmiques, de consum, d’habitatge, etc. Entre
els integrants de les directives de les diverses entitats de la coordinadora hi ha una gran sim-
patia per les idees d’esquerra.

Com a part del procés d’agermanament, la coordinadora va promoure la constitució de la
Comissió d’Agermanament Nou Barris - El Cerro, els objectius fonamentals de la qual són: la sensi-
bilització, l’ajuda solidària i l’intercanvi cultural entre el districte català i el municipi cubà. Per asso-
lir aquests objectius, la comissió realitza diverses activitats, com ara campanyes de sensibilit-
zació, una campanya permanent de recollida de tota mena de material, l’organització de bri-
gades i la gestió de projectes de cooperació, entre d’altres. Essencialment, la comissió assumeix
totes les tasques puntuals que estan relacionades amb l’agermanament i la gestió oficial. La repre-
sentació davant qualsevol mena d’entitat és responsabilitat de la Coordinadora de Nou Barris.

En els aspectes d’organització, les activitats es distribueixen per grups de treball, per exem-
ple: finances, publicacions, suport logístic, elaboració de projectes, etc. Com a part de les
feines hi ha la política d’integrar ciutadans particulars (agermanats), que no pertanyen a
cap entitat de la coordinadora, i que actualment són prop de 250 persones. Tots els ager-
manats aporten una quota anual, l’import mínim de la qual és de 1.000 pessetes i el màxim,
voluntari. Aquests recursos s’utilitzen per fer donacions o en els projectes que es duen a
terme a Cuba.

Al país del sud

Comités de Defensa de la Revolución

Els Comités de Defensa de la Revolución (CDR) es van constituir quan va triomfar la revo-
lució. Els seus objectius fonamentals se centren a defensar-ne els èxits i la ideologia comu-
nista, com a part del suport ideològic de la societat cubana. Els comitès són organitzacions
de base constituïdes a les zones rurals i urbanes. La seva estructura territorial es forma des
de les illes de cases i des d’aquí s’estén a les zones o circumscripcions, els municipis i les pro-
víncies. En l’àmbit nacional, s’integra la direcció del país amb el comitè nacional dels CDR.
Al municipi de Cerro hi ha 94 zones, que formen la direcció municipal dels comitès.

La direcció dels CDR, a tots els nivells, està formada per un president i diversos responsa-
bles d’organització, de vigilància, de comunitat i de serveis (salut, educació, etc.). També hi
ha el responsable de les tasques ideològiques. Tots són escollits pel poble, les decisions es
col·legien i es prenen de manera col·lectiva. A escala municipal, provincial i nacional hi ha
un grup de dirigents que es dedica de manera professional a la feina dels CDR.

A la província de Ciutat de l’Havana hi ha prop de 16.000 CDR, i a tot el país, 119.000. A
més, també hi ha altres organitzacions de masses com la Federación de Mujeres Cubanas,
la Confederación de Trabajadores Cubanos i les organitzacions estudiantils. Les organitza-
cions polítiques són el Partido Comunista i la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba.
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Poder Popular del Municipio de Cerro

En el govern municipal, l’Asamblea Municipal del Poder Popular del Municipio de Cerro és
la màxima autoritat i està formada pels delegats de cada consell popular dels diferents
barris, zones o circumscripcions del municipi. La representació del poder popular recau
sobre un president, un vicepresident i un secretari, escollits a l’assemblea municipal.  

L’assemblea delega les tasques de l’administració en el consell de l’administració municipal,
l’estructura del qual està formada per diverses direccions municipals (educació, salut, eco-
nomia, transport, habitatges, etc.). La direcció del consell recau sobre un president, que
nomena un secretari, i un vicepresident, que són els mateixos que al poder popular.

Tot i que l’agermanament es va formalitzar entre les autoritats del districte de Nou Barris
i els CDR, i posteriorment, entre la coordinadora i els mateixos CDR, el poder popular
assumeix la coordinació de les activitats i l’execució de les accions de cooperació. El res-
ponsable de relacions internacionals del municipi coordina les accions de cooperació i
els agermanaments. L’execució i el seguiment puntual dels projectes són responsabilitat
de cadascuna de les direccions municipals, segons el sector en què es duguin a terme els
treballs.

Entre les intencions del poder popular hi ha agermanar-se amb l’Ajuntament de Barcelona,
per tal de promoure nous projectes i ampliar les relacions d’agermanament a diferents
nivells. El seu interès és ampliar l’agermanament, no només en l’àmbit de les autoritats
municipals, sinó també entre les entitats de base, les escoles, els hospitals, els centres cul-
turals, les universitats, les organitzacions sindicals, de joves, de dones, etc. La Coordinadora
de Nou Barris promou alguns d’aquests agermanaments, com ara una carta d’intenció entre
el Centre Cultural Manuel de Falla de Barcelona, i la Casa de Cultura del municipi cubà amb
l’objecte d’agermanar-se en un futur pròxim.

Poder Popular de la Provincia de Ciudad de la Habana: Secretaría Adjunta para la Colaboración 

La província de Ciutat de l’Havana té 15 municipis, i cadascun està governat per un
poder popular municipal. A escala provincial la màxima autoritat del govern és l’assem-
blea provincial del poder popular. S’hi escull el president, el vicepresident i el secretari.
Les activitats d’administració de la província es fan a través del consell de l’administra-
ció provincial.

A causa de l’increment de la solidaritat amb el poble cubà, especialment amb Ciutat de
l’Havana, va ser necessari constituir una estructura especialitzada que respongués a les
noves necessitats i tasques que la cooperació internacional requeria, tant en els munici-
pis cubans com per part de les entitats cooperants. Per aquest motiu el 1993 es va cons-
tituir la Secretaría Adjunta para la Colaboración de l’Asamblea Provincial del Poder
Popular de la Ciudad de la Habana. Els seus objectius fonamentals són gestionar projec-
tes de cooperació i promoure i facilitar la recepció de donatius en espècies per als muni-
cipis de la província.

La secretaria adjunta té una delegació de cubans a Catalunya. Les seves activitats són ges-
tionar projectes, promoure la solidaritat i els agermanaments i enviar els articles donats a
Cuba. Sense substituir les entitats, és l’enllaç entre les contraparts cubanes i les entitats coo-
perants. Per dur a terme les seves activitats té l’ajuda de diverses institucions de Catalunya
i del Fons Català. 

364 Cooperació local a Catalunya amb els països del Sud • FCCD

FonsCataSud.PS03.def  25/2/02  02:18  Página 364



3.3.2.3. PRINCIPALS ACCIONS DE SOLIDARITAT

Campanyes de sensibilització. Les activitats s’han centrat d’una banda a difondre la situació
econòmica i social en què viu el poble cubà i a denunciar l’agressió i el blocatge per part
dels Estats Units, i de l’altra, a divulgar els continguts ètics, socials i humans que són la base
de la relació entre els dos pobles. En algunes ocasions, aquestes campanyes de sensibilitza-
ció acompanyen la campanya permanent per obtenir recursos i donacions. Les activitats es
duen a terme gràcies a diversos esdeveniments com ara festes populars, jornades solidàries,
etc., a més, es publiquen butlletins, es fan cartells, es venen diversos articles, s’organitzen
rifes, etc.

Campanya permanent de recollida de qualsevol mena de material. La realització d’aquesta cam-
panya d’una manera permanent i continuada ha creat un teixit de relacions socials que permet
el lliurament d’ajudes i donacions en els temps establerts i sense promoció prèvia. La campanya
ha tingut una resposta positiva en els diferents sectors de Nou Barris, independentment de les
simpaties, afinitats o desacords ideològics que es tinguin amb la societat cubana, i especialment,
amb el govern del país. Un exemple en aquest sentit és el d’alguns comerciants que parti-
cipen de manera constant amb la donació de diversos articles o amb la venda de productes
a preus accessibles o amb facilitats de pagament.

Cada quatre mesos s’envia a Cuba tot el material que s’ha recollit durant aquell període. El
material donat arriba al municipi de Cerro a través de la Secretaría Adjunta para la
Colaboración. Els diversos articles són distribuïts d’acord amb les necessitats i prioritats
establertes pel poder popular municipal. També hi ha altres ajudes que arriben a través de
les delegacions que viatgen a Cuba cada any.

La promoció per obtenir recursos econòmics es fa de manera individual i col·lectiva.
Algunes de les ajudes s’han destinat a adquirir equipaments i mobiliari per a centres de gent
gran, d’educació i de salut. Uns de les ajudes més importants va ser la compra, per a l’hos-
pital Salvador Allende, de 25 glucòmetres per mesurar el grau de diabetis. No només es van
atorgar els recursos per a la seva adquisició, sinó que cada any es continua aportant ajuda
per mitjà dels accessoris addicionals que es necessiten per poder-los utilitzar. També s’ator-
guen ajudes per a la il·luminació de totes les escoles del municipi de Cerro, amb la compra
de bombetes, i per a la campanya contra el mosquit del dengue, entre d’altres.

Paper de les brigades solidàries en l’agermanament

Una de les activitats més importants que fa la Coordinadora de Nou Barris és l’organització
de brigades solidàries. Aquestes s’han convertit en l’enllaç de l’agermanament i en l’eix de l’in-
tercanvi. Durant la seva estada a Cuba van fer activitats de col·laboració, de convivència i de
treball voluntari, van lliurar les ajudes que s’havien recollit amb anterioritat i en els reco-
rreguts pel municipi van detectar altres necessitats que podrien rebre ajuda.

Cada any una brigada d’uns 25 catalans, especialment de Nou Barris, visita el municipi de
Cerro durant els mesos de juliol i agost. Les seves activitats se centren principalment en el
municipi. Els treballs són organitzats pel poder popular en coordinació amb els CDR muni-
cipals. Quan alguns esdeveniments es fan a la província, i en ocasions puntuals, a altres
llocs del país, l’organització és assumida per la direcció nacional dels CDR. Les brigadistes
s’estan a la seu de protocol dels comitès. 

Les autoritats municipals organitzen les activitats amb l’objecte fonamental que els visi-
tants coneguin de manera directa la realitat del poble cubà, la situació social, econòmica i
política del país, els seus problemes, els encerts i els èxits de la revolució. Els interessa molt
que es conegui com surten del denominat període especial. Un dels objectius fonamentals
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de la Coordinadora de Nou Barris, i també de la part cubana, és que els integrants de les bri-
gades coneguin de manera directa les condicions del país. Això els permetrà contrastar amb
les seves vivències la diferent informació que hi ha sobre aquest poble i el seu govern.

Durant l’estada a Cuba, es lliuren les ajudes que s’han recollit anteriorment i es detecten
altres necessitats. Per solucionar alguns dels problemes que es detecten en aquell moment,
la brigada lliura els recursos amb què s’adquiriran els productes per cobrir les necessitats.
Les activitats s’inicien amb la recepció per part de les autoritats del poder popular i amb
la introducció a la història i a les característiques del municipi. Es fa un recorregut per la
zona. Cada dia els treballs se centren en un sector, pot ser el de l’educació, la salut, l’ha-
bitatge, la cultura, etc. Es visiten escoles, ciudadelas, centres culturals, centres de gent
gran, hospitals i es visiten especialment aquells llocs als quals es presta ajuda amb pro-
jectes o donacions.

De manera simbòlica, els brigadistes fan treball voluntari, generalment en un organopónico,
un espai d’agricultura urbana. En altres ocasions, el treball es duu a terme per mitjà de tas-
ques de neteja o a les obres que es fan a les ciudadelas. Quan acaba la jornada, es fan acti-
vitats turístiques o de convivència col·lectiva, menjars, festes populars, esdeveniments cul-
turals, esportius, recreatius, etc. El transport que s’utilitza en els recorreguts és un autobús
que va ser donat per la mateixa coordinadora.

L’intercanvi ha estat molt positiu, ha permès compartir experiències, conèixer la història,
els costums i la vida quotidiana, especialment la del poble cubà. Els llaços d’amistat, de soli-
daritat, de germanor, s’han fet més estrets. Quan tornen a Catalunya, els brigadistes es con-
verteixen en els principals difusors de la realitat cubana i de l’agermanament.

Una altra brigada solidària important és la Brigada Rafael Alberti, integrada per joves majo-
ritàriament de Barcelona, que centren les seves accions en el municipi de Cerro. La brigada
es va constituir fa dos anys i està formada per brigadistes que simpatitzen amb l’esquerra.
Les seves activitats a Cuba se centren fonamentalment en la convivència i l’intercanvi amb
nens i joves cubans en els tallers de transformació integral. Les activitats es coordinen amb
els consells populars dels barris en què se situen els tallers i amb la Unión de Jóvenes
Comunistas de Cuba. El govern municipal dóna suport al desenvolupament dels treballs a
través de la direcció municipal d’educació.

Els tallers de transformació integral van sorgir després de la crisi econòmica, com a suport
als barris en què hi havia més problemes socials. Són espais que, tot i que depenen de la
secretaria de l’assemblea municipal del poder popular, tenen autonomia de funcionament.
Tenen el suport d’un grup tècnic interdisciplinari que centra les seves activitats al voltant
del treball comunitari. S’hi fan activitats educatives, culturals, recreatives, etc. Els dos tallers
en què ha participat la brigada estan situats als barris de Pilar Atarés i el Canal. 

En l’últim viatge de l’estiu del 2000, en el qual van participar 17 brigadistes, es van lliurar
donacions al Consejo de Educación del Poder Popular del Municipio Cerro i als dos tallers
que es van visitar. També es van organitzar activitats de treballs manuals i jocs infantils, i
van participar en esdeveniments culturals, esportius i recreatius amb nens i joves cubans.
La mateixa brigada va aportar els recursos per fer aquestes activitats.

A Barcelona, la brigada realitza diverses activitats de solidaritat amb les quals es difon la
situació a Cuba i es denuncia la política d’intervenció i agressió del govern dels Estats Units.
També organitzen campanyes per obtenir ajudes econòmiques i per recollir el material que
després es lliurarà al municipi cubà. Per dur a terme les seves activitats han tingut el suport
d’altres col·lectius, com el de Mollet. La tramesa del material recollit es fa de manera con-
junta amb la Coordinadora de Nou Barris.
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Brigada de nens cubans. El 1997, uns vint nens i quatre monitors cubans van estar a
Catalunya durant un mes convivint amb la població de Nou Barris. El cost dels bitllets del
viatge va ser finançat per la Diputació de Barcelona i la Coordinadora de Nou Barris. A causa
de les dificultats que es presenten perquè un grup de nens cubans pugui sortir del país, la
integració de la brigada va tenir una rellevància més gran i no només van ser convidats
nens del municipi de Cerro, sinó de tots els municipis de Ciutat de l’Havana. Aquests es van
triar en diferents escoles, segons el seu comportament i el seu nivell acadèmic.

L’experiència va ser molt important per als brigadistes i per a la població. Les mostres de
solidaritat durant l’estada de la brigada van ser molt significatives. Les ajudes van arribar de
diferents sectors de la població, d’empreses, de diversos col·lectius i de particulars. Les apor-
tacions es van materialitzar en diners, treballs, materials i aliments.

Els nens es van estar a la casa de l’Associació de Veïns del Barri de la Trinitat Nova. Allà, els
veïns es van organitzar i van participar en diverses activitats. Les dones es van encarregar
de la neteja, la bugada i de preparar els àpats. Els joves, els nens i alguns professionals, d’ac-
tivitats culturals, recreatives, esportives i dels recorreguts turístics. Algunes d’aquestes acti-
vitats van tenir el suport de persones i col·lectius d’altres barris. Diverses empreses i parti-
culars, com ara els mercats d’alguns barris, empreses de refrescos i d’aliments, forns, gelate-
ries, els pagesos de Lleida, etc., van proporcionar els aliments.

En aquesta experiència també van participar centres de serveis culturals i turístics, com ara
museus, centres i associacions culturals, Transports de Barcelona, una agència de viatges,
etc. Tampoc no hem d’oblidar la participació d’algunes organitzacions socials com ara
Comissions Obreres, la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona i algunes entitats
polítiques. La brigada va establir relacions amb autoritats de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i el districte de Nou Barris. Televisió de Catalunya, TV3, va
difondre bona part de les activitats emmarcades en el context de l’agermanament.
Fonamentalment, hi van participar les entitats que formen la coordinadora i els altres ager-
manats que participen en la Comissió d’Agermanament, i fins i tot particulars que no per-
tanyen a cap d’aquestes organitzacions.

El ventall de participants i les aportacions realitzades van permetre que l’experiència arri-
bés a bon terme, i amb un cost mínim. El més important va ser l’impacte social, que es va
manifestar en la mobilització, la solidaritat, la convivència i l’intercanvi entre la brigada i
la població de Nou Barris. Gràcies a aquests resultats persisteix l’interès per part de la coor-
dinadora de repetir l’experiència amb una altra brigada de nens cubans.

3.3.2.4. PROJECTES DE COOPERACIÓ

Millora de ciudadelas. Un dels problemes fonamentals del municipi de Cerro és el de l’ha-
bitatge. Per esmenar aquesta situació, la Coordinadora de Nou Barris va gestionar davant
l’Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Comunitat Valenciana i el govern de l’Estat
espanyol, un projecte per millorar 20 ciudadelas. L’ONG Arquitectes sense Fronteres va apor-
tar l’assistència tècnica. 

Les ciudadelas són espais formats per quarterias amb àrees i serveis comuns en què viuen de
10 a 20 famílies, segons el tipus de ciudadela. Bona part d’aquests espais estan en molt males
condicions i les zones unifamiliars (quarteria) no cobreixen les necessitats d’una família. Les
condicions de vida dels seus habitants són més crítiques que les de la resta de la població
del municipi, generalment són famílies amb ingressos baixos i amb problemes de feina. A
les 20 ciudadelas hi ha 300 habitatges aproximadament, on viuen prop de 1.200 persones.
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Arquitectes sense Fronteres i alguns estudiants de Catalunya, coordinats amb les autoritats
municipals, van fer l’aixecament tècnic de les condicions en què estaven les 20 ciudadelas.
Aquest aixecament va ser la base per elaborar el projecte i per fer el seguiment de les obres.
L’empresa municipal de microbrigades va fer els treballs i els materials es van comprar a la
botiga provincial de subministraments, d’aquesta manera es va reduir el cost dels materials.

El projecte va començar el 1997 i es va acabar l’any 2000. Gràcies a aquest projecte s’han
millorat les estructures i les instal·lacions de les ciudadelas, s’han reestructurat les àrees uni-
familiars i s’han instal·lat serveis individuals, com ara el servei sanitari, a l’interior de cadas-
cuna. La concepció i les condicions de les ciudadelas han canviat, les quarterias amb serveis
exteriors i comuns, ara són espais amb habitatges individuals, només algunes àrees conti-
nuen sent d’ús comú. 

L’execució d’aquest projecte ha estat molt important, tant per al poder popular municipal
com per a la Coordinadora de Nou Barris. L’experiència adquirida, sobretot per la seva
dimensió i complexitat, ha servit per organitzar altres projectes.

Escola especial Rene Vichi. Aquesta escola està especialitzada en estudiants sord-muts, gai-
rebé tots interns. Gràcies al projecte es va adquirir una part del mobiliari i de l’equipament,
especialment per a les àrees dedicades a l’estada dels alumnes. Els recursos van ser atorgats
per l’Ajuntament de Barcelona i per la mateixa coordinadora. 

També es van presentar a diverses entitats dos projectes que van ser refusats. L’escola la
Edad de Oro, per a deficients físics i mentals i la llar de gent gran, Joan Lefont. Les aju-
des que es van sol·licitar eren per adquirir equipament, material i mobiliari, principalment.
Davant la negativa de les entitats, la coordinadora ha optat per ajudar aquests centres
segons les seves possibilitats. Cada any, quan les brigades visiten Cuba, es lliuren recursos
per comprar els materials més urgents.

Escola especial Noel Hernández. L’escola treballa amb nens i nenes que presenten trastorns
en la conducta. El projecte està finançat pel Fons Català de Cooperació. Amb les ajudes es
comprarà part del mobiliari i de l’equipament i es milloraran les instal·lacions del centre.
En el punt 4.1 es descriuen les característiques del projecte. 

En el marc de l’agermanament entre l’Ajuntament de Barcelona i el Poder Provincial de la
Ciudad de la Habana, la Comissió Ciutadana de Barcelona està donant suport a un projec-
te per construir 100 habitatges a la capital cubana. D’aquests, tres estan finançats per la
Coordinadora de Nou Barris i la resta es distribueix entre les diverses organitzacions que for-
men la comissió ciutadana.

Anàlisi del projecte: escola especial Noel Hernández

Descripció del projecte

Per dur a terme el projecte de l’escola especial Noel Hernández, es destinaran 2.000.000 de
pessetes. Els ajuntaments de Barcelona, Cambrils, Navarcles i Tiana aporten els recursos a través del
Fons Català. Amb aquest projecte es milloraran les instal·lacions i es comprarà part del mobi-
liari i de l’equipament que necessita el centre escolar. La contrapart cubana aportarà la mà d’o-
bra i una part de l’equipament, com ara ordinadors per instal·lar una àrea d’informàtica.

Característiques de l’escola

L’escola està situada en un edifici que a principis de segle va ser un habitatge, i que va ser
condicionat com a centre d’ensenyament després del triomf de la revolució. Primer, va ser
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una escola primària, després, una escola secundària bàsica i ara, des del 1987, funciona com
a escola especial, de trànsit, a la qual assisteixen nens amb problemes d’alteració en la con-
ducta i d’adaptació social. El nombre d’alumnes és de 63, nens entre 6 i 12 anys que pro-
cedeixen de famílies disfuncionals i que generalment viuen en condicions molt precàries.
Hi treballen 27 persones, 17 són docents, especialistes, terapeutes, psicopedagogs i defectò-
legs, i la resta treballen en l’àrea de serveis. Té el suport extern d’un metge i d’una infer-
mera.

A l’escola no només es presta atenció psicopedagògica, també s’imparteixen les assignatu-
res dels 6 cursos anuals de primària de l’ensenyament general, amb l’objecte que els alum-
nes no perdin cap any quan es reintegrin a la seva escola d’origen. També es fan activitats
amb els familiars dels alumnes i amb els companys del barri on viuen. Per donar suport al
treball amb els familiars, hi ha escoles especialitzades per als pares dels alumnes. El treball
amb la família i amb els companys del barri és determinant, s’hi incideix fins al punt que
s’observen canvis en la dinàmica familiar i en el mateix barri, especialment en la relació
amb l’alumne. Quan l’alumne es reintegra al centre escolar d’origen, l’escola fa el seguiment
tant en el centre com en el barri. La direcció municipal d’educació supervisa tot el procés.

En el sistema d’educació especial, les escoles que atenen nens i joves amb trastorns en la
conducta són una prioritat per al Ministeri d’Educació. Hi ha diverses entitats que partici-
pen en el desenvolupament de l’educació i en la reintegració social dels alumnes: l’escola
d’origen, el centre de diagnòstic i orientació, l’escola Noel Hernández, la Dirección de
Educación del Municipio de Cerro i, quan el cas ho requereix, el Centro de Atención a
Menores. També hi participen les organitzacions de la comunicat, els CDR i la Federación
de Mujeres Cubanas. 

D’altra banda, l’edifici no està gaire deteriorat, malgrat la seva antiguitat. En canvi, les ins-
tal·lacions estan en molt males condicions, especialment les de fusta, com ara les portes i
les finestres. Passa el mateix amb els serveis sanitaris i les connexions d’energia elèctrica. El
mobiliari i l’equipament també estan en mal estat i, a més, no tenen tot el que és necessa-
ri per realitzar les activitats docents i sí moltes mancances de material escolar. Tot i que, apa-
rentment, aquestes condicions no afecten de manera directa la realització de les activitats,
influeixen en les condicions en què es duen a terme i en la convivència quotidiana dels
alumnes i del personal docent. 

Mecanismes de gestió

En el marc de l’agermanament, el projecte va ser gestionat per la Coordinadora de Nou
Barris. La iniciativa va sorgir després de la visita que una de les brigades de Nou Barris va fer
a l’escola especial Noel Hernández. L’elaboració del projecte es va fer coordinadament amb
el Poder Popular del Municipio de Cerro.

El Fons Català va lliurar els recursos a la Coordinadora de Nou Barris. Posteriorment, la
coordinadora els va dipositar al compte destinat als projectes de cooperació del poder popu-
lar provincial. El poder popular municipal, a través de la direcció d’educació i la direcció de
l’escola, duran a terme el projecte. Totes les parts faran el seguiment d’acord amb les seves
responsabilitats i les normes establertes pel Fons Català. 

A Cuba, el procés per executar el projecte es va iniciar en el moment en què els recursos es
van dipositar en el Banco Financiero Internacional, al compte per a donacions i projectes
de col·laboració. Quan els recursos estan disponibles, la Secretaría Adjunta para la
Colaboración, lliura al municipi una targeta en què s’estipulen les quantitats que estan dis-
ponibles i els articles que s’han d’adquirir per dur a terme el projecte. Els articles es com-
praran a la botiga provincial de subministraments. Aquesta empresa va ser creada pel
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govern provincial per donar suport a la realització de projectes de cooperació, i perquè els
articles es poguessin adquirir amb un cost més reduït que en el mercat normal. Quan els
productes no estan disponibles a la botiga s’adquireixen a altres empreses. Les obres per
millorar les instal·lacions de l’escola aniran a càrrec d’una empresa municipal especialitza-
da i estaran sota la supervisió de la direcció d’educació municipal.

El Fons Català, a través de la seva oficina a Nicaragua, farà el seguiment del projecte sobre
el terreny. Les activitats de seguiment es faran en coordinació amb la secretaria adjunta, el
poder popular municipal i la Coordinadora de Nou Barris. Aquesta última farà el seu propi
seguiment durant les visites que les brigades facin al municipi cubà.

Impacte social

Tot i que el projecte gairebé no s’ha iniciat, a causa de la importància que té l’escola espe-
cial Noel Hernández en el municipi i per al Ministeri d’Educació, aquest tindrà un impacte
molt significatiu. El més important serà el benefici que tindran els alumnes i els seus pares,
i també el personal que treballa en el centre escolar. 

3.3.2.5. IMPACTE DE L’AGERMANAMENT EN ELS MUNICIPIS AGERMANATS

Districte de Nou Barris

La consolidació de l’agermanament s’ha produït, bàsicament, gràcies a la participació de la
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, ja que la participació de les
autoritats del districte de Nou Barris ha estat mínima. La coordinadora ha estat el motor i suport
de l’agermanament. La feina que s’ha fet, ha generat d’una banda, un teixit social solidari en
el districte que li permet mantenir el suport constant al municipi cubà, i de l’altra, la inte-
gració de brigades solidàries que s’han convertit en l’enllaç de l’agermanament i el substrat
social de l’intercanvi. En les activitats solidàries han participat diversos sectors de la pobla-
ció, independentment de les seves afinitats o diferències amb el sistema polític i amb el
govern cubà.

El reconeixement del treball que normalment fan algunes de les associacions i entitats que
formen la coordinadora, en la defensa dels seus agremiats i per aconseguir els seus objec-
tius, ha estat un factor que ha donat autoritat moral i credibilitat a les tasques de solidari-
tat. A més, la constància de les activitats manté l’interès sobre la situació que viu el poble
cubà. En la campanya permanent de recollida de qualsevol mena de material participen de
manera regular diversos sectors de la població. La combinació d’actes de solidaritat amb
activitats recreatives i culturals i l’organització d’esdeveniments, rifes, venda d’articles, etc.
ha permès que el ventall de participació s’ampliï.

L’organització de brigades solidàries que cada any visiten el municipi cubà ha estat el mitjà
més eficaç per conèixer la realitat cubana i per dur a terme l’intercanvi entre els dos pobles.
L’altre cas és el de la Brigada Rafael Alberti que, tot i que no forma part de la coordinadora,
hi manté una relació estreta. Comparteixen les experiències de solidaritat i envien a Cuba,
de manera conjunta, el material recollit durant les campanyes que fan. A més, l’estada de
cubans a Nou Barris ha estat una experiència important per a la població, l’exemple més
significatiu és el de la brigada de nens cubans, que va rebre grans mostres de solidaritat i
que va aconseguir crear una gran unitat al seu voltant.

Un altre aspecte que cal destacar és la constitució per part de la coordinadora, de la Comissió
d’Agermanament Nou Barris - El Cerro. Aquesta iniciativa ha estat molt important per fer
avançar les accions de solidaritat, ja que la comissió s’ha dedicat exclusivament a les acti-
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vitats de l’agermanament i ha estès les relacions a diversos sectors de la població, inclosos
aquells que no estan integrats en la coordinadora. A més de la iniciativa, és important con-
siderar que en la dinàmica de l’agermanament també ha influït, d’alguna manera, el fet que
alguns dels dirigents de les associacions i entitats que formen la coordinadora simpatitzin
amb l’esquerra.

Municipio de Cerro

Les autoritats i la població del municipi cubà valoren de manera molt positiva l’agermana-
ment, sobretot pel fet que les ajudes i les accions de cooperació se sostenen gràcies a la
població de Nou Barris, a través de la coordinadora. Es valora l’aspecte material, però el més
significatiu és l’actitud solidària del poble català i els llaços d’amistat i d’intercanvi que
s’han establert entre els dos pobles.

Les donacions en espècies o en diners que permanentment arriben al municipi han estat
importants a l’hora de solucionar problemes puntuals i, tot i que no tenen un impacte mas-
siu com el que podria tenir l’execució de projectes de desenvolupament, han contribuït a
millorar les condicions de vida de la població. A més, aquestes activitats es complementen
amb la realització de projectes gestionats per la mateixa coordinadora, com ara les ciudade-
las, l’escola Rene Vichi o l’escola especial Noel Hernández. 

Les visiten de les brigades solidàries han contribuït que la població tingui més coneixement
sobre l’agermanament i les accions que es fan. Quan les ajudes es lliuren en el moment,
l’impacte encara és més significatiu per als beneficiats. La convivència amb els brigadistes
també ha propiciat l’interès per conèixer la història i la cultura del poble català.

L’agermanament significa per al poble cubà un procés de solidaritat a favor de la seva llui-
ta i en contra del blocatge per part dels Estats Units. Amb aquest es fomenta l’obertura de
les fronteres i es generen fluxos de solidaritat i intercanvi. Les relacions que s’estableixen, i
el mateix agermanament, tenen un paper de desblocatge, trenquen l’aïllament i fan més
estrets els llaços del poble cubà amb altres pobles.

3.3.3. AGERMANAMENT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS I 
EL PODER POPULAR DEL MUNICIPIO DE BANES

3.3.3.1. CONTEXT

A causa de la crisi econòmica de principis dels anys 90, la solidaritat internacional amb
Cuba va augmentar de manera molt significativa. Bona part dels recursos de la cooperació
que van arribar al país es van canalitzar a la ciutat de l’Havana. Aquesta situació va fer que
alguns ajuntaments solidaris donessin prioritat a la relació amb municipis de l’interior del
país. Aquest és el cas de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Poder Popular del
Municipio de Banes.

Les relacions entre les dues entitats es van iniciar l’any 1992, després que una delegació cultu-
ral cubana, en què hi havia gent de la província d’Holguín, va estar a Catalunya. Aquesta
delegació es va estar en una casa que és propietat de l’Ajuntament. Aprofitant els contactes
amb la província, i gràcies a afinitats culturals i d’índole històrica, es va triar el municipi de
Banes per iniciar un procés que pogués dur a l’agermanament.

El 1993, el regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va
fer la primera visita al municipi cubà. Posteriorment, l’any 1994, hi va anar l’alcalde. El
coneixement directe de la crítica situació en què vivia el poble cubà va accelerar l’inici de
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les accions de solidaritat i la materialització de l’agermanament. El 21 de juliol del 1994 es
va signar el conveni d’agermanament amb dos objectius fonamentals: d’una banda, donar suport
al poble cubà en la seva lluita contra el blocatge i de l’altra, fomentar les relacions de cooperació i
d’intercanvi entre els dos municipis. El principi bàsic d’aquest acord es fonamenta en el fet que
la cooperació entre els pobles és un mitjà per promoure la pau i l’amistat i una forma de
relació que fa possible la creació d’un ordre internacional més just.

Al llarg dels anys, l’agermanament s’ha consolidat. Tot i que ha disminuït la participació de
la població del municipi de Sant Vicenç, l’interès pel poble cubà persisteix i les accions con-
tinuen, especialment els viatges al municipi cubà, que s’han convertit en l’enllaç de l’agermana-
ment i han donat contingut social a les relacions entre els dos pobles. Actualment, la prioritat de
les accions de solidaritat se centra a dur a terme projectes de desenvolupament.

Per tal de situar els dos municipis agermanats, tot seguit es descriuen les característiques
generals del municipi de Sant Vicenç dels Horts, Catalunya, i del municipi de Banes, Cuba.  

Municipi de Sant Vicenç dels Horts

El municipi de Sant Vicenç dels Horts està situat a la comarca del Baix Llobregat, a l’àrea
metropolitana de Barcelona, i té una extensió de 9,14 km2. La seva població és de 25.300
habitants.

L’Ajuntament està governat per l’esquerra des del 1979. La Regidoria de Solidaritat i
Cooperació és l’àrea responsable de les activitats i de l’agermanament. En l’àmbit munici-
pal hi ha el Consell de Cooperació Municipal que està format per l’Ajuntament, ONG
locals, l’ONG Cooperacció, el Comitè de Solidaritat amb Chiapas, el Casal d’Amistat
Vicentí-Cubà, la Creu Roja, la ràdio de Sant Vicenç i un membre de cada grup polític. 

Ressenya històrica del municipi

Sant Vicenç dels Horts es va formar al voltant de l’església de Sagrera i depenia de la juris-
dicció del Castell de Cervelló. Entre els segles XII i XIII, va sorgir a la ciutat un moviment
municipalista a través del qual es va aconseguir un govern local. La intenció del poble de
Sant Vicenç d’aconseguir una autonomia més gran davant l’autoritat jurisdiccional va fer
un nou gran avenç l’any 1692. Tanmateix, les autoritats jurisdiccionals van continuar
governant Sant Vicenç fins al 1804. Posteriorment, el poble va aconseguir la seva indepen-
dència i el seu propi govern.

El segle XIX es va caracteritzar per la potenciació del món cultural i van néixer diverses asso-
ciacions que van donar vida al poble, com ara La Vicentina el 1871, i el Centre Catòlic, el
1880. Durant la primera meitat del segle XX es van crear noves entitats i es van fer millores
en la infraestructura del municipi. En aquesta època la regió era el lloc predilecte de molts
barcelonins acabalats per estiuejar.

Quan va començar la Guerra Civil, l’activitat principal del poble era l’agricultura, tot i que
ja funcionaven les primeres indústries, que es van crear a principis del segle XX. Entre el
1950 i el 1970, la població del municipi es va multiplicar per quatre i va passar de 3.711 a
15.048 habitants. Les grans onades migratòries van afavorir l’especulació i la urbanització
de les zones de muntanya i com a conseqüència van aparèixer les barriades d’autocons-
trucció a zones marginals.

La dècada dels anys 70 representa el pas de la societat espanyola a la modernització. Aquesta
situació va fer possible que l’any 1979 se celebressin les primeres eleccions municipals
democràtiques. A partir d’aquell moment, els governs escollits a Sant Vicenç van iniciar una
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sèrie de treballs per pal·liar les deficiències culturals i urbanístiques que s’havien fet més
crues durant la dictadura franquista. Actualment, el municipi està immergit en un procés
de canvis i transformacions que, en bona mesura, han anat millorant l’estructura interna
de la ciutat. Entre aquestes transformacions hi ha la creació d’un parc metropolità, la millo-
ra de la xarxa de canals de desguàs pluvial, la creació d’algunes zones industrials i la cons-
trucció d’obres que han millorat la comunicació entre els pobles de la comarca del Baix
Llobregat.

Municipi de Banes 

El municipi de Banes és un dels 14 municipis que integren la província d’Holguín. Està
situat 84 km al nord de la ciutat d’Holguín i té prop de 88.000 habitants, el 55,9% dels quals
viu en nuclis urbans i el 44,1%, a zones rurals. La seva extensió territorial és de 781,2 km2. 

La seva activitat econòmica principal és l’agricultura, s’hi produeix, sobretot, canya de
sucre, tabac i plàtan. La segona activitat és el turisme. Al territori municipal hi ha tota una
sèrie de platges importants i, a més, el complex turístic de Guardalavaca té el cementiri abo-
rigen més gran de les Antilles: el Chorro de Maita. La ciutat de Banes, la zona urbana més
gran del municipi, va ser fundada l’any 1910 i està considerada la “ciutat arqueològica de
Cuba”. L’arquitectura del centre històric de la ciutat, amb influència de les construccions
nord-americanes i enriquida amb la mestria dels artistes locals, és un dels patrimonis més
importants del municipi.

Des del punt de vista polític i administratiu, el govern municipal recau sobre l’assemblea
municipal del poder popular i aquesta delega l’administració en el consell de l’administra-
ció municipal. Al territori hi ha 16 consells populars: Flores, Río Seco, Los Ángeles, Mulas,
Retrete, Cañadón, Guardalavaca, Feria Cinco, Deleite, Los Pinos, Macabi, Cortavera,
Reparto Nicaragua, Centro  Ciudad Sur, Reparto Betancourt i Reparto Silva. 

3.3.3.2. ACTORS PRINCIPALS DE L’AGERMANAMENT

Al país del nord:

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

L’esquerra governa l’Ajuntament des de 1979. En aquests moments, la força majoritària és
Iniciativa per Catalunya-Els Verds, però en el ple municipal participen altres forces políti-
ques, com ara el Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, el Partit Popular i
Esquerra Republicana de Catalunya.

Pel que fa a l’agermanament, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació és la responsable de
totes les activitats que estan relacionades amb aquest procés. Quan les activitats ho reque-
reixen, sobretot en l’intercanvi amb el municipi cubà, s’hi involucren altres regidories. La
Regidoria de Solidaritat no té una àrea tècnica especialitzada en cooperació a la qual pugui
recórrer per realitzar les activitats. Aquesta situació ha influït en el sentit que el regidor és
l’única persona que organitza i coordina totes les accions, amb les càrregues conseqüents de
treball, i les tasques relacionades amb l’avaluació i el seguiment puntual dels projectes es
compliquen perquè no hi ha personal especialitzat de suport que pugui realitzar-les. Aquest
últim aspecte s’ha esmenat en els projectes que es financen a través del Fons Català, ja que
les activitats d’avaluació i seguiment són assumides pel personal tècnic del Fons.

Les accions i els projectes en què l’Ajuntament participa amb recursos propis es presenten
en el ple municipal. Totes les propostes d’ajuda al poble cubà han estat aprovades per una-
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nimitat, independentment de les diferències polítiques entre les agrupacions que el formen.
Les activitats, inicialment, es proposen i es consulten en el Consell de Cooperació
Municipal i algunes s’organitzen conjuntament amb el Casal d’Amistat Vicentí-Cubà. El tre-
ball de solidaritat que aquesta organització fa en el municipi és molt important perquè les
seves activitats són un complement de les feines que realitza l’Ajuntament.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sant Vicenç s’ha convertit en el promotor, enllaç i multiplicador
de les ajudes i els agermanaments entre entitats de la comarca del Baix Llobregat i entitats de la
província d’Holguín. Fins i tot ha influït en les relacions amb altres regions de l’Estat espan-
yol, com ara la comunitat de Madrid i la d’Andalusia. 

Al país del sud :

Poder Popular del Municipio de Banes

L’Asamblea Municipal del Poder Popular del Municipio de Banes és la màxima autoritat en
el govern municipal i està formada pels delegats de cada consell popular dels diversos barris,
zones o circumscripcions que constitueixen el municipi. 

D’altra banda, l’assemblea delega les tasques executives de l’administració en el Consejo de
Administración Municipal (CAM), l’estructura del qual està formada per diverses direccions
municipals (educació, salut, economia, transport, habitatge, etc.), responsables de l’execu-
ció del pla de govern. 

En aquest sentit, l’assemblea elegeix un secretari i un president. Aquest, que també presi-
deix el CAM, nomena un vicepresident i un secretari del consell.

El consell de l’administració municipal no té una àrea que s’encarregui de les activitats de
cooperació. La representant del poder popular municipal que té el càrrec de secretària les
coordina directament. L’execució dels projectes és responsabilitat de cada direcció munici-
pal i depèn del sector en què es desenvolupin els treballs. El seguiment i l’ús dels recursos
es fan de manera conjunta amb el departament de relacions internacionals del poder popu-
lar provincial.

Poder Popular de la Provincia de Holguín

La província d’Holguín té 14 municipis i cada municipi està governat per un Poder Popular
Municipal. En l’àmbit provincial, la màxima autoritat del govern és l’Asamblea Provincial
del Poder Popular de la Provincia de Holguín, en què s’escullen el president, el vicepresi-
dent i el secretari. Les activitats d’administració de la província es desenvolupen a través del
Consell de l’Administració Provincial.

L’evolució de l’agermanament entre Sant Vicenç i Banes va generar noves activitats i va per-
metre ampliar les relacions amb altres entitats de Catalunya que estaven interessades a pres-
tar ajuda a la regió d’Holguín. Aquesta situació va plantejar la necessitat de crear una estruc-
tura especialitzada que dugués a terme les tasques i els compromisos que s’anaven adqui-
rint. Així doncs, arran d’una proposta de l’Ajuntament de Sant Vicenç, es va crear el
Departament de Relacions Internacionals del govern provincial d’Holguín, una àrea espe-
cialitzada en els temes de cooperació. Aquest departament assumeix les gestions i el segui-
ment financer dels projectes de la província i promou els agermanaments entre els poders
populars municipals i els ajuntaments de l’Estat espanyol.

Amb l’ajuda del mateix Ajuntament de Sant Vicenç, el govern provincial té un delegat que
resideix a Catalunya. Aquest delegat és l’enllaç oficial entre la regió cubana i les entitats
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cooperants de l’Estat espanyol i les seves activitats se centren a gestionar donacions i pro-
jectes de cooperació i a fer-ne el seguiment, d’acord amb les normes d’operació establertes
per les entitats cooperants.

3.3.3.3. PRINCIPALS ACCIONS DE SOLIDARITAT

L’Ajuntament de Sant Vicenç ha fet diverses campanyes de sensibilització en què es difon la
situació que viu el poble cubà i l’agressió i intervenció per part dels Estats Units. En algu-
nes ocasions les activitats de sensibilització acompanyen les campanyes de recollida de
materials.

La primera activitat es va fer per l’octubre del 1992. La setmana anterior s’havia aprovat la
Llei Torricelli als Estats Units, amb la qual encara es va endurir més el blocatge contra Cuba.
Aquesta activitat va ser un acte massiu per donar suport a la lluita del poble cubà, i es van
recollir diners per comprar medicaments. Posteriorment, es van fer més campanyes per
recollir diferents articles. El 1995, se’n va fer una de massiva per recollir material escolar.
Aquesta campanya va ser un èxit, hi van participar més de 2.000 nens, professors i pares de
família. L’impacte en el municipi va ser important i diversos professors d’algunes escoles
van establir comunicació amb mestres cubans. Aquesta acció va arribar fins al nucli fami-
liar i va tenir efecte en una tercera part dels domicilis de Sant Vicenç.

A causa de les grans necessitats en l’àmbit del transport, s’han donat diversos vehicles. Alguns
empresaris de la comarca del Baix Llobregat van donar autobusos i veïns del municipi, alguns
cotxes, motocicletes i bicicletes. Amb l’aportació de la Generalitat i del mateix Ajuntament de
Sant Vicenç, per millorar la situació de la salut maternoinfantil, es va adquirir un equip d’e-
cografia amb què es dóna assistència a la població de Banes i a la dels poblats propers.

Les donacions que s’envien a Cuba es distribueixen de manera col·lectiva, d’acord amb les
prioritats que estableix el poder popular. Per exemple, els medicaments es lliuren a la direc-
ció municipal de salut, aquesta els classifica i tria els centres de salut als quals s’assignaran;
el material escolar es dóna a la direcció d’educació perquè el distribueixi segons les neces-
sitats de cada escola. La roba, les sabates, etc., es lliuren a la direcció del treball perquè les
distribueixi entre aquells que reben assistència social (famílies amb ingressos baixos i per-
sones amb deficiències). El mateix poder popular fa el seguiment d’acord amb els criteris
que s’han acordat anteriorment. 

Paper dels viatges en l’agermanament

Els viatges s’han convertit en l’enllaç de l’agermanament. Aquests han estat, i continuen sent, el
mitjà més eficaç per sensibilitzar la població de Sant Vicenç pel que fa a les condicions de vida
i la problemàtica que viu el poble cubà. Tot i que tenen un caràcter essencialment social,
d’intercanvi, de convivència i de turisme, també han permès detectar les necessitats i concretar
les ajudes, ampliar les relacions cap a altres entitats i concretar agermanaments entre municipis
de la província d’Holguín i municipis de la comarca del Baix Llobregat.

Els viatges a Cuba es van iniciar l’any 1993 i des d’aleshores es continuen organitzant.
Alguns són de caràcter institucional i només hi participen autoritats de l’Ajuntament. En
aquells que són col·lectius participen diversos particulars i també representants d’algunes
entitats. El regidor de cooperació o el president del Casal d’Amistat Vicentí-Cubà, general-
ment, també participen en aquests viatges col·lectius.

Després de la campanya de recollida de material escolar que es va organitzar el 1995, i per
lliurar les ajudes, es va organitzar un viatge en què van participar 41 persones, mestres,
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alumnes i pares de família. Els recursos es van aportar de manera col·lectiva, cada entitat va
finançar el desplaçament d’un membre de la seva agrupació. En aquestes accions van par-
ticipar: l’Ajuntament, diverses escoles, associacions de pares de família, de mestres, de jubi-
lats, d’esportistes, etc. En tornar del viatge, la transmissió de les experiències va enriquir les
relacions. Això va motivar que es fes un altre viatge, el més nombrós i significatiu, en què
van participar 230 persones, 221 de Sant Vicenç i la resta, de la comarca del Baix Llobregat.
També hi van anar dues agrupacions, les més tradicionals i antigues del municipi, La
Vicentina i el Centre Catòlic.

Hi ha hagut anys en què s’han fet fins a 4 viatges: pel maig, amb joves, per assistir a les fes-
tes de les romeries: pel juny, amb mestres i nens i a l’agost, per les vacances d’estiu. Els viat-
ges dels mesos d’octubre i novembre, durant les festes iberoamericanes, es mantenen. En
total, han viatjat a Cuba prop de 1.000 vicentins. Les activitats s’organitzen de manera con-
junta amb la contrapart cubana. A més del contacte amb les autoritats, es dóna prioritat a
la convivència i la relació amb la gent, es visiten centres de treball, escoles, hospitals, es par-
ticipa en esdeveniments i festes populars, s’organitzen recorreguts turístics, etc. Els autobu-
sos donats s’utilitzen com a mitjà de transport durant l’estada a la regió.

També es convida algunes persones que tenen interès a conèixer l’experiència de l’agerma-
nament que participin en aquests viatges. En aquests casos han participat ONG, sindicats,
ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat i algunes entitats cooperants. Els recorreguts
s’estenen per tota la província d’Holguín. Com a resultat, s’han concretat agermanaments de
municipis d’aquesta província amb els municipis de Sant Quirze del Vallès, el Prat de
Llobregat, Sant  Andreu de la Barca i la Diputació de Barcelona, que va firmar un conveni
amb el Poder Provincial de la Provincia de Holguín. L’Ajuntament d’Alcorcón, a Madrid, ha
iniciat relacions per agermanar-se amb Mallarí i s’han afavorit els contactes amb ajunta-
ments de les comunitats d’Andalusia i Galícia. La Fundació Comaposada, l’ONG
Cooperacció, el Fons Català de Cooperació i Arquitectes sense Fronteres han aconseguit aju-
des per a projectes de cooperació. S’ha afavorit l’intercanvi entre organitzacions socials, com
ara UGT, CC OO i la Confederación de Trabajadores Cubanos de la Provincia de Holguín.

D’altra banda, l’estada de delegacions cubanes al municipi de Sant Vicenç també ha con-
tribuït a aprofundir l’intercanvi i els llaços d’agermanament. Tot i que els viatges de cubans
no són tan constants com els de catalans a Cuba, per causes d’índole econòmica, els que
s’han fet han permès que es coneguin millor les realitats de tots dos pobles. Per exemple, a
l’estiu del 1994 va viatjar a Catalunya una delegació integrada per autoritats del municipi
de Banes i de la província d’Holguín. Amb aquest grup es van visitar diverses entitats que
finançaven projectes de cooperació i van participar en diverses activitats que es van orga-
nitzar al municipi amb motiu de la seva visita. Un altre cas és el d’un músic cubà que ja fa
tres anys que, durant nou mesos l’any, imparteix classes de música i ball cubà. Aquesta ini-
ciativa va sorgir de la població i de les escoles primàries de Sant Vicenç.   

3.3.3.4. PROJECTES DE COOPERACIÓ

A més de les donacions puntuals, l’Ajuntament ha gestionat ajudes per realitzar alguns pro-
jectes. A través de l’ONG Cooperacció es va finançar un projecte de millora de la produc-
ció de llet, amb una cooperativa de Banes. 

Amb recursos finançats per la Fundació Comaposada es va enviar ajuda al col·legi Dionisio
San Román perquè adquirís equipaments i mobiliari. Els bons resultats d’aquesta expe-
riència han fet que les entitats que donen suport a aquest projecte es plantegin la possibi-
litat d’ajudar altres escoles de la zona.
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L’emissora de ràdio de Sant Vicenç i Radio Banes tenen una relació important. Aquestes
dues entitats mantenen un intercanvi constant. Amb recursos de l’emissora s’estan millo-
rant les instal·lacions de Radio Banes i es va comprar bona part de l’equip tècnic.

A través del Fons Català de Cooperació s’han formalitzat tres projectes: la millora del pave-
lló J.A. Mella, la modernització del sistema de rec de Godínez-Fustete i la reparació de les
cobertes del centre històric de Banes. 

Millora del pavelló J.A. Mella. Amb l’objectiu de recuperar espais per als joves en què es des-
envolupin activitats de formació, cultura i diversió, es van atorgar recursos per millorar el
pavelló José A. Mella, un club juvenil situat a la zona urbana de Banes. Amb el finançament
es van millorar les instal·lacions i el govern cubà va aportar l’equipament necessari per ins-
tal·lar una àrea d’informàtica. Els treballs es van iniciar el 1998 i encara s’estan duent a terme.
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va aportar el finançament a través del Fons Català.

Modernització del sistema de rec de Godínez-Fustete. El projecte es va iniciar el 1999 i enca-
ra s’està executant. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona han finançat el projecte a través del Fons Català.

Atès que Banes és un municipi bàsicament agrícola, amb un sistema de producció orientat
sobretot a la pròpia subsistència, el projecte de modernització del sistema de rec d’un dels
fronts agrícoles més importants de la regió tindrà repercussions importants en el desenvo-
lupament de la producció, sobretot en la d’hortalisses, fruites i gra. Amb aquest projecte es
garanteix el subministrament permanent d’aliments a la població del municipi. Els pro-
ductes es col·locaran en el mercat local a través de les diverses empreses estatals que diri-
geixen i controlen la producció i la comercialització a la regió.

La modernització consisteix fonamentalment a canviar el sistema de bombeig de dièsel pel
d’energia elèctrica. Per aconseguir-ho s’ha instal·lat una xarxa d’energia elèctrica de més de
15 km, des de la zona urbana de Banes fins al sistema de bombeig. Des d’aquest punt es
durà fins al barri de Godínez, per tal de subministrar energia al poblat on viuen els treba-
lladors del front agrícola. Aquest últim tram encara no està acabat. Aprofitant la xarxa ins-
tal·lada s’ha fet arribar l’energia elèctrica a un altre barri agrícola que està a prop de la zona
de bombeig. Al barri de Godínez, on hi ha la zona de cultius, s’han modernitzat les ins-
tal·lacions d’irrigació directa de les plantacions, amb un sistema de microjet que garanteix
el subministrament constant d’aigua.

Reparació de les cobertes del centre històric de Banes. Aquest va ser el primer projecte
de cooperació que es va fer al municipi de Banes. Per les seves característiques i pel nombre
de beneficiaris, va tenir un impacte molt important a la zona. En el punt següent es descriu
el desenvolupament del projecte.

Anàlisi del projecte “Reparació de les cobertes del centre històric de  Banes”

Característiques del projecte

La ciutat de Banes va ser fundada l’any 1910. Les construccions de bona part dels 21.791
habitatges que hi ha reben una gran influència de l’arquitectura nord-americana. Estan for-
mades, generalment, per edificacions d’una sola planta, o de dues, en què es van utilitzar
com a materials de construcció, fonamentalment, la fusta i el zinc. Els sostres són de làmi-
na de zinc de diverses aigües, normalment tres o quatre habitatges amb un mateix sostre.
Les portes i les finestres són d’una o dues fulles del tipus francès i espanyol, protegides amb
reixes de barrots.
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El centre històric de la ciutat està format per 52 illes en què hi ha 306 habitatges i 99 ser-
veis. També hi podem trobar nombroses oficines de diverses entitats i instal·lacions disper-
ses que no s’adiuen amb les activitats que es fan a la zona. Les activitats comercials predo-
minen a tota l’àrea. Les rigoroses inclemències del temps que han patit en els últims anys i
les grans dificultats econòmiques del país, que van limitar les reparacions i el manteniment
de les edificacions, han fet que bona part de les construccions del centre històric estiguin
molt deteriorades: el 67% està en males condicions i el 22%, en una situació regular. 

Gràcies al projecte es van rehabilitar algunes construccions i es van canviar els teulats (de
làmina de zinc per làmina d’asbest) de totes les edificacions de la zona. L’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i la Mancomunitat de Municipis de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona van aportar els recursos a través del Fons Català de Cooperació. La
suma que es va finançar va ser de 6.472.727 de ptes., que es va utilitzar per canviar les
cobertes o els teulats. Les obres es van iniciar el 1997 i van finalitzar el 1999.

Mecanismes de gestió

En el marc de l’agermanament, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va gestionar el pro-
jecte davant el Fons Català de Cooperació i va aportar bona part dels recursos a través del
mateix Fons. Els recursos es van lliurar al Poder Popular de la Provincia de Holguín per mitjà
d’un compte bancari destinat exclusivament a la cooperació. El departament de relacions
internacionals va lliurar al poder popular municipal una targeta en què s’estipulaven les
quantitats disponibles i els materials que s’havien d’adquirir per dur a terme el projecte.

El poder popular municipal va ser el responsable de l’execució del projecte, a través de la
direcció municipal d’habitatge. L’empresa municipal de manteniment de l’habitatge va fer
les obres i va comprar els materials. Aquests es van adquirir a empreses que són propietat
de l’Estat, amb un cost més reduït perquè es tractava de projectes de cooperació. Quan
aquestes empreses no tenien els productes es buscaven altres alternatives.

El govern municipal va aportar els recursos per rehabilitar les estructures de les construc-
cions més afectades. L’aportació es va fer, principalment, en mà d’obra, fusta i pintura.
Aquests recursos es recuperaran segons les condicions i els terminis que es van establir d’a-
cord amb la situació socioeconòmica de cada família beneficiada. Els teulats no es cobraran,
ja que es van adquirir amb recursos de la cooperació. Algunes de les famílies beneficiades
van col·laborar durant la realització de les obres fent tasques de neteja o aportant aliments
per als treballadors. 

La coordinació dels treballs va anar a càrrec de la responsable de cooperació del poder popu-
lar municipal. El departament de relacions internacionals va fer el seguiment, sobretot de
l’ús i la comprovació dels recursos. Les dues parts van elaborar els informes de seguiment
que requeria el Fons Català. L’Ajuntament de Sant Vicenç del Horts també va fer el seu propi
seguiment, aprofitant els constants viatges que es fan al municipi cubà.

D’altra banda, el Fons Català, a través de la seva oficina de Nicaragua, va fer el seguiment
del projecte sobre el terreny. Les activitats es van coordinar amb el departament de relacions
internacionals i amb el poder popular municipal. 

Impacte social

Com que aquest és el primer projecte que es fa en l’àmbit de l’agermanament, i també per les seves
característiques i el nombre de beneficiats, l’impacte social ha estat molt significatiu, no només
per a aquells que se n’han beneficiat directament, sinó també per a la població del muni-
cipi en general. La seva realització ha creat moltes expectatives entre la població que no
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ha estat atesa amb el projecte i que també viu al centre històric de Banes. La solució del
problema de les cobertes només en una àrea ha provocat la inquietud dels altres afectats,
que demanen al poder popular que ampliï el projecte i que solucioni el problema de totes
les construccions afectades pel deteriorament que han provocat el pas dels anys i la falta
de manteniment.

Per tenir una informació més detallada sobre l’impacte social caldrà fer una anàlisi més pro-
funda i una avaluació del projecte. Tanmateix es poden avançar algunes dades. És evident
que amb les obres que s’han fet s’han millorat les condicions de vida les famílies de la zona.
Ara les construccions no estan afectades pel clima tropical ni per les pluges. De les 294
accions que s’hi han fet, 217 són habitatges, en els quals viuen 11.334 persones. Les altres
77 són centres de serveis en què treballen 4.172 persones. En total, es va beneficiar 15.506
persones, comptant els treballadors que també van rebre un benefici perquè es van millo-
rar les condicions de les instal·lacions en què treballen. 

3.3.3.5. IMPACTE DE L’AGERMANAMENT EN ELS MUNICIPIS AGERMANATS

Municipi de Sant Vicenç dels Horts 

Les iniciatives de solidaritat amb el poble cubà que ha impulsat l’Ajuntament han tingut una
resposta positiva per part de les diverses agrupacions i de la població en general, independentment
de les diferències polítiques, ideològiques o religioses que poguessin presentar. Totes les propos-
tes d’activitats i de recursos per a la cooperació han estat aprovades per unanimitat en el ple
de l’Ajuntament i al Consell de Cooperació i Solidaritat Municipal. 

Les activitats conjuntes al voltant de la solidaritat han fet possible que s’apropessin agru-
pacions que havien tingut unes relacions limitades. L’exemple més significatiu d’aquest cas
és el de dues associacions de molta tradició i antiguitat al municipi, el Centre Catòlic i l’a-
grupació La Vicentina. Les dues agrupacions van participar en un dels viatges a Banes i van
organitzar conjuntament activitats de solidaritat, amb molt bona coordinació i amb resul-
tats excel·lents. Hi ha altres exemples en què s’ha posat la solidaritat al davant de les dife-
rències o afinitats, com és el cas d’alguns empresaris i sindicats de la comarca del Baix
Llobregat. A la resta de la societat, s’observa una situació similar, la simpatia cap al poble
cubà és notòria, la resposta a les campanyes de solidaritat ha estat massiva, tant pel que fa
a les donacions com pel que fa als recursos econòmics.

És important destacar el paper que han tingut els viatges com a enllaç i manteniment social
de les relacions i de l’intercanvi. Per a l’Ajuntament han estat el mitjà més eficaç per asso-
lir la sensibilització i estendre les relacions per aconseguir més ajudes d’entitats cooperants
i d’agrupacions de la regió del Baix Llobregat. La convivència i el coneixement de la histò-
ria i els costums del poble cubà han marcat els catalans que han visitat Banes. Entre les coses
d’aquest poble que més valoren hi ha la seva lluita per millorar les difícils condicions en
què viu, la seva actitud solidària malgrat els problemes a què s’enfronta i el caràcter i l’hos-
pitalitat que el caracteritza.

La sensibilització que s’ha assolit entre la població de Sant Vicenç pel que fa a l’agermana-
ment ha estat molt important. S’ha creat una actitud molt favorable respecte de la coope-
ració i la solidaritat i s’ha aconseguit l’acord de tots els grups municipals perquè
l’Ajuntament destini el 50% de la partida del 0,7% del seu pressupost als projectes de coo-
peració que es duen a terme a Banes.

Tot i que el cas cubà és un exemple de simpaties solidàries independentment de les posi-
cions ideològiques, és evident que en la dinàmica de l’agermanament ha influït el fet que
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el municipi està governat per forces d’esquerra. El més important ha estat que l’Ajuntament
no ha utilitzat l’agermanament per fer proselitisme polític, ni promou la solidaritat amb
l’argument que el govern cubà és comunista. Aquesta actitud ha estat fonamental per acon-
seguir la participació de tots els sectors de la població. Un altre factor que cal considerar és
el fet que la comarca del Baix Llobregat té una tradició d’esquerra que es remunta a l’època
del moviment sindicalista a la regió.

Lògicament, és difícil de mantenir l’entusiasme inicial: per això, a diferència del que va pas-
sar durant els primers anys de l’agermanament, la participació de la població ha disminuït.
No obstant, algunes de les relacions iniciades entre entitats i associacions s’han anat man-
tenint i, fins i tot, se’n preveu alguna de nova, com la signatura d’un conveni entre la
Societat Cultural La Vicentina i la Casa de Cultura de Banes.

Municipi de Banes

A causa de les difícils condicions econòmiques i socials que hi ha a Cuba, qualsevol acció
de solidaritat i de cooperació que es faci té un impacte molt significatiu, i encara més a
indrets de l’interior del país allunyats de la capital cubana, com ara el municipi de Banes.
En aquest sentit, per a les autoritats municipals i per a la població del municipi, l’agerma-
nament amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és molt important, no només per les
accions de cooperació que es fan, sinó per les relacions socials que s’han generat a través
dels viatges. L’agermanament encara és més significatiu perquè es el primer que es fa a la
província d’Holguín.

L’estada de catalans al municipi cubà ha estat un al·licient per a la població i per a les auto-
ritats municipals. El contacte directe ha permès que es conegués part de la història i dels
costums del poble català a través de la convivència i dels esdeveniments que s’han organit-
zat, com ara cursos, tallers, exposicions, etc. La informació constant que es proporciona a
la població sobre l’agermanament i les activitats de cooperació és un factor clau en el sen-
timent d’unitat que els cubans tenen amb la població de Sant Vicenç. L’impacte social enca-
ra ha estat més gran perquè el primer projecte d’envergadura que es va fer va ser la millora
de les construccions del centre històric de Banes, amb la qual es va beneficiar un gran nom-
bre de persones i es van solucionar problemes que s’arrossegaven des de feia molts anys.

Tot i que les accions de solidaritat i cooperació no han solucionat tots els problemes de la
població i, sobretot, no han eliminat les causes que els provoquen, han contribuït d’alguna
manera a millorar les seves condicions de vida i a fer més estretes les relacions entre dos
pobles allunyats per la distància física, però propers gràcies als llaços d’amistat i de solida-
ritat. Amb les accions que s’han emprès fins ara, gràcies a projectes o donacions, s’han atès
diversos sectors del municipi: salut, educació, habitatge, transport, turisme, agricultura,
ramaderia, ocupació, comunicació i equipament urbà.

3.3.4. AGERMANAMENT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
I L’ALCALDIA D’ESTELÍ

3.3.4.1. Context

Fruit de l’interès i  de la solidaritat de la població de Sant Feliu de Llobregat amb Nicaragua,
l’any 1984 es creà la Mesa de Nicaragua. Aquell mateix estiu un grup de ciutadans de Sant
Feliu, per pròpia iniciativa, va organitzar un viatge per tal de conèixer Nicaragua i casual-
ment visitaren Estelí. A partir d’aquest primer contacte, es generà un vincle molt fort entre
ambdós municipis basat en la relació directa població amb població. 
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L’any següent, el 1985, l’alcalde de Sant Feliu i una part del seu l’equip municipal, organitza-
ren un viatge expeditiu a Estelí amb l’objectiu de conèixer la realitat i les necessitats d’Estelí i
així poder avaluar les possibilitats de cooperació entre les dues municipalitats. Els resultats d’a-
quest viatge foren tan positius que el 1986 es decidí de formalitzar les relacions de manera ins-
titucional mitjançant la ratificació de l’agermanament en el Ple Municipal de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat. Mai no es va arribar a signar un protocol d’agermanament, però a efec-
tes pràctics ha suposat el mateix grau de compromís i compliment dels acords.

Els primers anys d’agermanament van coincidir amb el triomf sandinista, i Estelí, igual com
un gran nombre d’alcaldies de Nicaragua, estava començant a organitzar i estructurar el seu
primer govern local. En aquest context, la cooperació es va centrar en l’assessorament tèc-
nic a l’Alcaldía d’Estelí per a la seva organització politicoadministrativa, tot i que també es
realitzaren projectes de cooperació. 

Al llarg de 1986, Sant Feliu coincidí a Estelí amb altres ciutats europees que desenvolupa-
ven un treball semblant. Fruit d’aquest contacte, es creà una instància de coordinació inte-
rinstitucional (la Casa del Tercer Món) per al desenvolupament conjunt d’accions que tin-
guessin com a objectiu el desenvolupament sostingut del municipi d’Estelí. La creació de la
Casa del Tercer Món suposà un impuls a l’agermanament entre Sant Feliu i Estelí, ja que va
permetre la realització de projectes de gran envergadura i un major impacte socioeconòmic.
Com a resultat del treball ininterromput d’aquests setze anys d’agermanament, Estelí ha
aconseguit ser una de les primeres ciutats centreamericanes amb un Pla de Desenvo-
lupament Integral que s’està portant a terme conjuntament amb l’Alcaldía, la societat civil
i les ciutats europees agermanades amb Estelí.

Municipi de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat és la capital de la comarca del Baix Llobregat. Se situa al marge
esquerre del riu, de manera que el seu territori combina la plana amb l’accidentalitat de la
serra de Collserola, serra que comparteix amb altres municipis, com Barcelona. La seva
extensió territorial és de 11,79 km2, té una altitud de 34,1 m i un total de 38.592 habitants.

Durant els segles XIX i XX es van produir les transformacions demogràfiques i econòmiques que
van fer evolucionar l’economia rural i agrària de Sant Feliu en una societat industrial i urbana.

A mitjans dels anys seixanta, alhora que es desenvolupà la indústria, naixeren noves formes
d’associació i organització associativa, política i sindical, com per exemple les associacions
de veïns de la Salut, Can Nadal i Roses Castellbell.

A partir de les primeres eleccions municipals democràtiques del 1979, la ciutat es dotà pro-
gressivament de zones verdes i de serveis socials bàsics, com l’ambulatori, el casal de cultu-
ra de Can Ricard, la piscina municipal, el casal de joves, els diferents centres cívics. 

Participació de la població

Entre la població de Sant Feliu existeix una gran sensibilitat respecte a la solidaritat i la coo-
peració amb els països del Sud. Aquesta sensibilitat s’ha manifestat al llarg dels anys en la
concreció de propostes i accions de cooperació que sovint han impulsat polítiques munici-
pals al respecte. En relació a l’agermanament entre Sant Feliu i Estelí, cal destacar que els
primers contactes es donaren sense institucionalitzar. 

Al municipi existeixen un gran nombre d’entitats de cooperació d’àmbit  local, nacional i
estatal que treballen en diferents sectors i àrees geogràfiques. Aquestes entitats es coordinen
amb l’Ajuntament a Sant Feliu Solidari. 
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Municipi d’Estelí

El municipi d’Estelí està situat a la Regió Nord de Nicaragua, a 148 km de Managua sobre
la carretera Panamericana, a 843,97 metres sobre el nivell del mar. Al nord limita amb el
municipi de Condega, al sud amb els municipis de La Trinidad, San Nicolás i El Sauce, a l’est
amb els municipis de San Sebastián de Yalí i La Concordia i, finalment, a l’oest amb
Achuapa i San Juan de Limay. És el municipi més gran de la regió segoviana amb una exten-
sió territorial de 839 km2. Compta amb una població de 92.988 habitants, el 77% dels quals
viu a l’àrea urbana distribuïts en 53 barris i el 23% restant a l’àrea rural en 204 comunitats
agrupades en 18 subzones o comarques.

El municipi d’Estelí, i particularment la seva ciutat, són en gran mesura el centre de la vida
administrativa, social i productiva de la regió. Igualment, representen  el principal punt de
comerç, proveïment i subministrament per a la producció de la regió, raó per la qual acull
les principals institucions productives i organitzacions de productors.

Les principals activitats econòmiques són, per orde d’importància, el comerç i els serveis,
l’agricultura, la ramaderia i la manufactura del tabac. També destaquen la petita i mitjana
indústria. La producció agrícola, especialitzada en la producció de grans bàsics, hortalisses,
cafè i papa, està destinada a l’autoconsum, tot i que queda un petit excedent que es ven en
el mercat. Segons el Mapa de Pobreza a Nicaragua, Estelí està classificat com a municipi amb
una pobresa alta, amb un 39% de pobres rurals.

Participació ciutadana 

A grans trets, cal dir que la població d’Estelí té una àmplia experiència de participació
comunitària en accions de salut, educació i mobilització social.

El municipi d’Estelí, en ser capital de departament i alhora de la Regió I, alberga un gran
nombre de seus i representacions de les institucions del govern central. També es localitzen
a Estelí un gran nombre d’ONG de caràcter local, nacional i internacional.
Aproximadament el 70% d’aquestes organitzacions tenen els mateixos objectius i realitzen
les mateixes activitats (constitueixen instàncies de suport per a la millora de la infraestructura
social, el crèdit, assistència tècnica, assessoria, capacitació...), però es diferencien en què treba-
llen amb grups objectiu de població diferents, tot i que entren dintre de la mateixa tipolo-
gia, grups vulnerables. 

Tot i que a la dècada dels 80, no existien a Estelí ONG formalment constituïdes, al llarg dels
90 es produeix un creixement espectacular del nombre d’ONG i institucions presents al
municipi i que actualment sobreviuen gràcies al finançament extern i la solidaritat inter-
nacional. Aquestes organitzacions s’han organitzat en funció de donar suport al desenvo-
lupament del municipi de la següent manera:

Violència Educació Infraestructura Producció i
i salut i cultura i habitatges conservació

del mediambient

ACCION YA X

AMNLAE X

CARE X

CNMPT X

FETSALUD X

INSFOP X

LOS PIPITOS X
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Violència Educació Infraestructura Producció i
i salut i cultura i habitatges conservació

del mediambient

OPS X X

APC X

CICAP X

DESAFIOS X

PROYECTO MIRIAM X

MURALISMO X

RED DE JOVENES X

UCA X X X

MIRAFLOR, X X X

MILAVF X

ATC X

CENZONTLE X

FACS X

CEPAD X

COEG X

CODEPARD X

CONAGRO X

ENTRE MUJERES X

FAMA X

FUDE X

FUNDESI X

IMC X

MOPAFMA X

MOPRODEMA X

PROYECTO
EDUCATIVO 
AGROPECUARIO 
RUGAMA X

UNICAMP X

A l’àmbit intern, l’Alcaldia d’Estelí ha impulsat la participació ciutadana mitjançant la cre-
ació els següents mecanismes:

• Quant a la base, la població participa com a òrgan consultiu en la realització de 2 cabil-
dos anuals, un d’informatiu i l’altre de definició de comptes.

• Comitè de Desenvolupament Municipal: és un òrgan de participació i concentració de
la societat civil en el qual participen els representants dels diferents grups socials (dones,
joves, productors, església, ONG, representants del govern central) per analitzar i pren-
dre decisions que impliquin responsabilitats compartides per al desenvolupament local.

• Comitè de Desenvolupament Comunitari: que és el nivell de base d’organització de la
població.

• La Comissió Municipal de la Infància

• Treball comunitari, en el qual participa la població per portar a terme obres de progrés.
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3.3.4.2. ACTORS PRINCIPALS

Al país del Nord:

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Dins de l’organigrama de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat existeix una regidoria
específica, Programa d’Agermanaments i Solidaritat, que porta directament els temes de
cooperació i que està formada per la regidora delegada de Solidaritat i Dona, que és Àngels
Maestre i Reverter, i per un equip professional amb dos tècnics especialistes en cooperació.

Sant Feliu està agermanat amb Estelí des de 1984; amb Daora, Sàhara Occidental des de
1987; amb Villeneuve-le-Roi, França des de 1989 i amb Laujar de Andarx, Estat Espanyol des
de 1991.

El 1995, seguint la recomanació de les Nacions Unides, l’Ajuntament de Sant Feliu va asso-
lir la fita del 0,7% del pressupost local destinat a solidaritat i cooperació amb els països del
Sud. En relació al procés d’adjudicació dels recursos que es destinen a cooperació,
l’Ajuntament realitza una convocatòria anual per a les entitats locals. Les propostes pre-
sentades són sotmeses a una avaluació tècnica a càrrec de la regidoria, la qual elabora un
informe que presenta a Sant Feliu Solidari on s’intenta arribar a un consens. Cal destacar
que l’Ajuntament ha definit com a línia estratègica prioritària el treball en projectes de coo-
peració al desenvolupament a les ciutats agermanades dels països del Sud. En aquest sentit,
l’actual equip de govern, sorgit de les darreres eleccions municipals (que està format per una
coalició dels següents partits polítics: IC-V, PSC i ERC), va elaborar conjuntament un Pla de
Govern 2000-2003 que recull 50 objectius entre els quals els següents fan referència a la
cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

El 1997, l’Ajuntament de Sant Feliu es va incorporar com a soci del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, la qual cosa respon a la voluntat del Consistori de treba-
llar en una política de cooperació coordinada amb altres institucions homòlogues per tal de
superar les dinàmiques d’accions aïllades que moltes vegades resulten ineficaces. També és

obj.37- Potenciar el Consell de Cooperació Sant Feliu Solidari

Increment en tres anys del 0,7% actual fins a l’1% en programes de cooperació
al desenvolupament.

Criteris comuns en els programes de cooperació al desenvolupament, ajut
humanitari urgent i activitats ciutadanes de sensibilització.

L’educació per a la pau, la cooperació i la solidaritat com a elements del pro-
grama de Sant Feliu, ciutat educadora.

Proposta a la UNESCO de Sant Feliu com a ciutat formadora per a la pau i la
solidaritat en l’Any Internacional de la Pau (2000).

obj.38- Treball prioritari amb les ciutats agermanades

Daora (RASD): acompanyant-la en el procés de referèndum i donant-li suport
després  què aquest s’hagi realitzat.

Estelí (Nicaragua): ajuda estable a través de projectes de cooperació al desenvo-
lupament per a tal de pal·liar els efectes de l’huracà Mitch.
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una aposta per dotar-se d’estructures estables que permetin d’establir mecanismes de coor-
dinació dels programes municipals per al desenvolupament democràtic i la consolidació
institucional.  

Sant Feliu Solidari

És un consell de cooperació municipal on es troben representades les diferents entitats que
treballen en el món de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat en l’àmbit local de
Sant Feliu. En aquest sentit, les entitats que en formen part són: Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat, AFAP (Associació per al Foment de l’Administració entre els Pobles), AEPO
(Associació d’Estudiants Progressistes), Càritas Diocesana, Creu Roja, Setem, Voluntariat de
Sant Feliu, OCUC, Casa del Tibet, XIREC, Fundació Pau i Solidaritat i SODEPAU.

La seva creació, el 1998, impulsada des de l’Ajuntament, respon a la voluntat de crear una
estructura estable de coordinació dels programes municipals amb les ONG, que servís alho-
ra com a eina sensibilitzadora i dinamitzadora de la promoció dels valors de la solidaritat i
la cooperació entre els pobles. 

Entre els seus objectius específics, cal destacar el que fa referència a potenciar i consolidar
els agermanaments de Sant Feliu amb Daora (Sàhara Occidental) i Estelí (Nicaragua). En
aquest sentit, dins del consell, l’AFAP 1 és l’ONG que porta directament tot allò que té a
veure amb els  agermanaments.

En els darrers anys s’ha produït un considerable augment de la participació de noves enti-
tats a Sant Feliu Solidari com a resultat de la creixent sensibilitat respecte a la realitat dels
països del Sud i una major coneixença dels seus problemes, creences i formes de vida.

Al país del sud:

Alcaldía de Estelí

Des del triomf de la Revolució Sandinista l’Alcaldía de Estelí sempre ha estat governada pel
Frente Sandinista. 

El Consell Municipal d’Estelí és la màxima autoritat en l’exercici del govern i l’administra-
ció del municipi amb caràcter deliberant, normatiu i administratiu. El seu objectiu general
és establir les orientacions fonamentals de la gestió pública municipal en les qüestions eco-
nòmiques i socials del municipi. Està presidit per l’alcalde i integrat per 10 regidors titulars
i 10 suplents.

L’alcalde, escollit per la població d’Estelí en sufragi universal directe, és la màxima autoritat exe-
cutiva del municipi i és el responsable de la coordinació del treball de l’Alcaldía amb les insti-
tucions estatals, ONG i les organitzacions comunitàries que realitzen activitats al territori.

El pressupost municipal és elaborat i aprovat pel Consell Municipal cada any. El 50% dels
ingressos prové de la cooperació internacional i és executat per l’Alcaldía en coordinació
amb les institucions estatals i els organismes donants nacionals i internacionals. En aquest
sentit, el municipi d’Estelí compta amb un gran nombre d’organitzacions solidàries de
caràcter internacional que contribueixen al desenvolupament del municipi a través de pro-
jectes de cooperació financera i tècnica, la qual cosa repercuteix i determina en bona mesu-
ra els projectes portats a terme i programats a l’àmbit municipal.
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El municipi d’Estelí està agermanat amb les següents ciutats europees: Sheffield
(Anglaterra), Bielefeld (Alemanya), Stavanger (Noruega), Drava (Hongria), Êvry (França),
Delft (Holanda) i Sant Feliu de Llobregat (Catalunya). També està agermanat amb ciutats del
Nord-amèrica: San Francisco (Estats Units) i Mixquiaguala (Mèxic). A l’àmbit intern nicara-
güenc està agermanada amb Granada. Mitjançant aquests agermanaments s’ha aconseguit
d’enfortir llaços de cooperació i d’intercanvi cultural, professional i d’experiències.

L’Alcaldía de Estelí destaca per la sensibilització i el compromís respecte a la promoció dels
drets humans i de la participació ciutadana. En aquest sentit, l’any 1994 es va crear la
Comisión de la Niñez de Estelí 2, instància en la qual  es coordinen al voltant de 40 organis-
mes i institucions amb la voluntat d’incidir en la problemàtica de la infància al municipi.
Amb una lògica semblant, es va crear la Comisión del Medio Ambiente y Protección a la Cuenca
del Río Estelí amb la participació d’organismes governamentals, no governamentals i comu-
nitaris. També cal destacar la creació d’una xarxa d’ONG amb enfocament de gènere que té
incidència a les àrees productives i socials. 

Casa del Tercer Món

La Casa del Tercer Món va ser constituïda l’any 1986 com una instància de coordinació inte-
rinstitucional formada per les següents ciutats agermanades amb Estelí: Êvry (França), Delft
(Holanda), Bielefeld (Alemanya), Sheffield (Anglaterra) i Sant Feliu de Llobregat
(Catalunya). Abans de la seva creació, cadascuna d’aquestes ciutats treballava en projectes
semblants, però de forma desorganitzada i descoordinada, la qual cosa provocava una
duplicació d’esforços innecessaris que tampoc no es concretava en uns millors resultats. En
aquest sentit, la Casa del Tercer Món es va crear per millorar la qualitat de la cooperació que
es feia des de les ciutats agermanades unint esforços de cara a realitzar un treball conjunt
per al desenvolupament sostingut i planificat d’Estelí. Malgrat que a la pràctica sempre es
fa un treball força coordinat, cadascuna de les ciutats agermanades pot establir relacions
bilaterals amb l’Alcaldía fora d’aquest marc per la realització de projectes. 

Des de fa onze anys, la Casa del Tercer Món compta amb una oficina tècnica permanent a
Estelí a càrrec d’un tècnic professional que és el responsable de fer el seguiment sobre el
terreny dels projectes. Aquest responsable actua com a representant i interlocutor de les ciu-
tats agermanades davant de l’Alcaldía de Estelí i treballa conjuntament amb aquesta en els
projectes d’ajut al desenvolupament. En aquest sentit, l’actual representant, Peter Clarke,
ha organitzat un equip humà amb personal d’Estelí per tal de preparar propostes de pro-
jectes i de fer-ne el seguiment.

En l’àmbit europeu, la Casa del Tercer Món actua com a lobby  per aconseguir recursos davant
la Unió Europea per a la realització de projectes de cooperació de gran envergadura. 

En relació a la coordinació entre la Casa del Tercer Món i les ciutats agermanades, es reu-
neixen, com a mínim dos cops l’any, en alguna de les ciutats agermanades, per avaluar el
desenvolupament i l’estat dels projectes, planificar les accions futures i repartir-se la feina. 

El treball conjunt que es fa des de la Casa del Tercer Món ha permès de  desenvolupar pro-
jectes de gran envergadura a Estelí, i ha influït positivament en l’elaboració del Pla de
Desenvolupament Integral. 
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3.3.4.3. PRINCIPALS ACCIONS DE SOLIDARITAT 

Viatges i Intercanvis

Un dels trets característics de l’agermanament entre Sant Feliu i Estelí ha estat el contacte
directe població amb població, sobretot a partir dels constants viatges i intercanvis cultu-
rals que s’han organitzat al llarg dels anys. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Feliu ha
treballat, conjuntament amb les ONG que formen part de Sant Feliu Solidari, en la sensibi-
lització de la població mitjançant campanyes, exposicions, taules rodones i activitats lúdi-
ques i festives amb l’objectiu de donar a conèixer el sentit de la cooperació amb Estelí en el
marc de les desigualtats Nord/Sud i de la injusta distribució de la riquesa al món, així com
d’informar sobre els projectes que es porten a terme a través l’agermanament. Últimament,
les noves tecnologies també estan jugant un paper molt important en aquest contacte, ja
que, gràcies a Internet, moltes persones de Sant Feliu i Estelí es comuniquen via correu elec-
trònic.. 

Totes aquestes activitats no afecten la partida pressupostària destinada a cooperació, nor-
malment es busquen fonts alternatives de finançament. Per exemple, amb el Pla Jove de la
Diputació s’han aconseguit els recursos per totes aquelles activitats en les quals participa-
ven joves. 

Intercanvis culturals

Sant Feliu, en coordinació amb altres municipis propers, ha convidat diferents grups cultu-
rals i musicals d’Estelí a participar en les seves festes anuals de  primavera i de tardor. Aquest
tipus d’activitats festives i culturals són una forma alternativa de donar a conèixer la reali-
tat d’Estelí i juguen un paper molt important en la sensibilització de la població.

Sovint, aquests intercanvis culturals han estat vinculats als projectes de cooperació que
l’Ajuntament realitza a Estelí. Per exemple, a les festes de tardor de 1998, es varen fer tallers
de murals al carrer amb la participació dels monitors de lleure que havien fet un treball
previ amb el Consell de Cooperació i que tenien molta relació amb el projecte que dóna
suport des del 1995 a l’Escola de Muralistes d’Estelí.

Viatges

Al llarg de l’agermanament, s’han organitzat nombrosos viatges. En funció de l’objectiu i
del tipus de persones que hi participen es pot establir la següent tipologia: 

Viatges organitzats per pròpia iniciativa i interès de la població de Sant Feliu, amb l’objectiu de
conèixer i tenir una experiència directa de la realitat d’Estelí. Aquests viatges han jugat un
paper molt important en l’impuls i la dinàmica de  l’agermanament, ja que han servit per
establir llaços i per donar testimoni a les persones que no han volgut o no han pogut anar-
hi. Quant al paper de l’Ajuntament de Sant Feliu en aquest tipus d’activitat, ha consistit a
donar-los suport organitzatiu i a facilitar-los contactes amb l’Alcaldía de Estelí.
L’Ajuntament de Sant Feliu mai no ha organitzat brigades o camps de treball, els intercan-
vis sempre s’han fet en funció de demandes concretes de la població. 

Viatges solidaris organitzats des de l’Ajuntament de Sant Feliu com una forma alternativa de
cooperació amb recursos humans. Al principi varen consistir en la cessió de tècnics muni-
cipals per a l’assessorament de l’Alcaldía de Estelí respecte a aquells temes que tenien a
veure amb la seva organització político administrativa. Actualment, quan algun projecte de
cooperació requereix del suport de professionals o experts per realitzar-lo, l’Ajuntament de
Sant Feliu organitza viatges solidaris amb aquelles persones que compleixin amb el perfil
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demanat i que vulguin participar-hi. Per exemple, el 1996, enginyers agrònoms de Sant
Feliu van participar en la posada en marxa d’un sistema de regadiu que es va realitzar en el
marc del projecte Miraflor.

3.3.4.4. PROJECTES DE COOPERACIÓ

Alhora que s’anaven enfortint els vincles d’agermanament entre la població de Sant Feliu i
Estelí, paral·lelament s’anaven desenvolupant projectes de cooperació. Des de l’inici de l’a-
germanament, Sant Feliu ha participat activament en el desenvolupament integral d’Estelí
mitjançant el suport, tant econòmic com humà, a projectes de cooperació per tal de millo-
rar les condicions de vida de la població. En aquest sentit, han jugat un paper fonamental
els projectes de gran envergadura i aquells que suposen un llarg procés de realització (més
d’un any) per fases. El treball en aquests projectes de continuïtat es va veure alterat com a
conseqüència dels danys ocasionats per l’huracà Mitch. Però, el fet de gaudir d’una orga-
nització sòlida amb una gran experiència prèvia, va permetre, en poc temps, readequar-los
i posar en marxa accions per fer front a la nova situació. 

ANY TÍTOL DEL PROJECTE

1984 Projecte de canalització de l’aigua potable

1984 Aportació de llavors per a la recol·lecció i material escolar

1985 Projecte de millora en l’abast de l’aigua potable

1985 Aportació de llibres i material didàctic, esportiu i de lleure

1986 Projecte de millora de l’abast de l’aigua a la zona mitjana de la ciutat

1986 Projecte de suport a l’escola d’arts plàstiques (aportació material)

1988 Ajuda als danys ocasionats per l’Huracà Joana

1992 Adequació d’un terreny per a la recollida de productes agrícoles que permetin el 
proveïment de l’economat d’un barri d’Estelí

1988-1998 Aigües negres

1992-1997 Projecte Miraflor-ACSUR (Las Segovias)

1995-2000 Taller de muralistes

1996-1999 Creació de microempresa de recollida de deixalles

1997-2000 Creació de la Secretaria de Medi Ambient

1997-2000 Col·laboració en la planificació del Pla de Desenvolupament Integral

1987-1989 Aigua potable

1990-1992 Construcció de l’escola a La Florida, a 27 km al NE d’Estelí

1999-2000 Reconstrucció de les conduccions d’aigües potables i residuals

1998 Projecte d’emergència com a conseqüència de l’Huracà Mitch

1999 Projecte de recuperació agropecuària

2000 Construcció d’habitatges al barri nou d’Estelí (Mitch)

Pla de Desenvolupament Integral

En el període 90-96 l’Alcaldia d’Estelí va fer el primer intent de planificació del desenvolu-
pament del municipi per tal d’afrontar els problemes que es començaven a manifestar a
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causa de: l’elevada migració del camp a la ciutat, de la inserció social dels grups armats  des-
mobilitzats (els contra i els sandinistes) i del creixement espectacular de l’atur a causa de la
desmantelament de l’aparell estatal. Davant aquesta situació l’Alcaldía es va veure desbor-
dada perquè no comptava amb recursos suficients, la qual cosa va provocar un creixement
urbà desordenat i una gran pressió sobre els serveis bàsics.

En el període 97-00 la crisi econòmica es va accentuar, però políticament la població va
experimentar un procés de despolarització important.

El 1997 l’Alcaldía de Estelí es va tornar a plantejar el repte de generar un procés de planifi-
cació estratègica del desenvolupament local basat en la participació de la població. La pro-
posta, que es va materialitzar en el disseny d’un Pla de Desenvolupament Integral, tingué
una molt bona acollida internament entre les organitzacions locals i nacionals, i interna-
cionalment per part de la Casa del Tercer Món i de les ciutats agermanades. Tot i així, cal
destacar com a factors cabdals per a la consolidació, el suport que  va rebre del CIDEU
(Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà) i de Sant Feliu de Llobregat.
Quant a Sant Feliu, l’ajuda es va concretar en la realització del projecte Reconstrucció de la
conducció d’aigua potable i aigües residuals a Estelí (1997) que va servir per treballar la pro-
blemàtica mediambiental i per impulsar la creació de la Secretaria pel Medi Ambient, pri-
mer mecanisme que posa en marxa el Pla de Desenvolupament Integral.

El 1998, l’Alcaldía de Estelí va haver de coordinar i canalitzar tota l’ajuda internacional que
es va rebre per pal·liar els efectes del Mitch. En aquest sentit, per tal de fer front a la situa-
ció, el Pla Integral de Desenvolupament va esdevenir en el Pla Integral de Reconstrucció i
Desenvolupament Socioeconòmic que, a partir d’aquell moment, va assentar les bases de
procés de reconstrucció i transformació d’Estelí. 

Al llarg del 1999, l’Alcaldía va destinar recursos humans, econòmics, d’informació i tècnics
per implementar el procés de planificació participativa. La major part d’aquests recursos
varen ser aportats per les ciutats europees agermanades, el CIDEU, el Consell Nacional
d’Agermanaments d’Holanda-Nicaragua, el Servei Alemany de Cooperació Tècnica i el
Programa de Reforçament Local del CECADE (Centro de Capacitación y Desarrollo). 

El Pla contempla totes les àrees de política del municipi i està orientat a impulsar la parti-
cipació de la població com a protagonista del seu propi desenvolupament com a garantia
democràtica en la transparència de la gestió local.

El procés complet de planificació estratègica es va dissenyar per portar-se a terme en dues
fases o etapes: una primera fase d’elaboració i una segona fase d’implementació del pla. 

En relació a la primera fase, es varen constituir quatre Taules Temàtiques: Medi Ambient;
Desenvolupament Econòmic i Social; Educació, Cultura i Esport; i Planificació Territorial i
Infraestructura. En aquestes taules hi havia representades 76 organitzacions de tots els sec-
tors de la societat. Aquestes taules es varen reunir al llarg del període comprés entre els
mesos de juliol i desembre de 1999. 

La metodologia que es va seguir estableix que per identificar els projectes estratègics que
han de servir per reconstruir i desenvolupar el municipi cal definir objectius i línies estra-
tègiques a desenvolupar. Per definir aquests objectius i línies estratègiques fou necessari un
Diagnòstic Municipal fent servir l’anàlisi FODA expressat en termes de debilitats, fortaleses,
oportunitats i amenaces. A partir d’aquestes darreres es varen identificar els projectes a des-
envolupar a curt, mitjà i llarg termini.
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Anàlisi del projecte de construcció de 142 habitatges al Barrio Nuevo La Porra

Característiques generals del projecte

El projecte va consistir en la Construcció de 142 habitatges a Barrio Nuevo, sector La Porra per
un import aproximat de 254.929.125.-ptes.

El plantejament del projecte respon a la visió integral del Pla Municipal d’Habitatge que
consisteix en el desenvolupament comunitari de les famílies afectades per l’huracà Mitch a
partir de l’eix habitatge. En aquest sentit, la integralitat del projecte exigí que el procés de
reubicació territorial, recuperació econòmica i material s’acompanyés d’una atenció psico-
social per al tractament del trauma viscut (destrucció dels habitatges, pèrdua de vides i d’ob-
jectes personals...). És a dir, l’objectiu del projecte es concretà a potenciar el restabliment de
la vida econòmica, emocional-afectiva i comunitària de les famílies afectades per l’huracà,
tot potenciant les seves capacitats i competències com a agents actius del seu propi desen-
volupament, mitjançant la seva participació en l’autoconstrucció i el pagament del nou
habitatge. 

La realització del projecte fou possible gràcies al finançament rebut per part de les ciutats
europees agermanades amb Estelí. Quant a l’aportació de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat i Sant Feliu Solidari anà destinada, en el marc de la cooperació financera, a les
següents activitats: adquisició i preparació del terreny localitzat al sector La Porra, auto-
construcció dels habitatges, realització d’obres comunitàries, capacitació i comunicació.

Origen

Davant la greu situació i els danys ocasionats per l’huracà Mitch a Estelí, es creà un Comitè
d’Emergència que començà a funcionar immediatament tot prenent el comandament de la
situació amb l’objectiu d’atendre les necessitats més immediates dels damnificats: coordi-
nar les tasques de rescat, distribuir aliments, medicaments i roba, proporcionar allotjament
a les persones que s’havien quedat sense casa...

Amb la progressiva normalització de la situació, el Comitè d’Emergència donà pas al
Comitè de Reconstrucció. Les principals tasques assignades a aquest Comitè foren: en pri-
mer lloc, la realització d’una anàlisi en profunditat dels danys ocasionats; en segon lloc, fer
un balanç dels recursos econòmics i materials de què es disposaven i, en tercer lloc, elabo-
rar un Pla Integral de Reconstrucció per fer front a la situació. 

Operativament, el Pla Integral de Reconstrucció en relació a la problemàtica de l’habitatge
s’ha implementat mitjançant el Pla d’Habitatge Municipal. En aquest sentit, dos mesos des-
près del pas de l’huracà Mitch, un cop es tenien les dades més exactes i fiables sobre els
danys ocasionats, l’Alcaldía de Estelí va fer arribar a l’Ajuntament de Sant Feliu la primera
petició concreta relacionada amb el sector urbanístic. La petició consistia en la demanda de
finançament per la realització del projecte Construcció de 142 habitatges a Barrio Nuevo, Sector
la Porra, que havia estat aprovat, prèviament, al Consejo Municipal d’Estelí en el marc del Pla
Integral de Reconstrucció i que, alhora, quedava integrat en Pla d’Habitatge Municipal en
la modalitat d’autodestrucció. 

La problemàtica de l’habitatge a Estelí

La problemàtica de l’habitatge a Estelí és anterior a l’huracà. En aquest sentit, al 1997,
l’Alcaldía plantejà l’elaboració d’un Pla Municipal d’Habitatge en el marc del Pla Integral de
Desenvolupament per donar resposta al dèficit existent de 2.500 habitatges. El pas de l’hu-
racà suposà un agreujament d’aquesta situació, ja que a les demandes tradicionals i històri-
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ques, s’hi van haver de sumar les demandes dels damnificats que havien quedat sense sos-
tre. Davant d’aquesta situació de crisi i d’emergència, el contingut del Pla d’Habitatge
Municipal es readequà en un intent de definir una política d’habitatge integral que con-
templés l’atenció de les famílies afectades per l’huracà en el marc d’una atenció sostinguda
als demandants tradicionals.

Balanç de les destrosses ocasionades pel Mitch en relació a l’habitatge

Com a conseqüència de l’impacte de l’huracà Mitch a Nicaragua, i particularment al muni-
cipi d’Estelí, centenars de famílies es veieren afectades quant a la pèrdua de vides, de la salut
física i mental i de les seves pertinences, destacant en molts casos la pèrdua de l’habitatge.

El nombre total d’habitatges al municipi d’Estelí abans de l’huracà era de 19.684, dels quals
14.210 pertanyien al casc urbà i 5.474 estaven ubicats a la zona rural.  En total l’huracà
Mitch a  Estelí deixà 30.000 persones ubicades en refugis, 2.200 persones sense sostre on
refugiar-se, 2.209  habitatges afectats, 325 habitatges totalment destruïts i 49 barris afectats
per les inundacions. Pèrdues inicialment quantificades en 254.928.125.-ptes. A més, a la
greu situació en què es trobà l’habitatge, s’hi han de sumar els danys ocasionats per la des-
trucció de la xarxa viària, rural i urbana, la pèrdua de les collites i el bestiar i les pèrdues en
el sistema de conducció d’aigua potable i clavegueram sanitari.

Gestió dels recursos

Coordinació interinstitucional

La coordinació interinstitucional ha estat un dels elements més interessants d’aquesta expe-
riència. Els factors clau que expliquen l’èxit d’aquesta coordinació són, per una banda, la
voluntat política, la voluntat de consens i la voluntat de comunicació de tots els organis-
mes que hi estaven implicats i, per altra banda, la definició de límits i normes clares en tot
el procés. En darrer lloc, cal destacar l’elevat grau de compliment dels acords.

L’origen o antecedent d’aquesta coordinació entre els diferents actors socials implicats en
cooperació cal situar-lo a l’any 1991 amb la creació de la Comissió de la Infància a Estelí.
Aquesta va ser la primera instància de coordinació interinstitucional per al desenvolupa-
ment conjunt d’accions que milloressin les condicions de vida de la població i que vetlles-
sin per al compliment dels Drets de la Infància. En total estava conformada per 34 mem-
bres, entre els quals cal destacar: l’Alcaldía, ONG locals i internacionals, organismes socials,
la Casa del Tercer Món...

A partir d’aquesta primera instància de coordinació interinstitucional, el novembre de 1998
es constituí una Comissió Coordinadora general del projecte Atenció Integral a la Població
Afectada per l’Huracà Mitch, que fou l’encarregada de dirigir tot el procés de construcció
dels habitatges, així com de prendre tots els acords i decisions en relació al projecte que
estudiem. En aquesta Comissió fou àmpliament discutit tot el que tenia a veure amb el pro-
jecte (ubicació dels habitatges, disseny dels plànols, materials, atenció psicosocial...). En un
principi, a causa de l’estat d’emergència, se celebraren reunions dos i tres cops per setma-
na, però aquesta periodicitat es reduí a una reunió setmanal un cop avançat el projecte. 

La Comissió Coordinadora Interinstitucional, presidida per l’Alcaldía, estava integrada pels
següents organismes: INPRHU, CARE, CEPAD i la Casa del Tercer Món. 

La presa de decisions  es féu en tot moment per consens. En cap moment no hi hagué cap
imposició per cap dels organismes que formaven part de la Comissió. En aquest sentit, cal
destacar el paper jugat l’Alcaldía com a òrgan facilitador de la coordinació interinstitucional. 
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Quant a la participació dels beneficiaris en la presa de decisions es donà de manera indi-
recta. L’Equip d’Atenció Psicosocial atenia i recopilava informació sobre les demandes dels
beneficiaris i les feia arribar a la coordinació general de l’Equip Executor, que era el respon-
sable de plantejar-les a la Comissió Coordinadora, la qual havia de decidir al respecte.

Administració i control dels recursos

Des d’un primer moment, la Comissió Coordinadora del projecte establí i definí els meca-
nismes de control per garantir l’eficàcia, la transparència i la qualitat de l’ús dels recursos
tenint en compte els següents criteris: tots els organismes disposaven de la informació rela-
tiva a la quantitat de recursos disponibles i de com s’estava executant el pressupost. 

• Control sobre l’adjudicació dels recursos amb l’objectiu de distribuir amb el major rigor pos-
sible els recursos en funció de les necessitats reals de la població. El procés ha demanat
un seguiment continuat de cada família per tal d’identificar i d’ajustar les decisions a les
necessitats concretes i reals de cada cas.

• Control sobre la font, la destnacióí i l’ús dels recursos. CARE va ser l’organisme responsable
de canalitzar, de recuperar i d’administrar els fons, així com de la vigilància en el com-
pliment dels acords.

• Control sobre la compra dels materials utilitzats en la construcció dels habitatges. La cons-
trucció dels 142 habitatges va necessitar d’un gran volum de material. En aquest sentit,
la compra de materials es va fer sobre la base de normes clares prèviament establertes
per la Comissió Coordinadora i que estaven regulades per llei. Igualment es van establir
mecanismes de vigilància per al compliment dels procediments establerts.

• Vigilància i protecció física dels materials. Una de les mesures que es varen prendre fou la
construcció d’un galerón-bodega sota permanent vigilància policial per evitar l’amenaça
constant de possibles subtraccions.

Execució

Per portar a terme les accions que es decidien a la Comissió Coordinadora s’organitzà un
Equip Executor o grup de treball distribuït per àrees: la coordinació general (responsable de
la part administrativa i del suport operatiu a les accions dels tècnics i educadors),  una àrea
tècnica (responsable de la construcció de les obres que incloïa enginyeria, disseny i cons-
trucció) i una àrea d’atenció psicosocial (responsable dels acompanyaments en els proces-
sos psicosocials, de participació i d’organització). 

L’Equip Executor elaborà un pla de seguiment en el qual es definien els mètodes i mecanis-
mes de control necessaris per al seguiment físic i financer del projecte. Amb una periodici-
tat trimestral l’Equip Executor presentà a la Comissió Coordinadora informes narratius i
financers sobre l’avenç i les dificultats del projecte que incloïen propostes de modificacions
per fer els ajustaments necessaris sobre els aspectes que causaven problemes a la pràctica. 

Sobre el terreny, la seva funció principal, que consistia en la promoció i l’organització de la
participació comunitària, s’adaptà a cadascuna de les fases del projecte. En un primer moment,
va estar centrat en la promoció de l’organització de la comunitat per a l’autoconstrucció d’ha-
bitatges i en la resolució dels problemes d’educació, salut i recreació. En un segon moment, es
va centrar en la promoció de les capacitats comunitàries mitjançant processos educatius, orga-
nitzatius i reivindicatius per tal de millorar les condicions de vida de la població.
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• Quant a la coordinació general: 

Era responsable de la coordinació entre el cos tècnic, el cos administratiu i el
cos d’atenció psicosocial, i alhora de la comunicació amb la Comissió
Coordinadora Interinstitucional. 

• Quant a l’atenció psicosocial:

Té a veure amb la voluntat de capacitació de la població, ja que el projecte no
només va consistir en la construcció d’habitatges, sinó també de reconstruc-
ció de la part  humana (psicosocial) afectada per l’Huracà Mitch. En aquest
sentit l’atenció psicosocial diferencia el projecte d’altres projectes.

El procés d’atenció psicosocial es va desenvolupar abans, durant i després de
la construcció dels habitatges i va anar a càrrec de l’INPRHU, que va ser també
responsable de proporcionar a la Comissió Coordinadora la informació neces-
sària sobre la situació evolutiva i desenvolupament de cadascun dels casos.

• Quant a la realització de les obres:

Els habitatges es van anar edificant a mesura que el procés de recuperació psi-
cosocial anava avançant. 

Assignació i legalització dels habitatges

Un dels trets distintius del projecte fa referència al pagament dels habitatges. En aquest sen-
tit, la Comissió Coordinadora va establir que els beneficiaris del projecte havien de pagar
una part simbòlica del cost real del projecte. L’objectiu d’aquesta mesura fou evitar els efec-
tes nocius que el caràcter de donatiu hagués pogut causar en un projecte d’aquestes carac-
terístiques i a la vegada reforçar el sentit de propietat de les famílies beneficiàries. 

L’òrgan institucional encarregat d’establir les mesures corresponents a la venda dels habi-
tatges a les famílies damnificades, els criteris del total a pagar (els terminis i les modalitats)
així com de la seva legalització va ser el Consejo Municipal. En aquestes mesures també es
va establir que la recuperació dels diners havia d’anar destinada a un fons econòmic social
que serviria per donar continuïtat a altres projectes, com per exemple la construcció de més
habitatges per la població damnificada. Per garantir i facilitar la recuperació i administració
dels fons, l’Alcaldía designà l’INPRHU com a organització responsable per aplicar les mesu-
res i els procediments.

A la pràctica, el pagament no ha estat homogeni, sinó que s’han produït uns percentatges
de descompte en funció d’un estudi previ sobre  perfil psicosocial, situació econòmica, tipus
de danys ocasionats pel Mitch de cadascuna de les famílies beneficiàries. 

3.3.4.5 IMPACTE DE L’AGERMANAMENT EN DOS MUNICIPIS AGERMANATS

Impacte social en la comunitat beneficiària

Amb el projecte, com ja hem exposat anteriorment, s’han beneficiat 142 famílies i un total
de 1.200 persones que havien estat afectades per l’huracà i que havien perdut totalment o
parcialment els seus habitatges, els quals estaven emplaçats en terrenys d’alt risc.

És important de destacar que d’aquestes 142 famílies, 112 (el 79%) són llars encapçalades
per dones, i que de les 1.200 persones beneficiàries, 553 són dones, de les quals 262 són
majors de 18 anys.
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La participació i l’organització de la població beneficiària en totes les fases del projecte, a par-
tir de les seves necessitats i interessos, era una condició imprescindible per garantir l’èxit i la
sostenibilitat del projecte. En aquest sentit, els resultats han estat molt positius. La partici-
pació de la població en l’autoconstrucció dels seus habitatges i en els processos organitzatius,
formatius i psicosocials ha estat molt elevada. En aquest sentit, cal destacar, pel seu contin-
gut emocional i simbòlic, la participació de totes les famílies beneficiàries en l’elecció del
nom del Nou Barri. Finalment, es va consensuar per majoria que a partir del 17 de desembre
de 1999, dia en què eren lliurades oficialment les cases, es diria Reparto Nuevo Amanecer.

Quant a l’autoconstrucció dels habitatges, cal destacar l’elevat índex de participació de la
població, tot i que finalment va ser necessària la contractació de mà d’obra qualificada com
a suport, ja que un 79% de les famílies beneficiades eren monomaternals. Sota el coman-
dament de l’àrea tècnica de l’Equip Executor s’organitzaren diferents comissions de treball
per a l’execució de les obres sobre la base d’un pla tècnic. El requisit imprescindible per tenir
dret a l’habitatge fou la participació de com a mínim una persona (720 hores en total) a
temps complet. Les persones que participaven en l’autoconstrucció rebien a canvi un
paquet diari de menjar.

Quant  als processos organitzatius i formatius, un cop ubicats en el terreny on es construi-
rien les cases, es van organitzar tallers de capacitació per  reflexionar sobre el perquè, per a
què i com organitzar-se,  sobre el paper que havien de jugar els representants i els repre-
sentants i sobre què s’entenia per desenvolupament comunitari. Fruit d’aquest treball, es
varen definir comunitàriament les funcions, els plans de treball i les responsabilitats de les
comissions i es varen elegir per votació democràtica els membres de cadascuna.
Posteriorment, es van conformar les Comissions de Gestió, Salut, Educació, Recreació,
Cultura i Esports, Distribució d’Ajuda, Vigilància i Atenció a la Infància. Com a mecanismes
de reforçament d’aquestes comissions es van establir espais de referència per a les activitats
comunitàries de capacitació, de recreació i de socialització. En aquest sentit, fou molt
important per a la vida comunitària del barri la construcció d’una aula per a preescolar i
d’una sala per a reunions. Actualment els habitatges, el funcionament del projecte i la  con-
tinuïtat són responsabilitat de la comunitat mitjançant la xarxa de promotors i del Comitè
de Barri, organitzacions que compten amb la representació de tos els seus habitants i que
estan estretament lligades a les estructures organitzatives del govern local i de les organit-
zacions locals. 

Impacte institucional

La formulació del projecte, en el marc del Pla de Reconstrucció i Desenvolupament Integral
del Municipi d’Estelí, s’ha portat a terme mitjançant accions i processos de desenvolupa-
ment integral que han perseguit facilitar alternatives reals i sostenibles que evitessin la
reproducció de la lògica d’actuació anterior al desastre. Empíricament, la transcendència del
projecte ha estat marcada per l’aprovació dos anys després del Mitch, el 21 de novembre de
2000, de la primera Política Municipal d’Habitatge que dóna resposta a la problemàtica de
l’habitatge abans i després del Mitch, tant a la zona rural com a la zona urbana del muni-
cipi d’Estelí. Cal dir que la definició d’aquesta política és el resultat d’un llarg procés d’a-
nàlisi, debat i reflexió tant a l’àmbit institucional com a l’àmbit social. 

L’impacte sobre l’estructura organitzativa institucional de l’aplicació i el seguiment de la
Política s’ha concretat amb la conformació d’un Comitè Municipal d’Habitatge, presidit per
l’alcalde i els tres presidents de les Comissions del Consell Municipal (Comissió de
Finances, Pressupost i Infraestructures, Comissió Social i Comissió de Governabilitat) i con-
format per representants de l’Estat, dels organismes no governamentals i dels gremis de la
societat civil relacionats amb el tema. Aquest Comitè ha esdevingut la instància suprema de
consulta i decisió per a l’aplicació dels programes d’habitatge.
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En el marc de la Política Municipal d’Habitatge, també s’ha aprovat la creació de l’INVIME
(Instituto de la Vivienda del Municipio de Estelí) com a òrgan descentralitzat del govern muni-
cipal encarregat d’executar i administrar la Política i els Programes d’Habitatge Municipal.
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