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Junta executivasumari
Composició de la Junta Executiva durant l'any 2010

President

Vicepresident

Secretari

Tresorer

Vocal A

Vocal B

Vocal C

Vocal D

Vocal E

Vocal F

Vocal G

Vocal H

Vocal I

Vocal J

Vocal K

Vocal L

Vocal M

Vocal N

Vocal O

Vocal P

Vocal Q

Vocal R

Vocal S

Vocal T

Vocal U

Vocal V

Vocal X

Director de gestió

Coordinadora

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Teo Romero Hernández, alcalde

AJUNTAMENT DE SALLENT
Jordi Moltó Biarnés, alcalde

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
Víctor Puntas Alvarado, tinent d'alcalde

Fins el 17 de juny
AJUNTAMENT DE MANRESA
Xavier Rubio Cano, regidor
Des del 17 de juny
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Lourdes Carreras Gallardo, regidora

AJUNTAMENT DE BADALONA
Josep Pera Colomer, regidor

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Fins el 10 de juny
Carles Martí Jufresa, tinent d'alcalde
Des del 10 de juny
Immaculada Moraleda i Pérez, regidora

AJUNTAMENT DE BERGA
Juli Gendrau Farguell, alcalde

Fins el 17 de juny
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Lourdes Carreras Gallardo, regidora
Des del 17 de juny
AJUNTAMENT DE MANRESA
Xavier Rubio Cano, regidor

Fins el 17 de juny
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Gustavo Alberto Arias Gómez, regidor
Des del 17 de juny
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
Francisco Manuel Lorenzo Gallardo, tinent d'alcalde

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
Joan Amat Solé, alcalde

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Josep Mayoral Artigas, alcalde

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
José Conde Pérez, regidor

AJUNTAMENT DE LLEIDA
M. Rosa Ball Papiol, regidora

AJUNTAMENT DE MATARÓ
Joan Antoni Baron Espinar, alcalde

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
Josep Monràs Galindo, alcalde

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
Fins l'1 de juliol
César Arrizabalaga Zabala, alcalde
Des de l'1 de juliol
Maria Elena Pérez Garcia, alcaldessa

AJUNTAMENT D'OLOT
Lluís Sacrest Villegas, alcalde

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Mercè Pla Blagué, alcaldessa

AJUNTAMENT DEL PAPIOL
Àurea Bonilla Pagès, regidora

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Xavier Amor Martín, alcalde

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Núria Parlón Gil, alcaldessa

AJUNTAMENT DE SENTMENAT
Núria Colomé Rodríguez, alcaldessa

AJUNTAMENT DE TALAMANCA
Josep Tarín Canales, alcalde

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA
Mònica Oliva Argelich, consellera

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Jordi Labòria Martorell, diputat

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Pere Trias Roca, diputat

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'AMB
Clemente Murillo Benítez, vicepresident

Bernat Moreno

Cristina Amenta
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Centreamèrica,Mèxic i Carib
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Iniciatives pròpies del Fons
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Presentació
Un any més teniu a les mans la Memòria del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, amb la voluntat de mostrar als nostres ajuntaments socis la feina
feta en aquests 365 dies del 2010.
 
Quan fem un repàs del que ha significat aquest any, el primer que ens ve a la
memòria és la catàstrofe d’Haití, concretament el fatídic 11 de gener, un terratrèmol
de 7,2 graus a l’escala de Richter va sacsejar el país i va deixar un balanç de més
de 250.000 morts i uns 3 milions de damnificats i pèrdues superiors al 120 % del
PIB de l’any 2009.
 
El Fons immediatament va reaccionar a aquesta emergència i va obrir campanya
emplaçant els socis a fer-hi aportacions. La resposta per part de tothom ha estat
magnífica, amb una participació a la campanya d’un total de 180 ens locals amb
una aportació final de 560.645 euros. Per tant, unes de les campanyes d’emergència
més importants dels últims anys. Per aquesta raó, hem decidit dedicar-hi la portada
d’aquesta memòria, amb la voluntat que ningú no s’oblidi d’Haití.
 
Com tots els socis sabeu, el mandat municipalista del Fons en campanyes d’emergència
és de postemergència i reconstrucció local. Amb aquest compromís hem fet un
treball d’identificació de projectes a Haití en el transcurs d’aquest any 2010, la qual
cosa ens ha permès estar preparats per començar a executar-los un any després de
la catàstrofe. Com ja us hem informat en diverses ocasions, en total executarem 7
projectes, que es detallen en aquesta Memòria.
 
Per altra banda, continuem executant el nostre Pla Estratègic aprovat pel període
2008-2012. Aquest any s’han incrementat els convenis marc signats amb ajuntaments
socis, s’ha desenvolupat el Pla de Formació amb l’objectiu de millorar les capacitats
tècniques dels nostres socis, amb un doble vessant: (1) presencial, amb 4 jornades
de formació descentralitzades a les províncies catalanes entre els mesos de maig i
juny, en compliment dels objectius de l’Addenda 2008 amb l’ACCD, amb una
acceptació destacable per part dels tècnics i dels càrrecs electes municipals; i (2)
semipresencial, a través de la qual hem confeccionat els materials i el programa
formatiu del Curs de formació on-line per a la millora de la cooperació municipal,
en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), amb la voluntat d’iniciar-lo l’any vinent.
 
En aquesta línia estratègica de la Qualitat de la Cooperació, també s’ha organitzat
la 1a Jornada de Codesenvolupament a l’Àfrica, que es va celebrar el passat 5 de
maig a Barcelona. També  s’ha avançat notablement en la producció de documents
de reflexió i estudi i que estan a punt de tancar-se, com la Guia de Dinamització
dels Consells Locals de Cooperació Solidaritat, la Sistematització d’experiències de
la cooperació descentralitzada de quatre ens locals catalans i el 4t Estudi de la
Cooperació Local de Catalunya amb els països de Sud (2006-2007-2008).     
 
Sense oblidar que l’any 2011 el Fons commemora el 25è aniversari, ja s’ha començat
a definir tot el programa d’actes que es durà a terme durant tot l’any i que es donarà
a conèixer a tots els socis a començaments del 2011.
 
Finalment, en aquests moments de complicacions econòmiques per tothom, en què
els ajuntaments estan patint una reducció dels ingressos, és més necessari que mai
que defensem les polítiques de cooperació al desenvolupament pels beneficis que
comporta al municipi en el procés de construcció d’una ciutadania amb valors com
la solidaritat, la corresponsabilitat amb les desigualtats del Sud, el respecte mutu,
la igualtat, etc. 
 
Tenim al davant grans reptes de futur que passen per fer, entre tots, a una cooperació
més municipalista i transformadora, que generi més impacte territorial mitjançant
el treball en xarxa i més sostenible. Això vol dir projectes amb una filosofia
d’acompanyament en els processos de canvi i de transformació de les societats
municipals del Sud que combati les desigualtats socials i la defensa dels drets
humans dels ciutadans i ciutadanes.

Teo Romero Hernández
President del Fons Català
Alcalde de Santa Margarida de Montbui
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Nous socis
L'any 2010 hi ha hagut 3 nous ajuntaments que s'han incorporat al Fons Català.

En total el nombre de socis ha augmentat fins arribar als 310. Amb aquests nous

socis, el 86% de la població de Catalunya està representada al Fons Català.

Les noves institucions incorporades són:

AJUNTAMENT DE CABRERA D'ANOIA

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Distribució dels ajuntaments socis, segons la població del municipi

Nombre d’habitants

de 0 a 1.000

de 1.001 a 5.000

de 5.001 a 10.000

de 10.001 a 25.000

de 25.001 a 100.000

de 100.000 a 500.000

més de 500.000

TOTAL

Total de municipis(*)

479

258

88

70

42

9

1

947

Ajuntaments socis

32

87

53

56

40

9

1

278

Proporció

6,7 %

33,7 %

60,2 %

80,0 %

95,2 %

100,0 %

100,0 %

29,2 %

(*) Dades Padró Municipal 2010

Altres institucions

Consells Comarcals

Diputacions

Mancomunitats de Municipis

Entitats Municipals

Descentralitzades (EMD)

Total

41

4

Institucions sòcies

14

3

1

1

Proporció

34,1 %

75,0 %



Cada any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament se sotmet voluntàriament

a una auditoria externa per tal de supervisar l'estat de comptes i donar transparència

als moviments econòmics de l'exercici. L'empresa encarregada de fer aquesta

auditoria és Abante Pich Auditores, S.L.P. L'informe de l'any 2010 es va presentar

a l'Assemblea General de Socis el 9 d'abril de 2011 i està a disposició de tots els

socis i col·laboradors.

Concepte

Consignacions

Ingressos per serveis diversos

Ingressos financers

Beneficis procedents immobilitzat material

Ingressos extraordinaris

TOTAL

31/12/10

3.773.727,72

0,00

31.440,06

0,00

0,00

3.805.167,78

31/12/09

5.208.516,72

0,00

22.395,61

0,00

70,00

5.230.982,33

Concepte

Aplicacions a projectes

Variació projectes pendents de consignació

Serveis exteriors

Despeses de personal

Altres despeses de gestió

Despeses financeres

Dotacions per amortitzacions

Pèrdues procedents immobilitzat material

Despeses d'exercicis anteriors

TOTAL
SUPERÀVIT ABANS D’IMPOSTOS

Impost sobre beneficis

SUPERÀVIT EXERCICI

INGRESSOS

DESPESES

31/12/10

-3.176.558,34

61.000,00

-279.941,94

-479.603,85

0,00

0,00

-15.279,98

0,00

0,00

-85.216,33

-3.144,01

-88.360,34

-3.890.384,11

Informació econòmica
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-5.213.424,00

31/12/09

-4.479.127,68

-20.425,16

-277.176,14

-411.873,06

-851,11

-6.367,05

-17.603,80

0,00

0,00

17.558,33

-1.602,86

15.955,47



Origen dels recursos

Els recursos gestionats pel Fons Català l'any 2010 provenen, aproximadament en

un 96%, d'aportacions fetes per les administracions locals: ajuntaments, diputacions,

consells comarcals i mancomunitats.

Aportacions municipals

Dels 310 socis que el Fons Català tenia el 31 de desembre de l'any 2010, 278 són

ajuntaments. D'aquests, un total de 256 han fet alguna aportació econòmica per

finançar projectes, per a les campanyes d'emergència coordinades pel Fons durant

l'any o en concepte de quota. En el transcurs del 2010, les aportacions fetes pels

ajuntaments socis van sumar 3.230.739,75 euros, que representen un 85% del

total de recursos gestionats.

En el quadre següent hi ha la distribució de les aportacions dels ajuntaments socis

en euros per habitant, indicant el nombre d'ajuntaments per cada tram.

Aportació dels ajuntaments socis (euros/habitant) 1

Més de 12,00

Entre 6,00 i 12,00

Entre 3,00 i 6,00

Entre 1,80 i 3,00

Entre 0,90 i 1,80

Entre 0,45 i 0,90

Entre 0,15 i 0,45

Entre 0,06 i 0,15

Menys de 0,06

Total ajuntaments que consignen

2005

1

2

19

30

46

50

52

36

3

239

0,622

2006

1

3

18

23

39

34

48

65

11

242

0,707

2007

1

2

19

22

29

36

54

70

10

243

0,716

2008

0

7

19

14

30

25

47

108

10

260

0,687Mitjana d'aportació dels ajuntament

socis en euros/habitant 2

1 Per fer aquest càlcul s'ha utilitzat: per l'any 2005 les xifres oficials del Padró Municipal de 2003, pels anys 2006 i 2007

les xifres oficials del Padró Municipal de 2006, per l'any 2008 les xifres oficials del Padró Municipal de 2008, per l'any

2009 les xifres oficials del Padró Municipal de 2009, i per l'any 2010 les xifres oficials del Padró Municipal de 2010.

2 Aquesta mitjana correspon als ajuntaments que han fet aportacions econòmiques al Fons.
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2009

0

5

13

19

20

31

52

98

13

251

0,610

2010

0

5

9

18

21

45

69

82

7

256

0,506



Abrera

Aiguafreda

Aiguamúrcia

Alcanar

Alella

Alfarràs

Alió

Alpens

L'Ametlla del Vallès

Anglès

L'Arboç

Arbúcies

Arenys de Mar

Arenys de Munt

Argentona

Badalona

Badia del Vallès

Banyeres del Penedès

Banyoles

Barberà del Vallès

Barcelona

Begues

Begur

Bell-lloc d'Urgell

Bellpuig

Berga

Besalú

Bescanó

La Bisbal d'Empordà

Blanes

Boadella i les Escaules

Les Borges Blanques

Borredà

El Bruc

El Brull

Cabanes

Les Cabanyes

Cabra del Camp

Cabrera d'Anoia

Cabrera de Mar

Cadaqués

Caldes d'Estrac

Caldes de Malavella

Caldes de Montbui

Calella

Cambrils

Campdevànol

Camprodon

Canet de Mar

Canovelles

Canyelles

Cardedeu

Cassà de la Selva

Castell-Platja d'Aro

Castellar del Riu

Castellar del Vallès

Castellbisbal

Castellcir

Castelldefels

Castellfollit de la Roca

Castelló d'Empúries

Castellterçol

Castellví de la Marca

La Cellera de Ter

Celrà

Centelles

Cercs

Cerdanyola del Vallès

Cervera

Corbera de Llobregat

Aportacions realitzades pels socis i col·laboradors el 2010

Ajuntaments socis

6.100,00 €

6.000,00 €

150,00 €

0,00 €

750,00 €

0,00 €

0,00 €

733,00 €

6.925,00 €

2.080,00 €

925,00 €

2.050,00 €

2.100,00 €

750,00 €

1.100,00 €

284.100,00 €

8.726,00 €

450,00 €

4.100,00 €

31.750,00 €

87.200,00 €

30.525,00 €

17.450,00 €

0,00 €

450,00 €

1.100,00 €

150,00 €

450,00 €

1.100,00 €

20.100,00 €

150,00 €

0,00 €

150,00 €

300,00 €

150,00 €

0,00 €

6.979,00 €

150,00 €

0,00 €

26.000,00 €

450,00 €

950,00 €

3.700,00 €

12.100,00 €

4.923,30 €

12.600,00 €

1.050,00 €

450,00 €

4.100,00 €

4.100,00 €

1.950,00 €

8.240,00 €

925,00 €

7.100,00 €

0,00 €

80.295,00 €

107.714,42 €

850,00 €

134.378,95 €

150,00 €

1.659,12 €

150,00 €

150,00 €

1.150,00 €

12.616,00 €

13.975,03 €

150,00 €

131.000,00 €

1.050,00 €

3.600,00 €

Cornellà de Llobregat

Cornellà del Terri

Creixell

Cubelles

Cunit

Dosrius

L'Escala

Esparreguera

Esplugues de Llobregat

Esterri de Cardós

La Fatarella

Figueres

Flaçà

Flix

Fogars de la Selva

Fontcoberta

Fornells de la Selva

Fortià

Les Franqueses del Vallès

La Garriga

Gavà

Gelida

Girona

Gironella

La Granada

Granollers

Guardiola de Berguedà

L'Hospitalet

Els Hostalets de Pierola

Hostalric

Igualada

La Jonquera

Les

La Llagosta

Llagostera

Llavorsí

Lleida

Lliçà d'Amunt

Lliçà de Vall

Lloret de Mar

Les Llosses

Lluçà

Maçanet de la Selva

Malgrat de Mar

Manlleu

Manresa

Martorell

Les Masies de Voltregà

El Masnou

La Masó

Masquefa

Massanes

Matadepera

Mataró

Mediona

Moià

El Molar

Molins de Rei

Mollet del Vallès

Mont-ras

Montblanc

Montbrió del Camp

Montcada i Reixac

Montellà i Martinet

Montmeló

Montornès del Vallès

Navarcles

Òdena

Olesa de Montserrat

Oliana

1.500,00 €

150,00 €

450,00 €

2.200,00 €

2.300,00 €

950,00 €

4.250,00 €

1.100,00 €

36.852,80 €

569,88 €

2.516,44 €

16.100,00 €

150,00 €

450,00 €

150,00 €

450,00 €

1.150,00 €

150,00 €

4.100,00 €

42.460,92 €

4.100,00 €

6.750,00 €

30.180,00 €

1.500,00 €

1.300,00 €

41.400,00 €

226,00 €

38.125,00 €

1.050,00 €

2.450,00 €

114.313,00 €

5.000,00 €

150,00 €

1.100,00 €

2.750,00 €

3.612,00 €

31.076,00 €

23.100,00 €

4.925,00 €

6.100,00 €

900,00 €

150,00 €

750,00 €

26.375,00 €

42.380,00 €

15.512,00 €

1.510,00 €

450,00 €

11.510,00 €

0,00 €

750,00 €

150,00 €

750,00 €

365.039,80 €

0,00 €

750,00 €

650,00 €

80.000,00 €

44.000,00 €

750,00 €

750,00 €

0,00 €

30.100,00 €

325,00 €

5.750,00 €

13.000,00 €

750,00 €

2.450,00 €

6.100,00 €

300,00 €
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Olot

Orís

Palafolls

Palafrugell

Palamós

Palau-solità i Plegamans

Pals

Pallejà

El Papiol

Parets del Vallès

Perafita

Peralada

Pineda de Mar

El Pla de Santa Maria

Les Planes d'Hostoles

La Pobla de Segur

Polinyà

Portbou

El Prat de Llobregat

Prats de Lluçanès

Premià de Dalt

Premià de Mar

Les Preses

Quart

Regencós

Reus

Ribes de Freser

Riells i Viabrea

Ripoll

Ripollet

Riudarenes

Riudecanyes

La Roca del Vallès

Roda de Ter

Roquetes

Roses

Rubí

Rubió

Sabadell

Salt

Sallent

Sant Adrià de Besòs

Sant Agustí de Lluçanès

Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Andreu Salou

Sant Boi de Llobregat

Sant Cebrià de Vallalta

Sant Celoni

Sant Cugat del Vallès

Sant Esteve de Palautordera

Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Codines

Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Pallerols

Sant Fost de Campsentelles

Sant Gregori

Sant Hipòlit de Voltregà

Sant Iscle de Vallalta

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan les Fonts

Sant Julià de Cerdanyola

Sant Julià de Ramis

Sant Just Desvern

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Llorenç Savall

Sant Martí de Tous

Sant Mateu de Bages

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Torelló

Sant Pol de Mar

Sant Quirze de Besora

Sant Sadurní d'Anoia

20.947,64 €

2.150,00 €

0,00 €

4.510,00 €

1.100,00 €

3.175,00 €

1.050,00 €

2.272,00 €

2.450,00 €

9.430,00 €

0,00 €

150,00 €

5.000,00 €

150,00 €

150,00 €

560,00 €

34.925,00 €

150,00 €

28.046,34 €

450,00 €

0,00 €

2.860,00 €

1.150,00 €

1.560,00 €

0,00 €

8.625,00 €

150,00 €

450,00 €

0,00 €

2.200,00 €

150,00 €

150,00 €

23.539,77 €

3.750,00 €

8.750,00 €

8.000,00 €

16.180,00 €

100,00 €

26.152,93 €

3.100,00 €

10.750,00 €

7.100,00 €

150,00 €

7.100,00 €

1.100,00 €

0,00 €

60.300,13 €

1.950,00 €

2.100,00 €

55.231,39 €

350,00 €

750,00 €

900,00 €

12.000,00 €

7.510,00 €

150,00 €

925,00 €

5.530,30 €

450,00 €

150,00 €

2.100,00 €

3.000,00 €

150,00 €

1.450,00 €

17.296,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

16.100,00 €

150,00 €

750,00 €

150,00 €

57.183,24 €

Sant Salvador de Guardiola

Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Montalt

Sant Vicenç de Torelló

Sant Vicenç dels Horts

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Queralt

Santa Cristina d'Aro

Santa Eugènia de Berga

Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Margarida de Montbui

Santa Margarida i els Monjos

Santa Maria de Corcó

Santa Maria d'Oló

Santa Maria de Palautordera

Santa Pau

Santa Perpètua de Mogoda

Sarrià de Ter

La Secuita

La Sénia

Sentmenat

La Seu d'Urgell

Sitges

Subirats

Súria

Tagamanent

Talamanca

Tarragona

Tàrrega

Teià

Terrassa

Tiana

Tona

Tordera

Torelló

Torredembarra

Torrelavit

Torrelles de Llobregat

Torres de Segre

Torroella de Montgrí

Tortosa

Tossa de Mar

Ulldecona

Vacarisses

Vallfogona de Ripollès

Vallromanes

Valls

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

El Vendrell

Vic

Vidreres

Vilabertran

Vilablareix

Viladecans

Vilafant

Vilafranca del Penedès

Vilajuïga

Vilamalla

Vilanova del Camí

Vilanova i la Geltrú

Vilassar de Mar

Vilobí d'Onyar

Xerta

Entitat Municipal

Descentralitzada de Vilamitjana

(Tremp)

450,00 €

750,00 €

750,00 €

150,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

173.775,00 €

0,00 €

1.425,00 €

150,00 €

6.998,00 €

25.550,00 €

13.465,87 €

6.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

350,00 €

10.100,00 €

450,00 €

150,00 €

2.250,00 €

4.925,00 €

9.100,00 €

6.100,00 €

450,00 €

3.425,00 €

150,00 €

450,00 €

19.032,28 €

1.100,00 €

0,00 €

5.100,00 €

8.925,00 €

2.600,00 €

0,00 €

14.000,00 €

1.100,00 €

300,00 €

14.000,00 €

0,00 €

18.600,00 €

25.000,00 €

450,00 €

925,00 €

9.750,00 €

150,00 €

950,00 €

4.100,00 €

750,00 €

4.508,00 €

54.105,00 €

950,00 €

150,00 €

5.150,00 €

40.000,00 €

1.550,00 €

45.192,45 €

150,00 €

150,00 €

1.275,00 €

13.526,00 €

17.100,00 €

450,00 €

150,00 €

150,00 €
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Consell Comarcal de l'Alt Camp

Consell Comarcal de l'Alt

Empordà

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal del Baix

Empordà

Consell Comarcal del Berguedà

Consell Comarcal del Garraf

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Maresme

Consell Comarcal d'Osona

Consell Comarcal de la Selva

Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Vallès

Occidental

Consell Comarcal del Vallès

Oriental

Consells comarcals socis

750,00 €

1.750,00 €

2.750,00 €

750,00 €

750,00 €

1.500,00 €

2.850,00 €

750,00 €

6.750,00 €

20.999,90 €

1.750,00 €

750,00 €

6.750,00 €

3.750,00 €

Diputació de Barcelona

Diputació de Girona

Diputació de Lleida

Diputacions sòcies

160.000,00 €

93.005,06 €

25.000,00 €

Mancomunitat de Municipis de

l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Mancomunitats sòcies

40.000,00 €

Albesa

Alcover

Alp

Artés

Artesa de Lleida

Avià

Bagà

Bolvir

Cabrils

Calafell

Cànoves i Samalús

El Catllar

Deltebre

L'Espluga de Francolí

Fontanals de Cerdanya

Fulleda

Martorelles

Montferrer i Castellbò

Montgat

Oliola

Palol de Revardit

La Pobla de Lillet

Porqueres

Queralbs

Riudellots de la Selva

Salou

Sant Ferriol

Sant Joan de les Abadesses

Sant Pere de Riudebitlles

Santa Coloma de Cervelló

Santpedor

Sils

Torrelameu

La Vall d'en Bas

Vallfogona de Balaguer

Vilanova d'Escornalbou

Vilanova de la Barca

Vilanova del Vallès

Vila-seca

Vilobí del Penedès

Altres ajuntaments col·laboradors

100,00 €

6.000,00 €

600,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

110,00 €

600,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

347,00 €

110,00 €

200,00 €

80,00 €

3.000,00 €

50,00 €

15.000,00 €

150,00 €

500,00 €

150,00 €

3.750,00 €

400,00 €

1.800,00 €

1.000,00 €

100,00 €

150,00 €

300,00 €

842,00 €

500,00 €

1.175,00 €

578,30 €

200,00 €

300,00 €

500,00 €

1.350,00 €

610,00 €

3.000,00 €

80,00 €

Ajuntament de Cambrils

Ajuntament de la Cellera de Ter

Ajuntament Cubelles

Ajuntament de l'Escala

Ajuntament de la Garriga

Ajuntament de Gelida

Ajuntament de la Jonquera

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Ajuntament d'Olot

Ajuntament del Papiol

Ajuntament de Porqueres

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Ajuntament de Santpedor

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Coordinadora d'Ong i Entitats Solidàries

i Ajuntament de Corbera de Llobregat

Campanyes ciutadanes

1.769,50 €

3.052,58 €

2.970,41 €

1.670,07 €

1.585,01 €

1.257,20 €

230,20 €

1.738,91 €

653,23 €

1.335,64 €

1.585,00 €

795,00 €

4.000,00 €

3.155,16 €

1.040,00 €

1.125,00 €

8.624,00 €

Acció Solidària i Logística

Agrupació PSC - Sant Quirze del Vallès

AMPA IES Narcís Xifra i Masmitjà

Asociación de Vecinos de Río Norte

Associació Casal d'Avis de Lliçà d'Amunt

Associació d'Amistat San Miguelito -

Sant Boi

Associació d'Immigrants de Malgrat

Associació de Dones Magrebines "El Farah"

Associació Grup d'Amistat amb Amèrica

Llatina - Huayna

Besalú Solidari

Centre Cívic Palaudàries - Lliçà d'Amunt

Centro Cultural Rociero de Olèrdola

Club Patí Vilanova

Comissió 0,7% treballadors/es -

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Comitè Óscar Romero - Sant Boi

Dansa per Haití - Sant Vicenç dels Horts

Fundació Josep Comaposada -

Sindicalistes Solidaris

Fundació Marianao

Gramenet Imatge Solidària

Iniciativa per Catalunya Verds de Sant Boi

de Llobregat

Manresa Solidària amb Haití

Plataforma per Haití de Tona

Sant Vicenç Solidari - Sant Vicenç dels

Horts

Vermut Solidari Festa Major - Canovelles

Vilanova i la Geltrú amb Haití

Zeroset-i-més (treballadors/es Ajuntament

de Santa Coloma de Gramenet)

Donatius diversos

Altres entitats col·laboradores

600,00 €

990,00 €

500,00 €

100,00 €

690,00 €

40,00 €

3.400,00 €

17,00 €

200,00 €

2.815,59 €

293,66 €

1.695,00 €

180,00 €

2.000,00 €

10,00 €

900,00 €

20,00 €

80,00 €

1.000,00 €

400,00 €

9.018,58 €

3.909,12 €

152,55 €

3.000,00 €

6.218,29 €

1.928,64 €

1.052,27 €

Institut Municipal d'Educació - Mataró

Altres organismes municipals

9.117,82 €
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Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Altres consells comarcals col·laboradors

235,28 €

600,00 €

Diputació de Tarragona

Altres diputacions col·laboradors

30.000,00 €
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En aquest apartat, hi trobareu la llista de tots els projectes consignats durant l'any 2010.

És a dir, els projectes als quals els socis i col·laboradors del Fons Català s'han compromès

a donar suport econòmicament. El pagament als projectes esmentats s'ha fet a mesura que

els socis han fet efectius els seus compromisos, per la qual cosa hi haurà projectes

consignats durant l'any 2010 que hauran rebut els recursos durant l'any 2011.

Amb l'objectiu de facilitar la cerca dels projectes, els hem organitzat en taules per àrees

geogràfiques, ordenats per països i per número. També podreu trobar aquestes dades a la

pàgina web del Fons (www.fonscatala.org, a l'apartat Projectes).



De cada projecte s'inclou la següent informació: número d'identificació, títol, entitats i/o

institucions que han presentat el projecte, aportació del Fons Català (import total que la

institució aporta al projecte), import consignat (compromès pels socis del Fons Català l'any

2010) i la llista de les institucions finançadores, que són els ajuntaments i institucions

socis del Fons que s'han compromès a donar suport econòmic al projecte (en el cas de

projectes plurianuals la llista inclou tots els finançadors que hi han participat durant tot

el període d'execució del projecte).

Projecte 2261. Autonomia de les dones Maia-K'iche: enfortiment de capacitats per a la participació comunitària i municipal (Guatemala). Cooperacció
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Àfrica Subsahariana

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Projectes que han rebut consignacions

en el transcurs de l'any 2010

Projectes

Burkina Faso

Camerun

Etiòpia

Gàmbia

Ghana

Guinea Conakry

Malawi

Mali

Níger

Senegal

Tanzània

Txad

4

4

3

2

2

1

1

2

1

13

1

1

Amèrica Central i Mèxic

13
14
15
16
17
18
19

El Salvador

Guatemala

Hondures

Mèxic

Nicaragua

Catalunya-Nicaragua

Diversos països

12

4

2

3

27

1

2

Àsia

20 Índia 5

Carib

21
22
23

Cuba

Haití

República Dominicana

6

8

1

Mediterrània

24
25
26
27
28

Algèria

Marroc

Mauritània

Palestina

Sàhara Occidental

1

8

1

2

5

Sud-amèrica

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Argentina

Bolívia

Brasil

Colòmbia

Equador

Paraguai

Perú

Uruguai

Diversos països

1

3

2

5

10

1

6

1

3

Sensibilització

38 Catalunya 23

02

03

20

07

27

12

11
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ÀREA DE CENTREAMÈRICA, MÈXIC I CARIB

Un any més, el Fons Català ha tingut aquesta zona geogràfica com una de les prioritats en l'acció de cooperació al desenvolupament,

ja que són molts els ajuntaments que mantenen vincles estables amb municipis de la regió. Per garantir un bon seguiment

dels projectes i una interlocució constant amb les contraparts, el Fons Català continua tenint una oficina permanent a Managua

i dóna suport a les delegacions institucionals de càrrecs electes o tècnics locals que visiten aquests països.

L'any 2010 hem continuat acompanyant processos d'enfortiment institucional als governs locals de la regió, amb la certesa

que una bona gestió del territori passa per la dotació d'instruments de planificació i per la coordinació en àmbits supralocals.

El programa Municipia, amb fons de l'AECID, ha permès continuar donant suport a iniciatives de suport a mancomunitats

d'El Salvador i Guatemala, que també compten amb contrapartides d'ajuntaments socis. Es tracta de processos de caràcter

microregional que han permès incidir en diferents àrees clau de la política local: gestió de residus i educació mediambiental,

actualització cadastral, desenvolupament econòmic per a micro i petites empreses, o creació de plans estratègics i plans

directors.

La gestió de l'aigua també ha estat una de les línies que ha concertat esforços simultanis, amb suports tècnics d'ONG

especialitzades i la participació d'ajuntaments catalans agermanats amb municipis del Sud. Així, s'han impulsat polítiques

de gestió pública de l'aigua amb la creació de comitès comunitaris i l'elaboració de diagnòstics rurals (San Miguelito,

Nicaragua), s'ha planificat la creació d'un pla tècnic integral per proveir d'aigua una comunitat miskita (Puerto Cabezas,

Nicaragua) o s'han rehabilitat sistemes de canonades afectats per tempestes tropicals (Olocuilta, El Salvador).

Altres accions destacades són les encaminades a garantir polítiques d'igualtat de gènere als consells municipals de El

Salvador, o la prevenció de la violència a través de l'art infantil i juvenil en aquest mateix país. En el cas de Cuba o Nicaragua

han continuat les relacions d'agermanament des de diferents nivells, que han possibilitat la construcció de noves infraestructures

o el treball més social de caràcter educatiu, entre molts possibles exemples.

Malgrat el difícil context polític viscut tot l'any 2010 a Hondures, o la fragilitat institucional de Guatemala (amb el crim

organitzat penetrant bona part del teixit oficial), la consolidació democràtica de la regió, la participació ciutadana i la

governabilitat continuen sent eixos transversals del nostre compromís amb Centreamèrica i els seus habitants. Aquesta és

la nostra aposta de futur, per la qual continuem treballant dia a dia.

Projecte 2268. Construcció d'un equipament poliesportiu a l'escuela Francisca

González de Chichigalpa (Nicaragua). AMPA CEIP Escola Jungfrau de Badalona

Projecte 2180. Descentralització i transparència municipal

al municipi de La Labor (Hondures). ASONOG-Asociación

de Organismos no Gubernamentales
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

CATALUNYA - LLATINOAMÈRICA

2178 Agenda Llatinoamericana Mundial 2011

- Campanya 2010

Comissió Agenda Llatinoameri-

cana

44.365,41

Institucions finançadores

48.801,95

Ajuntament d'Arbúcies, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Calella,

Ajuntament de Girona, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament

de Manlleu, Ajuntament de Mataró, Ajuntament d'Olot, Ajuntament de Reus, Ajuntament de

Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Diputació de Girona

DIVERSOS CENTREAMÈRICA

2186 Enfortiment de la capacitat jurídica i

institucional de funcionaris dels governs

municipals a Centreamèrica-2

Asociación Dar, EPF-Asociación

Estudios para el Futuro

20.000,00

Institucions finançadores

22.000,00

Diputació de Barcelona

EL SALVADOR

1680 Contribució a les dinàmiques de

desenvolupament al Bajo Lempa

FUNDE - Fundación Nacional

para el Desarrollo

23.562,17

Institucions finançadores

3.918,39

Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català de Cooperació

1719 Rehabilitació de l'edifici de

l'expenitenciaria de Santa Tecla per a

la instal·lació del museu de la ciutat

Alcaldía Municipal de Santa

Tecla

101.818,18

Institucions finançadores

21.150,00

Ajuntament de Begur, Ajuntament del Bruc, Ajuntament d'Esterri de Cardós, Ajuntament de

Sils, Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona

1849 Prevenció de la violència juvenil a través

de l'art a Quezaltepeque

Alcaldía Municipal de

Quezaltepeque

59.431,82

Institucions finançadores

27.691,00

Ajuntament de Begur, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Castelló d'Empúries, Ajuntament

de Gelida, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Masquefa, Ajuntament

de Polinyà, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Sallent, Ajuntament de Viladecans

PROJECTES CONSIGNATS L'ANY 2010
CENTREAMÈRICA

1877 Institut de formació integral Padre

Segundo Montes

Fundación Segundo y Santiago

Montes, Fundación Segundo

Montes, Ajuntament de

Castelldefels, Ajuntament

d'Esplugues de Llobregat,

Ajuntament de Molins de Rei

66.267,41

Institucions finançadores

15.432,15

Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Molins de

Rei, Ajuntament de Palafrugell

2054 Enfortiment organitzatiu mancomunat

i foment d'iniciatives productives per al

desenvolupament econòmic local al nord

de Morazán

CECADE - Centro de

Capacitación y Promoción de la

Democracia

66.327,94

Institucions finançadores

10.000,00

Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Viladecans, Diputació de Barcelona

2198 Suport a estratègies de les organitzacions

sindicals centreamericanes per a

l'assoliment dels objectius de l'OIT

Fundació Pau i Solidaritat,

Ajuntament de Mataró

21.402,99

Institucions finançadores

23.543,29

Ajuntament de Mataró

2123 Comprendre el passat per construir el

futur. Creació d'un centre de

documentació per la pau i la

reconciliació nacional

Tazumal Catalunya -

Centreamèrica, Ajuntament de

Castelldefels

38.481,06

Institucions finançadores

24.329,17

Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Granollers
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2185 Enfortiment de les capacitats per al bon

exercici de les dones autoritats locals

a El Salvador

Andrysas-Asociación Nacional

de Regidoras Síndicas y

Alcaldesas

21.272,73

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

23.400,00

Ajuntament de Roses, Diputació de Barcelona

GUATEMALA

2209 TINAMIT 2010-2012 organització

sociosindical per a la governabilitat a

Guatemala

Fundació Josep Comaposada -

Sindicalistes Solidaris,

Ajuntament d'Igualada,

Ajuntament de Santa Coloma

de Gramenet

15.959,53

Institucions finançadores

17.555,48

2206 Formació musical i organitzativa dels

grups de música del Bajo Lempa 2010

Associació d'Agermanament

Igualada-Nueva Esperanza,

Ajuntament d'Igualada

8.546,00

Institucions finançadores

9.400,60

Ajuntament d'Igualada

2224 Enfortiment i divulgació de

l'agermanament entre ACUSDEBAL i

Corbera de Llobregat

ACUDESBAL, Ajuntament de

Corbera de Llobregat

2.272,73

Institucions finançadores

2.500,00

Ajuntament de Corbera de Llobregat

2250 Promoció i defensa dels drets humans

a favor dels infants desapareguts a causa

del conflicte armat a el Salvador

Entrepobles, Ajuntament de

Castellar del Vallès

16.050,00

Institucions finançadores

17.655,00

Ajuntament de Castellar del Vallès

2271 Horts familiars orgànics per a la

comunitat de Caluco

ADRA-Badalona, Ajuntament de

Badalona

11.269,12

Institucions finançadores

12.396,03

Ajuntament de Badalona

Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2240 Dones maies construint el benestar

dels seus pobles

Cooperacció, Ajuntament de

Santa Coloma de Gramenet

12.127,34

Institucions finançadores

13.340,08

Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Santa Coloma de

Gramenet

2261 Autonomia de les dones Maia-K'iche:

enfortiment de capacitats per a la

participació comunitària i municipal

Cooperacció, Ajuntament de

Sant Sadurní d'Anoia

10.069,10

Institucions finançadores

11.076,01

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

2272 Dones maies construint el benestar

dels seus pobles

Cooperacció, Ajuntament de

Badalona

15.236,67

Institucions finançadores

16.760,34

Ajuntament de Badalona

HONDURES

2180 Descentralització i transparència

municipal al municipi de La Labor

ASONOG-Asociación de

Organismos no Gubernamentales

30.000,00

Institucions finançadores

33.000,00

Ajuntament d'Alpens, Ajuntament de Fontcoberta, Ajuntament de Llavorsí, Ajuntament de Pals,

Ajuntament de Súria, Ajuntament de Torrelavit, Ajuntament de Viladecans, Consell Comarcal

del Berguedà, Consell Comarcal de la Selva, Diputació de Girona

2201 Construcció d'un edifici per a l'escola

Dionisio Herrera del municipi de

Villanueva

Acció Solidària i Logística,

Ajuntament de Sant Just

Desvern

11.837,27

Institucions finançadores

13.021,00

Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Sant Just Desvern
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NICARAGUA

1093 Construcció d'un molí de batre arròs a

Kukra Hill

GRIC - Grup Solidari de Quart

(SolidariQuart), Comité de

Hermanamiento Kukrahill Quart,

Ajuntament de Quart

12.820,00

Institucions finançadores

3.236,75

Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Quart, recursos propis del Fons Català de

Cooperació

1559 Campanya d'alfabetització a Nicaragua Plataforma per una Nicaragua

Lliure d'Analfabetisme, AEPCFA

- Asociación de Educación

Popular Carlos Fonseca Amador

109.985,96

Institucions finançadores

1.650,00

Ajuntament de Badalona, Ajuntament de les Cabanyes, Ajuntament de Celrà, Ajuntament

d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de la Fatarella, Ajuntament de Girona, Ajuntament de

Malgrat de Mar, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament

de Roquetes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant

Pere de Ribes, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Maria de

Palautordera, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Ajuntament de Subirats, Ajuntament de Torroella

de Montgrí, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Diputació de Girona, Fòrum per la Solidaritat,

Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català

1660 Construcció d'una llar d'avis a El Sauce Solidaritat Sense Mons,

Ajuntament de Castelldefels

85.286,25

Institucions finançadores

22.809,18

Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

1664 Institut d'Habilitació i Capacitació

Tècnica - IHFOCATT

Fundació Josep Comaposada -

Sindicalistes Solidaris,

Ajuntament de Mataró

231.328,19

Institucions finançadores

82.269,07

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Mataró,

Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ajuntament de

Torroella de Montgrí, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1876 Salvando el nido, casa comunal Boris

Vega

Associació Catalana de

Solidaritat amb Nicaragua i

Centreamèrica de Nou Barris,

Col·lectiu de teatre Epma,

Ajuntament de Mataró

64.957,14

Institucions finançadores

19.225,59

Ajuntament de Mataró

2037 Microempresa de dones de la zona rural

i urbana del municipi de Somoto- III

etapa

Alcaldía Municipal de Somoto,

Ajuntament de Vic

29.595,91

Institucions finançadores

14.305,50

Ajuntament de Vic

2089 Projecte CENIC - Centre de Nutrició i

Capacitació a San Juan de Limay

Fundación Hermanamiento

l'Esquirol-San Juan de Limay-

FHERL'ESLI, Ajuntament de

Santa Maria de Corcó

42.920,38

Institucions finançadores

16.529,00

Ajuntament d'Aiguafreda, Ajuntament de les Cabanyes, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament

de Santa Maria de Corcó, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Torelló,

Ajuntament de Vilafant

2114 Centre d'atenció social i integral de la

infància, l'adolescència, la joventut i la

dona - 2

Asociación Vínculos Ahimsa Pro

Nicaragua, Ajuntament de Badia

del Vallès

18.145,45

Institucions finançadores

15.460,00

Ajuntament d'Anglès, Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament

de la Roca del Vallès

2134 Escola de secundària Las Pozas a Cinco

Pinos

Alcaldía Municipal de San Juan

de Cinco Pinos, Ajuntament de

Mollet del Vallès

40.909,09

Institucions finançadores

12.000,00

Ajuntament de Mollet del Vallès

2138 Dotació de plaques solars a les

comunitats d'Hualcalpizque, Azacualpa

i La Lima de Santa Rosa del Peñón

Alcaldía Municipal de Santa

Rosa del Peñón, Ajuntament de

la Seu d'Urgell

9.999,99

Institucions finançadores

6.000,00

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

2170 Radio Humedales a San Miguelito Associació d'Amistat San

Miguelito-Sant Boi, Ajuntament

de Sant Boi de Llobregat

17.735,45

Institucions finançadores

11.000,00

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

2171 San Miguelito 2010: trànsit de

l'economia de subsistència a l'economia

productiva

Desos, Opció Solidària,

Ajuntament de Sant Boi de

Llobregat

10.000,00

Institucions finançadores

11.000,00

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

2175 Ampliació del projecte de recuperació

de cacau crioll a la RAAN

Fundació Kab K'uh, Ajuntament

de Vic

7.605,09

Institucions finançadores

8.365,60

Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Vic

2177 Acompanyament i suport sobre el terreny

dels projectes de desenvolupament del

departament Matagalpa

Consell Comarcal del Vallès

Occidental, Fons Català de

Cooperació al Desenvolupament

3.000,00

Institucions finançadores

3.000,00

Consell Comarcal del Vallès Occidental

2190 Millora del servei d'escorxador muncipal

de Larreynaga-Malpaisillo

Popol Na-Fundación para la

promoción y el desarrollo

municipal

39.909,09

Institucions finançadores

10.900,00

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

2204 Programa de desenvolupament econòmic

basat en el turisme comunitari sostenible

AMUNORCHI 2010 - 2011

Fundació Pau i Solidaritat  CCOO

- Vallès Oriental Maresme,

Ajuntament de La Garriga

8.100,00

Institucions finançadores

8.910,00

Ajuntament de la Garriga

2226 Atenció visual a la campanya nacional

d'alfabetització 'Yo sí puedo' i

postalfabetització de Nicaragua

Òptics x Món, Ajuntament de

Santa Coloma de Gramenet

7.170,66

Institucions finançadores

7.887,73

Ajuntament de Porqueres , Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2230 Banc comunitari per a la millora i la

construcció d'habitatge gestionat per

l'Organización de Mujeres Rurals a

Matagalpa-2

Ajuntament de Santa Coloma

de Gramenet, Grup de Suport

al Colectivo de Mujeres de

Matagalpa

12.745,69

Institucions finançadores

14.020,26

Ajuntament de Figueres, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2241 Enfortiment de l'empoderament jurídic

en matèria laboral a les zones franques

del departament de Masaya-2

Associació Grup d'Amistat amb

Amèrica Llatina - Huayna,

Ajuntament de Santa Coloma

de Gramenet

7.788,29

Institucions finançadores

8.567,12

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2249 Iniciatives econòmiques rurals i

enfortiment de capacitats de beneficiaris

de comunitats rurals d'Estelí

Fundació Osona Solidària,

Ajuntament de Manlleu, Consell

Comarcal d'Osona

11.602,25

Institucions finançadores

12.762,47

Ajuntament de Manlleu, Consell Comarcal d'Osona

2255 Proveïment d'aigua i sanejament a la

comunitat de Kwakwil a Puerto Cabezas

Associació Catalana d'Enginyeria

sense Fronteres, Alcaldía

Municipal de Puerto Cabezas-

Bilwi, Ajuntament de Sant Pere

de Ribes, Ajuntament de

Vilafranca del Penedès

41.477,27

Institucions finançadores

45.625,00

Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2262 Construcció de latrines a tot el municipi

de Cárdenas

Alcaldía Municipal de Cárdenas,

Ajuntament de Malgrat de Mar

4.727,27

Institucions finançadores

5.200,00

Ajuntament de Malgrat de Mar
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2263 Electrificació d'1,5 km a Sota Caballo,

Cárdenas

Alcaldía Municipal de Cárdenas,

Ajuntament de Malgrat de Mar

8.181,82

Institucions finançadores

9.000,00

Ajuntament de Malgrat de Mar

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

MÈXIC

1521 Enfortiment de les capacitats

organitzatives, productives i educatives

per les dones de MUSA

Grup Tercer Món - Mataró,

Ajuntament de Mataró

386.508,53

Institucions finançadores

59.243,98

PROJECTES CONSIGNATS L'ANY 2010
AMÈRICA DEL NORD

Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de la Seu

d'Urgell, Confederació de Cooperatives de Catalunya

2265 Enfortiment de la seguretat alimentària

rural i la distribució fins el consumidor

final

ACBN-Associació Catalana de

Brigadistes a Nicaragua,

Ajuntament de Badalona

12.383,18

Institucions finançadores

13.621,50

Ajuntament de Badalona

2268 Construcció d'un equipament

poliesportiu a l'escuela Francisca

González de Chichigalpa

AMPA CEIP Escola Jungfrau,

Ajuntament de Badalona

17.798,03

Institucions finançadores

19.577,83

Ajuntament de Badalona

2324 Microcrèdits per a dones emprenedores

de Puerto Cabezas-Bilwi

Alcaldía Municipal de Puerto

Cabezas-Bilwi, Ajuntament de

Vilafranca del Penedès

27.898,69

Institucions finançadores

30.688,56

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2187 Enfortiment de la gestió democràtica,

incloent i solidària del govern popular

d'Iztapalapa

COPEVI-Centro Operacional de

Vivienda y Poblamiento

20.000,00

Institucions finançadores

22.000,00

Ajuntament de Begur, Diputació de Girona

2288 Creació d'un centre de desenvolupament

integral dins el projecte general 'per a

un futur millor dels nostres infants a

Chiapas'

Església Evangèlica Baptista de

Cerdanyola, Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

11.234,31

Institucions finançadores

12.357,74

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

CUBA

2009 Reconstrucció del municipi de Gibara Dirección de Relaciones

Internacionales de la Asamblea

Provincial del Poder Popular de

Holguín

67.288,93

Institucions finançadores

9.117,82

PROJECTES CONSIGNATS L'ANY 2010
CARIB

Institut Municipal d'Educació - Mataró

Projecte 1804. Projecte escola primària Bresma a Port au
Prince (Haití). Familias sin Fronteras por la Infancia

Projecte 2322. Escola Jesús Lancha a Guanabacoa 2010 (Cuba). Ajut al Poble
Cubà, La Habana

2235 Dotació de materials per a la

rehabilitació del círculo infantil Mariana

Grajales Coello

Casal d'Amistat amb Cuba 'José

Sánchez'- Santa Coloma de

Gramenet, Ajuntament de Santa

Coloma de Gramenet

6.500,00

Institucions finançadores

7.150,00

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2247 Centre de rehabilitació infantil pediàtrica

'Senen Casas Regueiro'-2010

Fundació Humanitària Dr. Trueta,

Ajuntament de Castellbisbal,

Consell Comarcal d'Osona

9.657,00

Institucions finançadores

10.622,70

Ajuntament de Castellbisbal, Consell Comarcal d'Osona

2266 Microsistema amb energia solar

fotovoltaica connectat a la xarxa elèctrica

nacional

Casal d'Amistat amb Cuba de

Badalona, Ajuntament de

Badalona

25.240,57

Institucions finançadores

27.764,63

Ajuntament de Badalona

2284 Reanimació de les instal·lacions

esportives de la comunitat Punta de

Maisí per propiciar l'esport

FADES - Foment i Ajuda al

Desenvolupament Econòmic i

Social, Ajuntament de Santa

Margarida i els Monjos

1.974,68

Institucions finançadores

2.172,15

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

1804 Projecte escola primària Bresma a Port

au Prince

Familias sin Fronteras por la

Infancia, Ajuntament

d'Argentona

26.594,69

Institucions finançadores

2.000,00

Ajuntament d'Alella, Ajuntament d'Argentona, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de

Castellar del Vallès

HAITÍ

2210 Granja-Escola Divino Sembrador 2010 Sembradores sin Fronteras,

Ajuntament d'Igualada

7.200,00

Institucions finançadores

7.920,00

Ajuntament d'Igualada

REPÚBLICA DOMINICANA

2322 Escola Jesús Lancha a Guanabacoa

2010

Ajut al Poble Cubà-La Habana,

Ajuntament de Molins de Rei

6.000,00

Institucions finançadores

6.000,00

Ajuntament de Molins de Rei

2200 Xarxa Alphonse Arcelin: xarxa de

solidaritat intermunicipal a Nippes

GRAPPH-Grupo de Apoyo al

Pueblo de Haití, Ajuntament de

Cambrils

4.636,36

Institucions finançadores

5.100,00

Ajuntament de Cambrils , Campanya Ciutadana (Ajuntament de Cambrils)



ÀREES D'ÀFRICA, MEDITERRÀNIA I ÀSIA
Les àrees d'Àfrica, Àsia i Mediterrània han experimentat un lleuger augment del nombre de projectes en marxa i dels països

on treballem en comparació amb els de l'any passat. Així, s'ha passat de gestionar 160 projectes als actuals 180, i ara

treballem a 33 països en lloc dels 30 del 2009.

Es consoliden el Marroc a l'àrea Mediterrània i el Senegal a la d'Àfrica com els dos països prioritaris, on el volum de la

cooperació descentralitzada catalana és més important. Aquest fet es deu, entre d'altres raons, a la presència d'importants

col·lectius de població migrada originària d'aquests països que, a través d'associacions de codesenvolupament i d'altres,

han aconseguit que la situació als seus països es visualitzi i que els ciutadans del Nord coneguin una mica millor la realitat

del Sud, lluny d'estereotips. Aquesta va ser una de les conclusions de la “1a Jornada de Codesenvolupament a l'Àfrica”,

celebrada el mes de maig a Barcelona que va aplegar autoritats del Senegal, Marroc i Gàmbia, a més de la presència de

més de 40 municipis catalans. Aquesta jornada va ser organitzada pel Fons Català en conveni amb l'Agència Catalana de

Cooperació al Desenvolupament. Des del Fons es continua donant suport als municipis i associacions que vulguin treballar

en codesenvolupament i es procura que, al marge de les actuacions pròpies de cada ajuntament, el projecte en si tingui

una qualitat tècnica que millori l'impacte al terreny i que sigui un projecte realment decidit i proposat per les contraparts

del país d'origen i harmonitzats amb les polítiques estatals. I també cal que es reforcin les capacitats d'aquestes contraparts.

L'altre país convidat a la Jornada va ser Gàmbia. Aquest país va ser un dels pioners en projectes de codesenvolupament i

que torna a aparèixer amb força dins del mapa de la cooperació descentralitzada catalana. En aquest sentit, i en conveni

altre cop amb l'ACCD, el Fons ha incorporat una persona que s'ha ocupat amb èxit de dinamitzar aquesta cooperació i de

donar suport tècnic als ajuntaments catalans que estan treballant a Gàmbia. Així, s'han establert vincles importants amb

l'Ambaixada de Gambia a Espanya i amb els responsables de la Direcció Regional de Salut de la Regió d'Upper River per

treballar conjuntament en aquest àmbit i s'ha creat un grup de treball per Gàmbia composat per diversos municipis catalans.

A l'àrea de la Mediterrània, s'ha creat una xarxa entre municipis catalans i de la regió de Tànger-Tetuan del Marroc. L'objectiu

és l'intercanvi d'experiències entre els ajuntaments d'ambdues ribes de la Mediterrània i establir contactes entre les associacions

d'immigrants i els governs dels seus pobles d'origen, fent d'aquesta manera de pont entre administracions i societat civil.

Dins la mateixa àrea, el Fons ha destinat els recursos obtinguts en la Campanya oberta el gener 2009 després de la intervenció

de l'exèrcit israelià a Gaza a la reconstrucció i rehabilitació de l'entorn del “Peace Park Barcelona” a Gaza, projecte encapçalat

per l'Ajuntament de Barcelona.

A l'àrea d'Àsia s'ha obert Campanya per pal·liar els efectes de les inundacions al Pakistan del juliol 2010. Atès que el Fons

no treballa en aquest país, s'han iniciat contactes amb el Comitè Català de l'ACNUR i amb la UNICEF-Catalunya amb l'objectiu

d'identificar projectes als qual es puguin destinar els recursos aportats pels ajuntaments a la campanya.

L'Índia continua essent el país amb més projectes d'aquesta àrea.

Projecte 1724. Construcció d'un pou, distribució d'aigua
i producció hortícola a Sandaga (Senegal). Associació d'Ajut
Social i Cultural al Senegal "Sandaga"

Projecte 2018. Escolarització de nens i nenes de 6 a 15 anys mitjançant
la realització d'infraestuctures escolars a Tanseiga (Burkina Faso).
Desenvolupament a l'Àfrica. Songtaaba
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

BURKINA FASO

2018 Escolarització de nens i nenes de 6 a

15 anys mitjançant la realització

d'infraestuctures escolars a Tanseiga

Desenvolupament a l'Àfrica.

Songtaaba, Ajuntament de

Molins de Rei

94.074,09

Institucions finançadores

26.556,62

Ajuntament de Begues, Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Ajuntament de Castellbisbal,

Ajuntament de Cornellà del Terri, Ajuntament d'Esparreguera, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament

de Molins de Rei, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de Vilassar de

Mar, Diputació de Girona

PROJECTES CONSIGNATS L'ANY 2010
ÀFRICA

2238 Ampliació del centre d'ensenyament

secundari de Guiba

ACAU-Associació Coordinadora

d'Ajuda Unida, Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès,

Ajuntament de Santa Coloma

de Gramenet

21.495,44

Institucions finançadores

23.644,98

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

CAMERUN

2029 Construcció de dos pous d'aigua potable

i la xarxa de subministrament a dipòsit

a Bakou

Associació Socio-Cultural Selva

Camerun, Ajuntament de

Viladecans

38.099,10

Institucions finançadores

6.500,00

Ajuntament de Begues, Ajuntament d'Esparreguera, Ajuntament d'Orís, Ajuntament de Vilassar

de Mar, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

2244 Millora de la subsistència de 100

famílies al departament de Tenkodogo

mitjançant l'augment de la seguretat

alimentària

Aigua per al Sahel, Ajuntament

de Santa Coloma de Gramenet

7.782,43

Institucions finançadores

8.560,66

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2321 Ajut en materials de construcció per a

cases de famílies afectades per pluges

torrencials a Ouagadougou

Desenvolupament a l'Àfrica.

Songtaaba, Ajuntament de

Molins de Rei

32.681,82

Institucions finançadores

35.950,00

Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament d'Orís, recursos propis del Fons Català

2246 Educació és llibertat: promoció de la

dona rural de Lebialem a través cursos

d'alfababetització i educació bàsica

IDH Igual - Índex de

Desenvolupament Humà Igual,

Ajuntament de Castellbisbal

6.030,00

Institucions finançadores

6.633,00

Ajuntament de Castellbisbal

2252 Pla de desenvolupament local de Nkam Agermanament Sense Fronteres,

Ajuntament de Castellar del

Vallès

3.272,73

Institucions finançadores

3.600,00

Ajuntament de Castellar del Vallès

2260 Conjunt d'habitatges per a mestres de

l'escola de Blangoua

ONG Ajut i Solidaritat Makary-

Blangoua, Parròquia de Sant

Sadurní d'Anoia, Ajuntament de

Sant Sadurní d'Anoia

10.033,80

Institucions finançadores

11.037,18

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

COSTA D'IVORI

2214 Millora de les condicions sanitàries al

barri de Chu Basfond

ADESCI-Associació pel

Desenvolupament de Costa

d'Ivori, Ajuntament d'Igualada

4.277,00

Institucions finançadores

4.704,70

Ajuntament d'Igualada
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

ETIÒPIA

2220 Millora de les condicions de vida de les

comunitats de la conca hidrogràfica

Atseday-Girarber

Creu Roja de Catalunya-Àrea

de Cooperació Internacional,

Ajuntament d'Igualada

10.800,00

Institucions finançadores

11.880,00

Ajuntament d'Igualada

GÀMBIA

1820 Suport a la rehabilitació i funcionament

del centre de salut de Yorobawol

Associació d'Immigrants de

Malgrat, AFDEC-Association

pour la Formation, le

Développement, l'Education et

la Culture, Ajuntament de

Malgrat de Mar

191.298,66

Institucions finançadores

3.400,00

Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Mollet del Vallès,

Ajuntament de Polinyà, Associació d'Immigrants de Malgrat

2236 Desenvolupament del centre de Diagubu

Batapa

Amics i Amigues de Diabugu

Batapa, Ajuntament de Santa

Coloma de Gramenet

12.000,00

Institucions finançadores

13.200,00

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

GHANA

2172 Chamba, desenvolupament

socioeconòmic 2010-2011

Veus Diverses, Ajuntament de

Vic, Consell Comarcal d'Osona

15.798,25

Institucions finançadores

17.378,07

Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d'Osona, recursos propis del Fons Català

2228 Seguretat alimentària al kebele 03 de

Menz Gera

Creu Roja de Catalunya-Àrea

de Cooperació Internacional,

Creu Roja - Barcelonès Nord,

Ajuntament de Cerdanyola del

Vallès, Ajuntament de Sant

Sadurní d'Anoia, Ajuntament

de Santa Coloma de Gramenet

30.800,12

Institucions finançadores

33.880,13

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Santa

Coloma de Gramenet

2290 Programa de desenvolupament agrícola

a la ciutat de Wukro

Associació per al

Desenvolupament de la Infància

d'Àfrica - ADIA, Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

20.087,55

Institucions finançadores

22.096,31

Ajuntament de Begues, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

2212 Millora de les capacitats pedagògiques

del professorat a la regió de Brong-

Ahafo-2

Mans Unides - Igualada,

Ajuntament d'Igualada

8.100,00

Institucions finançadores

8.910,00

Ajuntament d'Igualada

GUINEA CONAKRY

2199 Suport educatiu, sociocultural i esportiu

per als joves més desfavorits de Conakry

Vols - Voluntariat Solidari,

Ajuntament de Mataró

25.948,44

Institucions finançadores

28.543,29

Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Polinyà

MALAWI

2078 Petits músics del món, Sant Cugat a

l'Àfrica

Joventuts Musicals de Sant

Cugat del Vallès, Ajuntament de

Sant Cugat del Vallès

30.619,71

Institucions finançadores

23.397,61

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
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SENEGAL

1635 Promoció cultural, social i inserció de

joves a Thiaroye

Caldes Solidària, AES-

Association Éducation Solidaire,

Ajuntament de Caldes de

Montbui

126.545,45

Institucions finançadores

5.000,00

Ajuntament de Calafell, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament

de la Sénia

1724 Construcció d'un pou, distribució d'aigua

i producció hortícola a Sandaga

Associació d'Ajut Social i

Cultural al Senegal "Sandaga",

AFDEC-Association pour la

Formation, le Développement,

l'Education et la Culture,

Ajuntament de Mataró

160.166,21

Institucions finançadores

42.098,58

Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sitges

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

MALI

2220 Projecte d'identificació de lluita contra

la mutilació genital femenina

Associació Akiva Aada,

Ajuntament de la Garriga

8.000,00

Institucions finançadores

8.800,00

Ajuntament de la Garriga

2259 Millora de les oportunitats educatives

al barri de Niamana a Bamako

Grup Tercer Món-Mans Unides,

Mans Unides - Barcelona, Mans

Unides - Tortosa, Ajuntament

de Sant Sadurní d'Anoia,

Ajuntament de Tortosa

17.631,04

Institucions finançadores

19.394,14

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Tortosa

NÍGER

2213 Construcció d'un tancat per a cultiu Fundació Campaner, Ajuntament

d'Igualada

4.500,00

Institucions finançadores

4.950,00

Ajuntament d'Igualada

2015 Ampliació del projecte de reconstrucció

de l'escola d'ensenyament primari

d'Affiniam - Ziguinchor

ANAFA - Los Amigos de

Ziguinchor, Ajuntament de

Mataró

72.445,45

Institucions finançadores

3.533,64

Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de

Cornellà del Terri, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de la Roca del

Vallès, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de

Torelló

2035 Construcció i funcionament d'un centre

social i comunitari a Kabrousse (III fase)

Associació d'Amics de l'Escola

Pia al Senegal, Ajuntament de

Mataró

43.234,52

Institucions finançadores

21.150,41

Ajuntament de Mataró

2132 Construcció d'un centre de salut a

Missirah

Associació de Persones

Immigrants de Missirah (Senegal),

Ajuntament de Parets del Vallès

8.017,73

Institucions finançadores

4.330,00

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Parets del Vallès

2173 Promoció econòmica del poble de

Tendouck

Associació de Suport Social i

Psicològic Espais Humans,

Ajuntament de Vic

7.139,00

Institucions finançadores

7.852,90

Ajuntament de Vic

2174 Formació de joves en gestió de centres

socials i en tècniques constructives a

Gassane

Associació una Mà al Senegal,

Ajuntament de Vic, Consell

Comarcal d'Osona

13.075,25

Institucions finançadores

14.382,78

Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d'Osona
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

2191 Reforçament de les capacitats de les

organitzacions comunals de base i dels

electes locals de noves col·lectivitats

locals a Tambacounda

Agence Régionale de

Développement de

Tambacounda- Ard Tamba

15.000,00

Institucions finançadores

1.900,00

Ajuntament de Montornès del Vallès

2192 Construcció d'una cantina municipal

a Oussouye

Commune d'Oussouye 22.000,00

Institucions finançadores

24.200,00

Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Sils, Diputació de Girona

2211 Suport a la millora de l'ensenyament

de les llengües wolof i francesa a la

població de Pikine

Fundació Educació Solidària -

Escola Pia, Ajuntament

d'Igualada

6.750,00

Institucions finançadores

7.425,00

Ajuntament d'Igualada

2253 Desenvolupament integral de l'aldea de

Koutal-2a fase

GESTA (Associació Humanitària

per la Salut i el

Desenvolupament), Ajuntament

de Castelldefels

22.553,80

Institucions finançadores

24.809,18

Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Figueres

2264 Assistència sanitària i distribució de

medicaments a la regió de Thiès

GESTA (Associació Humanitària

per la Salut i el

Desenvolupament), Ajuntament

de Badalona

6.924,87

Institucions finançadores

7.617,36

Ajuntament de Badalona

2319 Formació i cooperació sanitària pel

desenvolupament del districte sanitari

de Tionck-Essyl

Associació Intercultural i de

Solidaritat Teranga, Ajuntament

de Molins de Rei

3.500,00

Institucions finançadores

3.500,00

Ajuntament de Molins de Rei

TANZÀNIA

2283 Millora de les condicions de vida de les

persones albines i amb condicions

especials a Kabanga School

AIPC Pandora, Ajuntament de

Castellbisbal

17.125,00

Institucions finançadores

18.837,50

Ajuntament de Castellbisbal

TXAD

2215 Programa de prevenció, diagnòstic i

tractament de la transmissió

maternoinfantil del VIH/SIDA a Goundi

Fundació Salut i Societat Sense

Fronteres (FSSF), Ajuntament

d'Igualada

4.277,00

Institucions finançadores

4.704,70

Ajuntament d'Igualada
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mediambientals a la comuna rural del

Zinat

ADEO - Association de

Developpement et

d'Environement Oued Laou

20.000,00

Institucions finançadores

5.000,00

Ajuntament de Sallent

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

ALGÈRIA

2285 Suport a la dinamització de la formació

sindical per a l'enfortiment de l'acció

dels treballadors com a agents

democratitzadors a Algèria-2

Fundació Pau i Solidaritat,

Ajuntament de Cerdanyola del

Vallès

11.270,61

Institucions finançadores

12.397,67

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

PROJECTES CONSIGNATS L'ANY 2010
ÀREA MEDITERRÀNIA

454 Tamassint: promoció de l'agricultura

sostenible i desenvolupament rural a la

plana d'Izoughar

Federació d'Associacions de

Veïns de Mataró, Associació

d'Immigrants Marroquins a

Catalunya per a la Integració,

Ajuntament de Mataró

392.434,06

Institucions finançadores

34.623,60

Ajuntament d'Alella, Ajuntament del Bruc, Ajuntament d'Esparreguera, Ajuntament de la Llagosta,

Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament

de la Seu d'Urgell, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Viladecans, Consell

Comarcal del Baix Empordà, Consell Comarcal del Maresme, Fons Mallorquí de Solidaritat i

Cooperació, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

MARROC

Projecte 2267. Millora de les condicions socioeducatives
d'alumnes i professors de l'escola d'Imharchen, comuna de
Beni Chiker (Marroc). ACPP-Assemblea de Cooperació per
la Pau

Projecte 2242. Ulls del Sàhara 2010-2012. Suport integral a l'atenció oftalmològica
i òptica de la població sahrauí (Poble Sahrauí).  Fundació privada Ulls del Món

2183 Suport a les institucions i a la societat

civil per a la millora de les condicions

d'higiene i medi ambient de la Vall del

Toudgh

FAD-Fédération des Associations

de Développement de Tinghir

23.000,00

Institucions finançadores

25.300,00

Diputació de Barcelona

2184 Acompanyament per la instauració d'una

dinàmica local de desenvolupament

sostenible a la comuna rural de Bni Idder

Commune Rurale de Bni Idder,

Fondation Socioculturelle Ibn

Batouta (FSCIB)

20.000,00

Institucions finançadores

22.000,00

Diputació de Barcelona



Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

POBLE SAHRAUÍ

2076 Garantir la continuïtat del laboratori de

medicaments essencials als

campaments de refugiats de Tindouf i

formació de personal

Medicus Mundi Catalunya,

Ajuntament de Sant Cugat del

Vallès

58.862,06

Institucions finançadores

23.837,00

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Manresa,

Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Diputació

de Girona
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2239 Foment d'una educació bàsica de

qualitat, inclusiva i en igualtat a les

escoles de Tànger

Associació Wafae, Ajuntament

de Santa Coloma de Gramenet

11.863,64

Institucions finançadores

13.050,00

Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2258 Impulsar una política educativa basada

en drets humans, drets dels infants i

equitat de gènere a 10 escoles d'Al

Hoceima

Equalmón, Ajuntament de Sant

Sadurní d'Anoia

8.512,15

Institucions finançadores

9.363,37

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

2267 Millora de les condicions socioeducatives

d'alumnes i professors de l'escola

d'Imharchen, comuna de Beni Chiker

ACPP - Assemblea de

Cooperació per la Pau,

Ajuntament de Badalona

13.139,62

Institucions finançadores

14.453,58

Ajuntament de Badalona

2282 Ampliació d'una escola de primària al

ksar Maâdid d'Erfoud

Commune Rurale d'Arabes

Sabbah Ziz, Association Ziz

Accueil des Oeuvres Culturelles

et Socio-Touristiques, Ajuntament

de Barberà del Vallès

22.409,09

Institucions finançadores

24.650,00

Ajuntament de Barberà del Vallès

MAURITÀNIA

1164 Programa de desenvolupament econòmic

i de dinamització comunitària del poble

de Diogontoro

Unió de Treballadors de

Mauritània a Espanya,

Ajuntament d'Olot

112.901,33

Institucions finançadores

17.000,00

Ajuntament de Castellfollit de la Roca, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament d'Olot,

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya

PALESTINA

1599 Aliança municipal per la pau al Pròxim

Orient - medi ambient

Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament

67.545,99

Institucions finançadores

12.000,00

Ajuntament d'Olot, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Diputació de Girona

2137 Foment de la 'Cooperativa de Cineastes

Sahrauís' als campaments de refugiats

sahrauís de Tindouf

TEPS-Terres de l'Ebre amb el

Poble Sahrauí, Ajuntament de

Tortosa

5.000,00

Institucions finançadores

1.500,00

Ajuntament de Tortosa

2205 Accions de solidaritat amb el Poble

Sahrauí a Igualada 2010

ACAPS - Anoia, Ajuntament

d'Igualada

15.388,18

Institucions finançadores

16.927,00

Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

2233 Centre de joventuts sahrauís de Dajla Associació de Joves pel Sàhara

Jat Dajla, Ajuntament de Santa

Coloma de Gramenet

7.956,18

Institucions finançadores

8.751,80

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2242 Ulls del Sàhara 2010-2012. Suport

integral a l'atenció oftalmològica i òptica

de la població sahrauí

Fundació privada Ulls del Món,

Ajuntament de Santa Coloma

de Gramenet

44.614,02

Institucions finançadores

49.075,44

Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de la Fatarella, Ajuntament de

Polinyà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Santa Coloma de

Gramenet, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament

de Vilassar de Mar
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

ÍNDIA

1366 Construcció, manteniment i

funcionament d'un centre d'acollida de

nens al districte de Kurnool

HARIBALA - Associació  per a la

col·laboració i desenvolupament

del Tercer Món, Ajuntament de

Mataró

262.285,18

Institucions finançadores

60.839,64

PROJECTES CONSIGNATS L'ANY 2010
ÀSIA

Ajuntament d'Abrera, Ajuntament d'Alcover, Ajuntament de Begur, Ajuntament de la Bisbal

d'Empordà, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Caldes d'Estrac, Ajuntament de

Canyelles, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Granollers, Ajuntament dels Hostalets de

Pierola, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Mont-ras, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament

de la Roca del Vallès, Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, Ajuntament de Sant Gregori,

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera,

Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Vilablareix

2243 Optimització de l'ús de recursos hídrics

mitjançant la promoció del reg per

aspersió al districte d'Anantapur

Fundación Vicente Ferrer,

Ajuntament de Santa Coloma

de Gramenet

14.406,48

Institucions finançadores

15.847,13

Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Torroella de

Montgrí, Ajuntament de Vilassar de Mar

2245 Accés a un habitatge digne per a 47

famílies dàlits del poble de

Chinnannavaripalli

Fundación Vicente Ferrer,

Ajuntament de Castellbisbal

15.181,82

Institucions finançadores

16.700,00

Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Tortosa

2291 Ampliació de l'institut públic de

secundària per a joves de sectors

desfavorits a Yerraguntapali

Fundación Vicente Ferrer,

Ajuntament de Cerdanyola del

Vallès

15.039,65

Institucions finançadores

16.543,61

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Projecte 2317. IProjecte varuna: construcció de 20 pous d'aigua potable per a
la població més necessitada d'Orissa (Índia). Fundació Daniel Shah & Núria
Toneu

2317 Projecte Varuna: construcció de 20 pous

d'aigua potable per a la població més

necessitada d'Orissa

Fundació Daniel Shah & Núria

Toneu, Ajuntament de Manlleu

4.170,00

Institucions finançadores

4.587,00

Ajuntament de Manlleu

Projecte 2243. Optimització ús recursos hídrics mitjançant
promoció reg per aspersió al districte d'Anantapur (Índia).
Fundación Vicente Ferrer



ÀREA DE SUD-AMÈRICA
Des de l'àrea de Sud-amèrica es volen destacar alguns dels projectes aprovats en la convocatòria de projectes 2010 liderada

pel Fons Català:

• PROGRAMA DE COOPERACIÓ ENTRE XARXES DE GOVERNS LOCALS. PLATAFORMA DIÀLEG (Diversos països: Uruguai,

Paraguai, Brasil, Bolívia, Argentina, Veneçuela) que suposa una iniciativa conjunta entre la xarxa de Mercociudades i el Fons

Català. El projecte pretén innovar en les estratègies de cooperació municipalista centrant-les en l'enfortiment institucional

municipal i les seves polítiques públiques, per tal de millorar la governabilitat i la integració regional des d'una visió de socis.

Mercociudades espera la participació activa de municipis socis del Fons per tal d'iniciar una cooperació tècnica en àmbits de

competències municipals com medi ambient, desenvolupament local i gènere. La importància d'aquest projecte rau en l'impacte,

assolit amb pocs recursos i a partir de la priorització d'una cooperació en l'intercanvi d'experiències tècniques o organitzatives.

D'aquesta manera, el projecte es basa en la transferència de coneixements i capacitats tècniques que després es puguin replicar

a l'interior de la xarxa, per tal de contribuir als processos de millora de la qualitat de les pròpies polítiques públiques, alhora

que consolida un espai d'integració en xarxes que enforteix els governs locals i el seu espai d'incidència política.

• ENFORTIMENT INSTITUCIONAL DE LA MANCOMUNITAT PER A LA CONSERVACIÓ I EL MANEIG DEL BOSC I LA VEGETACIÓ

PROTECTORA DEL COLLAY (Equador). Aquesta experiència es va iniciar l'any 2008 i representa un bon exemple de concertació

pública i del tercer sector en matèria de medi ambient. la zona on es desenvolupa el projecte es caracteritza, per una banda,

per l'abundància de recursos naturals i, per l'altra, per alts nivells de pobresa i marginació. Davant les problemàtiques socials

i l'explotació incontrolada de les reserves forestals la Fundación Futuro Latinoamericano (FFL), juntament amb les organitzacions

socials dels cantons, va iniciar un procés de capacitació i de generació de polítiques locals consensuades. Entre els resultats

obtinguts, cal destacar la creació de la Mancomunitat del Collay, que involucra el procés paral·lel de descentralització de la

gestió ambiental dels municipis, i que ha obtingut el suport del Ministeri d'Ambient, que ha creat i format Unitats de Gestió

Ambiental a cadascun dels municipis. El projecte actual preveu aconseguir una corresponsabilitat amb la societat civil a partir

de campanyes de sensibilització i conscienciació, així com la identificació d'accions compensatòries per a la conservació del

bosc a sis cantons de la Província de l'Azuay. A més, el projecte també suposa la generació de capacitats per a l'elaboració i

la gestió de projectes que es desprenen del Pla de Maneig Ambiental, per tal que la Unitat Tècnica, des dels diferents territoris,

contribueixi a l'execució d'aquest pla.

• Finalment, es continua treballant en  la identificació de diferents projectes que treballen aspectes relacionats amb medi

ambient i gestió de residus urbans, els quals es poden articular per trobar sinèrgies entre experiències i consolidar mecanismes

de comunicació per intercanviar capacitats tècniques que promoguin l'enfortiment dels departaments de medi ambient dels

municipis del Sud i dels municipis catalans. En aquest context, el Fons Català pretén liderar aquest procés d'articulació i

de treball en xarxa amb la identificació de socis que estiguin interessats a prestar assistència tècnica en aquest àmbit i

participar de l'intercanvi. N'és un exemple el projecte GESTIÓ MANCOMUNADA DELS RESIDUS SÒLIDS I GENERACIÓ DE

LLOCS DE TREBALL I INGRESSOS A LA MANCOMUNITAT DE LA CONCA DEL RIU HUAYCHACA, que pretén la formulació

participativa i mancomunada del Pla Integral de Gestió Ambiental dels Residus Sòlids  (PIGARS), amb un diagnòstic de la

situació actual; la gestió mancomunada en la prestació de serveis públics locals a través d'un sistema de recollida i reciclatge

de residus sòlids i el canvi de comportament en la població, tot aconseguint bones pràctiques en la gestió ambiental dels

residus sòlids, a través de la conformació d'una plataforma d'actors socials i públics per impulsar la implementació del PIGARS.

Projecte 2129. Suma Thaki-Enfortiment educatiu de la infància i la joventut i
d'unitats educatives de la comunitat Villa Ingenio (Bolívia). Associació d'Ajuda
a la Infància Yanapi
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Projecte 1839. Centre per al comerç just i solidari a Cotacachi
(Equador). Corporación de desarrollo humano 'Templo del Sol'



Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

ARGENTINA

2181 Assessorament i guia per a una gestió

adequada de RSU (residus sòlids urbans)

en dos municipis de la Rioja

Fundación Regional la Rioja -

FRELAR - UTN

10.000,00

Institucions finançadores

5.000,00

Ajuntament de Sallent

PROJECTES CONSIGNATS L'ANY 2010
AMÈRICA DEL SUD

BRASIL

2116 Gira-sol: sobirania alimentària i

energètica

Sem Terra - Santa Eugènia de

Berga, Consell Comarcal d'Osona

19.405,00

Institucions finançadores

11.633,03

Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Tona, Consell Comarcal d'Osona

2270 Construcció d'un centre de processament

i producció industrial i artesanal per a

la cooperativa ACAÍ

CONOSUD - Associació de

Cooperació Internacional Nord-

Sud, Ajuntament de Badalona

19.541,38

Institucions finançadores

21.495,52

Ajuntament de Badalona

31

w
w

w
.f
o
n
sc

a
ta

la
.o

rg

BOLÍVIA

2129 Suma Thaki-Enfortiment educatiu de la

infància i la joventut i d'unitats

educatives de la comunitat Villa Ingenio

Associació d'Ajuda a la Infància

Yanapi, Ajuntament de Vic

15.775,00

Institucions finançadores

6.407,50

Ajuntament de Vic

2216 Oliveres i seguretat alimentària

nutricional sostenible

Associació Aprop, Ajuntament

d'Igualada

4.277,00

Institucions finançadores

4.704,70

Ajuntament d'Igualada

2273 Dones aimares en noves tecnologies ACSUR - Las Segovias,

Ajuntament de Badalona

15.345,03

Institucions finançadores

16.879,53

Ajuntament de Badalona

COLÒMBIA

2077 Creació de l'Ateneo Macondo Ateneu Santcugatenc,

Ajuntament de Sant Cugat del

Vallès

26.884,73

Institucions finançadores

13.143,65

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2182 Creació d'ambients educatius i de

desenvolupament integral de la primera

infància al Jardín Infantil Aures de

Medellín

Alcaldía de Medellín, Agencia

de Cooperación e Inversión de

Medellín y Área Metropolitana

14.962,80

Institucions finançadores

16.459,08

Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Vallromanes

2208 Escola de formació per a dones de l'OFP

amb èmfasi en el desenvolupament de

models econòmics alternatius

Fundació Pau i Solidaritat,

Ajuntament d'Igualada,

Ajuntament de Manlleu

13.319,80

Institucions finançadores

14.651,78

Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Manlleu

2286 Dones víctimes del delicte de

desplaçament forçat: incorporació a

l'enfocament diferencial i de gènere

Cooperacció, Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

4.748,99

Institucions finançadores

5.223,89

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

2287 Enfortiment de les capacitats i

incidència politicosocial dels actors

locals, nacionals i regionals de salut

visual

Observatori de la Salut Visual,

Ajuntament de Cerdanyola del

Vallès

12.292,68

Institucions finançadores

13.521,95

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès



DIVERSOS SUD-AMÈRICA

2195 Promoure la igualtat de gènere, un

compromís regional en la xarxa de

Mercociudades

Municipalidad de Morón,

Secretaría Técnica Permanente

de la Red de Mercociudades

11.000,00

Institucions finançadores

12.100,00

Ajuntament de Castelldefels, Diputació de Barcelona

EQUADOR

1839 Centre per al comerç just i solidari a

Cotacachi

Corporación de desarrollo

humano 'Templo del Sol'

65.454,55

Institucions finançadores

46.000,00

Diputació de Barcelona, recursos propis del Fons Català de Cooperació

2033 Millora de les condicions de vida i

defensa de la identitat de la població

andina de Cotacachi

Creu Roja de Catalunya-Àrea de

Cooperació Internacional, Creu

Roja - Mataró, Ajuntament de

Mataró

41.667,47

Institucions finançadores

18.105,72

Ajuntament de Mataró

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

2196 Programa de sensibilització,

conscienciació i capacitació en formació

ambiental

Intendencia Municipal de

Canelones, Secretaría Técnica

Permanente de la Red de

Mercociudades

11.000,00

Institucions finançadores

12.100,00

Ajuntament de Castelldefels, Diputació de Barcelona

2197 Banc de bones pràctiques de

desenvolupament local

Municipalidad de Morón,

Secretaría Técnica Permanente

de la Red de Mercociudades

11.000,00

Institucions finançadores

12.100,00

Ajuntament de Castelldefels, Diputació de Barcelona
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2074 Enfortiment del projecte 'herbes

medicinals' a la parròquia de

Peñaherrera

Xarxa de Consum Solidari,

Ajuntament de Sant Cugat del

Vallès

21.791,35

Institucions finançadores

6.000,00

Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament

de Sant Cugat del Vallès

2142 Camperol a Camperol II Creu Roja de Catalunya-Àrea de

Cooperació Internacional, Ajunta-

ment de  Badalona, Ajuntament

de Cerdanyola del Vallès, Ajunta-

ment de Molins de Rei, Ajunta-

ment de Vilafranca del Penedès

50.335,03

Institucions finançadores

24.350,17

Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Molins de Rei,

Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2194 Enfortiment institucional de la

mancomunitat per a la conservació i el

maneig del bosc i la vegetació protegida

del Collay

Mancomunidad para la

Conservación y Manejo del

Bosque y Vegetación Protegida

de Collay

20.000,00

Institucions finançadores

22.000,00

Diputació de Barcelona

2227 Recuperació i dinamització de llavors

com a eix de la sobirania alimentària

als Andes tropicals

Entrepobles, Ajuntament de

Santa Coloma de Gramenet

17.315,55

Institucions finançadores

19.047,10

Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2232 Promoció dels drets humans laborals

i impuls del diàleg social a l'Equador

mitjançant la formació i la capacitació

de treballadors

Fundació Pau i Solidaritat,

Ajuntament de Santa Coloma

de Gramenet

6.107,66

Institucions finançadores

6.718,43

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2237 Taller de capacitació a joves dirigents

de la nacionalitat Zápara dels dos països

Associació Piatsaw de Cooperació

amb els Pobles Indígenes

d'Amèrica Llatina, Ajuntament

de Santa Coloma de Gramenet

4.000,00

Institucions finançadores

4.400,00

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet



Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

PARAGUAI

2217 Implementació del programa de

voluntaris legals Probono

Tambali, Comerç Just i

Cooperació, Ajuntament

d'Igualada

4.000,00

Institucions finançadores

4.400,00

Ajuntament d'Igualada
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2292 Construcció d'aules per a nens i nenes

i adolescents a la ciutat de Pedernales

ACORDES-Asociación para la

Cooperación con Recursos para

el Desarrollo, Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

2.936,10

Institucions finançadores

3.229,71

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

2323 Millora de les condicions de vida i

defensa de la identitat de la població

andina de Cotacachi

Creu Roja de Catalunya-Àrea de

Cooperació Internacional, Creu

Roja Baix Llobregat Centre,

Ajuntament de Molins de Rei

17.000,00

Institucions finançadores

17.000,00

Ajuntament de Molins de Rei

PERÚ

1875 Promoció humana i desenvolupament

intel·lectual per a dones joves de la

zona d'Ayaviri

Associació d'Amics del Bisbe

Joan Godayol, Ajuntament de

Mataró

201.623,40

Institucions finançadores

36.433,97

Ajuntament d'Argentona, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Gelida, Ajuntament del Masnou,

Ajuntament de Mataró, Ajuntament de la Roca del Vallès

2043 Enfortiment de la gestió concertada de

la municipalitat provincial d'Aymaraes

i les seves mancomunitats

Municipalidad Provincial de

Aymaraes, Centro de

Investigación i Capacitación

Campesina - CICCA

25.000,00

Institucions finançadores

10.000,00

Ajuntament de Montornès del Vallès, Diputació de Barcelona, recursos propis del Fons Català

de Cooperació

2189 Gestió mancomunada dels residus sòlids

i generació d'ocupació i ingressos a la

mancomunitat de la conca del riu

Huaychaca

FISC - Tarragona, CEDEPAS

Norte-Centro Ecuménico de

Promoción y Acción Social

20.000,00

Institucions finançadores

22.000,00

Ajuntament de Cabrils, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de les Llosses, Ajuntament

de Montellà i Martinet, Ajuntament de Torrelles de Llobregat, Ajuntament de Vilafant, Diputació

de Girona, recursos propis del Fons Català

2251 Comunitats amazòniques gestionen el

seu desenvolupament integral a partir

de les pròpies capacitats de gestió

Lliga dels Drets dels Pobles,

Ajuntament de Castellar del

Vallès

48.127,27

Institucions finançadores

52.940,00

Ajuntament de Castellar del Vallès

2269 Alternativa per una cultura de pau i

protagonisme infantil en 5 comunitats

de diversos districtes de Lima - 2a Fase

Ayne España Trinitarias,

Ajuntament de Badalona

20.984,99

Institucions finançadores

23.083,49

Ajuntament de Badalona

2289 Millora del control sostenible dels

recursos naturals i protecció del territori

ancestral del poble quítxua a Pastaza

Alternativa - Intercanvi amb

Pobles Indígenes, Ajuntament

de Cerdanyola del Vallès

10.445,87

Institucions finançadores

11.490,46

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

URUGUAI

2126 Projecte Trama. Xarxa d'economia social

tèxtil per a dones en risc d'exclusió

social a Colonia

Casa Charrua Uruguay,

Ajuntament de Castelldefels

42.250,00

Institucions finançadores

16.475,00

Ajuntament de Castelldefels



L'any 2010 ha estat un any especialment fatídic en qüestió d'emergències. Tres desastres de gran magnitud han impactat

sobre Haití, Xile i Pakistan, en resposta dels quals el Fons Català ha endegat tres campanyes d'emergència amb l'objectiu

principal de coordinar les voluntats d'actuar en situacions d'emergència a proposta dels seus ajuntaments socis i  col·laboradors.

Partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i la implementació de la resposta de reconstrucció ha de

ser en clau local. En aquest sentit, hem fet èmfasi en la participació dels municipis i les entitats locals, i hem prioritzat els

mitjans locals per fer front a la postemergència sense deslegitimar els actors locals.

Pel que fa al patró de resposta des del món local i la implementació d'una estratègia adequada i coherent amb el nostre

mandat, hi ha un seguit d'elements clau que hem considerat: transparència de la gestió, retorn d'informació a la ciutadania

i coordinació i concertació amb els actors que actuïn al territori.

En aquest sentit, hem prioritzat el treball amb els actors locals que són els vertaders actors en l'impuls del propi desenvolupament

i que les accions es duguin a terme en coordinació directa amb els governs locals i la societat civil organitzada presents als

territoris afectats. Hem treballat per poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als territoris afectats i

amb visió de procés.

En contextos com el d'Haití, hem apostat per gestionar la fragilitat institucional amb enfortiment i empoderament dels actors

locals, governs municipals i societat civil organitzada, des de l'inici de la resposta fins al final, en temes de gestió de riscos:

prevenció, mitigació i preparació davant desastres, amb enfocament d'equitat social i territorial.

En el cas de Xile s'ha establert un vincle de col·laboració amb la Universitat del Bio- Bio per acompanyar un procés d'apropiació

dels riscs per part de la població i de gestió del territori.

Pel que fa al Pakistan atès que no hi havia implicació prèvia dels ajuntaments ni d'altres entitats a la zona on s'ha produït

el desastre, el procés per identificar els actors i els projectes ha estat més lent. Tot i així els primers mesos del 2011 s'ha

establert un acord amb UNICEF-Catalunya i ACNUR-Catalunya que s'ha concretat en la signatura de dos convenis amb les

respectives addendes per implementar dos projectes de reconstrucció.

Durant aquest any 2010 també s'ha donat continuïtat a les tasques de reconstrucció relacionades amb les campanyes

d'emergència iniciades l'any 2009 amb motiu de la crisi humanitària a Gaza i per l'huracà Ida a Nicaragua i El Salvador.

D'altra banda, en el marc del treball continuat d'emergència a Haití, s'ha ampliat el projecte de prevenció de riscos a Gonaïves,

iniciat arran de l'emergència de l'any 2008 pels huracans al Carib.

CAMPANYES D'EMERGÈNCIA
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Projecte 2221. Rehabilitació de l'entorn del Parc de la Pau
Barcelona al barri Tal al-Hawa de Gaza (Palestina).
Ajuntament de Gaza

Projecte 2223. Enfortiment del desenvolupament local sostenible i inclusiu al
nord-est d'Haití-resposta terratrèmol (Haití). Associació Cultural la Casa d'Haití



Campanya d'emergència pel huracans a Cuba i Haití: L'any 2008 la temporada d'huracans al Carib va ser

devastadora, especialment a Cuba i Haití. En aquest context, des del Fons Català, recollint la petició dels ajuntaments

catalans agermanats, i en coordinació directa amb les contraparts cubanes i haitianes, es va obrir una campanya d'emergència,

dins la filosofia de reconstrucció postemergent, de suport als esforços que ja s'estan duent a terme des d'Haití i Cuba. Aquest

any 2010, atesa la situació d'emergència provocada pel terratrèmol, s'ha ampliat el projecte número 2008 de prevenció de

riscos a Gonaïves.

2005 Rehabilitació, reconstrucció i

enfortiment de les instal·lacions de

producció làctica a la província de Pinar

del Río

ACP - Associació Catalana Per

la Pau

40.000,00

2006 Rehabilitació de la fàbrica 'Cerámica

Roja' de Baracoa

FADES - Foment i Ajuda al

Desenvolupament Econòmic i

Social

56.614,00

2007 Reconstrucció del municipi de Banes:

rehabilitació de teulades

Dirección de Relaciones

Internacionales de la Asamblea

Provincial del Poder Popular de

Holguín

5.914,29

2008 Programa de prevenció de riscos i

emergències a la comunitat de Gonaives

Associació Cultural la Casa

d'Haití

100.000,00

2009 Reconstrucció del municipi de Gibara Dirección de Relaciones

Internacionales de la Asamblea

Provincial del Poder Popular de

Holguín

59.000,00
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CUBA-HAITÍ

1927 Campanya d'emergència pels huracans

a Haití i Cuba

Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament

352.944,04

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

35.000,00

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ajuntament d'Arenys de Munt, Ajuntament de Badalona,

Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Begues,

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Ajuntament de Calafell, Ajuntament de Calella, Ajuntament

de Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de

Centelles, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament d'Esparreguera, Ajuntament d'Esplugues

de Llobregat, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament

de l'Hospitalet, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Lloret de Mar,

Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Manresa, Ajuntament del

Masnou, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès,

Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montmeló, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament

de Polinyà, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Premià de Mar, Ajuntament de

Roquetes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,

Ajuntament de Sant Celoni, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de

Llobregat, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament

de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de la

Seu d'Urgell, Ajuntament de Sitges, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Torelló, Ajuntament

de Torrelles de Llobregat, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Vallromanes,

Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la

Geltrú, Campanya Ciutadana (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet), Diputació de Girona,

Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

PROJECTES ASSOCIATS

2010 Projecte de reconstrucció de la Isla de

la Juventud

Asamblea Municipal del Poder

Popular de Isla de la Juventud

47.450,00

2011 Suport a la recuperació dels danys

causats pels huracans al sector

cooperatiu i camperol a Pinar del Río

ACSUR - Las Segovias 40.000,00

2012 Rehabilitació de sostres d'habitatges

afectats pels huracans a l'Havana

Oficina de Colaboración de la

Asamblea Provincial del Poder

Popular de Ciudad de la Habana

36.743,07
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NICARAGUA - EL SALVADOR

2122 CAMPANYA D'EMERGÈNCIA PER

L'HURACÀ IDA A NICARAGUA I EL

SALVADOR

Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament

158.228,85

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

4.000,00

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ajuntament d'Arenys de Munt, Ajuntament d'Artés, Ajuntament

de Badalona, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Calafell,

Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de Campdevànol, Ajuntament de Camprodon, Ajuntament

de Cardedeu, Ajuntament de Castell - Platja d'Aro, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament

de Castelldefels, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Centelles, Ajuntament de

Corbera de Llobregat, Ajuntament d'Esparreguera, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat,

Ajuntament de Figueres, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Lliçà d'Amunt, Ajuntament de

Lloret de Mar, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Manresa,

Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montcada i Reixac,

Ajuntament de Montgat, Ajuntament del Morell, Ajuntament d'Òdena, Ajuntament d'Olot,

Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament del Prat de Llobregat,

Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Quart, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sant

Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Pere de Ribes,

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de la Seu d'Urgell,

Ajuntament de Tiana, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafranca

del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

PALESTINA

2020 Resposta a la crisi humanitària a Gaza Fons Català de Cooperació

al Desenvolupament

175.679,56

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

1.116,00

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ajuntament d'Arbúcies, Ajuntament d'Ascó, Ajuntament de

Badalona, Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de

Caldes d'Estrac, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de Campdevànol,

Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Castelldefels,

Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Centelles, Ajuntament

de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Cubelles, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat,

Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Girona,

Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Lliçà d'Amunt, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament

de Manlleu, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montgat,

Ajuntament d'Oliola, Ajuntament d'Olot, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Parets del Vallès,

Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament del Prat de Llobregat,

Ajuntament de Premià de Mar, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant

Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Codines,

Ajuntament de Sant Julià de Ramis, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant

Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de Santa Coloma de

Gramenet, Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, Ajuntament de Santa Perpètua de

Mogoda, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Tiana,

Ajuntament de Tornabous, Ajuntament de Vilablareix, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament

de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Associació de Dones Immigrants

"El Farah", Campanya Ciutadana (Ajuntament de Rubí), Campanya Ciutadana (Ajuntament de

la Seu d'Urgell), Consell Comarcal del Garraf, Fundació Marianao

Resposta a la crisi humanitària a Gaza: L'escalada militar i la invasió de la franja de Gaza per part de l'exèrcit

israelí, a finals de desembre de 2008, va provocar una greu crisi humanitària, amb la destrucció d'infraestructures bàsiques.

En aquest sentit el Fons Català va fer una crida als ajuntaments catalans obrint la campanya de suport i cooperació amb la

població palestina, que finalment s'ha pogut concretar aquest any 2010 en el projecte de rehabilitació de l'entorn del Parc

de la Pau Barcelona, a la ciutat de Gaza,

2221 Rehabilitació de l'entorn del Parc de

la Pau Barcelona al barri Tal al-Hawa

de Gaza

Ajuntament de Gaza,

Ajuntament de Barcelona

160.000,00

PROJECTES ASSOCIATS

Campanya d'emergència per l'huracà Ida a Nicaragua i El Salvador: A principis de novembre de 2009,

l'huracà Ida va afectar Nicaragua, Hondures i sobretot El Salvador, deixant nombrosos damnificats i importants danys materials.

Davant tot això, es va preveure una necessitat important d'inversions per poder recuperar-se dels efectes d'aquest huracà

en un termini mitjà. Després de les tasques d'actuació urgent en la primera fase d'emergència, s'ha fet un important esforç

per a la reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats.
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HAITÍ

2165 Resposta als efectes del terratrèmol

a Haití: fase de reconstrucció

Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament

578.494,52

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

580.194,56

Ajuntament d'Albesa, Ajuntament d'Alcover, Ajuntament d'Alp, Ajuntament de l'Ametlla del

Vallès, Ajuntament d'Anglès, Ajuntament d'Arbúcies, Ajuntament d'Arenys de Mar, Ajuntament

d'Artesa de Lleida, Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Bagà, Ajuntament de Banyoles,

Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Blanes, Ajuntament

de Bolvir, Ajuntament de les Cabanyes, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Calafell,

Ajuntament de Caldes d'Estrac, Ajuntament de Caldes de Malavella, Ajuntament de Caldes de

Montbui, Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de Canet de Mar, Ajuntament de Canovelles,

Ajuntament de Cànoves i Samalús, Ajuntament de Canyelles, Ajuntament de Cardedeu, Ajuntament

de Castell - Platja d'Aro, Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Castellbisbal,

Ajuntament de Castellcir, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament del Catllar, Ajuntament de

la Cellera de Ter, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Cerdanyola del

Vallès, Ajuntament de Cervera, Ajuntament de Cunit, Ajuntament de Dosrius, Ajuntament de

Resposta als efectes del terratrèmol a Haití: fase de reconstrucció: L'11 de gener de 2010 un terratrèmol

de 7,2 graus a l'escala de Richter sacsejava Haití deixant un balanç de més de 250.000 morts, uns 3 milions de damnificats

i unes pèrdues que representen més del 120% del PIB d'Haití l'any 2009.

A aquesta situació cal afegir-hi dos problemes més. D'una part, el brot de còlera que va desencadenar-se el passat mes d'octubre

i que, segons les xifres oficials, a mitjans de desembre havia causat més de 2.500 morts i 115.000 persones contaminades.

D'altra banda, les eleccions del 28 de novembre de 2010, envoltades de nombroses irregularitats, han estat altament qüestionades

per la ciutadania i part dels candidats, fet que ha desembocat en una crisi política i de manca de legitimitat.

La reconstrucció d'Haití és un repte complex que requereix respostes complexes i transformadores. En aquest marc, des del

Fons Català s'aposta pel principi d'enfortiment i d'apropiació de la societat haitiana i dels governs locals com a principals

actors del procés de reconstrucció del territori. Cal que hi ha hagi transformació i canvis estructurals que acompanyin el

pas de la urgència a la reconstrucció i al desenvolupament, de manera sostinguda en el temps.

En aquesta campanya hi han participat 141 ajuntaments catalans, 8 consells comarcals, les Diputacions de Tarragona i de

Lleida, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i també s'hi van sumar els esforços de 13

campanyes ciutadanes.

PROJECTES ASSOCIATS

2154 Reducció de la vulnerabilitat física i

organitzativa des de la gestió comunitària

dels riscos a San Esteban Catarina (El

Salvador)

Asociación Solidaria de

Economía Alternativa - ASEAL,

Alcaldía Municipal de San

Esteban Catarina

42.647,13

2155 Enfortiment en la prevenció de risc per

a governs locals (El Salvador)

CECADE - Centro de

Capacitación y Promoción de

la Democracia

20.164,44

2156 Rehabilitació del sistema d'aigua potable

a sis cantons d'Olocuilta (El Salvador)

Alcaldía Municipal de Olocuilta 27.165,17

2157 Producció de cultius a quatre comunitats

del sector de Llano Sur de Puerto

Cabezas-Bilwi (Nicaragua)

Alcaldía Municipal de Puerto

Cabezas-Bilwi

15.766,51

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

2159 Pla sostre per a 50 habitatges i dotació

de llavors millorades de blat de moro i

arròs a Kukra Hill (Nicaragua)

Alcaldía Municipal de Kukra Hill 18.934,50

2179 Suport al desevolupament

socioeconòmic i ambiental a tres cantons

del municipi de San Pedro Perulapán

(El Salvador)

Fundesa-Fundación para el

Desarrollo

35.459,68
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l'Escala, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament d'Esterri de Cardós, Ajuntament de

la Fatarella, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, Ajuntament de

Fornells de la Selva, Ajuntament de les Franqueses del Vallès,  Ajuntament de la Garriga,

Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Girona, Ajuntament de la Granada,

Ajuntament de l'Hospitalet, Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Ajuntament d'Hostalric,

Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de la Jonquera, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de

Lliçà d'Amunt, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Malgrat

de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament del Masnou, Ajuntament

de Mataró, Ajuntament del Molar, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès,

Ajuntament de Mont-ras, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montferrer i Castellbò,

Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Montmeló, Ajuntament de Montornès del Vallès,

Ajuntament d'Òdena, Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Ajuntament d'Oliana, Ajuntament

d'Oliola, Ajuntament d'Olot, Ajuntament d'Orís, Ajuntament de Palol de Revardit, Ajuntament

de Pallejà, Ajuntament de Pals, Ajuntament del Papiol, Ajuntament de Parets del Vallès,

Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de la Pobla de Lillet, Ajuntament de Polinyà,

Ajuntament de Porqueres, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Premià de Mar,

Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Quart, Ajuntament de Queralbs, Ajuntament de

Riudellots de la Selva, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Roda de Ter, Ajuntament

de Roquetes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Salt, Ajuntament

de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Esteve de

Palautordera, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Ferriol, Ajuntament

de Sant Gregori, Ajuntament de Sant Julià de Ramis, Ajuntament de Sant Just Desvern,

Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, Ajuntament de

Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Cristina

d'Aro, Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, Ajuntament de Santa Margarida de Montbui,

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Santa Pau, Ajuntament de Santa

Perpètua de Mogoda, Ajuntament de Santpedor, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de

Sentmenat, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Ajuntament de Sitges, Ajuntament de Talamanca,

Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Tiana, Ajuntament de Tona, Ajuntament de Torelló,

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol, Ajuntament de Torrelameu, Ajuntament de Torrelles de

Llobregat, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de la Vall d'en Bas, Ajuntament de Vallfogona

de Balaguer, Ajuntament de Valls, Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de Vidreres, Ajuntament

de Viladecans, Ajuntament de Vila-seca, Ajuntament de Vilablareix, Ajuntament de Vilafranca

del Penedès, Ajuntament de Vilanova de la Barca, Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou,

Ajuntament de Vilanova del Vallès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Vilassar

de Mar, Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Consell Comarcal

del Garraf, Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Consell

Comarcal de la Selva, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consell Comarcal del Vallès

Oriental, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea

Metropolitana de Barcelona, Campanya Ciutadana (Ajuntament de Cambrils), Campanya Ciutadana

(Ajuntament de la Cellera de Ter), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Cubelles), Campanya

Ciutadana (Ajuntament de l'Escala), Campanya Ciutadana (Ajuntament de la Garriga), Campanya

Ciutadana (Ajuntament de Gelida), Campanya Ciutadana (Ajuntament de la Jonquera), Campanya

Ciutadana (Ajuntament de Lliçà d'Amunt), Campanya Ciutadana (Ajuntament d'Olot), Campanya

Ciutadana (Ajuntament del Papiol), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Porqueres), Campanya

Ciutadana (Ajuntament de Rubí), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Sant Andreu de la Barca),

Campanya Ciutadana (Ajuntament de Santpedor), Campanya Ciutadana (Ajuntament de la Seu

d'Urgell), Campanya Ciutadana (Consell Comarcal de l'Alt Penedès), Acció Solidària i Logística,

Agrupació PSC de Sant Quirze del Vallès, AMPA IES Narcís Xifra i Masmitjà, Asociación de

Vecinos de Río Norte de Santa Coloma de Gramenet, Associació Casal d'Avis de Lliçà d'Amunt,

Associació Grup d'Amistat amb Amèrica Llatina Huayna, Besalú Solidari, Centre Cívic Palaudàries

- Ajuntament Lliçà d'Amunt, Centro Cultural Rociero de Olèrdola, Club Pati Vilanova, Comissió

0,7 % de Treballadors/es - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Coordinadora d'ONG i Entitats

Solidàries - Corbera de Llobregat, Dansa per Haití - Sant Vicenç dels Horts, Iniciativa per

Catalunya Verds de Sant Boi de Llobregat, Manresa Solidària amb Haití, Plataforma per Haití

de Tona, Sant Vicenç Solidari - Sant Vicenç dels Horts, Vermut Solidari Festa Major - Ajuntament

de Canovelles, Vilanova i la Geltrú amb Haití, Zeroset-i-més (Treballadors/es Ajuntament de

Santa Coloma de Gramenet), Donatius particulars

2167 Suport a l'enfortiment del teixit social

a Haití

GRAPPH-Gupo de Apoyo al

Pueblo de Haití

52.356,20

PROJECTES ASSOCIATS

2168 Allotjament temporal “shelter” per a les

famílies afectades pel terratrèmol a Haití

2010

Creu Roja de Catalunya-Àrea de

Cooperació Internacional

50.000,00

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010
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2222 Enfortiment del desenvolupament local

sostenible i inclusiu al sud-est d'Haití-

resposta terratrèmol

Associació Cultural la Casa

d'Haití

150.000,00

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

2223 Enfortiment del desenvolupament local

sostenible i inclusiu al nord-est d'Haití-

resposta terratrèmol

Associació Cultural la Casa

d'Haití

100.000,00

2256 Suport a l'enfortiment del teixit social

a Haití en el sector educatiu a Petite

Rivière, Nippes

GRAPPH-Gupo de Apoyo al

Pueblo de Haití

48.438,90

XILE

2166 Resposta als efectes del terratrèmol

a Xile: fase de reconstrucció

Fons Català de Cooperació

al Desenvolupament

89.483,20

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

98.431,52

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Barberà del Vallès,

Ajuntament de Begues, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de

Castellbisbal, Ajuntament de Celrà, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de la

Garriga, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Malgrat de Mar,

Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montcada i Reixac,

Ajuntament d'Olot, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de la Roca

del Vallès, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,

Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Santa

Margarida de Montbui, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de la Sénia,

Ajuntament de Torelló, Ajuntament de Torrelles de Llobregat, Ajuntament de Vacarisses,

Ajuntament de Vidreres, Ajuntament de Vilablareix, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de

Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Vilassar de Mar, Consell Comarcal del Garraf, Campanya

Ciutadana (Ajuntament de la Garriga)

Resposta als efectes del terratrèmol a Xile: fase de reconstrucció: El 27 de febrer de 2010 un greu

terratrèmol va sacsejar diverses regions de Xile i va ser seguit amb un tsunami que va afectar les poblacions costaneres

d'aquestes regions. En aquest marc el Fons Català ha identificat una resposta a la crisi humanitària de Xile orientada a la

mitigació de riscos i la gestió del territori, en clau de prevenció. Aquestes accions necessiten, entre d'altres, treballar per a

l'apropiació del risc per part de la ciutadania i la promoció d'una norma de gestió del territori i de la seva implementació.

Totes dues accions són competències municipals i situen els governs locals com a actors actius del procés de reconstrucció

del territori que governen. En aquest sentit, es prioritza el treball amb els actors locals que són els vertaders actors en l'impuls

del propi desenvolupament i que les accions es duguin a terme en coordinació directa amb els governs locals i la societat

civil organitzada presents als territoris afectats.

En aquesta campanya hi han participat 36 ajuntaments catalans, un consell comarcal i també s'hi van sumar els esforços

d'una campanya ciutadana.

2219 Reconstruint regió a Ñuble Universidad del Bío-Bío 60.000,00

PROJECTES ASSOCIATS

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010
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PAKISTAN

2225 Resposta als efectes de les inundacions

al Pakistan

Fons Català de Cooperació

al Desenvolupament

169.100,21

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

186.010,24

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ajuntament d'Artés, Ajuntament de Badalona, Ajuntament

de Badia del Vallès, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Begues, Ajuntament de

Blanes, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Campdevànol, Ajuntament de Castellar del Vallès,

Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Castellcir, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament

de Celrà, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de l'Escala, Ajuntament d'Esplugues

de Llobregat, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Fontcoberta, Ajuntament de la Garriga,

Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Girona, Ajuntament d'Hostalric, Ajuntament de la Jonquera,

Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Malgrat de Mar,

Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins

de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament d'Òdena,

Ajuntament d'Olot, Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Ajuntament de Pals, Ajuntament

de Parets del Vallès, Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de

Porqueres, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Riudellots de la Selva, Ajuntament

de la Roca del Vallès, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell,

Ajuntament de Salou, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de

Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de Sant Celoni,

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Ajuntament

de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament

de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de Sentmenat, Ajuntament

de Terrassa, Ajuntament de Tiana, Ajuntament de Torelló, Ajuntament de Torrelles de Llobregat,

Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de

Vilanova i la Geltrú, Consell Comarcal del Garraf, Associació d'Amistat San Miguelito-Sant Boi,

Associació de Dones Immigrants "El Farah", Comitè Óscar Romero - Sant Boi de Llobregat,

Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris, Fundació Marianao, Gramenet Imatge

Solidària

Resposta als efectes de les inundacions al Pakistan: L'estiu de 2010 les pluges continuades van provocar

les inundacions més greus conegudes al Pakistan, amb el desbordament del riu Indus, que van afectar més de 14 milions

de persones i va malmetre més de mig milió d'hectàrees de terres de cultius i la destrucció de prop de 300.000 habitatges.

El Fons va fer una crida d'emergència que ha rebut la resposta de més de 71 ajuntaments, 1 consell comarcal i donatius

d'altres entitats. Atesa la dificultat d'accés directe al Pakistan, aquesta campanya es concretarà en el suport a diversos

projectes amb ACNUR i UNICEF, que s'executaran durant l'any 2011.
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PROJECTES CONSIGNATS L'ANY 2010
SENSIBILITZACIÓ

CATALUNYA
Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

2176 Pla d'educació i formació per a la

solidaritat de Sant Boi de Llobregat -

2010

Ajuntament de Sant Boi de

Llobregat, Fons Català de

Cooperació al Desenvolupament

12.318,30

Institucions finançadores

13.550,13

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

2203 Sensibilització: l'agermanament entre

el Municipio Autónomo Rebelde

Zapatista El Trabajo i l'Ajuntament de

la Garriga

La Garriga. Societat Civil,

Ajuntament de la Garriga

8.523,56

Institucions finançadores

9.375,92

Ajuntament de la Garriga

Projecte 2234. Artistes per la Cooperació - Art Clown

(Catalunya). Asociación de Coooperación Internacional

Pallasos en Rebeldía

2207 Dispositiu logístic d'acció humanitària

2010

Creu Roja - Anoia, Ajuntament

d'Igualada

3.933,00

Institucions finançadores

4.326,30

Ajuntament d'Igualada

2218 Tallers 'Canvia el xip' 2010 Fundació Sociocultural Atlas,

Ajuntament d'Igualada

4.500,00

Institucions finançadores

4.950,00

Ajuntament d'Igualada

Projecte 2274. Campanya de sensibilització “Badalona amb

Àfrica” - 2a fase (Catalunya). ETANE i altres entitats
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2229 Vacances en pau 2010 - colònies

d'infants sahrauís a Santa Coloma de

Gramenet

Santa Coloma amb el Sàhara -

ACAPS, Ajuntament de Santa

Coloma de Gramenet

7.260,00

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

7.986,00

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2231 Programa de dinamització de la Casa

de la Solidaritat i la Pau i

desenvolupament del programa de

sensibilització 2010-2011

Casa de la Solidaritat i la Pau

de Santa Coloma de Gramenet,

Ajuntament de Santa Coloma

de Gramenet

4.000,00

Institucions finançadores

4.400,00

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2234 Artistes per la cooperació - Art Clown Asociación de Cooperación

Internacional Pallasos en

Rebeldía, Ajuntament de Santa

Coloma de Gramenet

8.000,00

Institucions finançadores

8.800,00

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2254 Pla d'educació i formació per la

solidaritat de Sant Boi de Llobregat

2011

Ajuntament de Sant Boi de

Llobregat, Fons Català de

Cooperació al Desenvolupament

11.000,00

Institucions finançadores

12.100,00

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

2257 VIII Jornades sobre Colòmbia: 'Drets

Humans i tractats comercials'

Associació per la Pau i els Drets

Humans Taula Colòmbia

5.000,00

Institucions finançadores

5.500,00

Recursos propis del Fons Català de Cooperació

2274 Campanya de sensibilització 'Badalona

amb Àfrica' 2a fase

ETANE, Ajuntament de

Badalona

11.100,04

Institucions finançadores

12.210,04

Ajuntament de Badalona

2275 Creació d'un clima de tolerància,

solidaritat i respecte a 6 centres

educatius de Badalona a partir de

l'ESREPD

ACPP - Assemblea de

Cooperació per la Pau,

Ajuntament de Badalona

8.023,56

Institucions finançadores

8.825,92

Ajuntament de Badalona

2276 Esplai Xirusplai Círcol Catòlic AMPA CEIP Escola Jungfrau,

Ajuntament de Badalona

1.929,94

Institucions finançadores

2.122,93

Ajuntament de Badalona

2277 Joventut Solidària 2010-2011 Associació Juvenil la Rotllana,

Ajuntament de Badalona

13.807,85

Institucions finançadores

15.188,64

Ajuntament de Badalona

2278 Mobilitzant ciutats i ciutadania a favor

d'una compra pública ètica de roba de

treball

SETEM Catalunya, Ajuntament

de Badalona

10.802,84

Institucions finançadores

11.883,12

Ajuntament de Badalona

2279 Badalona amb el comerç just CONOSUD - Associació de

Cooperació Internacional Nord-

Sud, Ajuntament de Badalona

10.657,05

Institucions finançadores

11.722,75

Ajuntament de Badalona

2280 Construint una ciutadania global Intermón Oxfam, Ajuntament de

Badalona

6.356,70

Institucions finançadores

6.992,37

Ajuntament de Badalona



2281 La cultura de pau de Badalona a

través de testimonis personals

Justícia i Pau - Barcelona,

Ajuntament de Badalona

10.958,40

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons Consignat 2010

12.054,25

Ajuntament de Badalona
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2293 Exposició: Canvi de rumb - 9

condicions per a un món sense

pobresa

Fundació Alfonso Comín,

Fundació Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau, Ajuntament de

Barcelona, Fons Català de

Cooperació al Desenvolupament

30.000,00

Institucions finançadores

33.000,00

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, recursos propis del Fons Català de Cooperació

2300 Celebració del 25è aniversari del Fons

Català

Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament

1.500,00

Institucions finançadores

1.500,00

Ajuntament de Barcelona

2315 Estudi de viabilitat del projecte

Univers Solidari: centre internacional

de la cooperació

Ajuntament de Santa Margarida

de Montbui, Ingeniería Social,

Sal, Fons Català de Cooperació

al Desenvolupament

13.454,54

Institucions finançadores

14.800,00

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

2316 Programes de televisió 'Solidària'

2010

Vilafranca TV, Ajuntament de

Vilafranca del Penedès

8.000,00

Institucions finançadores

8.800,00

Recursos propis del Fons Català de Cooperació

2318 Projecte de sensibilització del comerç

just 2010 a Molins de Rei

Associació Comerç Just Molins

de Rei, Ajuntament de Molins

de Rei

500,00

Institucions finançadores

500,00

Ajuntament de Molins de Rei

2320 Projecte de colònies d'infants sahrauís

2010 a Molins de Rei

Plataforma Cívica Molins de

Rei amb el Sàhara, Ajuntament

de Molins de Rei

7.000,00

Institucions finançadores

7.000,00

Ajuntament de Molins de Rei



Projecte Títol Aportació Fons 2010

2110 Avaluació conjunta de la cooperació municipal directa i de l'instrument agermanament

Institucions finançadores

6.000,00

Recursos propis del Fons Català de Cooperació

PROJECTES CONSIGNATS L'ANY 2010
INICIATIVES PRÒPIES DEL FONS

110801 PQ - 2008 - Enfortiment i dinamització dels consells de cooperació

Institucions finançadores

96,48

Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català de Cooperació

44

w
w

w
.f
o
n
sc

a
ta

la
.o

rg

110803 PQ - 2008 - Pla de formació per a càrrecs electes, tècnics i entitats

Institucions finançadores

272,89

Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català de Cooperació

111001 PQ - 2010 - Pla de formació On-line

Institucions finançadores

27.130,54

Ajuntament de Barcelona

111002 PQ - 2010 - Jornada de reflexió a Lleida

Institucions finançadores

5.174,46

Recursos propis del Fons Català de Cooperació

120801 PL - 2008 - Avaluació de l'eina agermanament

Institucions finançadores

42,94

Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català de Cooperació

120802 PL - 2008 - Sistematització d'experiències de cooperació descentralitzad

Institucions finançadores

1.049,60

Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català de Cooperació

120803 PL - 2008 - Comissió de migracions i desenvolupament. CGLU

Institucions finançadores

1.477,14

Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català de Cooperació

120804 PL - 2008 - Elaboració i publicació de l'estudi de la cooperació al desenvolupament

dels municipis de Catalunya i altres estudis

Institucions finançadores

9.543,89

Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català de Cooperació

121001 PL - 2010 - Seminari: 'Els reptes del desenvolupament en una economia globalitzada'

Institucions finançadores

16.500,00

Recursos propis del Fons Català de Cooperació

121002 PL - 2010 - Comissió de migracions i desenvolupament. CGLU

Institucions finançadores

998,90

Recursos propis del Fons Català de Cooperació

130801 PX - 2008 - Creació de xarxes de codesenvolupament al Marroc

Institucions finançadores

343,29

 Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català de Cooperació

201001 Àrea de sensibilització - 2010

Institucions finançadores

5.000,00

Recursos propis del Fons Català de Cooperació

201002 Confederació de Fons 2010

Institucions finançadores

22.753,92

Recursos propis del Fons Català de Cooperació
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Haití un any després del terratrèmol. La reconstrucció avança molt lentament

L'11 de gener de 2010 un terratrèmol de 7,2 graus a l'escala de Richter sacsejava Haití deixant un balanç de més de

250.000 morts, uns 3 milions de damnificats i unes pèrdues que representen més del 120% del PIB d'Haití l'any 2009. A

continuació reproduïm l'informe elaborat el gener de 2011 sobre l'estat de la situació a Haití i del desenvolupament de la

Campanya d'Emergència coordinada des del Fons Català.

Haití: un any després

Hi ha un seguit de factors i de situacions que afecten el context actual de la crisi a Haití a un any del terratrèmol, dels quals
destaquem els que ens semblen més rellevants:

En els darrers mesos, la situació de crisi aguda que es viu a Haití s'ha vist agreujada pel brot de còlera que ja afecta
tot el país. L'epidèmia de còlera ha agreujat la situació de la crisi i ha posat en evidència la situació de vulnerabilitat
que viu la majoria de la població haitiana i la feblesa de les autoritats per fer front a aquesta emergència.

Hi ha una opinió força generalitzada que la presència dels cascos blaus (MINUSTHA) imposats pel Consell de Segu-
retat de l'ONU des de 1984 és contraproductiva, en el sentit que:

El sistema de prevenció de litigis i conflictes interns de l'ONU no està adaptat al context haitià: Haití no
és una amenaça internacional, no està en situació de guerra civil1.

La MINUSTAH no ha contribuït a l'estabilització del país ni a la provisió d'infraestructures i béns públics,
ni a la bona governança.

Una part molt important de la població damnificada encara està vivint en el camps de refugiats. Hi ha 240 milions
de dòlars de l'ONU per construir més de 100.000 refugis transitoris. Un any després només n'han construït una
quarta part. L'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de les Nacions Unides (OCHA, per les sigles en anglès)
informa que 188.383 habitatges varen ser destruïts i que hi ha 1,5 milions de persones vivint en campaments im-
provisats2.

La població damnificada pateix la pèrdua creixent dels drets socials. No tenen dret a un sostre digne, pateixen
inseguretat alimentària aguda (en quantitat i qualitat dels aliments). La Plataforma d'organitzacions haitianes dels
Drets Humans ho denuncia reiteradament.

Segons el Govern d'Haití citat per Intermón-Oxfam3 el valor total dels danys i pèrdues a causa del terratrèmol sumen
aproximadament 7.900 milions de dòlars, que representa més del 120% del PIB d'Haití l'any 2009. La situació
econòmica s'ha agreujat deixant a l'atur milers de persones. S'han perdut un 30% dels llocs de feina disponibles
abans del 12 de gener de 2010.

En el camp educatiu, les famílies han fet esforços per enviar els infants a escola, però el nombre d'infants que no

estan escolaritzats ha crescut a causa de la destrucció de 4.200 escoles. Segons dades del Ministeri d'Educació

Nacional hi ha 500.000 infants sense escolaritzar i el 80% de l'oferta escolar està en mans privades4.

•

•

•

•

•

•

•

1 Entrevista d'Arnaud Robert a R. Seinterfus. Le Temps, Ginebra, 19/12/2010: Haiti est la preuve de l'échec de l'aide internationale.
2 Humanitarian Bulletin, Issue, 5, OCHA Haití, 19 june 2010.
3 Intermón Oxfam (2010) “Desembarco en Haití: un anàlisis de la respuesta española al terremoto” Documento informativo de IO- 25 informe de
  Intermón Oxfam. 8 Julio 2010 Saulière, S i Contreras, L.
4 Gotson, P. (2010)  “Sombrío panorama social” en “Haiti a un año del terremoto: deudas pendientes”, p.15. Quito: ALAI

A Haití, la primera “república negra del món”, el terratrèmol

i la destrucció generada en poc menys d'un minut es van

inserir en un context altament complex marcat per una

agitada vida política, tant socialment com políticament,

amb dictadures brutals que marquen una part molt

significativa de la seva història des de l'època de la

independència, l'any 1804, fins ara.

Avui, un any després del desastre, la situació de crisi s'ha

agreujat. En els 12 mesos que han passat des del moment

en què la terra va tremolar, la destrucció generada en poc

menys d'un minut ha empitjorat. La crisi s'ha aguditzat

en l'àmbit polític, social, militar i productiu, i la situació

de vulnerabilitat de la població ha crescut.

El descontentament de la gent és palpable. La sensació

de passivitat, quant a la reconstrucció del país, de part de

les autoritats haitianes i de la MINUSTHA-Missió d'Estabi-

lització de l'ONU és una evidència constatada des de la

mirada. No cal anar a les xifres per constatar el grau

d'avanç del procés de reconstrucció d'Haití. La quantitat

d'ajut mobilitzat no és proporcional als resultats esperats

a un any del desastre. La percepció és que tot és pitjor.

•
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Un sector molt important de la població està patint xoc posttraumàtic a causa del terratrèmol, entre la qual destaquen

els mestres, que han d'afrontar un curs escolar amb el repte de gestionar les seves pròpies angoixes.

El país i la seva gent continuen estan estigmatitzats per la violència, la misèria, la desgràcia i el caos:

S'ha ignorat la societat haitiana en les estratègies de l'emergència. S'ha invisibilitzat el treball de les xarxes

socials organitzades des del primer moment del terratrèmol.

La construcció de ciutadania és un contrapès als actors polítics i militars en aquest operatiu d'emergència.

Cal aprofitar el potencial humà i de societat civil organitzada amb què compta Haití.

El país viu una situació de crisi política arran de les eleccions presidencials del passat 28 de novembre5. Hi ha

un seguit de factors que marquen l'escenari polític un any després del terratrèmol:

Manca de legitimitat del Consell Electoral Provisional.

Diferents partits de l'oposició es varen negar a participar en el procés electoral.

Dels 19 candidats que es varen presentar, 12 han qualificat les eleccions del 28 de novembre com una

farsa orquestrada per les autoritats haitianes i la MINURSHA.

La segona volta està prevista pel 16 de gener, però aquesta jornada estarà marcada pel posicionament

de rebuig dels 12 candidats que no han acceptat els resultats electorals per fraudulents.

El proper 7 de febrer està previst que el nou president electe prengui possessió. Aquest fet també està

marcat per la crisi política que es viu al país arran dels resultats de les eleccions.

El procés electoral va estar marcat per les dificultats tècniques i el fet que dels 4,7 milions de persones amb dret

de vot, 1,5 milions són població desplaçada ubicada als camps de refugiats i amb un alt grau de mobilitat. El procés

va estar marcat pel desordre, la violència i els fraus massius.

Un any després Haití viu sota la dependència de l'ajut internacional. El país no disposa de recursos públics per

mantenir el sistema estatal. Es diu que hi ha una relació perversa entre l'ajut i la feblesa de l'Estat.

L'ajut humanitari que s'ha mobilitzat per Haití ha estat important, la resposta tant oficial com civil ha estat

significativa, però l'ajut d'urgència s'està convertint en estructural (els refugis provisionals s'estan convertint en

habitatges permanents, etc.). S'està substituint l'Estat i els poders locals excloent les autoritats i la societat haitiana.

La situació a Haití és massa complexa per treballar amb presses6. No es poden sacrificar les coses importants per les coses

urgents, perquè això tindrà conseqüències a mitjà i llarg termini.

•

•

•

•

•

•

•

•

5 Edson, W.. (2010)  “Crisis política en desarrollo”,p.p. 4-7. Quito: ALAI
6 Entrevista d'Arnaud Robert a R. Seinterfus. Le Temps, Ginebra, 19/12/2010: Haiti est la preuve de l'échec de l'aide internationale.
7 Castor, S. (2010) Rebattre les cartes après les 12 janvier. Document del CRESFED- Centre de recherche et de Formation Economique et social pour
  le Développment.
8 Petrich, B. (2010) Para refundar Haití tenemos que pensar en grande. Entrevista a Suzy Castor.  La Jornada,  México DF, 25 enero 2010.

•

•

•

•

•

Davant d'aquests escenaris adversos: Què estem fent des del Fons Català? On hem destinat
els recursos aportats pels ajuntaments i la societat civil?

Reunió de Teo Romero i Victòria Planas amb l'alcalde de Cayes Jacmel

(projecte  2222)

A un any del terratrèmol es pot dir que l'ajut mobilitzat

per Haití ha sigut constant però insuficient, poc oportú

i poc transformador. El context de la crisi i la

corresponsabilitat demanen respostes complexes i

transformadores. En aquest marc, des del Fons Català

s'aposta pel principi d'enfortiment i d'apropiació de la

societat haitiana i dels seus governs locals com a principals

actors del procés de reconstrucció del territori.

Tal com apunta Suzy Castor, presidenta del CRESFED i

responsable del projecte 2008: “correspon als haitians

i haitianes fer front a la dura responsabilitat històrica de

convertir una oportunitat en realitat: la refundació d'una

nació...”7 i tal com afirma: “aquest poble té el que cal

per respondre, aixecar-se i avançar. Això no ho veuen els

de fora, però hi són, hi som”8. El nostre rol és

d'acompanyament i el nostre mandat és municipalista.

La Campanya d'emergència endegada des del Fons Català el 13 de gener de 2010 es va implementar amb l'obertura d'un

projecte d'emergència (p. 2165) on s'estan recollint les diferents aportacions rebudes al compte del Fons i que s'estan

traspassant als diferents projectes identificats, en el marc de la resposta a l'emergència generada pel sisme del 12 de gener

a Haití.
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Projecte 2165-RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A HAITÍ: FASE DE RECONSTRUCCIÓ

APORTACIONS REBUDES
Total de consignacions rebudes 560.645,31 €

INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Ajuntaments

Consells Comarcals

Diputacions

Mancomunitats

Campanyes ciutadanes

Altres aportacions (entitats i altres donatius)

TOTAL

141

8

1

1

13

16

180

Les aportacions a la campanya s'estan destinant als projectes de reconstrucció identificats amb la participació dels actors

haitians. El Fons Català es fa responsable del circuit dels recursos des de la recepció al compte del Fons fins la justificació

final per part de les entitats que executaran els projectes. El Fons Català participa en la identificació de propostes, formulació,

seguiment i avaluació.

Els projectes identificats i aprovats s'emmarquen dins la Fase de Reconstrucció postemergent en clau local, en el sentit que

s'hi implica els poders locals haitians.

Projecte Títol Import inicial

2167 Projecte de suport a la reconstrucció

i enfortiment del teixit social a

Haití-sector educatiu

Localització

50.800 €

Departament de Nippes

Entitat Nord

GRAPPH-Grup de Suport

Permanent al Poble d'Haití

Contrapart local

Municipi de Miragoane

2168 Projecte allotjament temporal

progressiu Shelter

Localització

50.000 €

Municipi de Leogane

Creu Roja Catalunya Creu Roja

2222 Enfortiment del desenvolupament

local sostenible i inclusiu com a

resposta als efectes del sisme del

12 de gener al Sud Est d'Haití

Localització

150.000 €

Municipis de Kay Jacmel i Marigot - Belle Anse, Thiotte, Grand Gosier et Anse a Pitres

Fons Català, Casa d'Haití Fondation Le Mabouya,

Municipis de Kay Jacmel,

Marigot i Belle Anse

2223 Enfortiment del desenvolupament

local sostenible i inclusiu com a

resposta als efectes del sisme del

12 de gener al Nord Est d'Haití

Localització

100.000 €

i 149.738 €

aportats pel

Fondo Galego

Municipi de Carice Vallières Monbin Crochu, Departament Nord-est - Zona fronterera

Fons Català, Fondo Galego,

Casa d'Haití

SKDK, Municipi de Carice

2008 Ampliació del projecte 2008.

Reforçament Programa de prevenció

de riscos i emergències a la

comunitat de Gonaïves, Haití

Localització

50.000 €

Xarxa de ciutadans compromesos, Municipi de Gonaïves - Departament d'Artibonite

CRESFED, Casa d'Haití CRESFED, Municipi de

Gonaïves

2256 Projecte de suport a la reconstrucció

i enfortiment del teixit social a

Haití-sector educatiu

Localització

45.270 €

Municipi de Petit Rivière, Departament de Nippes

GRAPPH-Grup de Suport

Permanent al Poble d'Haití

Municipi de

Petit Rivière

Enfortiment institucional al

municipi de Leogane

Localització

150.000 €

Municipi de Leogane

Ajuntament de Barcelona Municipi de Leogane

ACCIONS IDENTIFICADES I APROVADES

El vincle entre els projectes finançats a través del Fons Català es reforçarà i es promouran intercanvis entre els diferents territoris

implicats: Carice, Cayes Jacmel, Gonaïves i Miragoane. Alhora, es contribuirà a enfortir aquest vincle i a buscar noves aliances

per reforçar el desenvolupament local, la descentralització i la gestió dels riscos i els desastres naturals a la regió.
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Com hem dissenyat el patró de resposta a la crisi generada pel terratrèmol?

Taller d'aixecament de la línia de base del projecte 2223 a Carice, amb

l'entitat SKDK

Pel que fa al patró de resposta des del món local i la

implementació d'una estratègia adequada i coherent amb

el nostre mandat municipalista, en les accions aprovades

en el marc de la campanya d'emergència, endegada ara fa

un any, hem considerat un seguit de factors que ens

defineixen com a ens municipalista: transparència de la

gestió, retorn d'informació a la ciutadania, coordinació i

concertació amb els actors que actuïn al territori i

descentralització de les decisions, actuacions, responsa-

bilitats i mitjans.

Taller d'aixecament de la línia de base del projecte 2223 a Carice

• Les actuacions als territoris (Miragoane, Nord-est,

Sud-est i Gonaïves) s'han coordinat amb les autori-

tats locals i la societat civil organitzada, així com

amb els representants nacionals implicats.

Hem basat la resposta de reconstrucció en el res-

pecte per la sobirania i d'acord amb les necessitats

i demandes de la població afectada al territori on

s'executen les accions o projectes.

Els agents protagonistes en l'esforç de reconstrucció

són: la societat haitiana, les seves organitzacions,

els moviments socials i les autoritats locals i estatals.

Els actors locals que són els vertaders actors en

l'impuls del propi desenvolupament. Les accions

s'estan duent a terme en coordinació directa amb

els governs locals i la societat civil organitzada pre-

sents als territoris on s'estan executant els projectes

aprovats en el marc de la Campanya d'emergència.

La resposta de postemergència o de reconstrucció

s'ha planificat amb l'objectiu de millorar la situació

que es vivia abans del terratrèmol.

Tots els projectes aprovats, contemplen un compo-

nent de construcció de ciutadania com a contrapès

als actors polítics i militars en aquest operatiu

d'emergència. Estem aprofitant el potencial humà

i de societat civil organitzada amb què compta

Haití. La força de la gent és un factor rellevant en

aquesta emergència.

•

•

•

•

Partint del mandat municipalista del Fons Català, la

identificació i la implementació de la resposta de reconstrucció

s'ha fet en clau local. S'ha fet èmfasi en la participació dels

municipis i les entitats haitianes. També comptem amb els

mitjans locals per fer front a la postemergència sense

deslegitimar els actors locals, malgrat la fragilitat que els

marca. S'està fent un esforç per  gestionar la fragilitat

institucional amb enfortiment i empoderament dels actors

locals des de l'inici de la resposta fins al final.

L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin

oportunament als territoris afectats i amb visió de procés.

En aquest marc, el Fons Català ha acompanyat el disseny

i la implementació d'una resposta a la crisi humanitària

d'Haití orientada a la mitigació de riscos i la gestió del

territori, en clau de prevenció. Aquestes accions necessiten,

entre d'altres, treballar per a l'apropiació del risc per part

de la ciutadania i la promoció d'una norma de gestió del

territori i de la seva implementació. Totes dues accions són

competències municipals i situen els governs locals com actors

actius del procés de reconstrucció del territori que governen.
Taller d'aixecament de la línia de base del projecte 2222 a Cayes Jacmel,

amb l'entitat Le Mabouya



1. ALTA, BAIXA I AMPLIACIÓ DE PROJECTES ANY 2010

Per aquest any 2010, el Fons Català ha disposat de dues convocatòries:

• Convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament per
a organitzacions del Sud
Aquesta convocatòria s’adreça a les alcaldies i entitats públiques descentralitzades

del Sud (governs municipals i ens locals supramunicipals) i també a les ONG i

entitats sense ànim de lucre del Sud, els objectius de les quals estiguin directament

enfocats al municipalisme i que treballin de manera coordinada amb els ens locals.

• Convocatòria oberta i permanent de subvencions a projectes de cooperació al
desenvolupament i sensibilització per a ajuntaments i ens locals públics de
Catalunya / Convocatòries locals de subvencions per a projectes de cooperació
gestionades
L’objectiu és donar suport als projectes presentats pels ajuntaments i ens locals

públics de Catalunya socis del Fons Català, i que vinguin acompanyats d’un

compromís de finançament parcial o total per part de l’ens sol·licitant, suficient

per ser executats. Els projectes presentats pels socis del Fons són avaluats per

l’equip tècnic i la Junta Executiva està facultada per aprovar-los per l’import que

el soci hi hagi compromès.

1. Convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament per
a organitzacions del Sud

Aquesta convocatòria es va tancar el dia 28 de febrer de 2010 i es van presentar

un total de 50 projectes.

L'import total aprovat és de 350.962,80 euros, que representa un 13,4% del total

sol·licitat en aquesta convocatòria.

Memòria d'activitats 2010

ÀFRICA

MEDITERRÀNIA

SUD-AMÈRICA

MÈXIC

CARIB

CENTREAMÈRICA

Total projectes

Àrea Presentats Elegibles Import sol·licitat Import proposat

4

4

20

1

1

20

50

2

3

6

1

0

5

17

151.040,08

245.925,00

1.062.890,71

70.000,00

0,00

1.080.029.15

2.609.884,94

37.000,00

63.000,00

117.962,80

20.000,00

0,00

113.000,00

350.962,80

2. Convocatòries locals de subvencions per a projectes de cooperació gestionades

El Fons Català té convenis signats amb diverses institucions associades, a través

dels quals el Fons es fa càrrec de l’anàlisi i el seguiment dels projectes que les ONG

presenten a les convocatòries de subvencions d’aquestes institucions.

Institució Projectes
presentats

Projectes
aprovats

Notes

Aj. Badalona

Aj. Castellbisbal

Aj. Castelldefels

Aj. Cerdanyola del Vallès

Aj. la Garriga

Aj. Igualada

Aj. Manlleu

Aj. Molins de Rei

28

8

4

10

6

16

4

6

19

3

--

10

4

15

3

6

Convocatòria bianual 2010-2011

El Fons només ha fet l'anàlisi
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• Informes processats: són els informes narratius i econòmics dels projectes que s’han revisat durant l’exercici.

• Projectes tancats: són els projectes que, després d’haver revisat els informes narratius i econòmics, s’han donat per

   finalitzats, o l’entitat executora hi ha renunciat.

• Projectes retirats: són projectes que les entitats han renunciat a executar per raons diverses.

Informes processats Projectes tancats Projectes retirats

330 131 2

Institució Projectes
presentats

Projectes
aprovats

Notes

Aj. Sant Boi de Llobregat

Aj. Sant Cugat del Vallès

Aj. Sant Sadurní d'Anoia

Aj. Santa Coloma de Gramenet

Aj. Tortosa

Aj. Vilafranca del Penedès

Consell Comarcal d'Osona

8

27

5

22

3

6

8

--

20

5

20

3

4

4

El Fons només ha fet l'anàlisi

Total projectes avaluats i projectes
aprovats la gestió dels quals
assumeix el Fons

161 116 Alguns dels projectes aprovats són ampliacions de projectes ja
aprovats anteriorment i també alguns projectes han estat
aprovats en més d’una convocatòria.

3. Global projectes aprovats 2010

Aquest quadre conté el total de nous projectes aprovats durant l’exercici 2010:

Projectes aprovats en el marc dels convenis per a la gestió de convocatòries locals dels socis del Fons

Projectes proposats per altres socis del Fons Català

Projectes aprovats a l’Assemblea General 2009 (convocatòria Sud)

Projectes relacionats amb emergències

Projectes proposats pel Fons Català

TOTAL

110

20

17

10

3

160

4. Imports de projectes aprovats per Junta Executiva 2010

A més dels projectes que s’aproven anualment a l’Assemblea General, la Junta

Executiva està facultada per aprovar nous projectes o ampliar-ne d’aprovats prèviament,

sempre que hi hagi un compromís de finançament (compromís per part d’algun soci

del Fons o provinent de traspassos d’altres projectes –per exemple de campanyes

d’emergència). En aquest sentit, durant l’exercici 2010 la Junta Executiva ha aprovat

nous projectes o ampliacions de projectes aprovats anteriorment per l’import següent:

Alta de nous projectes

Ampliació de projectes aprovats anteriorment

Reducció o baixa de projectes, a petició dels socis o de les entitats executores

1.896.562,97 €

981.020,11 €

-59.306,79  €

5. Informes elaborats

50

w
w

w
.f
o
n
sc

a
ta

la
.o

rg

2. PLA ESTRATÈGIC

S'està fent un esforç per planificar sobre el Pla Estratègic per tal que sigui una eina

útil i que el 2012 es pugui avaluar. Pel que fa a l'any 2010:

S'ha incrementat la signatura de convenis marc amb els ajuntaments socis.

S'ha desenvolupat del Pla de Formació. Serà una formació online

semipresencial, que permeti un espai de comunicació per a tothom (tècnics,

entitats. ..). Aquesta formació es realitzarà en el marc de la Universitat

Oberta de Catalunya (UOC) durant l'any 2011.

•

•
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Productes tancats :

Guia de dinamització dels Consells de Cooperació

Avaluacions sobre els agermanaments

Sistematització de la cooperació descentralitzada en el si del Fons

Avaluació del projecte d'emergència a Puerto Cabezas-Bilwi

(Nicaragua)

4t Estudi cooperació local de Catalunya amb els països del Sud.

Com que tindrem dades dels darrers 10 anys, serà un bon moment

per analitzar què haurien d'incorporar els nous estudis i, per tant,

quines dades s'han de recollir.

Realització de la Jornada de Codesenvolupament a l'Àfrica, per tal de tenir

un mapa de la cooperació que s'està fent a Senegal, Gàmbia i Marroc.

CGLU: desenvolupament d'un espai on-line per acabar de definir el codesen-

volupament des de l'òptica municipal

Formalització de la Xarxa de Ciutats Europees per la Pau al Pròxim Orient.

S'han iniciat els preparatius del 25è aniversari del Fons Català, que se cele-

brarà el mes de juliol de 2011.

3. COMISSIONS DE TREBALL

Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats:

El Fons s'adhereix a la Coalició Madrid: un grup d'organitzacions de la societat civil

israelianes, palestines i europees que donen suport a una resolució multilateral del

conflicte araboisraelià.

Dels recursos recollits a través del projecte 2020. RESPOSTA A LA CRISI

HUMANITÀRIA A GAZA la Junta Executiva del Fons aprova destinar al projecte

PEACE PARK promogut per  l'Ajuntament de Barcelona amb l'Ajuntament de Gaza,

(projecte 2221. Rehabilitació de l'entorn del parc de la Pau Barcelona al barri Al-

Hawa de Gaza), 160.000 euros.

El 4 de juny, coincidint amb la Cimera Euromediterrània a Barcelona, es va signar al

Castell de Montjuïc l'acord de constitució de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals per

la Pau al Pròxim Orient, que inicialment està integrada per: Coordinamiento Italiano

degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Cités Unies France (CUF) / RCDP, el

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) i el Fons Català.

La reunió de la Xarxa també va comptar amb la participació de Jordi Armandans,

president del Consell Català de Foment de la Pau; Jordi Pedret, diputat per Barcelona

i coordinador del Grup Interparlamentari del Congrés de Diputats i un representant

de Coalición Madrid, que va oferir possibilitats de treball futur.

Des de la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats també es va donar suport a la

VIII Jornada d'Anàlisi organitzada per la Taula Catalana pels Drets Humans a Colòmbia

(Drets Humans i Tractats Comercials). El Fons Català també va participar en l'elaboració

de l'estratègia Colòmbia per part de l'ACCD i en aquesta línea geogràfica també va

rebre representants de la Gobernación del CESAR els quals van presentar el seu

programa PAVIREC (Programa d'Atenció Integral a les Víctimes del Conflicte i

Reintegració Comunitària).

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Reunió del president i el director de gestió del Fons Català amb el president

de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert

4. RELACIONS INSTITUCIONALS

VISITA A LA DIPUTACIÓ I A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
En el marc de la ronda de visites institucionals que el Fons

Català està fent per mantenir contactes més directes amb

els ens municipals que en són socis o que hi col·laboren,

el dia 26 de gener el president i el director del Fons Català,

Teo Romero i Bernat Moreno, respectivament, van desplaçar-

se a la ciutat de Lleida per mantenir reunions amb l'alcalde

de Lleida, Àngel Ros, i amb el president de la Diputació de

Lleida, Jaume Gilabert, en les quals es va tractar sobre

l'estat actual de la cooperació al desenvolupament des dels

municipis i dels mecanismes de coordinació entre el Fons

Català i els ens locals. També es va aprofitar la visita per

fer una reunió amb la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments

Socials de Lleida.
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BANCA ÈTICA: Triodos Bank
Durant l'any 2010 s'han fet les gestions per obrir compte a l'entitat de la banca ètica

Triodos Bank. El Fons Català ja pot oferir als seus socis un compte de banca ètica

perquè puguin fer les seves aportacions als projectes.

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
I COMARQUES
S'han fet gestions amb l'ACMC i la FMC per fer un front comú del municipalisme

català perquè, malgrat que es reconeixen les dues convocatòries de l'ACCD per als

ajuntaments catalans (Sensibilització i Codesenvolupament), no es pot oblidar que

el Fons és el representant més ampli del municipalisme català en aquest àmbit. En

aquest sentit tant el president com el vicepresident del Fons Català s'han reunit amb

els presidents respectius de les associacions de municipis.

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Al llarg de l'any s'ha continuat treballant en l'execució de les accions pactades en

el marc de les addendes anuals del conveni signat entre l'Agència Catalana de

Cooperació al Desenvolupament i el Fons Català de Cooperació.

En relació a l'Addenda de l'any 2008, a finals de l'any 2010 només falta el lliurament

d'alguns documents finals d'algunes accions contemplades (Guia dinamització,

Sistematització d'experiències cooperació descentralitzada, web codesenvolupament,

4t estudi cooperació local).

D'altra banda, s'ha iniciat el desenvolupament de l'addenda signada l'any 2009, que

inclou les actuacions següents:

Contribució a l’estructura del FCCD

PQ. Qualitat de la cooperació descentralitzada
PL. Direcció i lideratge de la creació de coneixements de la cooperació municipal
Jornada de formació per a càrrecs electes  sobre Cooperació descentralitzada municipal.

Es proposa una formació per càrrecs electes desenvolupada per ponents especialistes

del Nord i del Sud.

La Formació  pretén obrir un espai de reflexió política i es proposa comptar amb la

participació d'acadèmics i polítics de l'àmbit nacional i internacional

1

2

Accions Import subvencionat
260.000 €

72.000 €

25.000 €

Cooperació descentralitzada a Gàmbia: Suport tècnic d'acompanyament a ens locals

catalans en la cooperació amb Gàmbia.

Seguiment de projectes, contacte amb possibles noves contraparts, estudi de possibilitats

de cooperació dins de l'àmbit del municipalisme.

3

47.000 €

3.1: Projecte 2040-Enfortiment de l'organització comunitària per a la governabilitat a

través de la participació ciutadana a San Lucas (Nicaragua).

3.2: Projecte 2044-Governabilitat, legitimitat i desenvolupament social al municipi de

Tacobamba (Bolívia).

3.3: Projecte 2045-Recuperació de la governabilitat i construcció de ciutadania al

municipi de Sacaca (Bolívia).

3.4: Projecte 2050-Construcció de ciutadania activa per al desenvolupament municipal

de San Esteban Catarina (El Salvador)

3.5: Projecte MUNICIPALISTA A EL SALVADOR. Projecte 2158-Estratègia de suport a

la governabilitat, la descentralització, el desenvolupament territorial i l'economia local

al Nord de Morazan (El Salvador)

3.6  Projecte 1269-Rehabilitació i equipament de l'Hospital maternoinfantil Catalunya

a Rabouni. (Camps de Refugiats Sahrauís).

Projectes de cooperació municipal: 418.000 €

28.000 €

45.000 €

40.000 €

25.000 €

200.000 €

80.000 €

TOTAL ADDENDA 2009 750.000 €

Finalment, pel que fa a l'Addenda per a l'any 2010, a principis de 2011 es va signar

un conveni de 300.000 euros per al finançament del programa de suport a les

actuacions de cooperació descentralitzada municipal del Fons Català de Cooperació.
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CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA FUNDACIÓ IBEI I EL FONS
CATALÀ
Aquest conveni preveu la realització, a principis de l'any 2011, del seminari internacional

“Los retos del desarrollo en una economía globalizada”, organitzat per l'Institut

Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) i la London School of Economics (LSE), amb

el patrocini de la Diputació de Barcelona i del Fons Català. Serà el punt de trobada

de representants de l'àmbit acadèmic, tècnic i polític per discutir sobre els efectes

del creixement econòmic globalitzat en l'economia política del desenvolupament.

CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ DEL FUTBOL CLUB BARCELONA I EL FONS
CATALÀ
S'han iniciat negociacions per a la signatura d'un conveni entre la Fundació del

Futbol Club Barcelona i el Fons Català. Des de l'arribada a la presidència del Futbol

Club Barcelona de Sandro Rossell, és voluntat de la nova Junta Directiva treballar

amb entitats i institucions del país, a banda de la col·laboració amb la UNICEF. En

aquest sentit, per al Fons aquest podria ser un espai per poder fer sensibilització,

alhora que obtindria una major visibilitat. Així, s'està treballant en una proposta que

s'inseriria en el marc del projecte XICS que duu a terme la Fundació (l'objectiu del

qual és oferir un accés adequat a l'educació, la salut, la protecció tot utilitzant com

a eix vertebrador l'esport) i en el marc d'un dels eixos de treball del Fons, la Construcció

de Pau, la qual cosa hauria de permetre fer una trobada entre joves palestins i

israelians a Catalunya, una tasca també vinculada a la Xarxa Europea d'Autoritats

Locals per la Pau al Pròxim Orient.

EXPOSICIÓ “CANVI DE RUMB - 9 CONDICIONS PER A UN MÓN SENSE POBRESA”
Es tracta d'una exposició de la Fundació Alfons Comín dedicada a la globalització

econòmica. En aquest sentit, s'ha establert un conveni amb la pròpia Fundació per

tal donar-li una visió més municipalista amb l'objectiu que posteriorment es pugui

oferir als ajuntaments socis. Es tracta també d'una iniciativa conjunta amb l'Ajuntament

de Barcelona perquè l'exposició pugui ser instal·lada al Pavelló de Sant Salvador del

Recinte Històric de Sant Pau.

ADHESIÓ A LA CAMPANYA SOBRE ELS “OBJECTIUS DEL MIL·LENNI”
El Fons Català a l'any 2010 es va adherir a la Campanya, i s'ha fet difusió d'aquesta

a través de la pàgina web i d'una tramesa a tots els socis del Fons. D'altra banda,

s'ha assistit a les reunions de seguiment de la campanya que han estat convocades.

PARTICIPACIÓ A LA V TROBADA DE LA “XARXA DE MUNICIPIS DEL CAMP DE
TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE PER LA COOPERACIÓ”
El dia 18 de novembre el director de gestió del Fons, Bernat Moreno, va assistir a

la trobada, amb l'objectiu de presentar el Fons Català a la Xarxa i oferir als ajuntaments

participants del camp de Tarragona (alguns dels quals ja són socis del Fons) els

serveis i les possibilitats de coordinació.

Visites institucionals d'autoritats del Sud a la seu del Fons Català

21 de gener:  una delegació d'alcaldes del Marroc es van reunir amb el president i

el director del Fons per conèixer el procés d'identificació de projectes i les possibilitats

de definir  projectes municipalistes en comú.

30 de març: visita de l'organització Salvadorenca CECADE al Fons per tractar l'estat

d'execució dels projectes amb el Fons a El Salvador.

13 de maig: visita al Fons d'una delegació d'ajuntaments i representants del Govern

del Senegal acompanyats per representants ART-GOLD a Catalunya.

11 de novembre: visita dels representants i del president de l'Associació Internacional

de ciutats educadores, l'alcalde de la ciutat de Losoka, a Benin.

28 de desembre: trobada a la seu del Fons amb l'Assessora de Relacions Internacionals

de la Municipalitat de Morón (Argentina) per concretar accions conjuntes amb

ajuntaments socis del Fons.

5. CAMPANYES D'EMERGÈNCIA

Projecte 2020 - RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA A GAZA

A principis de l'any 2009, el Fons Català va fer una crida als ajuntaments a sumar-

se a la resposta davant la situació de crisi humanitària que està patint la població

civil de la Franja de Gaza, provocada per l'ús desproporcionat de la força per part
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de l’exèrcit israelià, el qual, amb la seva escalada militar i d'invasió de la zona

provocà centenars de víctimes civils entre les quals es comptabilitzen una significativa

proporció d'infants.

La situació del territori de Gaza va fer molt difícil concretar durant l'any 2009 la

identificació d'un projecte al qual destinar les aportacions dels socis del Fons.

Finalment, a mitjans d'aquest any 2010 la campanya s'ha concretat en el projecte

2221. REHABILITACIÓ DE L'ENTORN DEL PARC DE LA PAU BARCELONA AL

BARRI TAL AL-HAWA DE GAZA, liderat per l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per

import de 160.000 €.

Projecte 2165 - RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A HAITÍ: FASE DE
RECONSTRUCCIÓ

L'11 de gener de 2010 un terratrèmol de 7,2 graus a l'escala de Richter sacsejava

Haití deixant un balanç de més de 250.000 morts, uns 3 milions de damnificats i

unes pèrdues que representen més del 120% del PIB d'Haití l'any 2009.

En aquesta campanya hi han participat 141 ajuntaments catalans, 8 consells

comarcals, les Diputacions de Tarragona i de Lleida, la Mancomunitat de Municipis

de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i també s'hi van sumar els esforços de 13

campanyes ciutadanes, que han  aportat més de 600.000 euros.

Durant l'any 2010 s'ha dut a terme tot el procés d'identificació de projectes i

l'organització d'un viatge de seguiment de la tècnica de l'Àrea, Victòria Planas i del

president del Fons, Teo Romero, programat pel 10 de gener al 3 de febrer de 2011

per fer seguiment i procedir a la signatura de convenis d'execució dels projectes,

per tal que puguin començar-se a executar durant 2011. Es tracta d'un viatge de

risc (a causa de l'epidèmia de còlera declarada el més d'octubre), per la qual cosa

es desaconsella una delegació política.

Podeu trobar la llista dels projectes identificats durant el 2010 a l'apartat “Haití:

un any després” d'aquesta memòria.

Projecte 2166 - RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A XILE: FASE DE
RECONSTRUCCIÓ

El 27 de febre de 2010 un greu terratrèmol va sacsejar diverses regions de Xile i

va ser seguit amb un tsunami que va afectar les poblacions costeres d'aquestes

regions. Es va obrir la campanya en la qual hi han participat 36 ajuntaments catalans,

un consell comarcal i també s'hi van sumar els esforços d'una campanya ciutadana,

amb uns recursos aportats de prop de 100.000 euros.

La campanya s'ha concretat en el projecte 2219. RECONSTRUINT REGIÓ A ÑUBLE:

Atesa la manca de capacitat logística i de resposta que tenien els governs locals,

el govern provincial va valorar la línia de treball del Fons Català i va identificar un

programa de treball a partir de la conformació d'una plataforma que agrupa societat

civil, dues universitats i governs locals. En aquesta iniciativa, la universitat té un

paper fonamental en tant que té la capacitat -que manca en aquest moment al govern

local- per identificar les demandes i planificar la reconstrucció, alhora que genera

coneixement de com actuar en circumstàncies semblants, tenint en compte que Xile

serà sempre una zona de risc sísmic. La coordinadora i responsable de Sud-amèrica,

Cristina Amenta, va fer un viatge de seguiment els mesos d'octubre i novembre per

recórrer la regió del Bío Bio per conèixer de prop la realitat de la zona afectada pel

terratrèmol del mes de febrer i iniciar les gestions per posar en marxa el projecte

2219. Reconstruint regió a Ñuble.

Projecte 2225 - RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS AL PAKISTAN

L'estiu de 2010 les pluges continuades van provocar les inundacions més greus

conegudes al Pakistan, amb el desbordament del riu Indus, que van afectar més de

14 milions de persones i va malmetre més de mig milió d'hectàrees de terres de

cultius i la destrucció de prop de 300.000 habitatges. El Fons va fer una crida

d'emergència que ha rebut la resposta de més de 71 ajuntaments, 1 consell comarcal

i donatius d'altres entitats, amb unes aportacions de més de 180.000 euros.

Atès que el Fons Català no té contraparts en aquest territori i que en general és

difícil l'accés directe a aquest país, durant l'any 2010 i principis 2011 s'han fet

gestions amb UNICEF i amb ACNUR per definir projectes que es puguin finançar

amb recursos d'aquesta campanya d'emergència, alineat amb la voluntat del Fons

d'establir convenis institucionals amb aquestes institucions.
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6. PROJECTES AMB FINANÇAMENT DE L'AECID

Projecte 2095 - REMESES I DESENVOLUPAMENT LOCAL AL SENEGAL (REDEL III)

Aquest projecte és una iniciativa pilot en partenariat Fons Català de Cooperació-

AECID sobre codesenvolupament, remeses i microcrèdits per promoure el

desenvolupament local al Senegal. Vol dinamitzar les remeses dels senegalesos

establerts a Catalunya per facilitar inversions que incideixin en el desenvolupament

local dels seus llocs d'origen. Aquesta tercera fase del projecte consisteix a estendre

a la resta del Senegal el projecte. Els eixos principals del projecte són:

1.Fomentar les activitats productives, tot proporcionat la formació i l'assistència

individual (tant a Catalunya com al Senegal) en emprenedors/es senegalesos/es

que volen iniciar un projecte productiu als seus llocs d'origen.

2.Assentar el circuit de remeses dissenyat a la fase anterior, ampliar els circuits

d'enviaments de remeses existents i comunicar els resultats als col·lectius

d'immigrants.

3.Crear comunitats d'autofinançament (CAF) al Senegal i fer-ne el seguiment,

com a mitjà per proporcionar formació financera de manera pràctica, fomentar

la cohesió de les associacions i empoderar els/les participants.

A partir de la participació dels col·lectius d'immigrants i les seves contraparts a les

comunitats d'origen -amb el codesenvolupament com a teló de fons- s'aborda el tema

des d'un enfocament global que planteja la coordinació dels diferents actors implicats

en origen i destinació: beneficiaris, autoritats locals i estatals, entitats financeres i

entitats per al desenvolupament.

En el marc del projecte s'ha desenvolupat diverses activitats, com ara:

• Presentació del projecte Redel III per trobar possibles vies de col·laboració

amb els ajuntaments de Lleida, Lloret de Mar, Mataró i Vic.

• Viatge de seguiment al Senegal per a la realització de la formació per a

animadors a Kolda, per part de FODDE, per a la creació de CAF (Comunitats

Autofinançades) a pobles rurals a la regions de Kolda i Ziguinchor. Hi van

participar Toti Rovira, representant del Fons Català al Senegal, i Meritxell

Martínez, tècnica del projecte Redel III.

• Inici de la formació per a emprenedors a Barcelona, a la seu de la Coordinadora

d'Associacions Senegaleses de Catalunya. S'han fet tres sessions durant el

mes de setembre. Quatre emprenedors han acabat amb èxit la formació per

poder accedir a l'assistència financera per a la elaboració final del Pla

d'Empresa.

Programa MUNICIPIA

El programa MUNICIPIA és una iniciativa que pretén coordinar esforços entre diferents

actors de la cooperació descentralitzada i l'AECID, per tal d'articular i vertebrar una

acció de cooperació municipalista enfocada cap al món local.

S'ha fet el seguiment dels projectes aprovats en les convocatòries anteriors:

• Projectes presentats pel Fons:

• Acompanyament al procés d'enfortiment institucional de la mancomunitat

de municipis del Nord de Morazán-AMNM (projecte 2054), amb visites de

coordinació i seguiment al departament i a San Salvador (maig i octubre).

• Suport al treball d'enfortiment institucional de la mancomunitat de municipis

del llac Petén Itzá (projecte 2053). Seguiment del projecte i visites sobre

terreny als mesos de juny i novembre.

• Projecte presentat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: acompanyament

tècnic del procés de gestió de la convocatòria 2009-Projecte de suport al pla

d'acció de l'Alcaldía de San Miguelito.

• Projecte global a El Salvador: estratègia de suport a la governabilitat, la

descentralització, el desenvolupament territorial i l'economia local en

microregions d'El Salvador 2009-2012. Seguiment del procés de formulació

de la proposta i de la participació del Fons com a membre de la Confederació.

• Projecte ACCD - Fons Català vinculat al programa MUNICIPIA: Suport a la

implementació de l'estratègia de governabilitat, descentralització,

desenvolupament territorial i economia local a la microregió del nord de

Morazán (projecte 2158).

A la convocatòria 2010 del programa MUNICIPIA, el Fons Català hi ha presentat

sis projectes, que a finals d'any estaven pendents de resolució. Malgrat tot, ja n'hi

ha dos de desestimats. Els projectes presentats són:
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Títol del Projecte País- països Entitat contrapart

Enfortint capacitats de lideratges polítics

i socials per a la governança i el

desenvolupament a la zona fronterera

de La Paz/Honduras - Morazán/El

Salvador

Enfortiment Institucional de l'Alcaldía

de Larreynaga

Enfortiment del desenvolupament local

sostenible i inclusiu per a donar resposta

als efectes del terratrèmol del 12 de

gener de 2010 al Sud-est d'Haití

CECADE (El Salvador) - Instituto para la

Investigación Social y la Incidencia, IISI

(Honduras)

POPOL NA

Fundació Le Mabouya,

Municipis de Cayes Jacmel, Marigot, Belle

Anse, Thiotte, Grand Gosier i Anse à Pitre

Hondures

El Salvador

Nicaragua

Haití

Creació i dotació d'una oficina de

Desenvolupament Urbà amb personal

format i els mitjans necessaris per a la

generació de plans i documents sobre

el desenvolupament urbanístic

d'Oussouye, a la Regió de Ziguinchor.

Senegal.

Instal·lació de capacitats en governs

locals per  a la gestió de projectes de

cooperació descentralitzada en xarxa.

Enfortiment de les capacitats municipals

davant situacions de catàstrofes naturals

a la Província de Ñuble

Enfortiment de la xarxa de

codesenvolupament d'ajuntaments

catalans i de la  regió de Tànger-Tetuan

Alcaldia d'Oussouye

Municipis de Morón (Argentina), Bogotá

(Colòmbia), Diadema (Brasil), Escazú (Costa

Rica), Sant Boi de Llobregat (Catalunya),

Lima, San Martín de Porres i Huancavelica

(Perú)

Universidad de Bío Bío

Municipis de Terrassa, Lleida, Cerdanyola

del Vallès, M'diq, Larache, Bab Taza,

Chefchauen y Ksar el Kebir

Senegal

Diversos Amèrica Sud

Xile

Marroc

Catalunya

7. UNITAT D'AVALUACIÓ I QUALITAT

A partir del principi d'avaluar per evolucionar i transformar, el Fons Català ha

identificat la necessitat de dur a terme un procés d'incorporació de la cultura de

l'avaluació en els processos de cooperació internacional amb la finalitat de millorar

la qualitat de les pràctiques i les polítiques dels ens locals en aquesta competència.

Entre els objectius estratègics del Fons Català destaquen:

1-Introduir la cultura d'avaluació en les polítiques i les pràctiques de la cooperació

local descentralitzada visibilitzant el Fons Català com a referent de la cooperació

local descentralitzada.

2-Introduir la qualitat en les polítiques i les pràctiques de cooperació al

desenvolupament i acció humanitària dels ens locals socis del Fons Català,

fent èmfasi en l'impacte sobre les poblacions beneficiàries dels projectes i

programes implementats.

Com a objectiu específic destaca la construcció de capacitats tècniques per a

l'avaluació i l'aprenentatge a partir de la generació de capacitats pròpies per a

l'avaluació de qualitat que permeti el disseny i la implementació d'un sistema

d'avaluació i aprenentatge adhoc per a la cooperació local descentralitzada.

Per això, durant l'any 2010 el Fons Català ha establert dos marcs de col·laboració

a tres àmbits:

Estatal: amb la Confederació de Fons i la DGPOLDE-Dirección General de

Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, amb la finalitat de

maximitzar l'impacte dels resultats i aprenentatges i s'ha concretat amb la

realització d'una avaluació conjunta estratègica de la Cooperació Municipal

Directa i de l'instrument agermanament-cooperació (Avaluació publicada:

Informe de evaluación 28-MAEC 2011)

•
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Nacional: amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Acció

Humanitària-DGCDAH de la Generalitat de Catalunya, que s'ha concretat en

la participació en el grup de Treball de la Comissió de Qualitat del Consell

de Cooperació al Desenvolupament i amb l'ACCD-Agència Catalana de

Cooperació al Desenvolupament amb la realització de dues avaluacions

conjuntes i mixtes en el marc de l'addenda 2008 - conveni Fons Català-ACCD

i un procés de sistematització d'experiències de cooperació descentralitzada

de quatre ens locals catalans (Catalunya)  (Estudi publicat l'any 2010).

La incorporació de la qualitat en el procés de l'ajut implica que l'avaluació també

és un procés i està integrada a tot el cicle de planificació i gestió del projecte. Des

del Fons Català, en coherència amb el Pla Estratègic, l'any 2010 hem promogut i

hem participat directament en la realització de quatre avaluacions ex-post de projectes

d'interès estratègic i un estudi de sistematització.

Durant l'any 2010 hem fet un esforç per vincular els resultats de l'avaluació a l'ús

pràctic, tot cercant l'equilibri entre la credibilitat i la utilitat. En aquest marc, hem

dissenyat un pla de difusió dels informes d'avaluació i hem iniciat un procés

d'aplicabilitat i ús dels resultats de les avaluacions als municipis catalans implicats

en els diferents projectes avaluats. Aquest és el cas dels ajuntaments de Malgrat

de Mar, Montcada i Reixac, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès.

8. TREBALL EN XARXA

Durant l'any 2010 s'ha treballat en la creació de xarxes de cooperació municipal

amb el Marroc, Gàmbia i Mauritània.

•

Avaluació Intermèdia del projecte REDEL- Remeses i Desenvolupament Local. Catalunya i Senegal

AECID - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. (2009-2010)

Consultora externa: TRELLAT

Avaluació final conjunta i mixta del “Projecte d'emergència de reconstrucció de la comunitat de Kuakuil, RAAN, (Nicaragua)”
com a resposta als efectes de l'huracà Félix. Nicaragua

ACCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. (2010)

Consultor extern: David Yubraham

Avaluació conjunta de la cooperació municipal directa i l'instrument agermanament. Espanya, Amèrica Llatina i Àfrica

Publicada: Informe de Evaluación 28-MAEC 2011

DGPOLDE - Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. (2009-2010)

Consultora externa: REDCREA

Avaluació intermèdia conjunta i mixta de dos processos d'agermanament entre dos municipis catalans i dos de nicaragüencs.
Catalunya i Nicaragua

ACCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (2009-2010)

Consultora externa: ICG Internacional

Sistematització d'experiències de cooperació descentralitzada de quatre ens locals catalans. Catalunya

Publicada: desembre de 2010 FCCD-ACCD

ACCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (2009-2010)

Consultora externa: Estudis

Jornada de presentació de l'estudi de Sistematizació d'experiències de

cooperació descentralitzada de quatre ens locals de Catalunya.
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Trobada a Tànger entre ajuntaments catalans i marroquins per posar en

marxa la xarxa de cooperació municipal

Marroc

Es va promoure l'organització d'una trobada municipalista

entre Catalunya i la regió de Tànger-Tetuan. El 2 de juny

es va realitzar la trobada a Tànger, amb la participació dels

tècnics del Fons Català Cristina Amenta, coordinadora; Joan

Solà, responsable de l'àrea d'Àfrica; i Paolo Leotti, tècnic

de l'àrea d'Àfrica, i dels següents ajuntaments: Roses,

Terrassa, Lleida i Cerdanyola del Vallès per la part catalana,

i Larraix, Ksar el Kebir, M'diq, Chefchaouen i Bab Taza per

la part marroquina.

Es va formalitzar la creació d'una xarxa enfocada a millorar

el desenvolupament local, la participació ciutadana i el

medi ambient, i, de cara el futur, es va acordar fomentar

l'intercanvi d'informació en els àmbits d'intervenció esmentats

i organitzar una segona trobada a principis del 2011.

Un tercer punt que es va concretar va ser la creació de la

pàgina web de la xarxa. En aquest moment s'estan recollint

les informacions dels ajuntaments participants i es publicarà

durant l'any 2011.

Gàmbia

En el marc de la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desen-

volupament, s'ha iniciat el pla de suport a la cooperació dels municipis catalans amb

Gàmbia. En aquest sentit s'ha fet un diagnòstic i una revisió dels projectes dels

municipis catalans a Gàmbia (incloent projectes en el marc del Fons i altres projectes

dels municipis), i s'han establerts relacions institucionals amb l'Ambaixada de Gàmbia

a Espanya.

S'ha identificat 17 municipis catalans que donen suport a projectes a Gàmbia, dels

quals es mantenen relacions periòdiques amb: Blanes, Celrà, Girona, Llagostera,

Lleida, Lloret de Mar, Mataró, Malgrat de Mar, Olot, Sabadell, Sant Celoni, Santa

Coloma de Gramenet i Santa Perpètua de Mogoda.

D'altra banda, al llarg de l'any, els tècnics del Fons han fet dos viatges per establir

relacions institucionals i per a la identificació i el seguiment de projectes.

Mauritània

Aquest és un procés incipient, liderat pels ajuntaments de Mollet del Vallès, Olot I

Santa Perpètua de Mogoda.

9. VIATGES DE SEGUIMENT

MÈXIC I NICARAGUA: del 19 de març al 2 de maig, Victòria Planas, responsable

de l'àrea de Centreamèrica, Mèxic i Carib, va fer un viatge de seguiment a Mèxic, a

la zona de Chiapas, per fer el seguiment de diversos projecte, i posteriorment es va

traslladar a Nicaragua per participar en l'avaluació final del projecte de reconstrucció

d'habitatges de Kuakuil, a Puerto Cabezas-Bilwi, realitzat en el marc de la campanya

emergència en resposta als efectes de l'huracà Fèlix a la RAAN de Nicaragua (projecte

1812).

CENTREAMÈRICA: Al llarg de tot l'any, el representant del Fons Català a Centreamèrica,

Xavier Ruiz, realitza, com a part de la seva tasca habitual, rutes per fer el seguiment

de projectes als diversos països de l'àrea.

MARROC: del 28 de maig al 3 de juny, Joan Solà, responsable de l'àrea Mediterrània,

va fer un viatge per fer el seguiment de diversos projectes al nord del Marroc. Aquest

viatge va coincidir amb la realització de la trobada a Tetuan entre municipis catalans

i de la regió de Tànger-Tetuan.

GÀMBIA: en el marc del Pla de Suport a la Cooperació Local Catalana amb Gàmbia,

que s'executa amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Clara Xifra, responsable

del Pla, i Joan Solà, responsable de l'àrea d'Àfrica, van fer dos viatges a aquest país.

El primer, del 3 al 10 de juliol, va ser un viatge d'interlocució institucional i

d'identificació de possibilitats de coordinació de les accions dels municipis catalans;

el segon, del 30 d'octubre al 14 de novembre, va ser per fer el seguiment de projectes
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i la identificació del sector prioritari d'intervenció. Una part d'aquest segon viatge

es va fer amb l'acompanyament de Carme Aubanell, regidora de Malgrat de Mar i

de dos representants de l'Associació d'Immigrants de Malgrat de Mar.

SENEGAL: del 5 de desembre de 2010 a l'1 de gener de 2011, Meritxell Martínez,

tècnica del programa REDEL va viatjar al Senegal per a la realització, conjuntament

amb Toti Rovira, representant del Fons Català en aquest país, de la formació per a

animadors a Kolda, per part  de FODDE, i per a la creació de CAF (Comunitats

Autofinançades) a pobles rurals a la regions de Kolda i Ziguinchor.

EQUADOR: del 22 de gener al 7 de febrer, Cristina Amenta, coordinadora de l'àrea

de Sud-amèrica i Teresa del Amo, tècnica de l'àrea, van fer una visita de seguiment

per a millorar l'articulació dels projectes a l'Equador.

ARGENTINA: durant els mesos d'octubre i novembre 2010, Cristina Amenta,

coordinadora de l'àrea de Sud-amèrica, va viatjar a l'Argentina on va poder visitar i

el projecte 1873-Dret a una ciutat segura i equitativa per a les dones i treballar amb

la Xarxa Mercociudades per concretar les accions del projecte 2049-Programa de

Cooperació entre Xarxes de Governs Locals. Plataforma Diàleg i el projecte 2193-

Plataforma de Cooperació entre Xarxes de Governs Locals. Plataforma Diàleg-2.

També va fer visites de seguiment de diversos projectes a Xile.

10. ÀREA D'ESTUDIS

Al llarg de l'any 2010 s'ha finalitzat l'elaboració del 4t Estudi de Cooperació Local

de Catalunya amb els països del Sud (2006-2007-2008). S'ha acabat la recollida

de les dades, s'ha fet el buidatge de les enquestes i la revisió de les dades, la

sistematització de la informació i la interpretació d'aquesta. Aquest 4t Estudi ha

comptat amb la participació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

(ACCD) tal com s'estableix en el marc de l'Addenda signada entre el Fons Català i

la ACCD.

En paral·lel a l'elaboració es va realitzar una avaluació dels paràmetres sota els quals

s'han realitzat els estudis anteriors per valorar possibles línies futures i altres qüestions

que es poden considerar en futures publicacions dels estudis.

Durant l'any 2010 també es van definir algunes propostes per a l'elaboració d'un

estudi comparatiu dels 10 anys de cooperació descentralitzada de Catalunya amb

països del Sud, atès que tant les unitats d'anàlisi com els indicadors de context i

sobre la cooperació descentralitzada s'han mantingut al llarg dels darrers 10 anys.

11. REPRESENTACIÓ EN ÀMBITS INTERNACIONALS I A CGLU

Trobada de la Xarxa de Ciutats de Mercociudades a Montevideo
Una delegació del Fons Català va participar a la trobada de la Xarxa de Ciutats de

Mercodiudades, que va tenir lloc de l'11 al 16 d'abril a Montevideo, Uruguai, amb

la participació de ciutats de l'Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Perú i Uruguai.

La delegació estava formada per Jordi Moltó, alcalde de Sallent i vicepresident del

Fons Català; Víctor Puntas, primer tinent d'alcalde de Molins de Rei i secretari del

Fons Català; Manel Vila, comissionat de l'Alcaldia de Cooperació, Solidaritat i Pau

de l'Ajuntament de Barcelona i vocal de la Junta del Fons Català; Marta Domènech,

delegada de la regidora de Cooperació de Castelldefels, Lourdes Carreras, vocal de

la Junta executiva del Fons Català i Cristina Amenta, coordinadora tècnica del Fons

Català.

Participació al Bureau Executiu de CGLU celebrat a Chicago
El president del Fons Català i del grup de treball que coordina l'àmbit de les Migracions

i Codesenvolupament a CGLU va participar a la reunió del Bureau Executiu de

l'organització de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que va tenir lloc a la ciutat

de Chicago l'abril del 2010. Durant la celebració de la reunió, la delegació del Fons

Català, va participar a les diferents reunions organitzades per l'organització mundial,

com també va ser present en els diferents espais de treball previstos per a grups de

treball i comissions en relació a les accions preparatòries del Congrés Mundial al

novembre de 2010, a la ciutat de Mèxic.

Reunió de secretariats de grups i comissions de treball de CGLU
Participació del Fons Català en qualitat de coordinador del grup de treball de

Migracions i Codesenvolupament de CGLU. Aquesta reunió, que va tenir lloc a
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Barcelona el mes d'abril, va ser un exercici estratègic orientat a l'avaluació de les

comissions i grups, les seves contribucions al Congrés Mundial a Mèxic i a la

preparació dels informes triennals vinculats a la renovació dels mandats. En aquesta

reunió hi van participar totes les comissions i grups de treball que formen part de

l'organització mundial, amb representació geogràfica mundial i de totes les seccions

(Amèrica Llatina, Europa, Àsia, etc.).

Reunió de la Comissió de Cooperació Descentralitzada de CGLU
L'objectiu d'aquesta reunió, que es va fer a Lió (França) el mes de juliol, era presentar

i informar de les principals accions que es van dur a terme per part dels membres

que formen part de la Comissió de Cooperació Descentralitzada i que tenen representació

geogràfica mundial. En aquest cas, el Fons Català, com a membre del grup de treball,

va presentar breument les principals accions dutes a terme i vinculades al pla de

treball aprovat en els inicis el mandat. Van participar també en aquesta reunió la

Diputació de Barcelona, l'Observatori de Cooperació Descentralitzada UE-AL i

representants del Comitè Europeu dels Municipis i les Regions (CMRE).

Constitució de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals per la Pau
al Pròxim Orient
El 4 de juny, al Castell de Montjuic de Barcelona, es va constituir

la Xarxa Europea d'Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient,

formada per membres europeus provinents de les organitzacions

de Cités Unies France (CUF), Enti Locali per la Pace e i Diritti

Umani, el Fondo  Andaluz de Municipios para la Solidaridad

Internacional (FAMSI), el Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament i amb un especial paper per part de

l'Ajuntament de Barcelona.

Reunió treball de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals per la
Pau al Pròxim Orient
El mes d'octubre, els membres de la Xarxa Europea d'Autoritats

Locals per la Pau al Pròxim Orient, es van reunir a la seu del

Fons amb l'objectiu d'avançar en l'elaboració de l'agenda de

l'organització i en l'assoliment d'una major solidesa jurídica i

estatutària.

Taller on-line del Cicle de Migracions, Ciutats i Cooperació: el rol dels governs locals
Durant l'any 2010 es van treballar els resultats de la primera trobada del Cicle de

Conferències sobre Ciutats, Migracions i Cooperació Descentralitzada: El rol dels

governs locals que va tenir lloc a la ciutat de Barcelona l'octubre de 2009. Es va

dissenyar un segon seminari on-line que es portà a terme durant dos mesos a la

pàgina web del grup de treball de migracions i codesenvolupament (http://www.cities-

localgovernments.org/committees/fccd/).

Aquest taller, que fou coordinat pel Fons Català, va tenir com a principal objectiu

aconseguir una millor comprensió del concepte, dels orígens i del context del

codesenvolupament, vincular correctament el fenomen migratori amb el de

desenvolupament desmitificant alguns dels falsos vincles que s'han establert entre

si, identificar els avantatges que presenta la cooperació descentralitzada i les ciutats

en l'àmbit de les migracions de conformitat amb els nous continguts de la cooperació

descentralitzada, identificar els àmbits de treball dels governs locals en

codesenvolupament (amb especial interès en la distinció entre els àmbits de la

integració i la cooperació descentralitzada municipal) i finalment identificar les

orientacions i les línies d'intervenció dels governs locals en les seves actuacions en

matèria de migracions i cooperació al desenvolupament.

12. ASSEMBLEA GENERAL 2010

El dia 17 de juny es va celebrar a Lleida la 28a Assemblea General

Ordinària, que va ser presidida pel president del Fons i alcalde

de Santa Margarida de Montbui, Teo Romero, i va comptar amb

la presència de la regidora de Lleida, Maria Rosa Ball, i del director

general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària

de la Generalitat de Catalunya, David Minoves.

L'assemblea va ratificar l'alta de nous associats, va aprovar la

memòria d'activitats de l'exercici 2009 i el tancament comptable,

i també va aprovar el pla de treball per l'any 2010, així com

el pressupost per a l'exercici i els projectes de cooperació

presentats a la convocatòria anual.

Acte de constitució de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals per la Pau

al Pròxim Orient, al Castell de Montjuic

28a Assemblea General Ordinària del Fons Català, a l'edifici de la Llotja

de Lleida
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14. ALTRES GESTIONS I ACTIVITATS DUTES A TERME

Signatura del conveni entre l'Ajuntament de Castelldefels i el Fons Català
En el marc del Conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Castelldefels

i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el dia 17 de març va tenir lloc

una trobada institucional entre el president del Fons, Teo Romero, el director de

gestió del Fons Català, Bernat Romero, l'alcalde de Castelldefels, Joan Sau, la

regidora d'Educació, Pau i Solidaritat, Lourdes Carreras i tres entitats solidàries de

la ciutat: Casa Charrúa Uruguay, Associació Gesta i Plataforma Castelldefels amb

el Sàhara. Amb l'objectiu de tenir un coneixement mutu i un intercanvi, el president

del Fons Català va exposar el treball de la institució en l'àmbit de la cooperació

descentralitzada i, tot seguit, cadascuna de les tres entitats solidàries va exposar

la seva tasca de cooperació.

Signatura del conveni entre l'Ajuntament de Viladecans i el Fons Català
L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, i el president del Fons Català, Teo Romero, van

signar el dia 13 d'abril un conveni de col·laboració que permetrà millorar el treball

conjunt entre ambdues institucions en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

13. COORDINADORA CATALANA D'AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB
EL POBLE SAHRAUÍ

La Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS)

va arribar a un acord, l'any 2009, pel qual a partir d'enguany el Fons Català

s'encarregaria de les tasques de secretaria tècnica de la Coordinadora, que fins ara

s'havien fet des de la Federació de Municipis de Catalunya.

El 16 de juliol es va celebrar l'Assemblea General de la CCASPS, a Vilanova i la

Geltrú, que va prendre una sèrie d'acords com la comunicació als membres de

l'Assemblea de la formalització del traspàs de la CCASPS des de la FMC al Fons

Català. També es va procedir a modificar el Reglament de Funcionament per dinamitzar

la CCASPS, així com també la ratificació dels òrgans de govern, l'actualització de

la situació econòmica i la definició dels nous objectius i assumpció d'aquests per

part de la presidència, que va recaure en l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Durant l'any 2010 la Comissió Permanent de la CCASPS va ser convocada en diverses

ocasions a les oficines i seu del Fons Català. A finals d'any, el Fons Català va presentar

a la Coordinadora un Programa de Dinamització (2011-2013) per tal de generar un nou

impuls i establir noves i renovades dinàmiques que facilitin i promoguin l'agilitat interna

de l'organització per finalment aconseguir un millor funcionament de la institució.

Jornada de formació de tècnics municipals a Tarragona

Jornades de formació per a tècnics muni-
cipals de cooperació al desenvolupament
a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona
Els dies 13, 21 i 26 de maig i 1 de juny

el Fons Català, en conveni amb l'Agència

Catalana de Cooperació al Desenvolu-

pament, va organitzar unes sessions de

formació adreçades als tècnics munici-

pals responsables dels temes de coope-

ració al desenvolupament, sota el títol

“Visions i eines de la cooperació descen-

tralitzada en clau local”.

Signatura del conveni de col·laboració entre

l'Ajuntament de Castelldefels i el Fons Català

Signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament

de Viladecans i el Fons Català
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Durant cadascuna de les jornades es varen fer quatre ponències:

• “Eines de la Cooperació descentralitzada municipal” a càrrec de Bea Sainz

de l'Observatori de la Cooperació Descentralitzada UE-AL (Diputació de Barcelona)

• “Ciutats, migracions i cooperació”, a càrrec de Mariel Araya, jurista i consultora

d'origen uruguaià.

• “L'educació pel desenvolupament en clau local” a càrrec de Iolanda Fresnillo

de  l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

• “Formulació de projectes i introducció als criteris de qualitat. Més enllà del

marc lògic” a càrrec de:  Victòria Planas, responsable de l'Àrea de Centreamericà,

Mèxic i Carib del Fons Català  i  Carme Altayó, de TECUM Consultoria en

Programes de Desenvolupament.

Al llarg de la jornada i arran de les ponències presentades, els participants varen

intercanviar experiències i opinions sobre la cooperació descentralitzada.

Signatura del conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Fons Català
L'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Elena, i el president del Fons Català,

Teo Romero, van signar el dia 16 de juliol un conveni de col·laboració que permetrà

millorar el treball conjunt entre ambdues institucions en l'àmbit de la cooperació

al desenvolupament.

Signatura del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Fons
Català

Signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Molins de Rei i el Fons Català

Signatura del conveni entre l'Ajuntament de Molins de Rei i el Fons Català
L'alcalde de Molins de Rei, Ivan Arcas, i el president del Fons Català, Teo Romero,

van signar el dia 21 de juliol un conveni de col·laboració que permetrà millorar el

treball conjunt entre ambdues institucions en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Signatura del conveni entre l'Ajuntament de Mollet del Vallès i el Fons Català
L'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, i el president del Fons Català, Teo

Romero, van signar el dia 22 de juliol un conveni de col·laboració que permetrà

millorar el treball conjunt entre ambdues institucions en l'àmbit de la cooperació

al desenvolupament.

Signatura del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Mollet del Vallès i el Fons
Català

Reunió amb l'ambaixador de Gàmbia, Kebba S. Touray,
i el cònsol honorari de Gàmbia a Barcelona, Juan A.
del Moral

Recepció de l' ambaixador de Gàmbia al Fons Català de Cooperació
En el marc del pla de suport a la cooperació municipal catalana amb Gàmbia,

impulsat pel Fons Català en conveni amb l'Agència Catalana de Cooperació al
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Trobada Internacional de ciutats sobre Cooperació, Migracions i Desenvolupament
Els dies 14 i 15 d'octubre va tenir lloc a l'Hospitalet la Trobada Internacional de

Ciutats sobre Cooperació, Migracions i Codesenvolupament 2010, organitzada per

l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb la participació del director de gestió del Fons

Català, Bernat Moreno, a la taula rodona "Ciutats locals, ciutats globals".

Intervenció del director de gestió del Fons

Català a la Trobada Internacional de Ciutats

sobre Cooperació, Migracions i

Codesenvolupament

Acte d'inauguració de la Fira “Solidarium” a Lleida

Signatura del conveni entre la Universitat Politècnica

de Catalunya i el Fons Català per a la rehabilitació de

l'Hospital Maternoinfantil als campaments de refugiats

sahrauís

Desenvolupament, es va celebrar el dia 7 d'octubre una reunió amb l'ambaixador

de Gàmbia, Kebba S. Touray, i el cònsol honorari a Barcelona, Juan A. del Moral.

La directora de Serveis Culturals i Ciutadans de l'Ajuntament de Santa Coloma de

Gramenet, Núria Rodríguez, va assistir a la reunió en representació dels ajuntaments

que cooperen amb aquest país. En representació del Fons Català, el vicepresident

i coordinador de la Comissió de Codesenvolupament, Jordi Moltó; el director de

gestió, Bernat Moreno; el responsable de l'Àrea d'Àfrica, Àsia i Mediterrània, Joan

Solà; i la tècnica per Gàmbia, Clara Xifra, van rebre els assistents a la reunió.

La reunió tenia com a objectiu fer una revisió a mitjà termini del pla de suport a la

cooperació municipal amb Gàmbia i presentar les accions realitzades i perspectives

de treball coordinat. Tots els assistents es van posar d'acord en la importància

d'identificar un sector prioritari d'intervenció d'àmbit regional per tal de concentrar

esforços i afavorir la coordinació de les accions finançades pels municipis catalans.

Per la seva banda, l'Ambaixada de Gàmbia va reiterar el  suport institucional a les

accions que es duguin a terme des del Fons Català.

Inauguració de la Fira SOLIDARIUM a Lleida
El dia 16 d'octubre es va inaugurar la fira de la solidaritat de Lleida, el Solidarium,

amb la presència del director del Fons Català, Bernat Moreno. Després de l'acte

d'inauguració es va fer una visita de les autoritats a les diferents parades de les

entitats presents a la fira.

El Fons Català i la Universitat Politècnica de Catalunya signen un conveni per
rehabilitar l'Hospital Maternoinfantil, als campaments de refugiats sahrauís
El dia 9 de desembre, a les oficines de la UPC, es va signar un conveni de col·laboració

entre el Fons Català, representat pel president, Teo Romero, i la Universitat Politècnica

de Catalunya, representada pel rector, Antoni Giró Roca, per rehabilitar l'Hospital

Maternoinfantil de Rabouni, als campaments de refugiats sahrauís.

Aquest conveni suposa l'empenta

definitiva per l'esmentada recons-

trucció, ja que l'hospital, construït

entre els anys 1995 i 1999, i que

cobreix la població de Rabouni,

unes 80.000 persones, amb una

capacitat d'hospitalització de 75

persones, patia de greus problemes

estructurals a causa de la inesta-

bilitat del sòl sobre el qual estava

construït. Després de diversos

intents per reprendre la rehabili-

tació, aquesta vegada amb la

signatura del conveni entre el Fons

Català i la UPC i l'acord amb la

Delegació del Front Polisario a
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Trobada dels representants de la Xarxa Europea

d'Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient amb el

Grup Interparlamentari per Palestina del Congrés de

Diputats

RELACIONS AMB ELS SOCIS

Durant l'any 2010 el Fons Català ha fet un esforç per traslladar el conveni marc a

totes els socis, un conveni marc que és la carta de serveis del Fons. Alguns ajuntaments

socis que ja han signat aquest conveni amb el Fons són:

L'Arboç, Banyeres del Penedès, Barcelona, Cabrera de Mar, Cadaqués, Caldes

de Malavella, Castelldefels, Castellterçol, Cercs, Cerdanyola del Vallès, les

Franqueses Vallès, l'Hospitalet, la Jonquera, Manlleu, Moià, el Molar, Molins

de Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Mont-ras,

Orís, Quart, Premià de Mar, Ripollet, Roquetes, Roses, Sabadell, Sallent,

Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet,

Santa Margarida de Montbui, Tona, Viladecans, Consell Comarcal de l'Alt

Penedès,

Catalunya, s'han posat les bases per poder iniciar a principis del 2011 els treballs

de reconstrucció. Ja s'han realitzat visites prèvies als campaments per part del Fons

Català i la UPC i s'espera poder iniciar el procés de rehabilitació el mes de gener

2011 i que en un termini d'uns 4-5 mesos, l'hospital estigui totalment rehabilitat.

Trobada de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient amb el
Grup Interparlamentari per Palestina i el director general de Política Exterior per la
Mediterrània
La Xarxa Europea d'Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient, de la qual el Fons

Català de Cooperació és membre fundador juntament amb el Fondo Andaluz de

Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI), Cités Unies France (CUF) i Enti

Locali per la Pace e i Diritti Umani, es va reunir el passat 17 de desembre amb el

Grup Interparlamentari per Palestina del Congrés dels Diputats i amb el director

general de Política Exterior per la Mediterrània, Juan González-Barba. L'objectiu de

la trobada va ser analitzar la situació actual del conflicte àraboisraelià i les línies

d'actuació que s'estan executant des de les institucions espanyoles.

La reunió va concloure amb dos acords principals entre la Xarxa i el Grup

Interparlamentari, format per membres de tots els grups parlamentaris del Congrés

de Diputats i actualment presidit per Jordi Pedret. D'una part, donar suport en

l'organització d'una trobada a la ciutat de Betlem entorn de la cooperació

descentralitzada amb el poble palestí; de l'altra, difondre i trobar suport polític a

la carta signada per Felipe González, Javier Solana i Romano Prodi -entre altres

personalitats polítiques europees- en la qual sol·liciten que s'adoptin sancions contra

l'Estat d'Israel per la seva política de construcció d'assentaments al marge de la

legalitat internacional.

aquest sentit, el Fons Català està preparant una proposta d'estatuts i s'encarregarà

de gestionar la legalització de l'associació i l'establiment de la seu oficial a la ciutat

de Barcelona.

González Barba també va expressar

el suport al Grup Eurogaza, i

concretament al projecte Barcelona

Peace Park, una iniciativa que pretén

reconstruir les infraestructures i

serveis del parc ocupat i destruït el

2009 i que comptarà amb la

presència d'una representació

diplomàtica espanyola a la seva

inauguració.

La trobada a Madrid va servir també

per aprofundir en l'organització de

la XarxaEuropea d'Autoritats Locals

per la Pau al Pròxim Orient. En



L'Assemblea General de la Confederació de Fons es va celebrar a Las Palmas, el 17

de desembre de 2010, per invitació del Fondo Canario de Solidaridad Internacional

y Cooperación al Desarrollo, incorporat a la Confederació recentment.

D'altra banda també es van fer dues reunions del Consell Confederal, una a Barcelona

i una a Madrid, una reunió de presidents dels Fons, a Madrid, i tres reunions tècniques

de gerents dels Fons, a Barcelona, Las Palmas i Xàtiva.

Al llarg de l'any, el coordinador tècnic de la Confederació, José Antonio Mansilla,

va fer visites a diversos Fons, amb l'objectiu de conèixer-ne el funcionament i detectar

les necessitats de cadascun: concretament va visitar el Fondo Canario i la Fundación

Castellano-Manchega el mes de febrer, el Fondo Galego el mes d'abril i Euskal

Fondoa, FELCODE i FAMSI el mes de juny.

Els dies 16 i 17 de setembre es va organitzar a Málaga una trobada d'intercanvi

d'experiències entre tècnics dels diferents fons de cooperació. En aquestes jornades

es va acordar establir diversos grups de treball que es reuneixin periòdicament per

tractar temes d'interès comú del funcionament tècnic dels fons. Concretament, abans

de finalitzar l'any es van fer dues reunions del grup de treball d'economia i finances

i una sessió tècnica d'avaluació ex-ante de projectes.

Una altra tasca desenvolupada durant aquest any 2010 ha estat la renovació de la

imatge gràfica de la Confederació, amb el disseny d'un nou logotip. També paral·lelament

s'ha fet una renovació a fons de la pàgina web (www.confederaciofons.org), aplicant

la nova imatge gràfica.

Memòria de la Confederació
de Fons de Cooperació
i Solidaritat 2010
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Participació en Jornades i Trobades:
• FECAM Canàries: 30/09/10

• Actors de la Cooperació Descentralitzada Espanyola. Programa ART. Madrid,

  29/11/10

• Jornada sobre Cooperació Descentralitzada - Cantabria Coopera. Santander,

  30/11/10

Reunions diverses
• Cita amb Enrique del Olmo. Programa MUNICIPIA 2009 a El Salvador.16/04/10

• Reunió amb els Fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús. 13/05/10

• Reunió del comitè de seguiment del programa MUNICIPIA 2009. 28/05/10

• Comitè de seguiment de l'Estudi dAgermanaments (REDCREA). 28/05/10 i

22/09/10

• Reunió amb ART-FIIAPP. 02/07/10

• Reunió amb el representant de l'Institut Iberoamericà de Cooperació en

l'Agricultura (IICA) a Espanya. Barcelona, 10/11/10

• Reunió del comitè d'aprovació de projectes del programa MUNICIPIA. Madrid,

   23/12/10

• Reunió amb la DGPOLDE per tancar el document sobre l'Instrument

   d'Agermanaments i la seva Avaluació. Madrid, 25/10/10
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AJUNTAMENTS
Abrera

Aiguafreda

Aiguamúrcia

Alcanar

Alella

Alfarràs

Alió

Alpens

L'Ametlla del Vallès

Anglès

L'Arboç

Arbúcies

Arenys de Mar

Arenys de Munt

Argentona

Badalona

Badia del Vallès

Banyeres del Penedès

Banyoles

Barberà del Vallès

Barcelona

Begues

Begur

Bell-lloc d'Urgell

Bellpuig

Berga

Besalú

Bescanó

La Bisbal d'Empordà

Blanes

Boadella i les Escaules

Les Borges Blanques

Borredà

El Bruc

El Brull

Cabanes

Les Cabanyes

Cabra del Camp

Cabrera d'Anoia

Cabrera de Mar

Cadaqués

Caldes d'Estrac

Caldes de Malavella

Caldes de Montbui

Calella

Cambrils

Campdevànol

Camprodon

Canet de Mar

Canovelles

Canyelles

Cardedeu

Cassà de la Selva

Castellar del Riu

Castellar del Vallès

Castellbisbal

Castellcir

Castelldefels

Castellfollit de la Roca

Castell-Platja d'Aro

Castelló d'Empúries

Castellterçol

Castellví de la Marca

La Cellera de Ter

Socis del Fons Català

Celrà

Centelles

Cercs

Cerdanyola del Vallès

Cervera

Corbera de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Cornellà del Terri

Creixell

Cubelles

Cunit

Dosrius

L'Escala

Esparreguera

Esplugues de Llobregat

Esterri de Cardós

La Fatarella

Figueres

Flaçà

Flix

Fogars de la Selva

Fontcoberta

Fornells de la Selva

Fortià

Les Franqueses del Vallès

La Garriga

Gavà

Gelida

Girona

Gironella

La Granada

Granollers

Guardiola de Berguedà

L'Hospitalet

Els Hostalets de Pierola

Hostalric

Igualada

La Jonquera

Les

La Llagosta

Llagostera

Llavorsí

Lleida

Lliçà d'Amunt

Lliçà de Vall

Lloret de Mar

Les Llosses

Lluçà

Maçanet de la Selva

Malgrat de Mar

Manlleu

Manresa

Martorell

Les Masies de Voltregà

El Masnou

La Masó

Masquefa

Massanes

Matadepera

Mataró

Mediona

Moià

El Molar

Molins de Rei

Mollet del Vallès

a 31 de desembre de 2010

Montblanc

Montbrió del Camp

Montcada i Reixac

Montellà i Martinet

Montornès del Vallès

Mont-ras

Montmeló

Navarcles

Òdena

Olesa de Montserrat

Oliana

Olot

Orís

Palafolls

Palafrugell

Palamós

Palau-solità i Plegamans

Pallejà

Pals

El Papiol

Parets de Vallès

Perafita

Peralada

Pineda de Mar

El Pla de Santa Maria

Les Planes d'Hostoles

La Pobla de Segur

Polinyà

Portbou

El Prat de Llobregat

Prats de Lluçanès

Premià de Dalt

Premià de Mar

Les Preses

Quart

Regencós

Reus

Ribes de Freser

Riells i Viabrea

Ripoll

Ripollet

Riudarenes

Riudecanyes

La Roca del Vallès

Roda de Ter

Roquetes

Roses

Rubí

Rubió

Sabadell

Sallent

Salt

Sant Adrià de Besòs

Sant Agustí de Lluçanès

Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Andreu Salou

Sant Boi de Llobregat

Sant Cebrià de Vallalta

Sant Celoni

Sant Cugat del Vallès

Sant Esteve de Palautordera

Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Codines

Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Pallerols

Sant Fost de Campsentelles

Sant Gregori

Sant Hipòlit de Voltregà

Sant Iscle de Vallalta

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan les Fonts

Sant Julià de Cerdanyola

Sant Julià de Ramis

Sant Just Desvern

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Llorenç Savall

Sant Martí de Tous

Sant Mateu de Bages

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Torelló

Sant Pol de Mar

Sant Quirze de Besora

Sant Sadurní d'Anoia

Sant Salvador de Guardiola

Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Montalt

Sant Vicenç de Torelló

Sant Vicenç dels Horts

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Queralt

Santa Cristina d'Aro

Santa Eugènia de Berga

Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Margarida de Montbui

Santa Margarida i els Monjos

Santa Maria de Corcó

Santa Maria d'Oló

Santa Maria de Palautordera

Santa Pau

Santa Perpètua de Mogoda

Sarrià de Ter

La Secuita

La Sénia

Sentmenat

La Seu d'Urgell

Sitges

Subirats

Súria

Tagamanent

Talamanca

Tarragona

Tàrrega

Teià

Terrassa

Tiana

Tona

Tordera

Torelló

Torredembarra

Torrelavit

Torrelles de Llobregat

Torres de Segre

Torroella de Montgrí

Tortosa

Tossa de Mar

Ulldecona

Vacarisses



Vallfogona de Ripollès

Vallromanes

Valls

Vandellòs i l'Hospitalet de

l'Infant

El Vendrell

Vic

Vidreres

Vilabertran

Vilablareix

Viladecans

Vilafant

Vilafranca del Penedès

Vilajuïga

Vilamalla

Vilanova del Camí

Vilanova i la Geltrú

Vilassar de Mar

Vilobí d'Onyar

Xerta

ALTRES INSTITUCIONS
Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana (Tremp)

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal del Baix Empordà

Consell Comarcal del Berguedà

Consell Comarcal del Garraf

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Maresme

Consell Comarcal d'Osona

Consell Comarcal de la Selva

Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Diputació de Barcelona

Diputació de Girona

Diputació de Lleida

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 per al Desenvolupament - AECID

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Federació de Municipis de Catalunya

PDHL - Programa de Desenvolupament Humà Local de Nacions Unides

INSTITUCIÓ PROTECTORA
Generalitat de Catalunya



FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ

AL DESENVOLUPAMENT

Amb el suport de:
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