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CATALUNYA, TERRA SOLIDÀRIA 

Tot i les actuals circumstàncies, des del Fons Català considerem fonamental mantenir 
la consciència de tots els actors de la cooperació, de la ciutadania, de les institucions 
públiques, etc.. en un context com el que actualment s’esdevé. Un context de crisi 
financera, econòmica, alimentària, ambiental que genera grans reptes pels governs 
locals a l’hora d’acomplir amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).  
 
És evident que la crisi de la Unió Europea i Espanya no es limita només a una crisi 
econòmica i financera sinó que aquesta també esdevé política, de les seves bases. I 
enfront les retallades econòmiques que viu Catalunya i els canvis en la cooperació al 
desenvolupament a l’àmbit regional, des del Fons Català considerem que és important 
que els governs locals com l’Administració Pública més propera al ciutadà, que pateix 
en primera persona aquesta crisi i que varen protagonitzar les grans campanyes de 
solidaritat durant els anys 90 amb la promoció del 0,7%, mantinguin les seves accions 
de cooperació i solidaritat com a resposta en el marc de l’actual context.   
 
Des del Fons Català considerem que la situació de crisi que estem vivint requereix de 
respostes obligades que converteixen aquesta situació en una oportunitat pel canvi, 
per la reflexió, per no donar-ho tot per perdut sinó tot el contrari: la revisió, la 
priorització i la reorientació de les accions. L’actual model de desenvolupament cal que 
sigui revisat i existeix una gran necessitat de canvi en les modalitats i instruments de 
l’ajuda per al desenvolupament.  
 
Creiem que davant la crisi, els actors de la cooperació hem de mantenir la consciència 
solidària, donar respostes obligades que fan plantejar que la cooperació en temps de 
crisi és una oportunitat per incloure en l’agenda temes fonamentals com l’enfortiment 
del finançament del desenvolupament, qüestionar l’actual arquitectura financera ja que 
fins ara aquesta no ens permet avançar en la construcció d’un sistema d’ajuda al 
desenvolupament més eficaç.  
 
El Fons Català considera que tots junts hem de dirigir la mirada envers la construcció 
d’un sistema que mantingui els nivells d’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) però 
amb una millor orientació cap els països amb més necessitats, una millor previsió dels 
recursos, una avaluació de les modalitats d’ajuda per tal de reduir-ne la fragmentació, 
per tal d’incrementar l’eficàcia i, finalment, una revisió de la condicionalitat política de 
les ajudes. 
 
Volem fomentar la consciència dels nostres socis per tal que considerin imprescindible 
en el si dels seus municipis sostenir la cooperació com un valor social i fomentar des 
de l’àmbit polític dels governs locals la inclusió de la cooperació i la solidaritat en els 
programes electorals. És per aquest motiu que també volem recordar l’existència de 
bases polítiques i de construcció institucional, de les resolucions parlamentàries i dels 
pressupostos assignats per part del governs locals i del govern autonòmic que han fet 
possible construir un país solidari com és Catalunya i que, tot i el qüestionament de les 
accions de cooperació i solidaritat, aquesta encara compta amb un fort suport social.  
 
Des del Fons Català volem trencar el fals debat sobre solidaritat interna versus la 
solidaritat externa i creiem que cal fer incís en l’articulació amb els actors de la 
cooperació catalana i la seva eficàcia, tot fent possible per als petits municipis la 
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participació en cooperació descentralitzada i d’aquesta manera pal·liar la manca de 
recursos econòmics. Motius pels quals considerem fonamental mantenir la formació en 
cooperació descentralitzada dirigida a càrrecs electes i tècnics, millorar l’articulació 
dels actors a territori i promoure l’avaluació com a eina que permeti avançar en 
l’obtenció de millors resultats.  
 
Des del Fons Català creiem que ara més que mai cal la coordinació de les accions per 
part de teixit associatiu com són les ONGD i altres actors que treballen en el territori 
(universitats, caixes, etc..) i a tots els àmbits (federacions d’ONGD, etc...). Volem 
millorar l’articulació dels petits actors en la cooperació i en les accions d’emergència 
per tal de fomentar les accions de reconstrucció en clau local.  
 
El Fons Català es dirigeix a fer més transparent la comunicació de les seves 
actuacions, projectes, recursos que destina i dels seus socis, també com a enfortir les 
accions de sensibilització en el territori. Volem fomentar l’articulació dins de Catalunya 
per part dels actors (governs locals, ONG, etc...) i promoure la participació d’aquests 
en les xarxes de cooperació local integrant tots els àmbits d’actuació (DDHH, pau, 
municipalisme, migracions i desenvolupament, etc.). 
 
Considerem que aquest moment de crisi ens ajuda a trobar millors eines per fomentar 
les accions de solidaritat i és especialment en aquests moments quan la solidaritat del 
poble català esdevé una resposta obligada en la cooperació en temps de crisi, entesa 
com un valor transversal de la ciutadania, institucions públiques, organitzacions socials 
amb les quals com a Fons Català treballem i de tots els actors de la cooperació al 
desenvolupament.  
 
El Fons Català vol transmetre un clar missatge: El gran valor afegit de la solidaritat 
dels governs locals de Catalunya: entenem que en temps de crisi aquesta és una 
resposta obligada ja que esdevé el pilar de l’oportunitat, de l’orientació envers el canvi, 
envers la millora de les accions de cooperació descentralitzada i local del poble de 
Catalunya.  
 
El Fons Català vol promoure aquesta solidaritat en el marc dels seus objectius 
estratègics: l’eficàcia, l’eficiència, la millora de les actuacions mitjançant el treball en 
xarxa, la participació en espais de debat internacionals i europeus, la visibilització del 
valor afegit que aporta la cooperació descentralitzada catalana i del propi Fons Català, 
el foment del desenvolupament local del socis del Sud, la sistematització de la seva 
expertesa, la millora de les accions de cooperació directa i indirecta i, en definitiva, la 
promoció d’instruments i estratègies d’intervenció adequats a l’actual context de crisi. 
 
Un context de crisi que requereix, més que mai, d’una ferma resposta de cooperar i 
d’entendre el context com una oportunitat per a la millora, el canvi i la inclusió de 
temes prioritaris en l’agenda dels actors de la cooperació a Catalunya, Terra 
Solidària. 
 

Granollers, 7 de juny de 2012 


