
“Les raons de la cooperació” Exposició per 
a la defensa de la cooperació al desenvolupament 
des dels municipis.



Crèdits
Autor: Ajuntament de Molins de Rei, Regidoria de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans.
Edició: Setembre del 2015.
Disseny i Il·lustració: Josep Miquel Janés i Campmajó  (www.dirxdir.cat)
Textos: basats en l’informe “Les Raons de la Cooperació. Guia per a la defensa de la cooperació al 
desenvolupament des dels municipis”, elaborat per Miquel Carrillo des de Ziri (www.ziri.es), i editat pel Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament.
Correcció Lingüística: Servei Local de Català de Molins de Rei.



A

Primer els de casa?

quest és l’argument estrella que rebu-
tja la cooperació. Es té la percepció que 

toca concentrar tots els nostres esforços 
econòmics a casa nostra i en aquelles persones 
que pateixen més la crisi.

La cooperació és un projecte polític més 
de l’Administració pública, enfocada a la 
construcció dels drets humans universals, 
com el dret a la salut, el dret a l’educació... En 
molts dels municipis catalans, el 99,3% del 
pressupost va adreçat cap a la mateixa 
població i el 0,7% del total del pressupost 
restant és la diferència entre la vida i la mort per 
a molta gent.

   Els immigrants que vénen al 
nostre país ens treuen la feina, 
però si nosaltres anem a un altre 
país, ho fem per buscar-nos la 
vida. És just aquest canvi en la 
percepció?

   La pobresa d’aquí i la de fora 
no són comparables, però totes 
dues provoquen les mateixes 
reaccions en qui la pateix: 
marxar per poder sobreviure.

   Amb les necessitats que hi ha aquí, no podem destinar recursos fora.

   Per què construir una escola per a discapacitats a l’Índia quan, a la nostra 
ciutat, aquest col·lectiu no rep les mateixes atencions?



Ha vingut massa
gent de fora?

E n els darrers anys, ha arrelat molt la 
imatge dels suposats privilegis que tenen 

aquelles persones que han arribat de fora i això, 
juntament amb la cooperació, alimenta una 
visió general equivocada, segons la qual els 
recursos econòmics i l’interès polític de l’Admi-
nistració municipal s’adreça, de manera inexpli-
cable, cap a aquells que o bé viuen fora de la 
nostra ciutat o bé han vingut a treure la feina a 
la gent d’aquí. 

La cooperació municipal es treballa a 
través del codesenvolupament, és a dir, a 
afavorir un desenvolupament humà i soste-
nible dels països empobrits. 

Catalunya sempre ha estat terra d’acollida i 
potser molts dels nostres familiars i amics 
també han estat immigrants, però la societat 
tendeix a criminalitzar els nouvinguts 
sense recursos econòmics: si ets un nouvin-
gut ric, no se’t considera immigrant.

   Hi ha recursos per fer-ho tot i 
per a tothom; només cal 
repartir-los bé.

   El Comerç Just i la banca ètica 
lluita per aquesta igualtat de 
drets i molts ajuntaments li 
donen suport.

   Es dóna més coses a qui ha vingut de fora que a la gent d’aquí. 

   En saben molt de demanar, els de fora, i resulta que els ajudem més que 
els d’aquí. 



E

L’ajuda  arriba realment 
on l’enviem?

ls casos esporàdics de desviament de 
males pràctiques en l’àmbit de la coope-

ració han contribuït a crear la idea que és molt 
probable que l’ajuda no sigui rebuda per aquells 
a qui pretesament va destinada. 

Aquesta visió és molt freqüent i té a veure amb 
la poca difusió que es fa tant del bon funcio-
nament dels projectes com dels impactes i 
la transparència de la cooperació munici-
pal. La cooperació ha sabut reaccionar amb 
transparència i control molt abans que qualse-
vol altra àrea davant dels episodis de malbara-
tament que hi hagi pogut haver.

Com a exemple, el Fons Català de Coopera-
ció, que administra i gestiona els recursos 

econòmics dels municipis associats. 
Aquests recursos es destinen a finançar projec-
tes de solidaritat i cooperació als països en vies 
de desenvolupament, projectes de sensibilitza-
ció a Catalunya i també, quan la situació ho 
requereix, campanyes d’emergència. S’enca-
rreguen de l’avaluació, el seguiment i la 
justificació dels projectes que els presen-
ten i donen fe de la bona praxi que s’hi fa.

   Accions d’emergència, ajuda 
als refugiats i projectes de 
solidaritat són accions que es 
desenvolupen amb diners 
municipals.

   Com sé que l’ajuda arriba al projecte que diuen?

   No s’explica prou què es fa amb els diners. Segur que hi ha qui 
s’embutxaca alguna cosa.



La cooperació té
algun impacte?

L a cooperació són un conjunt d’actua-
cions dutes a terme entre països amb 

l’objectiu de promoure i contribuir a un 
context internacional més estable, pacífic i 
segur per als habitants del món. 

Hi ha un sector de la població que minimitza i treu 
importància a tot el que es fa en el marc de la 
cooperació internacional, i encara més si és des 
dels municipis. Un cop més ens trobem amb una 
manca d’informació sobre aquestes accions.

Les ONG municipals i els voluntaris són uns 
dels motors de la cooperació catalana. Sense 
ells, els projectes municipals no serien tan visibles.

   La solidaritat no és solament 
enviar fons. Més enllà hi ha tots 
els vincles d’ajuda mútua que 
s’estableixen.

   No serveix de res construir 
drets? En quant de temps creus 
que vam construir els que tenim 
aquí?

   No fer res és realment el que 
no genera cap impacte.

   S’han donat molts diners i tot continua igual. Si tingués cap impacte, ja ho 
hauríem vist.

   És molt poc eficient; s’han de fer molts tràmits administratius perquè no 
acabi reportant res a la ciutat.



C

Estem ajudant a 
governs corruptes?

oneixem i denunciem gràcies a la 
cooperació. Si no establim lligams i 

aliances, és impossible acabar amb la corrupció 
i lluitar contra situacions que també ens afecten.

La cooperació municipal funciona més 
com una relació entre societats civils, entre 
persones, i el suport és a governs munici-
pals que, com a casa nostra, són els qui s’aca-
ben ocupant directament de la major part dels 
problemes de la gent.

Desconèixer la destinació dels recursos o la 
imatge de qui s’embutxaca els nostres diners 
fan que es tingui una visió simplista dels països 
amb els quals es col·labora.

   Sense anar més lluny, hi ha 
casos de corrupció per part 
d'alguns polítics escollits en 
democràcia que s'han embutxacat 
diners dels contribuents. 

   La majoria de projectes de 
cooperació local es fan a través 
d’ONG autòctones. Els governs 
no sempre hi participen.

   Es tracta de països que violen els drets humans i no tenen cap mena de 
respecte per a les dones. 

   S’envien diners i no són per al poble, sinó per als governs.



Realment volen
desenvolupar-se?

S ovint es parteix, erròniament, de la idea 
que per a aquestes persones és més fàcil 

parar la mà i acollir-se a recursos sense haver de 
treballar. La cooperació és ajuda al desen-
volupament però també és l’encarregada 
de  sensibilitzar la població en matèria de 
Drets Humans i informar i educar en valors, 
equitat en gènere... Aquestes accions fan que 
la població conegui la realitat i, a través de la 
informació, es rebaten els estereotips.

La majoria de països amb qui es fan tasques de 
cooperació són països desenvolupats, però les 
catàstrofes naturals i els conflictes bèl·lics deixen 
rere seu un drama humà incontestable: la 
pèrdua, per a molta gent, dels seus recursos 

habituals per continuar fent una vida digna (feina, 
habitatge, recursos alimentaris...). Aquesta 
pèrdua es pot prolongar molt de temps en els 
casos de desplaçaments forçats a causa dels 
conflictes bèl·lics, com és el cas dels refugiats.

   Si no volguessin treballar, no 
emigrarien a casa nostra a fer 
feines que no volem fer 
nosaltres.

   Anys enrere, nosaltres vàrem 
tirar endavant gràcies a la 
cooperació d'altres països. 
Sense aquesta ajuda no seríem 
on som.

   Són uns dropos! Que treballin més. 

   Que tirin endavant tal com hem fet nosaltres. 

   Ens valdria més ensenyar-los a pescar que no pas donar-los el peix.



E

Cooperar no és cap
competència municipal?

l model de cooperació municipal 
catalana ha estat durant més de 25 

anys un model a seguir en l’àmbit europeu 
i mundial. Aquest tipus de cooperació és una 
decisió política fruit d’una consciència 
col·lectiva que s’empara en un seguit de lleis 
que avalen, des de fa dècades, aquesta capaci-
tat d’actuació.

Més de 400 ajuntaments, diputacions i 
institucions locals catalanes fan actuacions 
en cooperació al desenvolupament, i per la 
pau i els drets humans, amb el suport d’ONG i 
entitats. Cada vegada hi ha un consens molt més 
ampli que recull i valora el pes dels municipis per 
tal que promoguin el desenvolupament i destinin 
el 0,7% del pressupost en aquesta causa.

Malgrat que no són competències seves, els ajunta-
ments intervenen per millorar aspectes relacionats 
amb l’educació i la salut dels ciutadans. Existeix un 
dictamen que indica que els ajuntaments 
poden exercir aquesta competència i forma 
part dels plans d’acció municipal.

Som una part més d’un Estat molt descen-
tralitzat i hem de contribuir als compromi-
sos internacionals que ha pres en la mesura 
de les nostres possibilitats.

   La cooperació no és 
competència dels ajuntaments, 
però la societat demana a 
l’Administració que les tiri endavant 
perquè sent que són necessàries.

   Què ens aporta? 

   Això ho ha de fer l’Estat o la Unió Europea. 

   No podem atendre tots els capricis de la gent del poble. 



Els tècnics són uns
hippies utòpics a qui
paguem les vacances?

M oltes vegades es qüestiona que als 
tècnics, polítics municipals i/o ONG se’ls 

pagui l’anada al terreny, al lloc concret on hi ha 
el problema. Actualment s’estan reduint aques-
tes visites  per evitar de provocar l’acusació de 
gaudir de vacances amb recursos públics.

Els països on es fa cooperació municipal, 
moltes vegades són països amb unes condi-
cions de vida  molt dures  a les quals els que no 
són d’allà no hi estan acostumats.

Les condicions del lloc on es fa cooperació 
són bastant desfavorables a les que tenim 
aquí, per tant no se’n van de vacances i han de 
suportar moltes inclemències.

És important conèixer la realitat del lloc i 
els processos en què es treballa per tal de 
comunicar i retre compte de tot el que es fa 
a la ciutadania, que suporta aquestes activi-
tats amb els seus impostos.

   Si es fan seguiments sobre 
terreny d’un projecte local, per 
què no es pot fer d’un projecte 
cooperació internacional?

   Anar-hi no són unes “vacances”, 
sinó  una part més de la feina.

   Són una colla d’il·luminats. No són professionals.

   Hi ha massa ONG que són ineficients. No tenen ni massa social ni cap suport.



La cooperació només
serveix per fer política?

Cada cop més són els que ajuntaments 
disposen d’una regidoria liderada per un 

regidor o una regidora per tal de treballar la 
cooperació transversalment amb les entitats. La 
solidaritat és un compromís polític i ètic que 
es promou amb accions i mocions de defen-
sa dels drets humans, per al reconeixement 
dels drets dels pobles i per promoure un nou 
ordre econòmic internacional.

També, sembla existir la sospita de proselitisme 
en aquelles entitats religioses que treballen en 
cooperació, sent tot el contrari.

Avui dia,  que un polític defensi  la cooperació 
internacional públicament ha esdevingut un acte 
de valentia en una societat on el "primer per als 
de casa" s'ha convertit en una demanda creixent. 
Anar en contra de l'opinió pública pot restar vots.

   Si servís per això, tots els 
polítics en farien. No és el cas.

   Des dels ajuntaments es fan 
altres polítiques socials. La 
cooperació n’és una més, feta 
més enllà de les nostres fronteres.

   Els polítics fan cooperació per quedar bé davant la població.

   Els polítics han d’ajudar als d’aquí que per això els hem votat nosaltres.




