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Memòria 2017 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 
Presentació 
 
El 2017 és l’any de l’elaboració, aprovació i posada en marxa del Nou Pla Estratègic del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament. Si bé la situació política durant el segon semestre 
de 2017 ha fet inviable desplegar bona part de les actuacions previstes pel Pla Estratègic que 
necessitaven de l’impuls i la participació activa dels responsables polítics de cooperació dels 
Ens Locals socis, s’ha avançat en la creació dels consensos necessaris per l’activació del Pla 
 
Junta Executiva 
 
La Junta Executiva s’ha reunit el 9 de març i el 13 de juny de 2016.  
 
Direcció 
 

 Gestió de personal: substitució de la tècnica de pau i diplomàcia de ciutats i canvi de 
l’organigrama del Fons adaptant-lo al Pla Estratègic 

 Coordinació CONFOCOS 

 Visites a ajuntaments del territori Cerdanyola del Vallès, Polinyà, Lleida, Girona, Vic, 
Sentmenat, Sant Cugat del Vallès, Girona, El Prat de Llobregat, Mataró, Platja d’Aro, 
Blanes, Olèrdola, Sant Pere de Ribes i Molins de Rei 

 Reunions amb membres de la Junta 

 Elaboració de formularis de processos 

 Enllaç i seguiment de directrius amb presidència 

 Planificació i autorització de viatges 

 Aprovació de pagaments 

 Viatges a:  
Santiago de Compostel·la i Xàtiva (CONFOCOS) 
 
 

Coordinació Tècnica 
 

 Coordinació de l’Elaboració del Pla Estratègic 2017-2020 

 Elaboració de documents i posicionaments per participació en jornades i seminaris 

 Coordinació Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya 

 Coordinació amb òrgans de col·laboració i participació de la Generalitat de Catalunya 

 Coordinació amb la Junta CCASPS 

 Visites a ajuntaments del territori 

 Enllaç amb Comitè d’Ajuda a les Persones Refugiades de la Generalitat 

 Coordinació amb els Intergrups i la Comissió d’Exteriors del Parlament de Catalunya 

 Coordinació mocions i declaracions conjuntes amb entitats municipalistes 

 Viatges a:  
Grècia (febrer-març) 
Madrid (Foro Mundial Violencias Urbanas) 
Santiago de Compostel·la i Xàtiva (CONFOCOS) 
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Àrea d’Administració 
 

 Relació amb els socis per aportacions econòmiques a projectes i quotes de socis. 

 Tramitació de les sol·licituds de documentació requerida pels socis (certificacions del 
Fons, Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, Auditories).  

 Reclamació de les aportacions consignades i no fetes efectives i de les quotes de soci. 

 Tramitació de les altes dels nous socis. 

 Control del correu electrònic general del Fons. 

 Quadrar socis de la comptabilitat i del programa de projectes. 

 Control i seguiment dels projectes pendents de cobrir i de pagament 

 Gestió dels pagaments a projectes i notificació a les entitats/institucions executores. 

 Comptabilització, validació i seguiment pressupostari dels projectes propis. 

 Recepció, comptabilització, validació final i pagament de les factures dels proveïdors. 

 Validació i gestió de les liquidacions de despesa de tècnics i membres Junta Executiva. 

 Seguiment dels contractes de manteniment amb proveïdors. 

 Control Immobilitzat. 

 Control i gestió de la tresoreria del Fons Català. 

 Control i preparació del pagament d’impostos ( IRPF, Seguretat Social). 

 Preparació per a la gestoria dels Models 110-180-182-190-347 de l’Agència Tributària. 

 Validació de l’Impost de Societats (Model 200 de l’Agència Tributària). 

 Gestió d’altes i baixes de contractes. 

 Comptabilització de nòmines i despeses de SS i tramitació del pagaments de nòmines 

 Gestió de baixes i altes mèdiques. 

 Tancament comptable de l’exercici i preparació dels comptes anuals. Preparació de 
l’informe de gestió, supervisió i impressió dels comptes auditats. Lliurament al 
Departament de Justícia de l’informe d’Auditoria, comptes anuals i l’informe de gestió. 

 Elaboració i presentació de la justificació econòmica dels projectes propis del Fons 

 Complimentació de la informació requerida  mensual i trimestralment per l’organisme 
soci del Fons a qui el Ministeri d’Hisenda i AAPP ens ha sectoritzat. 

 Control de les despeses de l’oficina de Senegal, validació i comptabilització. 

 Comptabilització despeses de l’oficina de Managua i moviments del Banc ProCredit. 

 Control i coordinació de la itinerància de dues exposicions: d’una banda l’exposició “Les 
Raons de la Cooperació” i d’altra banda l’exposició (13)25 Al Principi va ser la Paraula, 
Dones del poble Sahraui. 
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Àrea de Projectes 
 
L’Àrea de Projectes ha coordinat de l’anàlisi de les convocatòries i assessorament en la 
proposta de distribució dels recursos, dels ajuntaments de: Caldes de Montbui, Castellbisbal, 
Cerdanyola del Vallès, la Garriga, Igualada, Mataró, Molins de Rei, la Roca del Vallès, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma 
de Gramenet, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Consell Comarcal d’Osona. També s’han 
analitzat altres projectes a petició d’alguns socis. En total s’han avaluat 117 projectes el 2017. 
 
Des de l’Àrea de Projectes també s’ha garantit l’assistència als Consells de Cooperació dels 
ajuntaments als quals el Fons els gestiona la convocatòria de projectes. Per altra banda, com 
cada any s’ha fet la coordinació administrativa del cicle de gestió de projectes (des de la 
notificació d’aprovació fins el control de justificació):  
 
- Alta nous projectes: 117                         

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

- 14 projectes proposats per altres socis del Fons Català 
- 22 projectes relacionats amb campanyes d’emergència 
- 12 projectes proposats pel Fons Català 

- Projectes tancats: 64 
- Informes rebuts: 283 
- Informes processats: 213 
- Informes pendents de processar a 31/12/2017: 326 

 
L’Àrea de Projectes ha continuat fent l’assessorament als ajuntaments socis en l’àmbit de 
bases de convocatòries i convenis. També ha treballat donant el vistiplau propostes de 
finançament mensual de projectes de les diverses àrees geogràfiques. 
 
Pel que fa a les tasques de seguiment, ha revisat els informes econòmics dels projectes i gestió 
de reclamacions a les entitats. També ha processat els informes narratius per enviar-los als 
socis que els han finançat, i ha el·laborat la justificació als socis de les seves aportacions.  
 
Finalment l’Àrea de Projectes, ha seguit preparant la documentació administrativa per a la 
sol·licitud de subvencions, així com el control d’alta, ampliació i baixa de projectes a presentar 
a la Junta Executiva. 
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Àrea d’Amèrica Llatina 
 
Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta  

 Rutes de seguiment des de l’Oficina de Managua als països de l’Àrea de Centreamèrica 
(no s’hi inclouen les visites puntuals a municipis de Nicaragua): 

o Nicaragua (9 rutes) 
o El Salvador (2 rutes) 
o Hondures (2 rutes) 
o Guatemala (2 rutes) 

 Rutes de seguiment de projectes a Sud-amèrica: 
o Equador (2): maig i octubre 
o Bolívia (1): maig 

 Rutes de seguiment de Projectes al Carib: 
o Cuba (1): novembre 
o Haití (1): novembre 

 Seguiment de projectes, en el marc de serveis a l’Ajuntament de Girona a Equador (maig) 

 Elaboració d’informes de seguiment i informes especials per als ajuntaments que fan 
cooperació directa.  

 
Acompanyament a la cooperació directa 
 
Sant Cugat del Vallès a Tarija (Bolívia) S’ha fet el seguiment del conveni de col·laboració entre 
Tarija i Sant Cugat, el seguiment del Pla d’acció anual, i el seguiment i avaluació del procés 
d’Assistència Tècnica especialitzada en GIRS- Gestió de Residus (novembre). 
 
Sant Boi de Llobregat amb Sant Miguelito (Nicaragua) S’ha fet el Seguiment de projectes en el 
marc de l’agermanament entre municipis (desembre). 
 
Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes amb Puerto Cabezas- Bilwi (Nicaragua) S’ha fet el 
seguiment de projectes en el marc de l’agermanament entre municipis, i visites especials de 
seguiment al projecte 3050 – Tawan Klin (gener, abril, setembre i desembre). 
 
Centelles amb San Fernando (Nicaragua) S’ha fet l’acompanyament per a la sostenibilitat d’un 
projecte ramader per consolidar una granja de vaques lleteres (abril, juny i agost), a la 
Comunidad de Santa Rosa, amb la Comunidad Eclesial de Base d’Estelí 
 
Esplugues de Llobregat amb Meanguera (El Salvador) S’ha revisat el procés de gestió del  
Instituto Técnico superior Segundo Montes per assolir la independència executiva i financera. 
Acompanyament a la nova junta directiva de centre (juliol i novembre) 
 
Desplegament del programa de Cooperació Tècnica a Amèrica: Suport a iniciatives de 
cooperació tècnica entre municipis i entitats catalans i municipis del Sud 
 
Centreamèrica 

 Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids amb la 
Mancomunitat de Municipis del Llac Petén Itzá a Guatemala i l’ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès. Revisió i validació del projecte de construcció d’una planta de compostatge i 
reciclatge al municipi de San Andrés (Guatemala) 

 Elaboració d’una proposta tècnica amb dues lingüistes del GREIP de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per a una cooperació tècnica amb l’Acadèmia de Llengua 
Indígena Miskitu de Puerto Cabezas (Nicaragua) 

 Visites de seguiment a la Mancomunitat Trinacional El Salvador – Hondures – Guatemala 
per explorar possibles accions de cooperació tècnica N-S quan finalitzi el seu programa 
amb el suport de l’AMB, i S-S amb la Macomunitat del llac Petén Itzá de Guatemala 
(Triángulo Norte) 
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Sudamèrica 

 Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids entre les ciutats de 
Sant Cugat del Vallès i Tarija (Bolívia). 

 Programa d’assistència tècnica en el sector d’atenció ciutadana i gestió documental entre 
les ciutats de Sant Cugat del Vallès i Cotacachi (Equador) 

 
Reunions bilaterals amb ajuntaments socis 

 Visites dels tècnics de l’Àrea a diferents municipis socis per informar de l’avenç dels 
projectes, explorar nous marcs de col·laboració i intervenció, etc. 

 
Suport a la cooperació municipal indirecta 

 Avaluació prèvia exante dels projectes presentats a les convocatòries locals (vegeu Àrea 
de Projectes). 

 Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de 
millora dels projectes presentats. 

 
Acompanyament sobre terreny (projectes indirectes que requereixen seguiment): 
 

 Mataró i Alella: EMPA i Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia 
mental (AREP) amb el Sistema de Atención Integral en la Salud d’Estelí: elaboració d’una 
proposta estratègica amb el Ministeri de Salut de Nicaragua per treballar la salut mental al 
departament d’Estelí 

 

 Sant Boi de Llobregat: Ensenyament Solidari, amb Enseñanza Solidaria de Nicaragua, 
suport jurídic per al traspàs del Centre de Recursos Pedagògics de San Miguelito al 
Ministeri d’Educació de Nicaragua. 

 

 Girona, Diputació de Girona, Roses, Celrà, Alella i Castellbisbal: Grup Editor de la Revista 
del Discapaciat- GERD, amb la Asociación de Personas con Discapacidad- ASOPEDI i la 
Fundación Transiciones, per al seguiment especial de les accions de cooperació S-S entre 
entitats de Guatemala i de Nicaragua de persones amb discapacitat 

 

 Mataró: Fundació Maresme amb FRATER Masaya pel seguiment del projecte d’enfortiment 
institucional de l’associació, i creació d’un taller de cadires de rodes a la seva seu. 

 

 Fornells de la Selva: Associació d’Ajuda Solidària Fornells X3 amb la Fundación para el 
desarrollo integral –FUNDEIT, per a la revisió del projecte de posada en marxa d’una 
granja de pollastres a Torola, El Salvador, i reformulació de la proposta d’execució. 

 

 L’Esquirol: Comissió d’agermanament l’Esquirol- Limay amb la Fundación Hermanamiento 
l’Esquirol – Limay (Nicaragua) per al seguiment de la posada en marxa del nou CDI de San 
Juan de Limay i suport a la contrapart en la gestió de l’ajut alimentari 

 

 Santa Coloma de Gramenet, Pallejà i Alella: ESF- Enginyeria Sense Fronteres Catalunya 
amb Ministerio de Electricidad y Energia Renovable i Empreses públiques elèctriques del 
Gobierno Autonomo Descentralizado d’Orellana, Equador, per al seguiment sobre terreny 
conjunt, amb l’ajuntament de Girona, de la iniciativa d’ESF de les intervencions de 
consolidació i promoció de sistemes descentralitzats de generació elèctrica renovable al 
Nord amazònic equatorià 

 
Assistència per a la cerca de finançament extern 
 

 Identificació de socis europeus i dels països del Sud amb qui presentar projectes. 
 

 Vincle permanent amb les OTC de l’AECID per explorar vies de finançament i crear 
aliances en algun territori. Participació regular a Nicaragua a la comissió de cooperació 
descentralitzada convocada per l’OTC (FCCD, Euskal Fondoa, AACID, Xunta galega) 
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Cerca d’aliats per accedir conjuntament a fons externs bilaterals i/o multilaterals 
 
Nicaragua Segon any d’execució del projecte de gestió de residus sòlids a Puerto Cabezas 
(convocatòria Europ Aid de Nicaragua amb un Consorci creat ad hoc i format per l’alcaldia de 
Puerto Cabezas, GVC, ASORENIC i Fons Català). El projecte va ser aprovat per a tres anys 
amb una subvenció de 750.000 euros, i una contrapartida per part dels municipis agermanats 
de Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes. 
 
Nicaragua / Guatemala Aprovació d’un projecte a través de l’ambaixada australiana a Mèxic per 
a la Fundació Transiciones, per realitzar un taller de reparació de cadires de rodes a Masaya 
(Nicaragua). 
 
Cuba Programa PADIT- Cuba: Explorar la vinculació i els punts de trobada amb el PADIT 
durant la missió de seguiment realitzada el novembre de 2016 a Cuba. Establir les bases per a 
una futura articulació del Fons Català dins el PADIT. 
 
Haití Reunions de coordinació per explorar l’encaix en el projecte europeu “Reforçament de la 
concertació entre societat civil i autoritats locals per la bona governança a la regió d'Aquin en 
clau de postemergència per l'huracà Matthew” executat pel CRESFED Haití a tres municipis 
afectats per l’huracà Matthew a Haití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

Àrea d’Àfrica, Mediterrània i Asia 
 
Reunions bilaterals amb ajuntaments socis 
Visites dels tècnics de l’Àrea a diferents municipis socis per informar de l’avenç dels projectes, 
explorar nous marcs de col·laboració i intervenció, a Cerdanyola del Vallès, Vic, Malgrat de 
Mar, Sant Boi de Llobregat, Polinyà, Viladecans, Salt i Girona. 
 
Reunions bilaterals amb altres actors de la cooperació 
Reunions de treball amb la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya, 
Coordinadora d’ONG Solidàries Comarques Gironines i l’Alt Maresme, Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, Diputació de Barcelona, Azimud, Cooperativa d’energies 
renovables, Ciutats i Governs Locals Units, Assemblea Catalana de Cooperació per la Pau, 
Escoles Sense Violència, Escola Administració Pública de Catalunya, Centre d’Estudis 
Africans, Oudiodiale, Escola Pia i Educació Solidària, Xarxa de Consum Solidari, M’bolo, 
Fallou, Planeta, No Violència Activa-NOVACT, NOVACT, Wassu UAB, ADAIC, Instrategies. 
 
Suport a la cooperació municipal indirecta 

 Avaluació prèvia ex ante dels projectes de l’àmbit geogràfic cobert per l’àrea presentats a 
les convocatòries locals (vegeu Àrea de Projectes). 

 Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de 
millora dels projectes presentats. 

 
Suport a la campanya Món Local Refugi 

 Conjuntament amb l’àrea d’acció humanitària, missió de seguiment i identificació de 
projectes per la campanya a Grècia, Macedònia i Sèrbia (24/02 a 6/03) 

 Retorn de la missió als ajuntaments al Pati Manning (5/04/2017) 
 
 
Oficina Senegal 
 
Acompanyament a la cooperació directa i indirecta: 
 
Municipis del Grup de Treball Senegal amb Ziguinchor Sédhiou i Kolda (Senegal) coordinació 
del projecte 2976 de la Taula de concertació de la cooperació catalana amb les ARD de la 
Casamance. Realització de reunions i trobades amb Director ARD de Sédhiou per identificació, 
i amb directors ARDs per preparació trobada a Senegal 
 
Girona amb Sinthiang Souma, Kolda (Senegal) per a l’enfortiment del sistema educatiu 
mitjançant la construcció de l’ infraestructura educativa i el seguiment dels alumnes. Visita 
seguiment de projecte (gener) 
 
Polinyà amb Sandiniery, Sédhiou (Senegal) Projecte 3006 per a l’alleujament de les tasques de 
les dones de l’”Association Coopérative de femmes de Sandiniery” (2visites abril i octubre) 
 
Vic amb Diatock, Ziguinchor (Senegal) Projecte 3021 per a la dotació d’un equipament 
informàtic i foment de la formació dual, integrant escola i entorn, a la comunitat de Diatock (4 
visites els mesos de maig i juny) 
 
Municipis del Grup de Treball Gambia amb Tujereng, Brikama (Gambial) Projecte 3042 
Fandema per a la generació d’alternatives socieconòmiques dins de la cadena de valor de 
l’energia renovable per a la dona que mitiguin el canvi climàtic i promoguin la igualtat de gènere 
a Tujereng (visites maig i novembre, en el marc de la II Trobada de Contraparts) 
 
Municipis del Grup de Treball Gambia amb Banjul (Gambial) Projecte 3039 Desafiaments i 
oportunitats des de les arrels: percepcions de les llevadores tradicionals i sensibilització en 
mutilació genital femenina en el nou marc legal que en prohibeix la pràctica a Gàmbia (visites 
maig i novembre, en el marc de la II Trobada de Contraparts) 
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Viladecans amb Dar Salam, Tambacunda (Senegal) Projecte 3008 de Salut Universal al poblat 
de Dar Salam: Fase 1, implementació d’infraestructures (visita juliol) 
 
Municipis del Grup de Treball Senegal amb 9 municipis (Senegal) coordinació del projecte 
2560. Enfortiment de capacitats en gestió d’organitzacions comunitàries de base (OCB) al 
Senegal. Sessions de treball a Kolda juliol per la posada en marxa i octubre de seguiment. 
 
Lleida amb Podor, Saint Louis (Senegal) Projecte 1593 de desenvolupament de la producció, 
conservació i comercialització de productes agrícoles i dinamització comunitària al departament 
de Podor. Visita el mes de setembre amb Seydou Sow membre de l’associació del Nord (Feede 
Bamtaare Poulaar) i Bocar Sam (mediador) per la represa de les activitats. 
 
Vic (Senegal) Projecte 3122. Desenvolupament de capacitats tècniques a la Casamance. 
Reunió amb membres del “Conseil Départemental Bignona” per a l’identificació de les 
necessitats en assistència tècnica del “Conseil Départemental (visita novembre). 
 
Polinyà amb Sandiniery, Sédhiou (Senegal) Projecte 314. 1a fase de la construcció d’un Poste 
de Santé a Sandiniery, coordinat amb el Conseil Départemental de Goudomp (visita 
novembre). 
 
Municipis del Grup de Treball Gambia amb diversos municipis (Gambial) Projecte 3140. 
Segona Trobada de contraparts a Gàmbia. Participació en la trobada de contraparts 
Gambianes per projectes del FCCD (visita novembre). 
 
Molins de Rei amb Keur Ndiaye Lo, Dakar (Senegal). Projecte 3004. Construcció d’aules, de 
lavabos i tancament de l’escola primària de Keur Ndiaye Lô (visita març) 
 
 
Altres activitats de l’Oficina a Senegal 
 

 Participació a Barcelona en les reunions per la identificació de les línies de treball en el 
marc del Pr.  2976 Taula de Concertació de la cooperació catalana amb les ARDs de la 
Casamance. Gener 2017. 

 Acompanyament a la missió formada per Marta Casamort i Marta Grau de l’ACCD, 
Antoni Montseny de DIBA i Joan Ribas FCCD per visitar projectes a Senegal i Gàmbia i 
continuar amb les trobades pel projecte de l’Espai de concertació de la cooperació 
catalana amb les ARDs de la Casamance, Pr 2976. Maig 2017. 

 Acompanyament a la missió formada per la Presidenta del FCCD Meritxell Budó i el 
secretari del FCCD Josep Sagarra amb l’objectiu de fer un seguiment de primera mà 
del funcionament de l’oficina de Senegal. Juny 2017. 

 Acompanyament a la missió formada per Olga Morales de l’Ajuntament de Viladecans i 
Aitana Modolell de la Fundació Ètnia Barcelona per visites en relació amb la posta en 
marxa d’un projecte d’òptica solidària a Ziguinchor. Octubre 2017. 

 Acompanyament a la missió formada per Joan Ribas i Nuria Francolí, del FCCD, a 
Senegal i Gàmbia per fer  visites als projectes del FCCD actius a la Casamance i 
Gàmbia. 

 Participació en les formacions a la FADDO Oussouye en el marc del projecte 2560 i a 
les sessions de posta en marxa de una Comunitat d’Autogestió Financera CAF a 
Djiromait. Desembre 2017. 

 Sessions de treball amb la contrapart part FODDE en el marc del projecte:  “Articulació 
d’una xarxa de perímetres a la Casamance en base a la Sobirania Alimentaria i el ple 
exercici dels drets de les dones”. Desembre 2017 
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Grup de Treball Senegal 
 
El Grup de Treball es va reunir el 30 de gener i l’onze de juliol de 2017  
 
Projecte 2976. Impuls a un marc de concertació de la cooperació catalana (FCCD, ACCD i 
Diputació de Barcelona) al Senegal 
 
Davant l’atomització dels esforços de la cooperació catalana a la regió de la Casamance i per 
incrementar-ne els impactes i l’alineament amb els plans locals de desenvolupament dels 
països socis, s’impulsa un espai de concertació dels diferents agents de la cooperació catalana 
a la regió de la Casamance, que permeti un lideratge de la cooperació municipalista d’aquest 
procés. Accions realitzades en el marc d’aquest projecte: 
 

 Trobada a Barcelona amb els directors de les Agències Regionals de Desenvolupament de 
Ziguinchor, Sédhiou i Kolda entre el 27 de gener i el 2 de febrer. 

 Missió conjunta del Fons Català, l’ACCD i la Diputació de Barcelona a Dakar i la 
Casamance que entre el 6 i el 14 de maig. Es mantenen 27 reunions de treball. Redacció i 
preparació dels productes de la missió del maig de 2017 (actes de les reunions, documents 
de conclusions i propostes als Ajuntaments) compartits en el retorn al GT Senegal 

 Missió a Brussel·les entre l’11 i el 15 de setembre per cercar aliances amb l’Associaciation 
des Villes et Communes de Bruxelles, i les Associacions de Ciutats i Pobles de Flandes i 
Valònia per formular un projecte europeu amb la regió de Sédhiou. 

 Missió a Senegal del 16 de novembre al 24 de novembre. Es mantenen 16 reunions de 
treball. Redacció i preparació dels productes de la missió del maig de 2017 (actes de les 
reunions, documents de conclusions i propostes als Ajuntaments) compartits en el retorn al 
GT Senegal. 

 Preparació d’una proposta per articular els projectes de seguretat/sobirania alimentària i 
gènere impulsats actualment des dels Ajuntaments catalans a la Casamance en una xarxa 
d’intercanvi d’experiències i coneixements, en coherència amb les línies d’acció prioritàries 
identificades en el marc del Pr. 2976 i els actors estratègics. 

 
Projecte 2560. Enfortiment de capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries de base 
(OCB) al Senegal: El projecte s'emmarca en el pla de suport de la cooperació local catalana al 
Senegal. Formació i capacitació dels membres d’organitzacions comunitàries de base perquè 
puguin ser actors de desenvolupament de la seva regió i via d'interlocució amb les associacions 
d'immigrants d'origen senegalès de Catalunya. La 2a fase del projecte s’inicia al setembre de 
2017, després de confirmar amb els ajuntaments interessats quines contraparts locals del 
Senegal cal reforçar de forma prioritària. Previst que finalitzi l’abril de 2018. 
 
Projecte 3121. Fòrum econòmic i cultural CataCasa Catalunya-Casamance: En les trobades 
mantingudes a Barcelona al gener de 2017 en el marc del Projecte 2976 Oudiodial va proposar 
de reeditar el Fòrum CataCasa (la 1a edició s’havia fet al 2015). Com a proposta sorgida des 
de la pròpia diàspora, amb el suport de la CASC i de les pròpies ARD presents a la trobada, es 
va valorar que la proposta dóna continuïtat a les dinàmiques de concertació d’actors 
engegades amb el projecte 2976 tot implicant i mobilitzant els actors clau, especialment la 
diàspora i oferint espais per contribuir a la millora de la cohesió social als municipis catalans. 
Es mantenen diverses reunions amb Oudiodiale i la CASC entre l’abril i el desembre de 2017 
per definir el programa i els aspectes logístics de la trobada, que es realitzarà del 16 al 21 de 
gener de 2018 a Barcelona, Vic i Girona.  
 
 
Grup de Treball Gàmbia 
 
Projecte 3042. Fandema. Generació d’alternatives socieconòmiques dins de la cadena de valor 
de l’energia renovable per a la dona que mitiguin el canvi climàtic i promoguin la igualtat de 
gènere a Tujereng: Fandema és el projecte de Solidança-Mbolo situat a Tujereng que reuneix 
més de 307 dones de 19 pobles diferents per elevar el seu nivell d'oportunitats tot reduint la 
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bretxa de la desigualtat de gènere. Un cop finalitzada la primera fase a finals de 2016, es va 
obrir un segona fase focalitzada en les formacions dirigides a dones incidint en dos àmbits: 
generació de capacitat tècnica i de negocis i disseny i instal·lació de solucions solars enfocades 
a satisfer la demanda d'energia per a les activitats econòmiques de les dones que, alhora, els 
redueix la càrrega de treball domèstic i els millora els mitjans de vida. El projecte, d’una durada 
bianual, s’inicia al maig de 2017. Es fan dues visites (maig i novembre) per fer seguiment del 
procés d’implementació i presentar el projecte a nous ajuntaments del GT Gàmbia i a altres 
possibles finançadors com la Diputació de Barcelona.  
 
Projecte 3039. Desafiaments i oportunitats des de les arrels: percepcions de les llevadores 
tradicionals i sensibilització en mutilació genital femenina en el nou marc legal que en prohibeix 
la pràctica a Gàmbia: El projecte s'emmarca dins de les accions del programa de l'Observatori 
Transnacional d'Investigació Aplicada a Noves Estratègies per a la Prevenció de la Mutilació 
Genital Femenina. L'objectiu principal és el de contribuir a la prevenció de la pràctica a Gàmbia 
per millorar la salut de dones i nenes del país. I ho fa mitjançant dues línies d'actuació 
diferenciades: la recerca i la formació a col·lectius específics (llevadores, caps de poble, 
imams, personal mèdic, policia, jutges, etc.). Es fan dues visites (maig i novembre) per fer 
seguiment del procés d’implementació i presentar el projecte a nous ajuntaments del GT 
Gàmbia i a altres possibles finançadors com la Diputació de Barcelona. 
 
Projecte 2901. Avaluació estratègica del projecte 2452 – Fandema: El novembre de 2016 es va 
realitzar una avaluació mixta, realitzada per un equip extern i per un equip intern, amb el 
propòsit d’oferir eines de millora de les accions de continuïtat del projecte actualment en 
execució, realitzar una anàlisi de pertinença de les accions del projecte en relació al context 
social, econòmic i cultural, valorar els impactes de gènere del projecte, aprofitar les 
experiències passades amb vista a activitats futures (aprenentatge a través de lliçons apreses) 
i mostrar la manera com s'han fet servir els fons rebuts i donar a conèixer els resultats 
aconseguits (rendició de comptes). El novembre de 2017 es fa el retorn, amb la participació de 
4 ajuntaments del GT Gàmbia, de l’avaluació realitzada l’any anterior. 
 
Projecte 3110. Segona trobada de contraparts a Gàmbia: Es considera especialment important 
que des de l'àrea d'Àfrica del FCCD es facilitin els espais de coordinació, de coneixement dels 
impactes a terreny i de cerca de complementarietats en les estratègies d'intervenció a Gàmbia. 
Els objectius marcats per a la trobada són treballar de forma participativa les línies 
estratègiques d'intervenció de la cooperació municipalista catalana a Gàmbia, reforçar la 
circularitat dels projectes que es financen a aquell país de forma que incideixin també en la 
millora de la cohesió social als municipis catalans on hi ha població originària de Gàmbia, 
organitzar una sessió de transferència de coneixement entre les contraparts locals i compartir-
la amb el GT, fer visites a terreny de projectes finançats pels ajuntaments i realitzar visites 
institucionals, aprofitant la nova fase d'estabilitat política i les oportunitats que obre per a 
identificar possibles cooperacions tècniques. La Trobada es realitza els dies 27 i 28 de 
novembre a les instal·lacions de Fandema, amb la participació dels ajuntaments de Santa 
Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vallès, Torrelles de Llobregat i Molins de Rei, a més de 
diferents administracions públiques gambianes i les contraparts locals. 
 
Projecte 2408. Enfortiment dels agents locals de la regió d’Upper River, Basse, WASDA: El 
projecte sorgeix de la demanda dels ajuntaments catalans que cooperen amb Gàmbia per 
enfortir les capacitats locals de les contraparts i de les institucions locals amb qui es realitzen 
els projectes a terreny, així com de les prioritats identificades pels propis agents locals de la 
regió Upper River, Basse, durant els viatges de seguiment i identificació que ha dut a terme el 
Fons Català. L'objectiu general és millorar la governança local i enfortir els agents locals de la 
regió Upper River, Basse, a més de desenvolupar les competències dels agents locals en 
matèria de planificació territorial i financera, descentralització, desenvolupament comunitari i 
gestió de projectes. El novembre de 2016 es va iniciar la segona fase del projecte i al llarg del 
2017 es varen implementar totes les activitats. Es varen realitzar dues visites (maig i novembre) 
coincidint amb les missions realitzades a Gàmbia. 
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Grup de Treball Marroc 
 
Projecte 2477. 2a fase del projecte de la iniciativa regional per a l’enfortiment de les comunes 
rurals en gènere i igualtat d’oportunitats a la RTTA. Segona fase d’aquest projecte 
supramunicipal que pretén fer convergir els esforços dels diferents municipis que cooperen 
amb el Marroc cap a un projecte comú que promogui a la vegada la cooperació tècnica. 
L'objectiu del projecte és contribuir a la millora de les condicions de vida i de la situació socio-
econòmica de les joves residents en l'àmbit rural, a través de l’enfortiment de les capacitats de 
les comunes rurals mitjançant la creació de les Instàncies de Paritat i d'Igualtat d'Oportunitats 
segons la Llei Municipal del Marroc. 
 

 El juliol de 2017 es fa el llançament oficial del projecte a Tànger, amb la participació del 
president del CRTTA. 

 ADELMA contracta els agents de desenvolupament local (ADL) que comencen les visites a 
les comunes de Taghramt, Ksar Sghir, Tamsouat, Bni Faghloum, Tammorot, Laouamra i 
Ain Baida i estableixen les línies de base. 

 
Projecte 3081. Prevenció de l’angoixa extrema i de la violació dels drets dels migrants en 
situació transitòria a la riba sud de l’estret de Gibraltar, regió de Tànger Tetuan Alhoceima. 
Aquest projecte es focalitza a pal·liar el patiment d'aquest col·lectiu de persones, 
majoritàriament provinents de l'Àfrica sudsahariana, a la zona compresa entre la ciutat de 
Tànger i Ceuta. Això es vol aconseguir mitjançant la distribució de kits amb aliments, articles de 
roba i abric i dispensa de medicaments requerits per les persones beneficiàries mitjançant 
recepta mèdica a través d’un conveni signat amb una farmàcia de Tànger. La identificació del 
projecte es realitza a l’abril de 2017, i les activitats s’inicien a l’octubre. 
 

 A desembre de 2017 s’han realitzat dues sessions de distribució de kits amb aliments, 
articles de roba i abric i dispensa de medicaments requerits per les persones beneficiàries 
mitjançant recepta mèdica a través d’un conveni signat amb una farmàcia de Tànger. 

 En aquestes sessions es demana a les persones beneficiàries que omplin un qüestionari 
per identificar el perfil de la població flotant. 

 A l’abril de 2018 es realitzarà una jornada de presentació de resultats del projecte a 
Tànger. 

 
 
Altres activitats de l’àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia 
 

- Gener 2017: Acompanyament d’una delegació senegalesa (directors d’ARDs de 
Sédhiou, Kolda i Ziguinchor) a Catalunya. Reunions amb la Diputació de Barcelona, 
l’ACCD, els ajuntaments del GT Gàmbia i entitats representatives de la diàspora. 

- Juliol 2017: Acompanyament d’una delegació marroquina (alcalde de Souk Tolba + 
membres d’una cooperativa làctia) a Catalunya. Reunions amb els ajuntaments d’Olot i 
Girona i visita a la cooperativa La Fageda. 
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Àrea d’Acció Humanitària 
 
L’Acció humanitària (AH) és una resposta a les situacions de patiment humà generades per 
desastres de tota mena. La incorporació dels actors locals a l’escenari humanitari és recent. 
 
Des del Fons hem fet un esforç per implementar respostes no simplement reactives, en el sentit 
de dissenyar un patró de resposta des del món local i l’execució d’una estratègia el més 
adequada i coherent possible amb el nostre mandat municipalista. L’acció humanitària és un 
component de la cooperació descentralitzada directa i indirecta amb actors del Nord i del Sud. 
 
Durant l’any 2017 s’han activat 4 noves Campanyes d’emergència generades per diferents 
fenòmens naturals que s’han convertit en desastres per les greus situacions de vulnerabilitat 
que es viu als territoris afectats: Aiguats i esllavissades de fang a Colòmbia i Perú (gener 
2017), l’huracà Irma al seu pas pel Carib (setembre 2017), els dos terratrèmols de Mèxic 
(setembre 2017 ) i el terratrèmol, que va sacsejar el kurdistan iraquià i iranià (novembre 2017).  
Des de l’Àrea d’AH del Fons, s’ha fet la gestió d’aquestes quatre emergències i s’ha donat 
seguiment a cinc Campanyes d’emergència endegades en anys anteriors i que estan actives.  
 
Les accions de gestió de les 9 campanyes d’Emergència endegades, abracen 5 components: 
Identificació d'accions i actors, Gestió del Cicle del Projecte, Formulació, Seguiment i Avaluació 
ex-post. 
 
Resum d’accions realitzades 
 
Seguiment del Conveni d’AH projecte 3068 Equip de Rescat en Emergències de Catalunya 
 
Amb l’objectiu d’enfortir la capacitat de resposta dels ajuntaments socis davant les situacions 
d’emergència, l’any 2017 s’han signat dos convenis EREC amb dos ajuntaments catalans (Sant 
Feliu de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet), ASL- EREC Acció Solidària i Logística- Equip 
de Resposta Ràpida de Catalunya i el Fons Català, per a l’activació de respostes ràpides en 
grans emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes 
d’emergència i afegir valor a les aportacions de les administracions catalanes. 
 
L’any 2017 s’ha activat el conveni EREC amb la identificació de dues propostes:  
 
- Colòmbia: Enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga 

Musurrunakuna a Mocoa, Colòmbia 
- Uganda- Sud Sudan: Procés d’identificació d’una acció d’AH a camps de refugiats sud-

sudanesos a Uganda- Emergències invisibilitzades 
 
Gestió de Campanyes d’Emergència: 9 Campanyes d’Emergència actives i 28 projectes d’AH 
 
Campanyes a Sierra Leone, Gaza, Equador (3 projectes), Nepal (4 projectes), Cuba i Haití (5 
projectes), Perú i Colòmbia (3 projectes), Mèxic (2 projectes) i Kurdistan iraquià 
 
Campanyes d’Emergència que hem gestionat durant 2017: 
 
Ebola- Àfrica Occidental. Projecte 2667 Campanya de suport a població afectada per la malaltia 
del virus de l’ebola a l’Àfric Occidental. Projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema 
de salut al districte de Moyamba (Recovery) a Sierra Leone, amb Metges del Món. Finalitzat. 
 
Gaza. Projecte 2775 de salut mental comunitària. impulsant la resiliència a través d´activitats 
psicosocials per a la població infantil de la franja de Gaza, amb UNRWA. Actiu. 
 
Equador. Projecte 2938 Campanya de resposta als efectes del terratrèmol a l’equador: fase de 
reconstrucció. Pel que fa a la resposta dels socis, 47 ajuntaments catalans han respost a la 
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crida del Fons Català amb aportacions per finançar projectes de post-emergència. En el marc 
de la Campanya, s’han recollit 201.709,80 euros i s’han aprovat 5 projectes d’AH. Durant l’any 
2017 s’han gestionat tres projectes: 
 
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a 

Manabí, Equador. Municipis de Junin, Jaramijó, Tosagua i Rocafuerte, amb la Diputació de 
Barcelona, PNUD Equador i la Asociación de Municipios de Ecuador. Actiu 

 
- Projecte 3058 de desplegament del Programa “En marcha” al municipi de Pedernales 

afectat pel terratrèmol, amb PNUD Equador- Area de Desarrollo Económico Inclusivo y 
Riesgos. Finalitzat. 

 
- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a Parroquia Cojimíes, al 

municipi de  Pedernales, Prov. De Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i 
el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales. Finalitzat. 

 
Nepal. Projecte 2782 Campanya de resposta als efectes del terratrèmol Al Nepal: Pel que fa a 
la resposta dels socis, 77 ajuntaments catalans i 5 entitats han respost a la crida del Fons 
Català amb aportacions per finançar projectes de post-emergència. En el marc de la 
Campanya, s’han recollit 165.287,42 euros. S’han aprovat set projectes d’emergència, dels 
quals dos han rebut aportacions nominatives. El total aprovat en el marc de la resposta a 
l’emergència al Nepal són 230.000 € euros 
 
- Projecte 2864 Tailoring project: taller de costura per a dones voluntàries de barriades de 

Katmandú assolades pel terratrèmol. formació de competències i generació d´ingressos - 
Fases I i II. Finalitzat 

 
- Projecte 2895 i 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase 1 i  Fase II. Districte de 

Makawampur. Actiu. 
 
Cuba i Haití: Projecte 2975 de resposta als efectes de de l´huracà Matthew al seu pas pel 
Carib: fase de reconstrucció Pel que fa a la resposta dels socis, 41 ajuntaments catalans han 
respost a la crida del Fons Català amb aportacions per finançar projectes de post-emergència. 
En el marc de la Campanya, s’han recollit  119.320,67 euros i s’han aprovat 3 projectes. Dels 3 
projectes aprovats durant l’any 2017, un està finalitzat el 2018 i, dos s’estan executant.: 
 

- Projecte 3027 Enviament , instal•lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al 
municipi Cayes Jacmel,  Sud Est, Haití. Realitzat amb Acció Solidària i Logística- Equip 
de Resposta Ràpida ASL-EREC. Finalitzat el 2018 

 
- Projectes 3080 Reforçament de la concertació entre societat civil i autoritats locals per 

la bona governança a la regió d'Aquin en clau de postemergència per l'huracà Matthew, 
al municipi d’Aquin, Sud, Haití. Realitzat amb el Centre de Recherche et Formation 
Economique et Sociale pour le Développement- CRESFED (Haití). Actiu 

 
- Projecte 3085 Suport a la recuperació de les activitats agrícoles de les famílies del Sud 

afectades per l'huracà Matthew, al municipi Tiburon, Gran Sud, Haití. Realitzat amb 
ASB (Alemanya) i Action de Carême- AdC (Suissa) amb qui s’ha cofinançat. Actiu 

 
Perú i Colòmbia: Projecte 3051 de resposta als efectes de les inundacions al Perú i Colòmbia. 
Pel que fa a la resposta dels socis, 23 ajuntaments catalans han respost a la crida del Fons 
Català amb aportacions per finançar projectes de post-emergència. En el marc de la 
Campanya, s’han recollit  57.100 euros i s’han aprovat tres projectes. 
 

- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño 
costero" al municipi de Piura, Perú. Realitzat amb Fundación Juan Ciudad ONGD. Actiu 
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- Projectes 3113 de recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de 
l’esllavissada al municipi de Mocoa, Colòmbia. Realitzat per Tejedores de vida. Actiu. 
 

- Projecte 3165 d’enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua al 
Resguardo Inga Musurrunakuna al municipi de Mocoa, Colòmbia. Realitzat per ASIL-
EREC i Resguardo Musurrunakuna. Actiu. 

 
Cuba i Haití: Projecte 3086 de resposta d’emergència als efectes de l´huracà Irma al seu pas 
pel Carib: fase de reconstrucció. Pel que fa a la resposta dels socis, 35 ajuntaments catalans 
han respost a la crida del Fons Català amb aportacions per finançar projectes de post-
emergència. En el marc de la Campanya, s’han recollit 160.339,17€ i s’ha aprovat un projecte 
 

- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments 
d'habitatges causats per l'huracà Irma a Ciudad Habana, Cuba,. Realitzat per la 
Secretaria de Colaboración-  Poder Popular  Provincial Ciudad Habana, Empresa 
Producciones Metalicas-EPROMAP La Habana i DEFORMAC S.L.- Alacant. Actiu 

 
Mèxic: Projecte 3087 de resposta d’emergència als efectes del terratrèmol a Mèxic: fase de 
reconstrucció. 38 ajuntaments catalans han respost a la crida del Fons. En el marc de la 
Campanya, s’han recollit 120.149,75 euros i s’han aprovat 2 projectes. 

 
- Projectes 3115 de reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de 

Chiapas, Mèxic. Realitzat pel Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. Actiu. 
 

- Projecte 3163 de resposta d’emergència a la Sierra i la Costa de Chiapas: elaboració 
de plans de gestió de riscos i resiliència al municipi de Tonalà, Mèxic. Realitzat per 
l’Instituto de Desarrollo Sustentable de Mesoamérica A.C- IDESMAC. Actiu. 

 
Kurdistan iraquià: Projecte 3116 de resposta d’emergència als efectes del terratrèmol que ha 
sacsejat el Kurdistan: fase de reconstrucció. Pel que fa a la resposta dels socis, 28 ajuntaments 
catalans han respost a la crida del Fons Català. En el marc de la Campanya, s’han recollit 
85.434,25 euros i s’ha aprovat un projecte d’AH al kurdistan iraquià 

 
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a 

Erbil, Kurdistan, Iraq. Realitzat per l’Associació Catalana per la Pau. Actiu. 
 
Des de l’Àrea d’AH s’ha continuat identificant projectes en resposta a aquesta emergència. 
 
 
Campanya Món Local Refugi 
 
Campanya 2833 de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels 
conflictes armats a l’àrea mediterrània (8 projectes). Desplegada en 4 línies d’intervenció: 
 
LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida  
 
La línea 1 ha executat un total de 958.144,98 €, dels quals el 75,20% ja estan justificats 
(720.529,40 €). Dels 24 projectes aprovats en el marc de la Línia 1, se n’han tancat 21, dels 
quals 12 es varen executar al Líban, Jordània, Síria i Iraq i 9 a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i 
Grècia. L’any 2017 es tanca amb 7 projectes actius, 4 projectes a països de primera acollida i 3 
projectes a Europa.  
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El procés de gestió de la Línia 1 de la Campanya Món Local Refugi durant el 2017, ha inclòs: 
 
- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny 

o Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017) 
o Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades 
o Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats 
o Actualització continua del context de la crisi 

- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida (Grècia, Marroc) 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania 
 
Projectes actius Línia 1 
 
- Projecte 3057 d’exercici del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa 

vulnerable, al municipi d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban. Realitzat amb ALC- Socours Popular 
Libanés. Actiu. 

 
- Projecte 3081 de prevenció de la situació de patiment extrem i la violació dels drets de les 

persones migrants en situació flotant a la riba sud de l’Estret de Gibraltar (Regió de Tànger-
Tetuan-Alhuceimas, Marroc). Realitzat amb AHLAM- Marroc. Actiu. 

 
- Projecte 3084 de reforçament del benestar psicosocial dels infants palestins, libanesos i 

siris refugiats al nord del Líban. Realitzat amb UNRWA. Actiu. 
 
- Projecte 3018 d’exercici del dret a la salut dels desplaçats interns per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq. Realitzat amb ACP- Iraqi Al-Amal Association. 
Actiu. 

 
- Projecte 2911 de rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de 

Lesbos, a Grècia. Ralitzat amb Acció Solidària i Logística. Actiu. 
 
- Projecte 3082 de suport legal i assistència amb dignitat per a població refugiada a Grècia i 

corredor dels Balcans. Realitzat amb La Garriga Societat Civil i Lesbos Legal Center. Actiu. 
 
- Projecte 3119 ASTRAL de suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània 

central a Malta. Realitzat amb Proactiva Open Arms. Actiu. 
 
 
LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta 
 
El procés de gestió de la Línia 2 de la Campanya Món Local Refugi durant el 2017, ha inclòs: 
 

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny 
o Missió de seguiment a Jordània (abril 2017) 
o Participació a la conferència del CGLU a Beirut 
o Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats 

720.529,40 

237.615,58 

Import justificat 

Import pendent de justificar 

Campanya Món Local Refugi 
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o Actualització continua del context de la crisi 
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida (Jordània) 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania 

 
Projectes en realització Línia 2 
 
- Projecte 2960 Centre de formació vocacional a Saida a Saida, Líban. Realitzat amb Hariri 

Foundation for Sustainable Human Development. Actiu. 
 
- Projecte 3024 Acord de les cooperacions catalanes de suport a les comunitats d'acollida a 

Trípoli, Líban. Realitzat amb PNUD Líban. Actiu. 
 
- Projecte 3059 de suport socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a 

Atenes, Grècia. Realitzat amb la Fundació ACSAR - Wind of Renewal. Actiu. 
 
LINIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització  
 
(veure Seguiment dels projectes de la Línia 3 (EPD) de la Campanya Món Local refugi, de 
l’Àrea de Drets Humans) 
 
LINIA 4 Acollida 
 
Durant l’any 2017, el Fons Català ha participat en espais de coordinació liderats per la 
Generalitat i per la Xarxa de Ciutats Refugi. 
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Unitat d’Avaluació 
 
L’any 2017, la Unitat d’Avaluació ha realitzat dues avaluacions, una a Haití i una altra a Nepal. 
Ambdues estan emmarcades en el sector d’Acció Humanitària: Reconstrucció i recuperació en 
clau local i de post-emergència, enfocades a rendició de comptes vers les administracions 
públiques implicades i la ciutadania i en clau d’aprenentatge i lliçons apreses. Destaquem que 
les dues avaluacions són conjuntes i s’han concertat amb el Fons Valencià per la Solidaritat i el 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
 
Pla d’avaluacions realitzades 2017 
 
Realització d’avaluacions conjuntes i mixtes en clau local, articulades a procesos de  
desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement. Aprenentatge i 
rendició de comptes. 
 
Haití: avaluació final del projecte 2703 d’enfortiment d´actors per al desenvolupament local al 
Sud-Est d´Haití. Recuperació de medis de vida, Enfortiment institucional i Generació 
d’ingressos. Equip de treball de camp integrat per 3 persones: la Responsable Unitat 
d’Avaluació del Fons, una tècnica de projectes del Fons Valencià i una Consultora independent 
 
Nepal: avaluació final del projecte 2864 Tailoring project: taller de costura per a dones 
voluntàries de barriades de Kathmandu assolades pel terratrèmol. Recuperació de medis de 
vida, Formació de competències i Generació d’ingressos. Actuacions d’emergència alimentària 
i sanitària. Equip de treball de camp integrat per 3 persones: la Responsable Unitat d’Avaluació 
del Fons, una tècnica de projectes del Fons Valencià i una Consultora independent  
 
 
Accés i difusió de la informació del cicle d’avaluació. Comunicació i ús de Resultats 
 
Equador: avaluació final del projecte 2703 Enfortiment d´actors per al desenvolupament local al 
Sud-Est d´Haití. L’informe d’avaluació es va comunicar a l’ Associació local ASSLHA (juliol 
2017) amb la participació d’una consultora externa. 
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Comissió de Municipalisme 
 
Durant l’any 2017, s’ha avançat en les següents accions i iniciatives: 
 
Jornades- Seminari de Cooperació Tècnica 
 
Del 22 al 24 de març de 2017 varen tenir lloc a Sant Cugat del Vallès les Jornades de 
Cooperació Tècnica organitzades pel Fons Català. Durant els tres dies varen participar més de 
90 persones, personal tècnic i electes de diferents municipis de Catalunya i d’altres països amb 
qui s’està colaborant, com Equador, Bolívia, Guatemala, Marroc, Senegal i Líban. També hi 
varen participar representants del Fondo Galego, de FELCODE- Fondo Extremeño i del Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
 
Les visites a camp es varen fer a Vilafranca del Penedès, per conèixer experiències en el 
sector d’Igualtat, a l’abocador del Garraf i al departament d’Atenció Ciutadana, Tecnologia i 
Arxiu de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
 
Les Jornades van estar emmarcades en el Programa de Cooperació Tècnica que el Fons 
Català està dissenyant i desplegant a partir d’assistències tècniques entre governs locals 
catalans i de països del Sud en diferents sectors d’intervenció.  
 
El format de les Jornades va ser de dos dies de seminari presencial (a la Casa de Cultura de 
Sant Cugat del Vallès) i dos dies d’estada tècnica de les delegacions internacionals que 
visitaran experiències relacionades amb gestió de residus sòlids, cicle integral de l’aigua, arxiu 
municipal i polítiques d’igualtat i atenció ciutadana.   
  
Els objectius de les Jornades varen ser:  Posar en comú experiències de cooperació tècnica 
intermunicipal i transnacional per treure lliçons en clau d’aprenentatge pel foment de models de 
cooperació transversal i recíproca, situar els ajuntaments com a actors clau de la cooperació 
internacional i presentar als ajuntaments la Guia per a la identificació i implementació d’accions 
de cooperació tècnica de municipi a municipi  
 
Programa de Cooperació Tècnica: Més enllà del model operatiu de cooperació assistencial 
 
En el marc de l’execució del projecte propi número 3020. Cooperació Tècnica de municipi a 
municipi en clau postterratrèmol a Manabí, Equador, realitzat pel Fons Català, la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, el PNUD Equador i l’AME- Asociación de Municipios de 
Ecuador, durant l’any 2017 s’ha treballat en la:  

 

A- Revisió i operativització de l’elaboració de tres eines o productes: 
 

 Edició del fulletó: Sis claus per entendre la cooperació tècnica municipal 

 Elaboració de la base de dades de la cooperació tècnica municipal catalana 

 Pàgina web i blog: www.fonscatala.org/cooperaciotecnica 
 
 

B- Seguiment de Campanyes de Cooperació Tècnica actives: 
 
Amèrica del Sud 
 
- Bolívia: Projecte 2902  de Cooperació Tècnica a Tarija en Gestió Integral de Residus 

Sòlids. Assistències Tècniques especialitzades, novembre 2017 de 2 tècnics de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès dels Departaments de Cooperació i de l’Àrea de 
Qualitat i Territori, en col·laboració amb GAD Tarija- EMAT 

 

http://www.fonscatala.org/cooperaciotecnica


 
 

19 
 

- Equador: projecte 2939 de cooperació tècnica Sant Cugat –Cotacachi: Suport a l´oficina 
d´atenció ciutadana. Intercanvi tècnic de 3 tècnics del Gobierno Autonomo Descentralizado 
de Cotacachi a Sant Cugat (març) i seguiment del FCCD a Cotacachi (agost) 

 
- Equador: projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau post-

terratrèmol a Manabí, Equador. Assistència Tècnica als municipis de Jaramijó, Junín, 
Rocafuerte, Tosagua i San Vicente. Identificació de la demanda dels municipis afectats, 
estudi de necessitats i TdR de les cinc demandes d’Assistència Tècnica especialitzada. 
FCCD amb Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, PNUD Equador, Associació 
de Municipios de Ecuador.  

 
Centreamèrica 
 
- Guatemala: p.2910. Projecte pilot de gestió integral de residus sòlids a la Mancomunitat de 

Municipis de la Conca del Llac Petén Itzà, Peten. Assistència Tècnica de 3 tècnics de Sant 
Cugat al municipi de San Andrés per fer un diagnòstic i un pla de futures actuacions (juliol).  

 
- Nicaragua: Projecte 3050 Tawan Klin – Ciutat neta sanejament ambiental amb enfocament 

en el desenvolupament territorial participatiu al casc urbà de Puerto Cabezas-Bilwi, en el 
marc de l’agermanament dels municipis de Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes 
amb Puerto Cabezas. Consultoria per actualitzar el Pla de Gestió de Residus  existent a 
Puerto Cabezas-Bilwi amb un nou enfocament de separació i reciclatge.  

 
- Nicaragua: Projecte 2770 d’Organització de l’Acadèmia de Llengua Indígena Miskitu per 

revitalitzar-la i normalitzar-la de Puerto Cabezas-Bilwi, en el marc de l’agermanament amb 
municipi de Vilafranca del Penedès. Conformació de l’equip impulsor de l’Acadèmia. 

 
Orient Mitjà 
 
- Palestina: p.2899 i p.3144 Continuitat del procés de CT en matèria de gestió del cicle 

integral de l’aigua. Missió sobre terreny d’identificació de context, actors i necessitats 
(abril), amb GT Aigua i ESF Catalunya. 

 
Durant l’any 2017 s’ha fet seguiment i identificació d’iniciatives de cooperació tècnica municipal 
a diferents països i sectors d’intervenció,i, que impliquen, directament, diferents Àrees 
geogràfiques del Fons Català que estan treballant en la identificació de processos de 
cooperació tècnica als països on estan treballant.  
 
 
Procés de reactivació d’agermanaments de municipis catalans i nicaragüencs 
 
La relació històrica entre municipis de Catalunya i Nicaragua ha estat intensa des dels anys 80, 
i ha permès la conformació d’agermanaments i vincles estables al llarg del temps. A partir de la 
necessitat d’iniciar un procés de reflexió sobre la realitat d’vui en dia dels agermanaments i de 
contrastar-ho amb la voluntat de les autoritats nicaragüenques, es va realitzar el dia 27 de maig 
una jornada de treball a Barcelona, coorganitzada amb l’ACCD i amb la presència de 
l’ambaixador de Nicaragua. Hi van assistir una quarantena de persones, i es va acordar la 
creació d’una Comissió de Seguiment que donés continuïtat a les conclusions de la Jornada. 
 
El 28 de juny va tenir lloc la primera reunió de la Comissió, amb la participació de cinc persones 
i on es van acordar alguns punts a treballar durant la resta de l’any: 
 

 Completar el diagnòstic dels agermanaments. 

 Establir un pont de comunicació entre l’oficina del Fons Català a Managua i l’INIFOM 
per coordinar les accions de recuperació dels agermanaments. 

 Fer arribar la radiografia dels agermanaments als ajuntaments perquè incorporin les 
idees que creguin oportunes de cara a futures jornades de treball. 
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La Comissió va acordar també reunir-se periòdicament i anar supervisant l’acompliment dels 
acords. L’objectiu principal és el de treballar per a la consolidació dels agermanaments 
existents i recuperar aquells vincles que es troben en procés de revisió o d’estancament, 
millorant també la coordinació entre tots. Igualment, l’Ambaixada de Nicaragua es va 
comprometre a aglutinar la realitat dels agermanaments a partir de l’estratègia governamental, 
aprovada a partir de les eleccions municipals del mes de novembre, de revitalitzar els 
agermanaments internacionals, amb l’INIFOM com a organisme de referència. 
 
En aquest sentit, el 24 de juliol va tenir lloc a la seu d’INIFOM una reunió amb el representant 
del Fons Català on es van acordar els següents punts: 
 

1. Creuar informació entre INIFOM i Fons Català per actualitzar les dades sobre 
agermanaments Catalunya – Nicaragua. 

2. Mantenir la comunicació amb Cancillería pel que fa a la cooperació municipal. 
3. Informar del Segon Congrés d’agermanaments així que sigui convocat el 2018. 
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Grup de Treball de l’Aigua 
 
Campanya Som Aigua 
 
S’ha portat a terme la campanya Som Aigua a Santa Coloma de Gramenet amb la celebració 
d’un espectacle de circ (Els Exploradors de l’Aigua) que versa sobra la temàtica de l’aigua, la 
cooperació i la solidaritat i també amb una pintada mural participativa amb la ciutadania que 
reflexa els valors del dret humà, cooperació, accés universal, gestió pública i participació. 
Aquestes dues activitats es van fer durant la trobada d’infants sahrauís a Santa Coloma, cosa 
que va permetre una gran afluència i participació als actes. També es fer una presentació d’un 
vídeo a Santa Coloma que mostra la conversa entre una persona de Santa Coloma, que 
explica la lluita per aconseguir servei d’aigua potable al barri de Fondo i un ciutadà també 
resident a la població d’origen Equatorià que explicava la situació de l’aigua al seu país 
d’origen. La presentació del vídeo va comptar amb la presencia de l’Alcaldessa, Núria Parlon, 
David Minoves (Coordinador del FCCD) i Jordi Besora (Enginyeria Sense Fronteres).  
 
Durant l’any 2017, cercat finançament per continuar desplegant la campanya Som Aigua a 
altres municipis i s’han establert marcs de col·laboració amb ajuntaments interessats en 
presentar el projecte Campanya Som Aigua a la convocatòria de la Diputació de Barcelona. 
 
El 22 de març de 2017, coincidint en el Dia Mundial de l’Aigua, es va divulgar una nota de 
premsa a tots els ajuntaments catalans amb un posicionament amb enfocament del dret humà 
a l’aigua. També es varen enviar els banners de les dues web vinculades al Grup de l’Aigua: 
http://aiguaicooperacio.cat/ i http://somaigua.cat perquè aquells ajuntaments o ens 
supramunicipals que ho vulguin ho puguin vincular a les seves web institucionals. 
 
Creació d'eines en matèria d'aigua i drets humans: Mapa interactiu aigua i cooperació 
(ampliació)- http://aiguaicooperacio.cat/ 
 
Durant l’any 2017 s’ha treballat en l’ampliació de la web de mapes que reflecteix els projectes 
de cooperació que han portat a terme diferents entitats catalanes. En una primera fase, es van 
incloure 33 projectes que es van portar a terme entre els anys 2010 i 2014. En aquesta primera 
fase es va incloure projectes que es trobaven a la base de dades del FCCD i projectes 
cofinançats amb l’AMB. Es va encarregar l’ampliació de la bases de dades de la web als 
projectes realitzats entre 2005 i 2015, fet que augmenta la base de dades en 42 projectes més, 
arribant als 75 projectes.  
 
Es considera que aquesta eina pot ser molt útil als municipis per mostrar a la població els 
projectes que han finançat en aigua i sanejament i per identificar possibles campanyes de 
cooperació tècnica en matèria de cicle integral de l’aigua.  
 
Identificació i desplegament d'accions de Cooperació Tècnica de municipi a municipi en matèria 
del Cicle Integral de l'Aigua: L’any 2017 s’ha treballat en una iniciativa desplegada en el marc 
del Grup de Treball de l’Aigua- Fase de recopilació de dades- Treball de Camp 
 
Coordinació de l’aixecament de la base de dades a Cisjordània en matèria de gestió integral del 
cicle de l’aigua, desenvolupat per la consultora MIMAT en coordinació amb l’equip del Fons 
Català i ESF: Estudi de necessitats de cooperació tècnica en matèria del cicle integral de 
l’aigua a Cisjordània, Palestina 
 
Coordinació amb altres actors i incidència en xarxes de cooperació locals, estatals i 
internacionals de cooperació en aigua i sanejament 
 
S’ha estat fent el seguiment de la GWOPA –UN Habitat assistint a les reunions amb aquesta 
aliança ja sigui per parlar directament de la GWOPA com per la participació conjunta en 
diferents actes, a través d’ESF Catalunya, entitat aliada en el Grup de l’Aigua i que forma part 
del consell assessor, en representació de la societat civil organitzada.  

http://www.somaigua.cat/
http://aiguaicooperacio.cat/
http://somaigua.cat/
http://aiguaicooperacio.cat/
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Comissió Migracions i Desenvolupament 
 
Projecte 2977. Jornada Municipis i Migracions: Desenvolupament, Diversitat i Cohesió Social. 
El 2 de febrer de 2017 es va organitzar al Pati Manning de Barcelona aquesta jornada que va 
comptar amb la participació de l’alcalde de Nanterre (França), el president de la Comissió 
Relacions Internacionals del Consell Municipal de Tànger (Marroc) i el Director de l’ARD de 
Sédhiou (Senegal). A aquesta jornada es va reflexionar sobre la vinculació entre migracions i 
desenvolupament, i sobre els instruments, accions i pràctiques que es poden utilitzar per 
optimitzar els impactes positius tant en els territoris d'origen, destí i trànsit com entre la població 
resident, nova o autòctona. També es va oferir un espai per reflexionar sobre la gestió de la 
diversitat als municipis catalans, assumint que el repte per a una societat diversa és consolidar-
la com una societat cohesionada, que impulsi el desenvolupament sostenible i la innovació. 
 
Projecte 3111. Binomi migracions i desenvolupament: elements oer millorar l’eficàcia de l’ajut i 
la cohesió social des del municipalisme català. En el marc de la Comissió de 
Codesenvolupament del Fons Català es proposa l'organització d'un cicle de debats a diferents 
municipis de Catalunya per reflexionar, actualitzar i millorar les pràctiques impulsades des dels 
nostres municipis en l'àmbit de les migracions i el desenvolupament, comptant amb la 
col·laboració de Instrategies, consultora especialitzada en la definició de polítiques públiques 
en l'àmbit de gestió de les migracions. Al 2017 es van preparar els materials per a aquests 
tallers, i al 2018 es preveu començar a realitzar-los amb els ajuntaments que ho sol·licitin. 
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Àrea de Drets Humans 
 
Seguiment de projectes de cooperació temàtics i geogràfics 
 
Palestina 
Projecte 2936 “Creació i posada en marxa d’una guia ètica i de drets humans per a la 
contractació i la compra pública ètica dels municipis catalans” gestionat pel consorci d’entitats 
format per Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI), Nexes Intercultural i l’Institut 
Internacional per l’Acció Noviolenta (NOVACT).  
 
Projecte 3056 (segona fase del projecte 2936). S’han fet reunions amb el personal de NOVACT 
i els municipis finançadors per tal de veure l’encaix de les formacions previstes pel projecte. 
 
S’obre el projecte 3104 “Tornar a Al-Ma’in” gestionat per l’ONGD israeliana De-Colonizer. 
 
Sàhara Occidental 
Projecte 2937 “Creació de la Xarxa LAONF per a la transformació noviolenta del conflicte al 
Sàhara Occidental – LAONF2” gestionat per NOVACT. Es tracta de crear una estructura 
estable de coordinació dels moviments, col·lectius i activistes compromesos amb la noviolència: 
la Xarxa LAONF a través de la entitat Nova-Associació de Joves Sahrauís per la Noviolència 
liderada per Abida Mohamed. 
 
S’obre el projecte 3077 “Suport a l’exercici del dret a l’alimentació de la població refugiada 
sahrauí a través de la provisió d’aliment fresc” gestionat per MPDL. El seu finançament es fa 
possible gràcies als romanents de les campanyes d’emergència arran de les inundacions del 
2014 i 2015. 
 
Colòmbia 
Entre el 17-31 d’agost es va realitzar un viatge a Colòmbia de seguiment de projectes oberts i 
d’identificació de projectes en el marc del procés de pau. Es van visitar els departaments de 
Tolima, Meta i Norte del Cauca. Arran d’aquest viatge s’ha obert el projecte 3123 “Incidència 
d’organitzacions indígenes, afro i camperoles en la implementació dels acords de pau al Nord 
del Cauca” gestionat per la Corporación Ensayos. 
 
Projecte 2811 “Acompanyament a defensors/es de Dret Humans” gestionat per International 
Action for Peace (IAP). El projecte busca aportar a la protecció de les organitzacions socials 
colombianes mitjançant l’acompanyament internacional sobre terreny. Es decideix tancar-lo 
perquè ha rebut poc finançament i genera poc impacte. 
 
Projecte 2904 “Servei social per la pau: construïm la pau com a alternativa a la guerra” 
gestionat per la Fundación DHOC i l’Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz. 
Es tracta de tallers de sensibilitació a dues escoles del departament del Meta. Es decideix 
tancar-lo perquè genera poc impacte i la interlocució és complicada. 
 
Projecte 3108 “Protetització de 20 víctimes de mines antipersona i actes de bèl·lics” gestionat 
per la Fundació PAX i la Corporación MAHAVIR KMINA. Es manté gràcies al finançament de 
l’ajuntament de La Garriga. 
 
Projecte 3055 “Documental Lengua de Vaca”. Es decideix tancar-lo per falta de finançament. 
 
Paral·lelament es participa a les reunions de la Taula per Colòmbia, i el 2017 es va pagar un 
bitllet d’avió a una de les persones participant a les jornades de la Taula el mes de juny. 
 
 
Seguiment dels projectes de la Línia 2 de la Campanya Món Local refugi 
 



 
 

24 
 

Projecte 3024 “Suport a les comunitats d’acollida al Líban (LSHP)” (Líban). El projecte 
(programa de les cooperacions catalanes) està finançat per l'Agència Catalana de Cooperació 
al desenvolupament, el  Fons, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, i l'AMB, 
amb el suport de MedCities i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), a través pel PNUD-
Líban i la unió de municipis libanesos d'Al-Fayhaa. El projecte s’adreça a la provisió de serveis 
bàsics a la població, entre els quals hi ha la gestió dels residus. 
 
Projecte 2960 “Centre de formació vocacional a Saida (Líban) gestionat per la Fundació Hariri. 
El projecte consisteix en capacitació de joves sirians i libanesos per millorar la seva inserció 
professional. El projecte resulta de l'estratègia urbana de Desenvolupament Sostenible per 
Saida (2011-2014) en el marc del projecte Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible, 
liderat per AMB-MedCities. Aquest projecte es va visitar en el marc de l’assistència a la reunió 
de C2C de CGLU (6-9 de novembre) a Beirut. Igualment, en el marc d’aquesta visita al Líban 
es van visitar els projectes de  l’ONGD Beit Atfal Assoudum als camps de refugiats palestins de 
Shatila i Bourg el-Shemali. 
 
Amb l’Àrea de Mediterrània, entre el 10-13 d’abril es va viatjar a Tànger per identificar possibles 
intervencions en la ruta de fugida occidental dels refugiats sirians. Es va identificar un projecte 
de suport a la població migrant flotant a la regió de Tànger (P3081). 
 
Per altra banda, entre el 23-28 d’abril es va fer un viatge d’identificació al Nord de Jordània en 
l’àmbit de la gestió dels residus sòlids. D’aquest viatge ha derivat un encàrrec d’una línia de 
base que es finançarà en el marc del conveni amb l’AMB. 
 
També s’ha obert un projecte a Atenes amb població refugiada (P3059, Programa 
socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Grècia) del qual es fa seguiment 
amb l’Àrea d’Ajut Humanitari. 
 
Seguiment dels projectes de la Línia 3 (EPD) de la Campanya Món Local refugi 
 
El dia 3 de desembre de 2015 es va fer pública una convocatòria de subvencions per a 
projectes d’Educació per al Desenvolupament adreçada a les entitats sense afany de lucre 
legalment constituïdes que treballen en l’àmbit de l’ajut humanitari, la solidaritat i la cooperació 
al desenvolupament i que tinguin la seu social o una delegació a Catalunya. A la data de 
tancament de la convocatòria, el 30 de desembre de 2015, s’havien presentat un total de 21 
projectes, dels quals 16 van ser aprovats i 15 s’havien començat a executar durant el 2016, 
finançats amb 252.760,07€. Durant el 2017 s’ha fet seguiment de les justificacions narratives i 
s’ha realitzat una reunió de tancament amb l’assistència de les entitats executores el 27 de 
novembre de 2017. Els projectes executats i avaluats van ser els següents: 
 
- Projecte 2915 En defensa del dret d’asil: consolidació de la Xarxa Asil.cat i campanya de 

Sensibilització. Realitzat per Asil.cat i finançat amb 31.720,00 € 
 
- Projecte 2916 Per una Europa solidària i acollidora dels Refugiats. Realitzat per Justícia i 

Pau Catalunya i finançat amb 9.876,15 € 
 
- Projecte 2917 Jornada sobre l’atenció a la salut mental dels refugiats. Realitzat per 

Fundació Hospital Sant Pere Claver i finançat amb 9.668,10 € 
 
- Projecte 2919 Catalunya amb el Dret Internacional. El Dret d’Asil, una garantia per a 

tothom. Realitzat per Cooperació Activa al Camp de Tarragona i finançat amb 5.640,00 € 
 
- Projecte 2920 El meu arbre, les teves arrels. Realitzat per Fundació Save the Children i 

finançat amb 19.067,50 € 
 
- Projecte 2921 Ajudem els refugiats: prevenim els conflictes armats. Realitzat per Fundació 

Per la Pau (FundiPau) i finançat amb 14.331,55 € 
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- Projecte 2922 Defensem els drets per una ciutadania global: eines per entendre i educar 

envers la crisi de persones refugiades i les migracions. Realitzat per Servei Civil 
Internacional i finançat amb 13.087,50 € 

 
- Projecte 2923 De que fugen els refugiats? Sensibilització i mobilització ciutadana sobre el 

rol del comerç d’armes i el militarisme en l’èxode de les persones refugiades de la regió 
mediterrània. Realitzat pel Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs i finançat amb 13.660,57€ 

 
- Projecte 2924 Defensem Benvinguts: consolidació de la Xarxa de municipis acollidors i 

solidaris amb les persones refugiades. Realitzat per CCA(R) – Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat i finançat amb 15.802,50 € 

 
- Projecte 2925 Protegim la humanitat, acabem amb la indiferència. Realitzat per Creu Roja 

Espanyola a Catalunya i finançat amb 14.018,40 € 
 
- Projecte 2926 Mare Nostrum: solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de 

l’exili. Realitzat per Fundació Solidaritat UB i finançat amb 16.952,70 € 
 
- Projecte 2928 La Mediterrània, societat d’acollida pel refugi dels drets. Realitzat per Metges 

del Món i finançat amb 14.970,56 € 
 
- Projecte 2929 Refugi o murs? Exposició i teatre socioeducatiu per la justícia social. 

Realitzat per Grup Eirene i finançat amb 10.564,12 € 
 
- Projecte 2930 Ciutats obertes, educació integradora. Realitzat per Assemblea de 

Cooperació per la Pau i finançat amb 16.497,50 € 
 
- Projecte 2931 Escoltem els refugiats: aprenem a ser, aprenem a conviure. Realitzat per 

Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR i finançat amb 17.387,50 € 
 
- Projecte 2932 Que puc fer jo davant la crisi de les persones refugiades? Opcions 

d’implicació per a la ciutadania. Realitzat per Lafede.cat / Ajuntament de Barcelona / Fons 
Català de Cooperació i finançat amb 1.080,00 € 

 
Dinamització de la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats del Fons Durant el 2017 s’ha 
realitzat una reunió de la comissió el 4 de maig per fer el retorn de l’estat d’execució i 
finançament de projectes. 
 
Dinamització de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí 
(CCASPS) Durant el 2017 s’han realitzat tres reunions de la Comissió executiva de la CCASPS 
els mesos de maig, juliol i octubre. 
 
També s’ha continuat assistint a les reunions de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat del Sàhara al 
Parlament de Catalunya. 
 
S’ha elaborat un informe sobre les relacions de treball entre els municipis catalans i les daires 
sahrauís. Una de les recomanacions de l’Informe era la redacció d’un Pla estratègic per la 
CCASPS que es va encarregar el novembre de 2017. 
 
Entre el 20-25 de novembre es va realitzar una missió tècnica als campaments amb 
l’assistència de personal tècnic de cooperació i medi ambient dels ajuntaments de Castelldefels 
i Santa Coloma de Gramenet. Els objectius del viatge eren la identificació de projectes de 
cooperació tècnica (gestió de residus sòlids, rehabilitació d’edificis de daires amb enfocament 
de serveis, cooperació mèdica), el seguiment dels projectes del Fons i la visita d’intervencions 
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d’ajuntaments i entitats (camps de solidaritat de Sabadell, laboratori de genèrics de Medicus 
Mundi, consultes oftalmològiques d’Ulls del Món, etc.). 
 
Arran d’aquesta missió es va obrir el projecte 3148 (Manteniment del laboratori i de la 
producción local de medicaments essencials als campaments de refugiats).  
 
Projecte Ciutats Defensores de Drets Humans 
A partir del 2017 el Fons passa a coordinar el projecte Ciutats Defensores com a ens 
col·laborador. El projecte consisteix en organitzar l'estada a Catalunya d'un grup d’activistes 
pels drets humans durant dues setmanes per dur a terme una sèrie d'activitats diverses als 15 
ajuntaments participants (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles...) per tal 
de donar a conèixer la seva tasca i la importància de la promoció dels drets humans.  
 
La secretaria tècnica del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans es desenvolupa 
mitjançant un conveni entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat. 
 
El 2017 es realitza la V edició entre el 25 de setembre i el 7 d’octubre amb la presència de 8 
activistes. Paral·lelament s’obre una segona edició anual amb 10 nous municipis (Caldes de 
Montbui, Cornellà, Reus, Mataró, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Sant 
Feliu de Llobregat, Rubí i Mollet del Vallès). 
 
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) 
Durant el 2016 es va assistir al Bureau Executiu realitzat a Madrid (17-21 d’abril) en què la 
presidenta del Fons va presentar una comunicació en el marc d’un panell temàtic. 
 
Durant el 2017 es va participar en el projecte "Perfils Migratoris i diàleg Ciutat a Ciutat a la 
Mediterrània (C2C)". Aquest projecte agrupa 10 ciutats mediterrànies i consisteix en la 
realització de trobades (diàlegs) sobre diferents matèries relacionades amb la migració, amb 
l'objectiu de compartir experiències i arribar a conclusions que serveixin als diferents actors en 
la seva gestió. En concret es va participar a la reunió de tancament del projecte a Beirut (6-9 de 
novembre). 
 
Per altra banda, s’han fet diverses reunions (Comissió de Democràcia participativa i DDHH, 
Projecte C2C, Diputació de Barcelona) per esbrinar la nova configuració en consells polítics i 
comissions de CGLU i veure l’encaix del Fons Català un cop desaparegut el Grup de treball de 
Migracions i desenvolupament. 
 
 
Granollers, 13 de juny de 2018 


