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Junta executiva
Composició de la Junta Executiva durant l’any 2017

Presidenta

Vicepresidenta

Secretari

Tresorera

Vocal A

Vocal B

Vocal C

Vocal D

Vocal E

Vocal F

Vocal G

Vocal H

Vocal I

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Meritxell Budó Pla, alcaldessa

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Núria Parlón Gil, alcaldessa

Fins el 21 de juny
AJUNTAMENT DE VALLROMANES

Josep Sagarra Luna, regidor

Des del 21 de juny
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

Isidre Pineda Moncusí, regidor

AJUNTAMENT SANT BOI DE LLOBREGAT

Alba Martínez Vélez, regidora

Fins el 21 de juny
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

Isidre Pineda Moncusí, regidor

Des del 21 de juny
AJUNTAMENT DE VALLROMANES

Josep Sagarra Luna, regidor

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

Rafael Caballeria Perramon, regidor

AJUNTAMENT DE BERGA

Fins el 21 de juny
Anna Alsina López, regidora

Des del 21 de juny
Mònica Garcia Llorens, regidora

AJUNTAMENT DE GIRONA

Cristóbal Sánchez Torreblanca, regidor

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Josep Mayoral Artigas, alcalde

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

Francesc Josep Belver Vallès, regidor

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Joan Gómez López, regidor

AJUNTAMENT DE MATARÓ

Isabel Martínez Cid, regidora

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Ana María Díaz Aranda, regidora

Vocal J

Vocal K

Vocal L

Vocal M

Vocal N

Vocal O

Vocal P

Vocal Q

Vocal R

Vocal S

Vocal T 

Vocal U

Vocal V

Vocal X 

Director de gestió

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

Monica Martínez Gómez, regidora

AJUNTAMENT DE SALLENT

David Saldoni de Tena, alcalde

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Susanna Pellicer López, regidora

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Lourdes Borrell Moreno, regidora

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

Maria Rosell Medall, alcaldessa

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Ivana Martínez Valverde, regidora

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Rosa Maria Perelló Escoda, alcaldessa

AJUNTAMENT DE TERRASSA

Jordi Ballart Pastor, alcalde

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anna Algueró Caballé, regidora

AJUNTAMENT DE VIC

Anna Erra Solà, alcaldessa

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

Damià del Clot Trias, alcalde

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Alfred Bosch Pascual, vicepresident

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Jordi Mir Boix, conseller

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Jaume Ciurana Llevadot, diputat

Ariel Monells
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Projecte 3129. Enfortiment de les 
capacitats de les autoritats locals, de la 
UNAC i de la població de la província 
d’Inhambane per a la bona governança 
dels recursos hídrics i de sobirania 
alimentària (Moçambic). Associació 
Catalana d’Enginyeria sense Fronteres
Projecte 2773. Proveïment d’aigua 
segura, sanejament i higiene a la 
comunitat de Wawa Bar de Puerto 
Cabezas-Bilwi (Nicaragua). WaterAid
Projecte 3115. Reconstrucció 
d’habitatges destruïts pel terratrèmol a 
tres municipis de la costa de Chiapas 
(Mèxic). Centro de Derechos Humanos 
Digna Ochoa, A.C

Presentació
El 2017 ha estat l’any que hem posat fil a l’agulla en l’orientació estratègica del 
Fons i per fer-ho possible hem elaborat, debatut i aprovat el Pla Estratègic del Fons 
per al període 2017-2020 durant l’Assemblea General Ordinària celebrada a 
Barcelona. Per acordar aquest document estratègic pluriennal es va dissenyar un 
procés participatiu consistent en entrevistes personals als 27 membres de la Junta 
del Fons, una enquesta enviada a tots els ens locals socis, la celebració de diversos 
tallers descentralitzats de tècnics de cooperació dels ens locals catalans, i dues 
reunions de validació de consensos a la Junta Executiva. 

El resultat d’aquest procés ha estat la redacció d’un Pla Estratègic que ha 
servit per fixar la missió del Fons, que no pot ser altra que “promoure, articular, 
defensar i contribuir a la millora de la cooperació municipal catalana al 
desenvolupament, com un instrument de país per articular la solidaritat local 
amb altres pobles del món, i assolir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible”. Un cop aprovat el Pla, caldrà implementar-lo en el transcurs dels 
propers tres anys, amb l’objectiu de reorientar la planificació operativa de 
l’entitat en la mesura que sigui possible, i avaluar-ne el resultat passades les 
properes eleccions municipals. Només així podrem encarar el repte d’elaborar 
el proper PE de l’entitat pel període 2020-2024. 

Per altra banda, enguany el Fons ha passat a coordinar el programa Ciutats 
Defensores dels Drets Humans que gràcies a l’impuls de l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat i a la col·laboració tècnica de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
ha esdevingut, en els quatre anys de vida, l’esdeveniment de referència en l’àmbit 
de l’educació per al desenvolupament del municipalisme català en matèria de 
drets humans, i un magnífic instrument per a la divulgació de la tasca que fan 
milers de defensors i defensores dels drets humans arreu del món. 
 
També ha estat un any de canvis pel que fa a la nostra participació a la 
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat: hem deixat la presidència 
de l’entitat que ha encapçalat el Fons de manera ininterrompuda des de la 
seva creació fa 22 anys, tot cedint el relleu al Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade per reprendre l’activitat d’aquest espai que agrupa nou fons de 
cooperació i solidaritat de l’Estat espanyol que representen més de 1.000 ens 
locals socis. 

Finalment, el 2017 ha estat l’any que el Fons ha activat definitivament l’aposta 
per la Cooperació Tècnica com un dels eixos de treball de futur de la cooperació 
municipalista al desenvolupament, entre altres a través d’unes Jornades a Sant 
Cugat del Vallès on van participar més de 90 persones, personal tècnic i electes 
de diferents municipis de Catalunya i d’altres països amb els quals cooperem 
com l’Equador, Bolívia, Guatemala, el Marroc, el Senegal i el Líban. 
 
Però si hi ha un fet que ens ha marcat profundament aquest 2017 ha estat la 
mort de Salvador Sunyer, qui fou alcalde de Salt i primer president del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, un referent ineludible del 
municipalisme català i del compromís amb la cooperació i la solidaritat 
internacional. Des del Fons hem pogut conèixer-lo, estimar-lo, i treballar-hi de 
manera estreta durant uns anys fonamentals per la consolidació de l’entitat. 
Per aquesta raó, vull expressar aquí el més sentit condol de la gent del Fons i 
de tots els ens locals socis a la seva família i a totes les persones que l’ha 
acompanyat en el seu camí de lluita. El seu esperit incansable per aconseguir 
un Salt i un món millor ens quedaran com el més preuat record, i un estímul 
per continuar treballant cada dia en la nostra tasca. Gràcies, Salvador!

Meritxell Budó i Pla
Presidenta del Fons Català
Alcaldessa de la Garriga
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Pla estratègic 2017-2020 
A l’Assemblea General celebrada a Barcelona el dia 21 de juny es va aprovar el nou Pla Estratègic 2017-2020 que marca 
les línies d’actuació del Fons Català pels propers anys. La redacció d’aquest Pla Estratègic s’ha realitzat amb la participació 
dels socis del Fons Català a través de entrevistes i tallers amb polítics i tècnics responsables de les àrees de cooperació dels 
ajuntaments i ens supramunicipals.

La necessitat de dotar-se d’un Pla Estratègic sorgeix de les moltes reflexions que s’anaven fent al voltant de la utilitat del 
Fons, que és molta, però calia veure de quina manera s’havia de reorientar en el moment del 30è aniversari. 

L’objectiu del Pla Estratègic és que el Fons Català sigui una entitat de serveis per a tots els ajuntaments i institucions associats en 
tot allò que aquests necessitin en relació a la cooperació al desenvolupament. 

Tot i que el document complet del Pla Estratègic 2017-2020 es pot trobar al web del Fons Català, aquí us presentem les 
idees principals.

Procés d’elaboració del Pla:

• Diagnosi i document inicial (desembre 2016)
• Objectius i orientació del Pla (abril 2017)
• Entrevistes amb membres de la Junta Executiva i socis institucionals
• Tallers amb tècnics/ques de cooperació
• Enquesta als socis del Fons Català (maig 2017)
• Validació d’idees clau
• Redacció document definitiu (juny 2017)
• Aprovació per l’Assemblea

MISSIÓ, VISIÓ, PRINCIPIS I VALORS del Fons Català:

• La missió del Fons Català és promoure, articular, defensar i contribuir a la millora d ela cooperació municipal catalana al 
desenvolupament, com un instrument de país per articular la solidaritat local amb altres pobles del món i assolir els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. 

• La visió de Fons Català és esdevenir l’espai de referència de la cooperació i la solidaritat internacional del món local català 
i l’instrument facilitador dels municipis catalans per fer efectiva la seva política pública de cooperació al desenvolupament 
i solidaritat internacional, responent a les seves necessitats, tot construint economies d’escala i generant coneixement des 
de la pràctica municipalista.

• Els principis són:

- Municipalista, quant a orientació i destí de les accions, tot reivindicant l’autonomia i el protagonisme de les administracions 
locals en la construcció d’un ordre global més just.

- Integrador, quant a la suma d’esforços de tots els agents i municipis del territori i a la generació d’economies d’escala 
que multipliquen els impactes i permeten aprofitar al màxim els recursos disponibles.

- De consens, perquè treballà per a la generació de grans acords polítics que permetin desenvolupar el mandat de manera 
eficaç, també com el dels socis en el seu àmbit d’actuació.

- Facilitador, perquè vehicula la tasca dels socis des del respecte a l’autonomia local.
- Referencial, pel que fa a la definició de models de cooperació per als socis i d’acompanyament a tot el cicle d’aquesta 
política.

- De servei, perquè treballa per als socis, construint economies d’escala que els permetin desenvolupar millor les seves 
polítiques públiques de cooperació i solidaritat internacional, adaptant-se a les necessitats i als temps de cada territori.

- Proximitat, el Fons Català és una eina de tot el país i ha de ser present a tot el territori, per fer possible arreu el desplegament de la 
cooperació en tant que política pública, també com permetre la connexió del conjunt del món local amb l’agenda internacional.

• Alhora, el Fons es fa seus els principis ordenadors de la Llei catalana de cooperació: 

- L’alineació amb les polítiques i els procediments dels seus socis.
- La coordinació, la complementarietat i la concertació d’actuacions entre els diversos actors de cooperació arreu.
- La transparència i la rendició de comptes mútua entre les diverses parts implicades en la relació d’associació i la promoció 
de la transparència en la gestió d’aquesta política pública.

- La gestió per resultats de desenvolupament i l’aplicació dels principis de bona gestió pública.
- La reciprocitat i l’horitzontalitat en la relació entre totes les parts, i el reconeixement i el respecte mutus.
- La innovació vinculada a la millora de l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat de la cooperació.

• El Fons Català es guia pels valors de la Llei catalana de cooperació:

- L’esser humà, al centre.
- El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i estats.



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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

- La promoció i la defensa dels drets humans, i les llibertats fonamentals, en pro de la Justícia Global.
- El reconeixement del drets dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, i de la 
convivència intercultural.

- La defensa i la promoció de les persones i els col·lectius més desfavorits o dels que pateixen discriminacions, amb un 
enfocament de drets.

- El reconeixement dels drets econòmics, laborals i socials, del treball, de l’empresa i el bon govern com a fonaments de la 
Justícia Global.

- Equitat de gèneres i apoderament de les dones.
- Promoció de la sostenibilitat, en els seus vessants econòmic, social i ambiental.
- L’impuls i la promoció de l’educació per a la Justícia Global, a través de la sensibilització, la formació, la recerca i la 
incidència política. 

Els OBJECTIUS ESTRATÈGICS del Pla són:

OE1. Facilitar la cooperació municipal catalana i adaptar-la al nou escenari internacional, tot augmentant-ne la qualitat i 
l’impacte.

OE1.1. Contribuir al desplegament de la cooperació i la solidaritat dels municipis catalans, donant serveis als ens locals 
en aquest àmbit mitjançant economies d’escala.

OE1.2. Promoure l’ordenament i la planificació de la cooperació com a política pública local, tot apropant l’Agenda 2030 
i els objectius de desenvolupament sostenible al món local.

OE1.3. Incentivar noves formes i propostes de cooperació i col·laboració entre municipis, així com la coordinació amb el 
conjunt d’agents.

OE1.4. Generar estàndards de funcionament i noves eines orientades a l’optimització de recursos, així com a l’intercanvi 
d’experiència i suport mutu entre municipis.

OE1.5. Promoure la generació de coneixement al voltant de la cooperació municipalista.

OE2. Posar en valor la cooperació municipal, dins i fora de Catalunya, i aconseguir-ne el reconeixement i la normalització en 
el sistema d’ajuda oficial estatal i europeu.

OE2.1. Ajudar a augmentar el reconeixement públic de la cooperació municipal com a una política pública, generadora 
de ciutadania, benestar i justícia.

OE2.2. Contribuir a sistematitzar i visibilitzar l’esforç del món local amb la cooperació internacional i amb l’objectiu del 0,7%.

OE.2.3. Contribuir a regularitzar els procediments administratius i la rendició de comptes econòmics, tot identificant les 
fórmules més adaptades als diferents municipis.

OE.2.4. Millorar la implicació i el coneixement dels electes en aquesta política pública i en particular en el funcionament 
del Fons Català.

OE3. Aconseguir la viabilitat econòmica i institucional del Fons Català, com a eina al servei de la cooperació municipal catalana.

OE3.1. Clarificar i optimitzar els mecanismes de governança i presa de decisions tot delimitant les funcions i les 
responsabilitats dels espais tècnics i polítics.

OE3.2. Actualitzar l’estructura econòmica i els ingressos, tot associant-los a la prestació de serveis generals i específics 
i delimitant aquestes funcions del Fons Català. 

OE3.3. Ajustar els recursos humans i els mitjans materials a la prestació dels serveis demandats pels socis del Fons Català, 
sense comprometre la viabilitat econòmica ni la qualitat de la feina. 

Les LÍNIES DE TREBALL són:

• Cooperació al Desenvolupament
• Emergències, Crisi Migratòria i Dret d’Asil
• Educació per a la Justícia Social

També hi ha ÀREES TRANSVERSALS connectades amb el conjunt d’àmbits de treball:

• Estudis i Coneixement
• Coordinació, Administració i Comunicació

El Fons Català ha d’oferir serveis als socis. En aquest sentit, els SERVEIS GENERALS, dels que s’han de beneficiar la totalitat 
de socis, suportats a través de la quota d’adhesió anual, són: 
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• Punt d’informació general i d’orientació.
• Coordinar els ens locals socis en la incidència política, a tots els nivells, per defensar el rol i els interessos de la  cooperació 

i la solidaritat municipalista.
• Formació especialitzada tant per als nous electes com a per a tècnics/ques municipals.
• Oferir dades actualitzades sobre l’estat de la cooperació municipal i detectar riscos.
• Desenvolupar guies i documents de referència.
• Suport en campanyes i activitats de sensibilització.
• Activar campanyes d’emergència i ajuda humanitària.
• Buscar més recursos i identificar oportunitats per a la cooperació.
• Facilitar l’associació de municipis per al treball conjunt.
• Connectar la cooperació municipalista catalana amb altres socis.
• Orientar la definició de polítiques públiques i plans a la nova agenda.
• Construir consensos polítics i resolucions pactades.
• Antena dels seus socis a les oficines a terreny.
• Explicar públicament i posar en valor la cooperació municipal dins l’AOD.

El Pla Estratègic també recull els SERVEIS ESPECÍFICS, que s’oferiran als socis que abonin el percentatge que s’estipuli 
sobre el pressupost de referència gestionat en aquestes accions. Es tracta de: 

• Gestió de convocatòries de projectes de cooperació.
• Gestió de campanyes d’emergència i ajut humanitari.
• Seguiment a terreny de projectes de cooperació i accions d’emergència i ajut humanitari, a través de missions específiques  

i de les oficines desplegades.
• Avaluació d’accions de cooperació i d’emergència.
• Identificació de propostes específiques a terreny.
• Suport a campanyes i actuacions generals d’educació per a la Justícia Global específiques dels municipis socis.

Les ZONES GEOGRÀFIQUES D’INTERÈS I PAÏSOS D’INTERVENCIÓ que s’estableixen són:

• Centreamèrica, Mèxic i Carib
• Àfrica de l’Oest
• Zona Euromediterrània

Tot i així, també es farà seguiment a la resta de zones que els socis del Fons demanin i es facilitarà la coordinació d’aquests 
socis amb la resta d’actors de les cooperacions catalanes, d’acord amb les estratègies geogràfiques de la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat. 

Quant als RECURSOS NECESSARIS I FINANÇAMENT el Pla preveu:

• Millorar la racionalització i la transparència en l’estructura econòmica del Fons Català, amb èmfasi especial en la viabilitat 
econòmica a mitjà i llarg termini.

• Ajustar progressivament durant aquest Pla Estratègic la quota que paguen els socis als serveis generals descrits, arribant 
a una solució de compromís entre la disponibilitat pressupostària i l’amplitud dels serveis esmentats i recursos humans 
associats.

• La quota haurà d’assegurar com a mínim les àrees de Coordinació, Administració i Comunicació (CAC) i d’Estudis i 
Coneixement (EC) i entre el 25-50% del suport a les línies de treball esmentades.

• Trams de cotització en funció de la població de cada municipi i s’aplicarà un augment progressiu, en funció de l’ampliació 
de capacitats prevista per a cada any i aprovada en assemblea prèvia a l’exercici d’aplicació.

• Fórmula específica pels organismes supralocals.
• Aportacions de socis amb més capacitat econòmica per a CAC i EC.
• Noves fonts de finançament i contractació de serveis externs.
• Prioritari guanyar en capacitats comunicatives i capacitat tècnica i administrativa. En un segon pas millorar les capacitats 

tècniques de l’àrea d’Estudis i Coneixement.

Quant a la MASSA SOCIAL I A L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL, cal:

• La territorialitzacó de les accions
• La proximitat i l’atenció als socis
• La recuperació de la confiança, la priorització dels socis actuals

En relació a la GOVERNANÇA I ALS PROCESSOS DE PRESA DE DECISIONS:

• Desenvolupament d’una dinàmica de planificació anual, participada pels socis i validada políticament abans del seu 
desplegament

• Establiment de processos de funcionament interns
• Definició del nombre i la funció específica de les comissions i grups de treball
• Junta Executiva amb un caràcter més estratègic. Junta Permanent, espai permanent de govern, representant diversitat 

política. 

D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

- La promoció i la defensa dels drets humans, i les llibertats fonamentals, en pro de la Justícia Global.
- El reconeixement del drets dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, i de la 
convivència intercultural.

- La defensa i la promoció de les persones i els col·lectius més desfavorits o dels que pateixen discriminacions, amb un 
enfocament de drets.

- El reconeixement dels drets econòmics, laborals i socials, del treball, de l’empresa i el bon govern com a fonaments de la 
Justícia Global.

- Equitat de gèneres i apoderament de les dones.
- Promoció de la sostenibilitat, en els seus vessants econòmic, social i ambiental.
- L’impuls i la promoció de l’educació per a la Justícia Global, a través de la sensibilització, la formació, la recerca i la 
incidència política. 

Els OBJECTIUS ESTRATÈGICS del Pla són:

OE1. Facilitar la cooperació municipal catalana i adaptar-la al nou escenari internacional, tot augmentant-ne la qualitat i 
l’impacte.

OE1.1. Contribuir al desplegament de la cooperació i la solidaritat dels municipis catalans, donant serveis als ens locals 
en aquest àmbit mitjançant economies d’escala.

OE1.2. Promoure l’ordenament i la planificació de la cooperació com a política pública local, tot apropant l’Agenda 2030 
i els objectius de desenvolupament sostenible al món local.

OE1.3. Incentivar noves formes i propostes de cooperació i col·laboració entre municipis, així com la coordinació amb el 
conjunt d’agents.

OE1.4. Generar estàndards de funcionament i noves eines orientades a l’optimització de recursos, així com a l’intercanvi 
d’experiència i suport mutu entre municipis.

OE1.5. Promoure la generació de coneixement al voltant de la cooperació municipalista.

OE2. Posar en valor la cooperació municipal, dins i fora de Catalunya, i aconseguir-ne el reconeixement i la normalització en 
el sistema d’ajuda oficial estatal i europeu.

OE2.1. Ajudar a augmentar el reconeixement públic de la cooperació municipal com a una política pública, generadora 
de ciutadania, benestar i justícia.

OE2.2. Contribuir a sistematitzar i visibilitzar l’esforç del món local amb la cooperació internacional i amb l’objectiu del 0,7%.

OE.2.3. Contribuir a regularitzar els procediments administratius i la rendició de comptes econòmics, tot identificant les 
fórmules més adaptades als diferents municipis.

OE.2.4. Millorar la implicació i el coneixement dels electes en aquesta política pública i en particular en el funcionament 
del Fons Català.

OE3. Aconseguir la viabilitat econòmica i institucional del Fons Català, com a eina al servei de la cooperació municipal catalana.

OE3.1. Clarificar i optimitzar els mecanismes de governança i presa de decisions tot delimitant les funcions i les 
responsabilitats dels espais tècnics i polítics.

OE3.2. Actualitzar l’estructura econòmica i els ingressos, tot associant-los a la prestació de serveis generals i específics 
i delimitant aquestes funcions del Fons Català. 

OE3.3. Ajustar els recursos humans i els mitjans materials a la prestació dels serveis demandats pels socis del Fons Català, 
sense comprometre la viabilitat econòmica ni la qualitat de la feina. 

Les LÍNIES DE TREBALL són:

• Cooperació al Desenvolupament
• Emergències, Crisi Migratòria i Dret d’Asil
• Educació per a la Justícia Social

També hi ha ÀREES TRANSVERSALS connectades amb el conjunt d’àmbits de treball:

• Estudis i Coneixement
• Coordinació, Administració i Comunicació

El Fons Català ha d’oferir serveis als socis. En aquest sentit, els SERVEIS GENERALS, dels que s’han de beneficiar la totalitat 
de socis, suportats a través de la quota d’adhesió anual, són: 

• Punt d’informació general i d’orientació.
• Coordinar els ens locals socis en la incidència política, a tots els nivells, per defensar el rol i els interessos de la  cooperació 

i la solidaritat municipalista.
• Formació especialitzada tant per als nous electes com a per a tècnics/ques municipals.
• Oferir dades actualitzades sobre l’estat de la cooperació municipal i detectar riscos.
• Desenvolupar guies i documents de referència.
• Suport en campanyes i activitats de sensibilització.
• Activar campanyes d’emergència i ajuda humanitària.
• Buscar més recursos i identificar oportunitats per a la cooperació.
• Facilitar l’associació de municipis per al treball conjunt.
• Connectar la cooperació municipalista catalana amb altres socis.
• Orientar la definició de polítiques públiques i plans a la nova agenda.
• Construir consensos polítics i resolucions pactades.
• Antena dels seus socis a les oficines a terreny.
• Explicar públicament i posar en valor la cooperació municipal dins l’AOD.

El Pla Estratègic també recull els SERVEIS ESPECÍFICS, que s’oferiran als socis que abonin el percentatge que s’estipuli 
sobre el pressupost de referència gestionat en aquestes accions. Es tracta de: 

• Gestió de convocatòries de projectes de cooperació.
• Gestió de campanyes d’emergència i ajut humanitari.
• Seguiment a terreny de projectes de cooperació i accions d’emergència i ajut humanitari, a través de missions específiques  

i de les oficines desplegades.
• Avaluació d’accions de cooperació i d’emergència.
• Identificació de propostes específiques a terreny.
• Suport a campanyes i actuacions generals d’educació per a la Justícia Global específiques dels municipis socis.

Les ZONES GEOGRÀFIQUES D’INTERÈS I PAÏSOS D’INTERVENCIÓ que s’estableixen són:

• Centreamèrica, Mèxic i Carib
• Àfrica de l’Oest
• Zona Euromediterrània

Tot i així, també es farà seguiment a la resta de zones que els socis del Fons demanin i es facilitarà la coordinació d’aquests 
socis amb la resta d’actors de les cooperacions catalanes, d’acord amb les estratègies geogràfiques de la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat. 

Quant als RECURSOS NECESSARIS I FINANÇAMENT el Pla preveu:

• Millorar la racionalització i la transparència en l’estructura econòmica del Fons Català, amb èmfasi especial en la viabilitat 
econòmica a mitjà i llarg termini.

• Ajustar progressivament durant aquest Pla Estratègic la quota que paguen els socis als serveis generals descrits, arribant 
a una solució de compromís entre la disponibilitat pressupostària i l’amplitud dels serveis esmentats i recursos humans 
associats.

• La quota haurà d’assegurar com a mínim les àrees de Coordinació, Administració i Comunicació (CAC) i d’Estudis i 
Coneixement (EC) i entre el 25-50% del suport a les línies de treball esmentades.

• Trams de cotització en funció de la població de cada municipi i s’aplicarà un augment progressiu, en funció de l’ampliació 
de capacitats prevista per a cada any i aprovada en assemblea prèvia a l’exercici d’aplicació.

• Fórmula específica pels organismes supralocals.
• Aportacions de socis amb més capacitat econòmica per a CAC i EC.
• Noves fonts de finançament i contractació de serveis externs.
• Prioritari guanyar en capacitats comunicatives i capacitat tècnica i administrativa. En un segon pas millorar les capacitats 

tècniques de l’àrea d’Estudis i Coneixement.

Quant a la MASSA SOCIAL I A L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL, cal:

• La territorialitzacó de les accions
• La proximitat i l’atenció als socis
• La recuperació de la confiança, la priorització dels socis actuals

En relació a la GOVERNANÇA I ALS PROCESSOS DE PRESA DE DECISIONS:

• Desenvolupament d’una dinàmica de planificació anual, participada pels socis i validada políticament abans del seu 
desplegament

• Establiment de processos de funcionament interns
• Definició del nombre i la funció específica de les comissions i grups de treball
• Junta Executiva amb un caràcter més estratègic. Junta Permanent, espai permanent de govern, representant diversitat 

política. 
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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



La major part dels projectes s’incorporen a proposta dels propis socis del Fons, ja sigui directament o a través de convenis 
de gestió de la convocatòria local de subvencions. 
Els projectes proposats en el marc del desenvolupament del pla d’acció de les comissions de treball creades en el si del 
Fons: Municipalisme, Codesenvolupament i Pau i diplomàcia de ciutats. 
A partir de les crides per a campanyes d’emergència es desenvolupen nous projectes d’ajut humanitari i de reconstrucció 
en el marc de la postemergència. 

 

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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

Memòria d'activitats
2017

El dia 21 de juny de 2017 es va celebrar la 38a Assemblea 
General Ordinària, que va tenir lloc a Barcelona, en la qual es 
va procedir a l’aprovació de la memòria de gestió i els comptes 
de l’any 2016 i l’aprovació del pla de treball i el pressupost 
per l’any 2017. En aquesta assemblea també es va debatre i 
aprovar el nou Pla Estratègic 2017-2020 i el nou escalat de 
quotes de socis per al període 2017-2019.

La incorporació de nous projectes a la llista de projectes seguits pel Fons Català es pot produir per diverses vies:

•

•

•

1. Convocatòries locals de subvencions per a projectes de cooperació gestionades pel Fons Català

El Fons Català té convenis signats amb diverses institucions associades, a través dels quals es fa càrrec de l’anàlisi i el 
seguiment dels projectes que les ONG presenten a les convocatòries de subvencions d’aquestes institucions. Les convocatòries 
analitzades l’any 2017 han estat: 

Institució Projectes
presentats

Projectes
aprovats

Notes

Aj. Caldes de Montbui

Aj. Castellbisbal

Aj. Cerdanyola del Vallès

Aj. la Garriga

Aj. Igualada

4

4

8

6

11

38a Assemblea General del Fons Català, celebrada a Barcelona

any 2017

4

6

8

7

12

1. ASSEMBLEA GENERAL

El 2017 ha estat l’any de l’elaboració, aprovació i posada en marxa del Nou Pla Estratègic del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 2017-2020. 

La situació política durant el 2n 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. 

Malgrat això, s’ha avançat en la creació dels consensos necessaris per l’activació i el desplegament del Pla.

2. PLA ESTRATÈGIC 2017-2020

3. ALTA, BAIXA I AMPLIACIÓ DE PROJECTES ANY 2017
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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



Aj. Molins de Rei

Aj. la Roca del Vallès

Aj. Sant Boi de Llobregat

Aj. Sant Cugat del Vallès

Aj. Sant Pere de Ribes

Aj. Sant Sadurní d’Anoia

Aj. Santa Coloma de Gramenet

Aj. Viladecans

Aj. Vilafranca del Penedès

Consell Comarcal d’Osona

7

2

--

15

5

4

12

2

10

4

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

113 94 Alguns dels projectes aprovats són 
ampliacions de projectes ja aprovats 
anteriorment i també alguns projectes 
han estat aprovats en més d'una 
convocatòria 

8

2

10

17

5

4

13

2

10

5

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

Altres projectes proposats pels socis del Fons Català

Projectes relacionats amb campanyes d'emergència

Projectes proposats pel Fons Català

TOTAL

2. Resum global de projectes aprovats l’any 2017

69

14

22

12

117

any 2017

3. Imports de projectes aprovats per Junta Executiva l’any 2017

La Junta Executiva està facultada per aprovar nous projectes o ampliar-ne d’aprovats prèviament, sempre que hi hagi un 
compromís de finançament (compromís per part d’algun soci del Fons o provinent de traspassos d’altres projectes, per exemple 
de campanyes d’emergència). En aquest sentit, durant l’exercici 2017 la Junta Executiva ha aprovat nous projectes i ampliacions 
de projectes aprovats anteriorment pels imports següents: 

Alta de nous projectes

Ampliació de projectes aprovats anteriorment

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

any 2017

1.463.632,65 €

1.195.631,88 €

-44.517,15 €

4. Informes elaborats 

Informes processats: són els informes narratius i econòmics dels projectes que s'han revisat durant l'exercici. 

Projectes tancats: són els projectes que, després d'haver revisat els informes narratius i econòmics, s'han donat per 
finalitzats, o l'entitat executora hi ha renunciat. 

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

•

•

•

Informes processats Projectes tancats Projectes retirats

213 64 1any 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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

El Fons només ha fet l'avaluació prèvia
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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



4. 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: Nicaragua (9 rutes), El Salvador 
(2 rutes), Hondures (2 rutes), Guatemala (2 rutes).

• Rutes de seguiment de projectes a Sud-Amèrica: Equador (2 rutes) i Bolívia (1 ruta).
• Rutes de seguiment de projectes al Carib: Cuba (1 ruta) i Haití (1 ruta).
• Seguiment de projectes a petició de l’Ajuntament de Girona a l’Equador.
• 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 del Vallès, 
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 els dos 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 aquests 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 del centre (juliol i 
novembre).

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-Bilwi (Nicaragua).

• Visites de seguiment a la Mancomunitat Trinacional El Salvador – Hondures – Guatemala per explorar possibles accions de 
cooperació tècnica Nord-Sud quan finalitzi el seu programa amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i Sud-Sud 
amb la Macomunitat del llac Petén Itzá de Guatemala (Triángulo Norte).

Sud-amèrica
• 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.
• Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de millora dels projectes presentats.
• Acompanyament especial sobre terreny (projectes indirectes que requereixen d’un seguiment especial):

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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

Entitat catalana

EMPA i Associació per a la 
rehabilitació de les persones 
amb malaltia mental (AREP)

Ensenyament Solidari

GERDD

Contrapart

Sistema de Atención Integral 
en la Salud d’Estelí

Enseñanza Solidaria

ASOPEDI i Fundación 
Transiciones

Acció

Elaboració d’una proposta estratègica amb el Ministeri de 
Salut de Nicaragua per treballar la salut mental al 
departament d’Estelí

Suport jurídic per al traspàs del Centre de Recursos 
Pedagògics de San Miguelito al Ministeri d’Educació

Seguiment especial de les accions de cooperació 
Sud-Sud entre entitats de Guatemala i de Nicaragua de 
persones amb discapacitat
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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



 Assistència per a la cerca de finançament extern
 
• Identificació de socis europeus i socis dels països del Sud amb qui presentar projectes conjuntament.
• Vincle permanent amb les OTC de l’AECID per explorar vies de finançament i crear aliances en algun territori. Participació 

a Nicaragua a la comissió de cooperació descentralitzada convocada per l’OTC (Fons Català, Euskal Fondoa, AACID, Xunta 
de Galícia). 

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’Alcaldía de Puerto Cabezas, GVC, ASORENIC i Fons Català). El projecte va 
ser aprovat per 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.

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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

Fundació Maresme

Fornells x 3

Comissió d’agermanament 
l’Esquirol-Limay

ESF-Enginyeria Sense Fronteres 
Catalunya

FRATER Masaya

FUNDEIT (Torola, El Salvador)

Fundación Hermanamiento 
l’Esquirol- Limay (Nicaragua)

Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable
Empreses públiques 
elèctriques
GADM Orellana
(Equador)

Seguiment del projecte d’enfortiment institucional de 
l’associació, i creació d’un taller de cadires de rodes a la seva seu

Revisió del projecte de posada en marxa d’una granja de 
pollastres a Torola, i reformulació amb la contrapart de la 
proposta d’execució

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

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

5. ÀREA D'ÀFRICA, ÀSIA I MEDITERRÀNIA

Vegeu també les accions que es lideren des de l’àrea a l’apartat de la Comissió de Migracions i Desenvolupament i dels grups 
de treball de Senegal, Gàmbia i Marroc.

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. 
 

Suport a la cooperació municipal indirecta
• Avaluació prèvia exante dels projectes presentats a les convocatòries locals 
• Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de millora dels projectes presentats.

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 Grup de Treball Gàmbia i entitats representatives de 
la diàspora.

• Juliol 2017: Acompanyament d’una delegació marroquina (alcalde de Souk Tolba i 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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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



6. 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 Català 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), l’huracà Irma al seu pas pel Carib (setembre), els dos terratrèmols de Mèxic (setembre) i el 
terratrèmol que va sacsejar el Kurdistan iraquià i iranià (novembre). 

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 
de l’ARD de Sédhiou per identificació, i amb directors d’ARDs per a la preparació de la trobada a Senegal.

• Girona amb Sinthiang Souma, Kolda (Senegal): enfortiment del sistema educatiu mitjançant la construcció de la 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 (2 visites, 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 (Gàmbia): 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 (Gàmbia): 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).

• 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 el juliol per la posada en 
marxa i l’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 a la represa de les activitats.

• Vic amb Diatock, Ziguinchor (Senegal): Projecte 3122. Desenvolupament de capacitats tècniques a la Casamance. Reunió 
amb membres del Conseil Départemental Bignona per a la identificació de les necessitats en assistència tècnica del Conseil 
Départemental (visita novembre).

• Polinyà amb Sandiniery, Sédhiou (Senegal): Projecte 3140. 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 (Gàmbia): 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 al Senegal
• Participació en les reunions per a la identificació de les línies de treball en el marc del projecte 2976 Taula de Concertació 

de la cooperació catalana amb les ARDs de la Casamance (gener). 
• Acompanyament a la missió conjunta de l’ACCD, DIBA i el 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 (maig).
• Acompanyament a la presidenta i el secretari del FCCD, Meritxell Budó i Josep Sagarra, per fer un seguiment de primera 

mà del funcionament de l’oficina de Senegal (juny).
• Acompanyament a la missió de l’Ajuntament de Viladecans i la Fundació Ètnia Barcelona per fer visites en relació amb la 

posada en marxa d’un projecte d’òptica solidària a Ziguinchor (octubre).
• Acompanyament dels tècnics del Fons català a Senegal i Gàmbia per fer  visites als projectes actius a la Casamance i a 

Gàmbia.
• Participació en les formacions a la FADDO Oussouye en el marc del projecte 2560 i a les sessions de posada en marxa 

d’una Comunitat d’Autogestió Financera CAF a Djiromait (desembre).
• Sessions de treball amb la contrapart FODDE per a la posada en marxa del projecte d’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).

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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.
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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



12

w
w

w.
fo

ns
ca

ta
la

.o
rg

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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

7. UNITAT D'AVALUACIÓ

La Unitat d’Avaluació s’articula a les diferents Comissions de Treball del Fons Català i de les Àrees geogràfiques, a través de la 
incorporació de l’estratègia de qualitat i eficàcia de l’ajut com a eix transversal a les pràctiques implementades i gestionades
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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

des del Fons Català. Sota el principi d’apropiació de la cultura d’avaluació per part dels ajuntaments socis i el 
desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement, s’ha fomentat la integració d’equips mixtes 
amb personal dels ajuntaments socis (Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat)

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. Les dues 
avaluacions són conjuntes i s’han concertat amb el Fons Valencià per la Solidaritat i el Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació.

8. COMISSIÓ DE MUNICIPALISME

Projecte 2703. 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 de la Unitat d’Avaluació del Fons, 
una tècnica de projectes del Fons Valencià i una consultora 
independent. L’informe d’avaluació es va comunicar a 
l’Associació local ASSLHA (juliol 2017) amb la participació 
de la consultora externa.  

Projecte 2864. TAILORING PROJECT: TALLER DE COSTURA 
PER A DONES VOLUNTÀRIES DE BARRIADES DE KATMANDÚ 
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 2 persones: la responsable de la 
Unitat d’Avaluació del Fons i una consultora independent. 

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 hi van participar més de 90 persones, entre personal tècnic i electes de diferents municipis de 
Catalunya i d’altres països amb qui s’està col·laborant, com Equador, Bolívia, Guatemala, Marroc, Senegal i Líban. També hi van 
participar representants del Fondo Galego, de FELCODE- Fondo Extremeño i del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

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 van 
visitar experiències relacionades amb gestió de residus sòlids, 
cicle integral de l’aigua, arxiu municipal i polítiques d’igualtat 
i atenció ciutadana.   
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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

Les visites de camp es van 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. 

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

Projecte 3020. COOPERACIÓ TÈCNICA DE MUNICIPI A MUNICIPI EN CLAU POSTTERRATRÈMOL A MANABÍ (Equador). 
En el marc de l’execució d’aquest projecte 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 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

Seguiment de Campanyes de Cooperació Tècnica actives

Durant l’any 2017 s’ha fet seguiment i identificació d’iniciatives de cooperació tècnica municipal a diferents països i sectors 
d’intervenció, 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. 

Amèrica del Sud

Projecte 2902. CIUTAT A CIUTAT, COOPERACIÓ TÈCNICA SANT CUGAT-TARIJA: SUPORT A LA GESTIÓ INTEGRAL DE 
RESIDUS SÒLIDS (Bolívia). Assistències Tècniques especialitzades el novembre 2017 de 2 tècnics del Departaments de 
Cooperació i de l’Àrea de Qualitat i Territori de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en col·laboració amb GAD Tarija- EMAT.

Projecte 2939. CIUTAT A CIUTAT, COOPERACIÓ TÈCNICA SANT CUGAT-COTACACHI: SUPORT A L’OFICINA D’ATENCIÓ 
CIUTADANA (Equador). Intercanvi tècnic de 3 tècnics del Gobierno Autonomo Descentralizado de Cotacachi a Sant Cugat 
del Vallès (març) i seguiment del FCCD a Cotacachi (agost).

Projecte 3020. COOPERACIÓ TÈCNICA DE MUNICIPI A MUNICIPI EN CLAU POSTTERRATRÈMOL 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

Projecte 2910. PROJECTE PILOT DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS SÒLIDS A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE 
LA CONCA DEL LLAC PETÉN ITZÀ (Guatemala). Assistència tècnica de 3 tècnics de Sant Cugat del Vallès al municipi de 
San Andrés per fer un diagnòstic i un pla de futures actuacions (juliol). 

Projecte 3050. SANEJAMENT AMBIENTAL AMB ENFOCAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL PARTICIPATIU 
AL CASC URBÀ DE PUERTO CABEZAS-BILWI (Nicaragua), en el marc de l’agermanament dels municipis de Vilafranca del 
Penedès i Sant Pere de Ribes amb Puerto Cabezas-Bilwi. Consultoria per actualitzar el Pla de Gestió de Residus existent a 
Puerto Cabezas-Bilwi amb un nou enfocament de separació i reciclatge. 

Projecte 2770. ORGANITZACIÓ DE L’ACADÈMIA DE LLENGUA INDÍGENA MISKITU PER REVITALITZAR-LA I NORMALITZAR-LA AL 
MUNICIPI DE PUERTO CABEZAS-BILWI (Nicaragua), en el marc de l’agermanament amb municipi de Vilafranca del Penedès. 
Conformació de l’equip impulsor de l’Acadèmia.

Orient Mitjà

Projectes 2899 i 3144. CONTINUÏTAT DEL PROCÉS DE COOPERACIÓ TÈCNICA A PALESTINA EN MATÈRIA DE GESTIÓ 
DEL CICLE DE L’AIGUA (Palestina). Missió sobre terreny d’identificació de context, actors i necessitats (abril), amb el Grup 
de Treball de l’Aigua i Enginyeria Sense Fronteres Catalunya.

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’avui 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.
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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.
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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.

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

Grup de Treball de l’Aigua

Les principals accions desenvolupades durant l’any 2017 en el marc del Grup de Treball de l’Aigua són les següents:

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 Parlón, David Minoves (Coordinador del FCCD) i Jordi Besora (Enginyeria 
Sense Fronteres). 
 
També s’ha 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 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

S’ha treballat en la 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. 
 

D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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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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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

9. COMISSIÓ DE 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). 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 per millorar l’eficàcia de l’ajut i la cohesió social des del 
municipalisme 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. 

D’alta banda, el treball de la Comissió està estructurat a través de tres grups de treball: 

Grup de Treball Senegal

Projecte 2976. Impuls d’un marc de concertació de la cooperació catalana (Fons Català, 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 del 6 al 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 projecte 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 es 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.

D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.



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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

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 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.

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 de l’avaluació realitzada l’any anterior, amb la participació de 4 ajuntaments del GT Gàmbia.

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.

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 Regió Tànger-Tetuan (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 socioeconòmica 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 i l’entitat 
que gestiona el projecte, 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.
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D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.

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 l’abril de 2017 i 
les activitats s’inicien l’octubre.



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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

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 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.

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 de l’avaluació realitzada l’any anterior, amb la participació de 4 ajuntaments del GT Gàmbia.

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.

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 Regió Tànger-Tetuan (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 socioeconòmica 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 i l’entitat 
que gestiona el projecte, 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.
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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. 
Projecte 3056. Compra pública ètica en matèria de respecte als drets humans i drets econòmics, socials i 
culturals en origen, distribució i destinataris finals 

Catalunya

Projecte 3104. Tornar a Al-Ma’in. Palestina

Projecte 2904. Servei social per la pau: construïm la pau com a alternativa a la guerra
Projecte 2811. Acompanyament de defensors/es de Dret Humans a Colòmbia 

Colòmbia

Projecte 2937. Creació de la Xarxa LAONF per a la transformació noviolenta del conflicte al Sàhara 
Occidental – LAONF2
Projecte 3077. Suport a l’exercici del dret a l’alimentació de la població refugiada sahrauí a través de la 
provisió d’aliment fresc 

Sàhara 
Occidental

10. ÀREA DE DRETS HUMANS

D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.

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 l’abril de 2017 i 
les activitats s’inicien l’octubre.

Des de l’àrea de Drets Humans es fa el seguiment de projectes de cooperació temàtics i geogràfics:

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.

Paral·lelament es va participar a les reunions de la Taula per Colòmbia, i es va pagar un bitllet d’avió a una de les persones 
participant a les jornades que organitza la Taula per Colòmbia el mes de juny.

Projecte 3154. Diagnòstic sobre la gestió urbana de residus al nord de Jordània

Entre el 23 i 28 d’abril es va fer un viatge d’identificació al Nord de Jordània en l’àmbit de la gestió dels residus sòlids, 
conjuntament amb l’àrea d’ajut humanitari. D’aquest viatge n’ha sortirt l’encàrrec d’elaborar una d’una línia de base que s’ha 
finançat en el marc del conveni amb l’AMB.

Projecte Ciutats Defensores de Drets Humans

A partir del 2017 el Fons passa a coordinar el projecte Ciutats 
Defensores. 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) que es realitzarà a la 
primavera de 2018.



20

w
w

w.
fo

ns
ca

ta
la

.o
rg

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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

11. REPRESENTACIÓ EN ÀMBITS INTERNACIONALS

CGLU - Ciutats i Governs Locals Units 

Del 17 al 21 d’abril va tenir lloc a Madrid el Bureau Executiu, en el qual 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. 

D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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.

Dinamització de la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats 

Durant el 2017 s’han realitzat dues reunions de la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats, el gener i el maig, per fer el 
retorn de l’estat d’execució i finançament de projectes. 

CCASPS (Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí) 

Dinamització de la Comissió Executiva 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 a la CCASPS que es va encarregar el novembre de 2017. 

Del 20 al 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 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 producció local de medicaments 
essencials als campaments de refugiats. 
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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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

Nous socis
L’any 2017 no hi ha hagut cap incorporació de nous socis al Fons Català. Així, el 
nombre de socis s’ha mantingut en 319. Així, els ajuntaments socis representen el 
86,4% de la població de Catalunya. 

Distribució dels ajuntaments socis, segons la població del municipi

Nombre d’habitants

de 0 a 1.000

de 1.001 a 5.000

de 5.001 a 10.000

de 10.001 a 25.000

de 25.001 a 100.000

de 100.000 a 500.000

més de 500.000

TOTAL

Total de municipis(*)

487

249

90

70

42

9

1

948

Ajuntaments socis

37

87

55

56

41

9

1

266

Proporció

7,6 %

34,9 %

61,1 %

80,0 %

97,6 %

100,0 %

100,0 %

30,2 %

(*) Dades Padró Municipal 2016

Altres institucions

Consells Comarcals

Diputacions

Àrees Metropolitanes

Entitats Municipals
Descentralitzades (EMD)

Total

41

4

Institucions sòcies

14

4

1

1

Proporció

34,1 %

100 %

D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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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Cada any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament se sotmet voluntàriament a una auditoria 
externa per tal de supervisar l'estat de comptes i donar transparència als moviments econòmics de 
l'exercici. L’empresa encarregada de fer l’auditoria de l’any 2017 és Audiaxis Auditores, S.L.P. L’informe 
d’auditoria es va presentar a l'Assemblea General de Socis celebrada a Granollers el 13 de juny 2018 i 
està a disposició de tots els socis i col·laboradors.

Concepte

Consignacions

Ingressos per serveis diversos

Ingressos financers

Altres resultats

TOTAL

31/12/2016

3.119.651,53

0,00

2.790,87

94,82

3.122.537,22

31/12/2017

3.252.813,37

623,70

346,96

0,00

3.252.781,03

Concepte

Aplicacions a projectes

Variació projectes pendents de consignació

Serveis exteriors

Despeses de personal

Altres despeses de gestió

Despeses financeres

Dotacions per amortitzacions

Pèrdues procedents immobilitzat material

Despeses d'exercicis anteriors

TOTAL
SUPERÀVIT / DÈFICIT abans d’impostos

Impost sobre beneficis

SUPERÀVIT / DÈFICIT EXERCICI

INGRESSOS

DESPESES

Informació econòmica

3.216.961,41

31/12/2017

-2.429.902,71

0,00

-180.356,19

-593.700,10

-9,23

-2.906,58

-10.086,60

0,00

0,00

36.822,62

0,00

36.822,62

-3.185.010,78

31/12/2016

-2.459.117,85

0,00

-164.350,13

-538.744,65

0,00

-1.449,32

-21.348,83

0,00

0,00

-62.473,56

-134,16

-62.607,72

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 abracen 5 components: identificació d'accions i actors, gestió del 
cicle del projecte, formulació, seguiment i avaluació ex-post.

Seguiment del Conveni d’Ajut Humanitari 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. Aquest conveni s’ha activat amb la identificació de dues propostes: 
• Colòmbia: enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa.
• Uganda-Sud Sudan: procés d’identificació d’una acció d’ajut humanitari a camps de refugiats sud-sudanesos a Uganda-    

Emergències invisibilitzades.

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2017 s’ha continuant treballant en la gestió de projectes vinculats a campanyes d’emergència iniciades en anys 
anteriors: 

• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL, 
amb la finalització del projecte 2932 d’enfortiment de la resiliència del sistema de salut al districte de Moyamba (Recovery) 
a Sierra Leone, amb Metges del Món.

• 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.

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3020 de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador, als municipis 

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

- 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.

- Projecte 3078 de dotació d'aigua a la comunitat Chebe Abajo, a la Parroquia Cojimíes, al municipi de  Pedernales, província 
de Manabí, amb la Asociación de Municipios de Ecuador i el Gobierno Autonomo Descentalizado de Pedernales.

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
- 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.
- Projecte 3103 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal - Fase II. Districte de Makawampur.

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3027 Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a Haití, al municipi Cayes Jacmel, Sud-est 

d’Haití.
- 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 d’Haití.
- 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.

Pel que fa a aquest any 2017, s’han obert quatre noves campanyes d’emergència, totes a causa de catàstrofes naturals:

• RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3079 Reconstrucció d'infraestructures sanitàries afectades pel fenomen "Niño costero" al municipi de Piura, Perú. 
- Projecte 3113 Recuperació dels mitjans de vida de dones i famílies víctimes de l’esllavissada al municipi de Mocoa, 

Colòmbia.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3109 Allotjament temporal per a nuclis familiars afectats per ensorraments d'habitatges causats per l'huracà Irma 

a Ciudad Habana, Cuba.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
- Projectes 3115 Reconstrucció d’habitatges als municipis de Tonalà i Pijijiapan de Chiapas, Mèxic.

• RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ
- Projecte 3118 de garantia del dret a la salut de les persones desplaçades internes a Erbil, Kurdistan, Iraq.

D’altra banda, durant aquest 2017 s’ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya de 
suport a la població refugiada

• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida 

   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. 

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
  • Missió de seguiment a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
  • Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 2911. Rescat i primera assistència als migrants i refugiats que arriben a la illa de Lesbos, a Grècia.
- Projecte 3057. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria i libanesa vulnerable, al municipi 

d’Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
- 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, Marroc).
- Projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament amb dignitat per a població refugiada  l’illa de Lesbos, 

Grècia.
- Projecte 3084. Reforçament del benestar psicosocial de la infància refugiada de Palestina, Líban i Síria, refugiats al nord 

del Líban.
- Projecte 3118. Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de les persones internament desplaçades per la guerra i el 

terratrèmol a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq.
- Projecte 3119. Projecte ASTRAL II: suport a les tasques de salvament marítim a la mediterrània central a Malta.

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
  • Missió de seguiment a Jordània (abril 2017)
  • Participació a la conferència del CGLU a Beirut
  • Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
  • 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 actius Línia 2
- Projecte 2960. Centre de formació vocacional a Saida, Líban.
- Projecte 3024. Acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD de suport a les comunitats d'acollida a Trípoli, Líban.
- Projecte 3059. Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Atenes – Projectes Xeflis, Grècia.

LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

  A principis de l’any 2016 es van aprovar 16 projectes, dels quals 15 s’han executat al llarg de l’any 2016 i principis de 
l’any 2017, i un no s’ha executat. 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 dia 27 de novembre.

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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Origen dels recursos 

Pràcticament la totalitat dels recursos gestionats pel Fons Català l’any 2017, el 93%, 
provenen de les aportacions fetes per les administracions locals: ajuntaments, 
diputacions, consells comarcals i Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Aportacions municipals 

Dels 319 socis que el Fons Català tenia el 31 de desembre de l'any 2017, 286 són 
ajuntaments. D’aquests, un total de 244 han fet alguna aportació econòmica per 
finançar projectes, per a les campanyes d’emergència coordinades pel Fons durant 
l'any o en concepte de quota. L’any  2017 les aportacions fetes pels ajuntaments 
socis van sumar 2.746.571,00 euros, que representen un 84,4 % del total de 
recursos gestionats. 

En el quadre següent hi ha la distribució de les aportacions dels ajuntaments socis 
en euros per habitant, indicant el nombre d’ajuntaments per cada tram. 

NOTA: L’any 2015, amb l’esclat de la crisi de refugiats a la Mediterrània oriental, molts ajuntaments van fer aportacions 
extraordinàries per a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit. Per aquest motiu l’aportació 
mitjana en euros per habitant feta pels ajuntaments va tenir un increment important l’any 2015 i ha tornar a reduir-se 
els anys posteriors. 

Aportació dels ajuntaments socis (euros/habitant) 1

Més de 10,00 €

Entre 5,00 € i 10,00 €

Entre 3,00 € i 5,00 €

Entre 2,00 i 3,00 €

Entre 1,00 i 2,00 €

Entre 0,50 i 1,00 €

Entre 0,10 i 0,50 €

Menys de 0,10 €

Total ajuntaments que consignen

Mitjana d'aportació dels ajuntament
socis en euros/habitant 2

1 Per fer aquest càlcul s'han utilitzat les xifres oficials del Padró Municipal corresponent a cadascun dels anys. 

2 Aquesta mitjana correspon als ajuntaments que han fet aportacions econòmiques al Fons. 
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12
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99

80

234

0,349

2013

0

3

8

10

13

23

102

69

228

0,361

2015

0

4

11

10

12

28

122

49

236

0,492

2016

0

3

11

8

14

14

115

71

236

0,437

2014

0

3

12

7

14

21

95

80

232

0,414

2017

0

2

13

6

13

23

113

74

244

0,430



Abrera
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Alcanar
Alella
Alfarràs
Alió
Alpens
L’Ametlla del Vallès
Anglès
L’Arboç
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Artés
Badalona
Badia del Vallès
Balsareny
Banyeres del Penedès
Banyoles
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Begur
Bell-Lloc d’Urgell
Bellpuig
Berga
Besalú
Bescanó
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Boadella i les Escaules
Les Borges Blanques
Borredà
El Bruc
El Brull
Cabanes
Les Cabanyes
Cabra del Camp
Cabrera d’Anoia
Cabrera de Mar
Cadaqués
Calders
Caldes d’Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Cambrils
Campdevànol
Camprodon
Canet de Mar
Canovelles
Canyelles
Cardedeu
Cassà de la Selva
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castelló d’Empúries
Castell-Platja d’Aro
Castellterçol
Castellví de la Marca
La Cellera de Ter
Celrà
Centelles

Aportacions realitzades pels socis i col·laboradors el any 2017

Ajuntaments socis

Any 2017
3.100,00 €
2.400,00 €

150,00 €
750,00 €

38.350,00 €
450,00 €

0,00 €
1.000,00 €

873,00 €
750,00 €
750,00 €

1.750,00 €
1.100,00 €

750,00 €
1.100,00 €

750,00 €
2.100,00 €
3.100,00 €

450,00 €
0,00 €

1.100,00 €
10.100,00 €

184.800,00 €
9.750,00 €
5.450,00 €

0,00 €
0,00 €

1.223,00 €
150,00 €
450,00 €

1.100,00 €
3.600,00 €

150,00 €
750,00 €

2.150,00 €
150,00 €

0,00 €
0,00 €

1.150,00 €
150,00 €
150,00 €

16.362,28 €
0,00 €

150,00 €
450,00 €
750,00 €

69.723,00 €
4.000,00 €
1.100,00 €

450,00 €
150,00 €

0,00 €
2.600,00 €

0,00 €
1.100,00 €
1.223,00 €

0,00 €
2.200,00 €

48.978,60 €
150,00 €

87.821,69 €
150,00 €
123,00 €

12.200,00 €
150,00 €
150,00 €

1.050,00 €
10.000,00 €

7.000,00 €

FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervera
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cubelles
Cunit
Dosrius
L’Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
L’Esquirol
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres
Flaçà
Flix
Fogars de la Selva
Fontcoberta
Fornells de la Selva
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
Gelida
Girona
Gironella
La Granada
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet
Els Hostalets de Pierola
Hostalric
Igualada
La Jonquera
Jorba
Les
La Llagosta
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Lloret de Mar
Les Llosses
Lluçà
Maçanet de la Selva
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Les Masies de Voltregà
El Masnou
La Masó
Masquefa
Massanes
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montblanc
Montbrió del Camp

150,00 €
155.500,00 €

750,00 €
6.100,00 €
1.500,00 €

150,00 €
450,00 €

1.100,00 €
0,00 €

750,00 €
1.100,00 €
8.100,00 €

12.000,00 €
5.000,00 €

150,00 €
206,00 €

1.100,00 €
150,00 €
400,00 €
150,00 €
300,00 €
450,00 €
150,00 €

1.100,00 €
77.564,60 €
16.600,00 €

750,00 €
47.276,00 €

450,00 €
0,00 €

30.600,00 €
2.150,00 €

150,00 €
18.818,00 €

450,00 €
450,00 €

80.091,16 €
4.000,00 €

150,00 €
150,00 €

2.223,00 €
1.950,00 €

150,00 €
2.818,00 €
1.100,00 €
4.914,00 €
5.600,00 €

0,00 €
0,00 €

750,00 €
3.600,00 €

16.100,00 €
3.500,00 €
4.387,00 €

450,00 €
450,00 €

17.100,00 €
0,00 €

750,00 €
0,00 €

750,00 €
200.740,17 €

150,00 €
0,00 €
0,00 €

54.355,29 €
9.500,00 €

0,00 €
450,00 €

Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Montmeló
Montornès del Vallès
Mont-Ras
Navarcles
Òdena
Olesa de Montserrat
Oliana
Olost
Olot
Orís
Palafolls
Palafrugell
Palamós
Palau-Solità i Plegamans
Pallejà
Pals
El Papiol
Parets del Vallès
Perafita
Peralada
Pineda de Mar
El Pla de Santa Maria
Les Planes d’Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Quart
Regencós
Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
la Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
Roses
Rubí
Rubió
Sabadell
Sallent
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fost de Campsentelles
Sant Gregori
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis

7.886,00 €
150,00 €
750,00 €

17.000,00 €
150,00 €

1.576,78 €
450,00 €

1.100,00 €
0,00 €

150,00 €
1.100,00 €

150,00 €
750,00 €

5.887,00 €
1.223,00 €
7.223,00 €
9.100,00 €
1.100,00 €

450,00 €
4.100,00 €

150,00 €
150,00 €

1.100,00 €
0,00 €
0,00 €

527,00 €
45.873,00 €

150,00 €
22.638,00 €

450,00 €
0,00 €

2.200,00 €
1.150,00 €

527,00 €
150,00 €

2.100,00 €
0,00 €

450,00 €
0,00 €

1.100,00 €
150,00 €
150,00 €

45.100,00 €
750,00 €

1.750,00 €
1.100,00 €

31.976,00 €
150,00 €

12.818,00 €
750,00 €

3.210,00 €
29.474,00 €

266,00 €
1.100,00 €

0,00 €
0,00 €

99.037,04 €
450,00 €

1.100,00 €
398.469,00 €

450,00 €
1.500,00 €
1.400,00 €
1.100,00 €
9.100,00 €

150,00 €
6.373,00 €

450,00 €
0,00 €

150,00 €
1.100,00 €
3.100,00 €

450,00 €
150,00 €
450,00 €

Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Tous
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Torelló
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d’Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria d’Oló
Santa Maria de Palautordera
Santa Pau
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Secuita
Sentmenat
La Sénia
La Seu d’Urgell
Sitges
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tarragona
Tàrrega
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torredembarra
Torrelavit
Torrelles de Llobregat
Torres de Segre
Torroella de Montgrí
Tortosa
Tossa de Mar
Ulldecona
Vacarisses
Vallfogona de Ripollès
Vallromanes
Valls
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
El Vendrell
Vic
Vidreres
Vilabertran
Vilablareix
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilamalla
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar
Vilobí d’Onyar
Xerta
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Vilamitjana (Tremp)

15.723,00 €
0,00 €

150,00 €
150,00 €

0,00 €
22.981,42 €

150,00 €
450,00 €
150,00 €

79.849,05 €
0,00 €

750,00 €
750,00 €
150,00 €

5.100,00 €
0,00 €

147.218,00 €
0,00 €

123,00 €
150,00 €

0,00 €
750,00 €

19.750,00 €
0,00 €

6.000,00 €
150,00 €

6.887,00 €
750,00 €
150,00 €

2.750,00 €
1.150,00 €
1.100,00 €
1.100,00 €
4.037,00 €

750,00 €
150,00 €

0,00 €
2.100,00 €
1.100,00 €

750,00 €
7.818,00 €

750,00 €
3.250,00 €
1.100,00 €

11.100,00 €
1.100,00 €

150,00 €
26.002,64 €

0,00 €
6.100,00 €
1.100,00 €

750,00 €
750,00 €
750,00 €

0,00 €
9.500,00 €

11.100,00 €
0,00 €

1.100,00 €
38.100,00 €

750,00 €
150,00 €
450,00 €

34.000,00 €
1.550,00 €

132.596,63 €
0,00 €

150,00 €
0,00 €

6.576,00 €
12.000,00 €

450,00 €
0,00 €
0,00 €



Abrera
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Alcanar
Alella
Alfarràs
Alió
Alpens
L’Ametlla del Vallès
Anglès
L’Arboç
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Artés
Badalona
Badia del Vallès
Balsareny
Banyeres del Penedès
Banyoles
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Begur
Bell-Lloc d’Urgell
Bellpuig
Berga
Besalú
Bescanó
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Boadella i les Escaules
Les Borges Blanques
Borredà
El Bruc
El Brull
Cabanes
Les Cabanyes
Cabra del Camp
Cabrera d’Anoia
Cabrera de Mar
Cadaqués
Calders
Caldes d’Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Cambrils
Campdevànol
Camprodon
Canet de Mar
Canovelles
Canyelles
Cardedeu
Cassà de la Selva
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castelló d’Empúries
Castell-Platja d’Aro
Castellterçol
Castellví de la Marca
La Cellera de Ter
Celrà
Centelles

Any 2017
3.100,00 €
2.400,00 €

150,00 €
750,00 €

38.350,00 €
450,00 €

0,00 €
1.000,00 €

873,00 €
750,00 €
750,00 €

1.750,00 €
1.100,00 €

750,00 €
1.100,00 €

750,00 €
2.100,00 €
3.100,00 €

450,00 €
0,00 €

1.100,00 €
10.100,00 €

184.800,00 €
9.750,00 €
5.450,00 €

0,00 €
0,00 €

1.223,00 €
150,00 €
450,00 €

1.100,00 €
3.600,00 €

150,00 €
750,00 €

2.150,00 €
150,00 €

0,00 €
0,00 €

1.150,00 €
150,00 €
150,00 €

16.362,28 €
0,00 €

150,00 €
450,00 €
750,00 €

69.723,00 €
4.000,00 €
1.100,00 €

450,00 €
150,00 €

0,00 €
2.600,00 €

0,00 €
1.100,00 €
1.223,00 €

0,00 €
2.200,00 €

48.978,60 €
150,00 €

87.821,69 €
150,00 €
123,00 €

12.200,00 €
150,00 €
150,00 €

1.050,00 €
10.000,00 €

7.000,00 €

Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervera
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cubelles
Cunit
Dosrius
L’Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
L’Esquirol
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres
Flaçà
Flix
Fogars de la Selva
Fontcoberta
Fornells de la Selva
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
Gelida
Girona
Gironella
La Granada
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet
Els Hostalets de Pierola
Hostalric
Igualada
La Jonquera
Jorba
Les
La Llagosta
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Lloret de Mar
Les Llosses
Lluçà
Maçanet de la Selva
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Les Masies de Voltregà
El Masnou
La Masó
Masquefa
Massanes
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montblanc
Montbrió del Camp

150,00 €
155.500,00 €

750,00 €
6.100,00 €
1.500,00 €

150,00 €
450,00 €

1.100,00 €
0,00 €

750,00 €
1.100,00 €
8.100,00 €

12.000,00 €
5.000,00 €

150,00 €
206,00 €

1.100,00 €
150,00 €
400,00 €
150,00 €
300,00 €
450,00 €
150,00 €

1.100,00 €
77.564,60 €
16.600,00 €

750,00 €
47.276,00 €

450,00 €
0,00 €

30.600,00 €
2.150,00 €

150,00 €
18.818,00 €

450,00 €
450,00 €

80.091,16 €
4.000,00 €

150,00 €
150,00 €

2.223,00 €
1.950,00 €

150,00 €
2.818,00 €
1.100,00 €
4.914,00 €
5.600,00 €

0,00 €
0,00 €

750,00 €
3.600,00 €

16.100,00 €
3.500,00 €
4.387,00 €

450,00 €
450,00 €

17.100,00 €
0,00 €

750,00 €
0,00 €

750,00 €
200.740,17 €

150,00 €
0,00 €
0,00 €

54.355,29 €
9.500,00 €

0,00 €
450,00 €

Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Montmeló
Montornès del Vallès
Mont-Ras
Navarcles
Òdena
Olesa de Montserrat
Oliana
Olost
Olot
Orís
Palafolls
Palafrugell
Palamós
Palau-Solità i Plegamans
Pallejà
Pals
El Papiol
Parets del Vallès
Perafita
Peralada
Pineda de Mar
El Pla de Santa Maria
Les Planes d’Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Quart
Regencós
Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
la Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
Roses
Rubí
Rubió
Sabadell
Sallent
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fost de Campsentelles
Sant Gregori
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis

7.886,00 €
150,00 €
750,00 €

17.000,00 €
150,00 €

1.576,78 €
450,00 €

1.100,00 €
0,00 €

150,00 €
1.100,00 €

150,00 €
750,00 €

5.887,00 €
1.223,00 €
7.223,00 €
9.100,00 €
1.100,00 €

450,00 €
4.100,00 €

150,00 €
150,00 €

1.100,00 €
0,00 €
0,00 €

527,00 €
45.873,00 €

150,00 €
22.638,00 €

450,00 €
0,00 €

2.200,00 €
1.150,00 €

527,00 €
150,00 €

2.100,00 €
0,00 €

450,00 €
0,00 €

1.100,00 €
150,00 €
150,00 €

45.100,00 €
750,00 €

1.750,00 €
1.100,00 €

31.976,00 €
150,00 €

12.818,00 €
750,00 €

3.210,00 €
29.474,00 €

266,00 €
1.100,00 €

0,00 €
0,00 €

99.037,04 €
450,00 €

1.100,00 €
398.469,00 €

450,00 €
1.500,00 €
1.400,00 €
1.100,00 €
9.100,00 €

150,00 €
6.373,00 €

450,00 €
0,00 €

150,00 €
1.100,00 €
3.100,00 €

450,00 €
150,00 €
450,00 €

Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Tous
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Torelló
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d’Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria d’Oló
Santa Maria de Palautordera
Santa Pau
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Secuita
Sentmenat
La Sénia
La Seu d’Urgell
Sitges
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tarragona
Tàrrega
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torredembarra
Torrelavit
Torrelles de Llobregat
Torres de Segre
Torroella de Montgrí
Tortosa
Tossa de Mar
Ulldecona
Vacarisses
Vallfogona de Ripollès
Vallromanes
Valls
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
El Vendrell
Vic
Vidreres
Vilabertran
Vilablareix
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilamalla
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar
Vilobí d’Onyar
Xerta
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Vilamitjana (Tremp)

15.723,00 €
0,00 €

150,00 €
150,00 €

0,00 €
22.981,42 €

150,00 €
450,00 €
150,00 €

79.849,05 €
0,00 €

750,00 €
750,00 €
150,00 €

5.100,00 €
0,00 €

147.218,00 €
0,00 €

123,00 €
150,00 €

0,00 €
750,00 €

19.750,00 €
0,00 €

6.000,00 €
150,00 €

6.887,00 €
750,00 €
150,00 €

2.750,00 €
1.150,00 €
1.100,00 €
1.100,00 €
4.037,00 €

750,00 €
150,00 €

0,00 €
2.100,00 €
1.100,00 €

750,00 €
7.818,00 €

750,00 €
3.250,00 €
1.100,00 €

11.100,00 €
1.100,00 €

150,00 €
26.002,64 €

0,00 €
6.100,00 €
1.100,00 €

750,00 €
750,00 €
750,00 €

0,00 €
9.500,00 €

11.100,00 €
0,00 €

1.100,00 €
38.100,00 €

750,00 €
150,00 €
450,00 €

34.000,00 €
1.550,00 €

132.596,63 €
0,00 €

150,00 €
0,00 €

6.576,00 €
12.000,00 €

450,00 €
0,00 €
0,00 €



Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental

Consells comarcals socis
Any 2017

0,00 €
750,00 €
750,00 €
750,00 €

0,00 €
0,00 €

750,00 €
0,00 €

750,00 €
9.990,00 €

750,00 €
0,00 €

750,00 €
8.250,00 €

Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona

Diputacions sòcies
Any 2017

162.020,00 €
19.600,00 €

0,00 €
6.000,00 €

Àrea Metropolitana de Barcelona

Àrees metropolitanes sòcies Any 2017
33.300,00 €

Avià
Bordils
Cabrils
Deltebre
L’Ampolla
La Torre de Capdella
La Vall d’en Bas
Montgat
Porqueres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Cugat Sesgarrigues
Santa Coloma de Cervelló
Santpedor
Vilanova del Vallès

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Patronat Municipal d’Esports - Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca

Altres ajuntaments col·laboradors Any 2017
77,00 €

400,00 €
123,00 €
123,00 €

77,00 €
200,00 €
100,00 €

10.000,00 €
4.200,00 €
6.000,00 €

100,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €

123,00 €

Altres organismes municipals col·laboradors
Any 2017

3.758,40 €
726,00 €

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
Fons Menorquí de Cooperació
Ciutats i Governs Locals Units – CGLU

Altres institucions municipalistes
Any 2017

10.560,00 €
186,66 €

8.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Institució protectora
Any 2017

260.000,00 €
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Associació Cultural Frederica Montseny - Santa Maria de 
Palautordera
Campanya Ciutadana – Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Entitats Solidàries - Mollet del Vallès
Grupo Voluntariado Civil (GVC)
Palau Acull - Santa Maria de Palautordera
Palau Solidari - Santa Maria de Palautordera
Donatius diversos

Altres aportacions
Any 2017
770,00 €
640,63 €
453,00 €

6.482,00 €
1.139,53 €
2.610,00 €

30,00 €

FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
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En aquest apartat, hi trobareu la llista de tots els projectes consignats durant l’any 2017. 
És a dir, els projectes als quals els socis i col·laboradors del Fons Català s’han compromès 
a donar suport econòmicament. El pagament als projectes esmentats s’ha fet a mesura que 
els socis han fet efectius els seus compromisos. 

Amb l’objectiu de facilitar la cerca dels projectes, els hem organitzat en taules per àrees 
geogràfiques, ordenats per països i per número. També podreu trobar aquestes dades a la 
pàgina web del Fons (www.fonscatala.org, a l’apartat Projectes/Consulta de projectes). 



De cada projecte s’inclou la següent informació: número d’identificació, títol, entitats i/o 
institucions que han presentat el projecte, aportació del Fons Català (import total que la 
institució aporta al projecte), import consignat (compromès pels socis del Fons Català l’any 
2017) i la llista de les institucions finançadores, que són els ajuntaments i institucions 
socis del Fons que han donat suport econòmic al projecte (en el cas de projectes plurianuals 
la llista inclou tots els finançadors que hi han participat durant tot el període d’execució 
del projecte). 

  

Projecte 3145. Àfrica en femení: lluites i victòries de la dona a Gàmbia i Senegal (Catalunya). 
Assocació Solidança i Ruido Photo
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Àfrica Sudsahariana

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

Projectes que han rebut consignacions 
en el transcurs de l’any 2017

Any 2017

Burkina Faso
Camerun
Etiòpia
Gàmbia
Madagascar
Malawi
Mali
Moçambic
Rep. Dem. Congo
Ruanda
Senegal
Togo

4
2
1
5
1
1
3
6
1
2
12
2

Amèrica Central i Mèxic

13
14
15
16
17
18
19

El Salvador
Guatemala
Hondures
Mèxic
Nicaragua
Catalunya-Llatinoamèrica 
Diversos països

5
4
4
2
15
2
3

Àsia

20
21
22
23
24

Filipines
Índia
Iraq
Jordània
Nepal

1
5
1
1
4

Carib

25
26

Cuba
Haití

1
2

Mediterrània

27
28
29
30
31

Líban
Marroc
Palestina
Poble Sahrauí
Mar Mediterrani central

2
7
1
5
1

Sud-amèrica

32
33
34
35
36

Bolívia
Colòmbia
Equador
Paraguai
Perú

8
6
5
1
4

02

03

20

08

29

09

06

05

27

23

21

22

Europa (emergència refugiats)

37 Grècia 3

Sensibilització

38 Catalunya 22

37

10

24
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Projecte 3128. Enfortiment de l’oferta formativa del centre vocacional Sagrat 
Cor de Jesús (Hondures). CESAL Catalunya

Projecte 2970. Escola de comunicació popular “Votan Kop” 
(El cor de la paraula) (Mèxic). La Garriga Societat Civil

Projecte Títol Presenta Aportació Fons
CATALUNYA - LLATINOAMÈRICA

2907 Agenda Llatinoamericana 2017 - 
Campanya 2016-2017

Comissió Agenda Llatinoamericana 28.539,10

Institucions finançadores Ajuntament d’Arbúcies, Ajuntament de Begur, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Calella, Ajuntament 
de Castelldefels, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Girona, Ajuntament 
de Mataró, Ajuntament d’Olot, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Diputació de Girona

DIVERSOS CENTREAMÈRICA

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2017
CENTREAMÈRICA    

Consignat ‘17

3012 Projecte JA’AB d’edició col·lectiva i 
foment de l’escriptura i la lectura a 
l’àrea maia

Associació Ateneu Centre Democràtic i 
Progressista, Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

8.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Caldes de Montbui 

4.400,00

9.000,00

3060 Agenda Llatinoamericana 2018 - 
Campanya 2017-2018

Comissió Agenda Llatinoamericana 32.727,27

Institucions finançadores Ajuntament d’Arbúcies, Ajuntament de Begur, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Calella, Ajuntament 
de Castelldefels, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament 
de Malgrat de Mar, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Diputació de Girona 

36.000,00

ÀREA D’AMÈRICA LLATINA



3065 Consolidació de la Xarxa 
Centreamericana de Comunicació 
com un espai generador d’informació 
alternativa - fase II

Entrepobles, Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia, Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

26.687,46

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

29.356,21

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

3047 Xarxa de cooperatives per al treball 
decent a El Salvador 2017-2018, 
fase 1

Fundació Josep Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris, Ajuntament 
d’Igualada, Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

24.319,26

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

26.751,19

3106 Transport escolar al Bajo Lempa 
2017

Entrepobles, Grup de Solidaritat de 
l’Institut Vil·la Romana de la Garriga, 
Ajuntament de la Garriga

10.920,00

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

12.012,00

3120 Formació pel treball decent a El 
Salvador, fase II 2017-2018

Fundació Josep Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris

12.834,38

Institucions finançadores Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Mataró

14.117,82

3075 Formació musical i organitzativa 
dels grups de música del Bajo 
Lempa 2017

Associació d’Agermanament 
Igualada-Nueva Esperanza, Ajuntament 
d’Igualada

6.000,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

6.600,00

EL SALVADOR

2871 Educació tècnica superior de 
qualitat en el món rural: comunitat 
Segundo Montes 2015

Instituto Tecnológico Padre Segundo 
Montes, Ajuntament de Esplugues de 
Llobregat

4.772,73

Institucions finançadores Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

1.400,00

3114 Aigües compartides: gestió urbana 
per al maneig integral dels recursos 
hídrics a la regió Trifinio

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 
Lempa- MTFRL

9.090,91

Institucions finançadores Àrea Metropolitana de Barcelona 

10.000,00

GUATEMALA

2671 Ampliació del taller impremta 
Transiciones

GERDD-Gestora de Recursos per al 
Desenvolupament del Discapacitat, 
Diputació de Girona

43.029,03

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Girona, 
Ajuntament de Roses, Diputació de Girona

13.300,00

2910 Projecte pilot de gestió integral de 
residus sòlids a la mancomunitat 
de municipis de la conca del llac 
Petén Itzà

Fundación INCIDE - Iniciativa Civil para 
la Democracia, Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

38.633,32

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

20.496,65
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

2089 Projecte CENIC - Centre de Nutrició i 
Capacitació a San Juan de Limay

Fundación Hermanamiento l'Esquirol- 
San Juan de Limay-FHERL'ESLI, 
Ajuntament de l'Esquirol

110.036,67

Institucions finançadores Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament d’Alpens, Ajuntament de Begur, Ajuntament de Bigues i 
Riells, Ajuntament de les Cabanyes, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Celrà, 
Ajuntament de l’Esquirol, Ajuntament de Fontcoberta, Ajuntament de les Llosses, Ajuntament de 
Lliçà de Vall, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament d’Orís, Ajuntament de Sant Gregori, 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Torelló, Ajuntament de Torrelavit, 
Ajuntament de Vilafant, Consell Comarcal de la Selva

4.850,00

3067 Promoció d’un model de 
desenvolupament econòmic basat en 
la justícia social a Guatemala

Fundació Privada Pau i Solidaritat, 
AJuntament d’Igualada, Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de la 
Garriga, Ajuntament de Mataró, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès

51.012,53

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de 
Mataró, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

56.113,40

3156 Formació política de dones i joves 
indígenes per a la participació de la 
incidència en espais de presa de 
decisió per la igualtat de gènere

Alternativa - Intercanvi amb Pobles 
Indígenes, Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès

20.974,00

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

23.071,40

NICARAGUA

2984 Ampliació de l’educació superior en 
una colònia marginal de Tegucigalpa

ACOES Catalunya, Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

19.703,72

Institucions finançadores Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

3.958,82

3127 Enfortiment de l’educació preescolar i 
primària en una colònia marginal de 
Tegucigalpa

ACOES Catalunya, Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

19.408,94

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

21.349,83

3128 Enfortiment de l’oferta formativa del 
centre vocacional Sagrat Cor de Jesús

CESAL Catalunya, Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

17.833,16

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

19.616,48

3143 Escola infantil de Wampusirpi (la 
Moskitia d’Hondures)

Fundació SID Moskitia, Ajuntament de 
Castellbisbal

5.039,48

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal

5.543,43

2656 Ampliació i manteniment de la llar 
d’avis d’El Sauce

Solidaritat sense Mons, Ajuntament de 
Begues

80.151,81

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de 
Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Gavà, Ajuntament del Masnou, 
Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

22.130,00

HONDURES

2770 Organització de l’acadèmia de llengua 
indígena Miskitu per revitalitzar-la i 
normalitzar-la al municipi de Puerto 
Cabezas-Bilwi

Alcaldía Municipal de Puerto 
Cabezas-Bilwi, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès

13.636,35

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

5.000,00



Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

3089 Millora de la xarxa visual a Nicaragua Òptics x Món, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

8.553,73

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

9.409,10

3093 Recollida d’aigua, cura de la salut i el 
medi ambient

Grup de suport al Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

21.307,16

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

23.437,88

2773 Proveïment d’aigua segura, sanejament 
i higiene a la comunitat de Wawa Bar 
de Puerto Cabezas-Bilwi

Wateraid, Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

97.026,08

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Sant Gregori, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

36.754,55

3033 Dret a viure sense violències. Procés 
organitzatiu i participatiu de dones en 
campanya permanent. ‘Ni una menos’ 
(2a fase)

Grup de suport al Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

14.838,07

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

7.487,00

2784 Centre de desenvolupament integral 
per a persones amb discapacitat a 
Masaya

Fundació Privada El Maresme pro 
persones amb disminució psíquica, 
Ajuntament de Mataró

78.189,37 9.500,00

2913 Extensió de la cobertura de 
l’alfabetització a les comunitats rames 
de Bluefields, RAAS

AEPCFA - Asociación de Educación 
Popular Carlos Fonseca Amador, 
Ajuntament de Girona

49.256,36

3050 Sanejament ambiental amb 
enfocament en el desenvolupament 
territorial participatiu al casc urbà de 
Puerto Cabezas-Bilwi

Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas-Bilwi, 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament

16.591,10

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Grupo Voluntariado 
Civil (GVC)

3062 Prevenció i protecció de nenes i 
adolescents que pateixen violència en 
contextos interculturals

Associació Amics de Puerto Cabezas, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

7.766,22 8.542,84

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

17.602,00

3061 Enfortint l’autonomia i l’autogestió que 
exerceixen infància, adolescència, 
joventut i dones del barri Memorial 
Sandino i voltants en el marc del 
desenvolupament psicosocial integral

Centro de investigación y trabajo social 
Ahimsa

3.636,36

Institucions finançadores Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Begur

4.000,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Alpens, Ajuntament de Begur, Ajuntament de les Cabanyes, Ajuntament de 
Castellbisbal, Ajuntament de Fontcoberta, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Sant Agustí de 
Lluçanès

26.130,00

2980 Productivitat lletera i sostenibilitat 
agropecuària: una granja model al nord 
de Nicaragua

Comitè d’Osona de solidaritat amb 
Nicaragua i Centramèrica, Comunidades 
Eclesiales de Base de la región I Estelí, 
Ajuntament de Centelles

9.344,64

Institucions finançadores Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Montornès del Vallès

4.360,00

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de la Roca del Vallès, 
Ajuntament de Sant Just Desvern
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2970 Escola de comunicació popular ‘Votan 
Kop’ (el cor de la paraula)

La Garriga. Societat Civil, Ajuntament 
de la Garriga 

34.090,00

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

MÈXIC

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2017
AMÈRICA DEL NORD   

15.950,00
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

3105 Enfortiment institucional a través de la 
millora de l’accés a l’aigua: La 
Conquista II

Alcaldía Municipal de San Miguelito, 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

20.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

22.000,00

3117 Suport a l’alberg de víctimes de 
violència del Movimiento de mujeres 
Nidia White: temes de seguretat, 
alimentació i lleure

Movimiento de mujeres Nidia White, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

4.227,27

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

4.650,00



BOLÍVIA

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2017
AMÈRICA DEL SUD   

2902 Ciutat a Ciutat, cooperació tècnica 
Sant Cugat-Tarija: suport a la gestió 
integral de residus sòlids

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

59.221,46

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

21.841,74

3016 Dones emprenedores fomenten viure 
en un ambient lliure de violència, al 
districte 8 de la ciutadella Andrés 
Ibáñez a Santa Cruz de la Sierra

Creu Roja de Catalunya-Àrea de 
Cooperació Internacional, Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia

27.347,69

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia

8.731,70

Institucions finançadores
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Projecte 3037. Consolidació de l’àrea d’energies renovables per la província 
amazònica de Pastaza (Equador). Associació Catalana d’Enginyeria sense 
Fronteres

Projecte 3028. Millora de la salut ocular de la població 
boliviana (Bolívia). Fundació privada Ulls del Món

3028 Millora de la salut ocular de la 
població boliviana

Fundació Privada Ulls del Món, 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

9.066,77

Institucions finançadores Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

4.958,82

3072 Oliveres i seguretat alimentària 
nutricional sostenible 2017

Associació Aprop, Ajuntament 
d’Igualada

9.800,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

10.780,00

3092 Llar El Faro a Santa Cruz de la Sierra 
2017

El Far servei social protestant, 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

4.951,82

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

5.447,00



Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

3125 Enfortiment de l’agricultura camperola i 
indígena amb perspectiva de sobirania 
alimentària i gènere al municipi Vila 
Vila, Cochabamba - any 2

Xarxa de Consum Solidari, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès

20.144,42

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

22.158,86

2811 Acompanyament internacional i 
promoció dels drets humans a 
Colòmbia

ACP - Associació Catalana per la Pau, 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

13.480,75

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, Consell Comarcal del Vallès Oriental

6.500,00

3123 Incidència d’organitzacions indígenes, 
afros i camperoles en la implementació 
dels acords de pau al nord del Cauca

Col·lectiu Maloka Colòmbia 9.028,18

Institucions finançadores Ajuntament de Castelldefels

9.931,00

3158 Enfortiment i actualització del marc 
estratègic per a l’abordatge de la baixa 
visió irreversible a Colòmbia

Associació Institut de les Desigualtats, 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

12.803,00

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

14.083,30

2904 Servei social per la pau: construïm 
pau, camins alternatius a la guerra

ECICP-Equipo Colombiano de 
Investigación en Conflicto y Paz, 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

15.363,63

Institucions finançadores Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

4.000,00

2939 Ciutat a Ciutat, cooperació tècnica 
Sant Cugat-Cotacachi: suport a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

7.177,46

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

4.761,11

3037 Consolidació de l’àrea d’energies 
renovables per la província amazònica 
de Pastaza

Associació Catalana d’Enginyeria Sense 
Fronteres, Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet 

10.425,15

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

6.800,00

3108 Protetització de 20 víctimes de mines 
antipersona i actes bèl·lics a 
Colòmbia. Comunicació corporativa de 
sensibilització.

Fundació privada PAX, Ajuntament de 
la Garriga

4.950,00

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

5.445,00

COLÒMBIA

EQUADOR
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3124 Enfortint les capacitats locals i 
iniciatives econòmiques sostenibles 
amb enfocament de gènere per a la 
millora de la seguretat alimentària a 
14 comunitats del cantó Pitantora

Mans Unides, Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia

16.000,00

Institucions finançadores

3132 Els drets dels nens i les nenes, una 
feina de tots! Experiències i bones 
pràctiques de polítiques públiques 
locals impulsades per xarxes de drets i 
entitats d’educació en el lleure de Sucre 
i Sant Cugat del Vallès

CEAM-Centre d’Estudis Amazònics, 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

13.866,71

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

15.253,38

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

17.600,00
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PARAGUAI

3107 2a Fase de millora de les 
instal·lacions i sessions per 
sensibilitzar sobre els drets de la 
gent gran

Associació Yby Terra, Ajuntament la 
Garriga

8.590,00

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

9.449,00

3095 Enfortiment de la universitat estatal 
amazònica en la implementació de 
tecnologies apropiades per al 
tractament i l’aprofitament productiu i 
de desenvolupament social amb 
residus urbans de Pastaza

Associació Catalana d’Enginyeria Sense 
Fronteres, Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet

3.940,25

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

4.334,28

PERÚ

2956 Construcció d’infraestructures per a 
la institució educativa Giordano Liva

Associació d’amics del bisbe Joan 
Godayol, Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de la Roca del Vallès

77.582,33

Institucions finançadores Ajuntament de Mataró, Ajuntament de la Roca del Vallès

35.100,97

2997 Enfortiment de les capacitats i els 
coneixements dels agents comunals 
de salut

Fundació Humanitària Dr. Trueta, Consell 
Comarcal d’Osona

9.538,77

Institucions finançadores Ajuntament de Manlleu, Consell Comarcal d’Osona

7.500,00

3069 Suport al programa d’enfortiment i 
permanència educativa dels nens/es 
i adolescents treballadors de Piura - 
2017 - Programa Manitos 
Trabajando

Amics de Manitos, Ajuntament 
d’Igualada

5.500,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

6.050,00



Projecte Títol Presenta Aportació Fons
BURKINA FASO

2511 Atenció sanitària a nou pobles de 
l’àmbit rural, per mitjà de les 
infraestructures i els equipaments 
necessaris, a Tanseiga

Desenvolupament a l’Àfrica Songtaaba, 
Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament 
de Molins de Rei

146.277,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Castellbisbal, 
Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Sant Just 
Desvern, Ajuntament de Sant Llorenç Savall

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2017
ÀFRICA

Consignat ‘17

10.402,34

2957 Accés a l’aigua i a l’horticultura per al 
complex socioeducatiu, cultural i esportiu 
per als infants i joves de Kouba, a la 
comuna de Koubri (Ouagadougou)

Vols - Voluntariat Solidari, Ajuntament de 
Mataró

28.519,07

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Torroella de Montgrí

5.594,97

3013 Construcció d’un centre 
d’ensenyament secundari a Boura

ACAU-Associació Coordinadora d’Ajuda 
Unida, Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

24.812,11

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

8.666,60

ÀREA D'ÀFRICA, MEDITERRÀNIA i ÀSIA

Projecte 2511. Atenció sanitària a nou pobles de l’àmbit rural, per mitjà de 
les infraestructures i els equipaments necessaris, a Tanseiga (Burkina Faso). 
Desenvolupament a l’Àfrica Songtaaba

Projecte 3071. Millora de l’accés a l’aigua potable a la zona 
rural de la regió de Kara - fase IV (Togo). Mans Unides
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

2996 Sistema integral d’atenció en salut familiar 
i comunitària per a la població de Kribi: 
equipament i mobiliari per a consulta 
pediàtrica

INSOLÀFRICA-Associació Infermeria 
Solidària per l’Àfrica, Consell Comarcal 
d’Osona

15.130,40

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Consell 
Comarcal d’Osona

13.933,88

3160 Cooperació tècnica del CBS Gironès-Salt 
sobre prevenció de la MGF en el marc del 
projecte impulsat per la fundació 
Wassu-UAB

Fundació Wassu-UAB, Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, Fons 
Català de Cooperació al 
Desenvolupament

4.545,45

Institucions finançadores Ajuntament de Salt

1.110,00

3155 Construcció de tres aules al lycée de 
Zinguédessé

ACAU-Associació Coordinadora d’Ajuda 
Unida, Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès

10.448,00

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

11.492,80

3100 Cooperatives per al conreu de mandioca i 
pous a Bogob

Càritas Diocesana de Vic, 
Agermanament sense Fronteres, 
Consell Comarcal d’Osona

2.915,29

Institucions finançadores Consell Comarcal d’Osona

3.206,83

3157 Nutrició suplementària per a menors de 
cinc anys a la zona del Tigray - 2017

Associació per al Desenvolupament de 
la Infància d’Àfrica – ADIA, 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

11.080,00

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

12.188,00

3070 Plantació de plataners als horts comunitaris 
de Jirong

Fundació Kalilu Jammeh, educació per 
als orfes i agricultors a Gàmbia, 
Ajuntament d’Igualada

5.500,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

6.050,00

3110 2a Trobada de Contraparts a Gàmbia Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

2.320,93

Institucions finançadores Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Torrelles de Llobregat

2.320,93

3042 FANDEMA: generació d’alternatives 
socioeconòmiques dins de la cadena de 
valor de l’energia renovable per a la dona 
que mitiguen el canvi climàtic i promouen 
la igualtat de gènere a Tujereng

Associació Solidança, Ajuntament de 
Molins de Rei, Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat

84.801,09

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament 
de Montornès del Vallès, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat, Ajuntament de Vallromanes

93.281,21

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 
prohibeix la pràctica a Gàmbia

Fundación Wassu-UAB, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet

36.793,81

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de l’Hospitalet, 
Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Sentmenat, Ajuntament de Valls

33.243,57

CAMERUN

ETIÒPIA

GÀMBIA



3135 Centre d’orientació professional per a joves 
a Madagascar

Fundació Yamuna pel Desenvolupament 
de Poblacions Marginals, Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès

15.107,71

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

16.618,48

3074 Construcció d’una llar d’infants pública al 
barri de Bandjougoubougou de Bamako

CCONG Ajuda al Desenvolupament, 
Ajuntament d’Igualada

3.000,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

3.300,00

3090 Enfortint les capacitats de les dones a 
través de l’agricultura sostenible

Associació Casa de Mali, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet

6.644,18

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

7.308,60

MADAGASCAR

2893 Extensió del dret a una formació superior i 
igualitària als joves procedents de zones 
rurals properes a Beira - 2a i 3a fase

Amizade. Junts amb Moçambic, 
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

20.431,57

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

14.357,33

2988 Enfortiment, promoció i defensa de 
l’atenció primària de salut (APS) a 
Moçambic

Medicus Mundi Mediterrània, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès

20.875,69

Institucions finançadores Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

4.958,82

3091 Millora de l’accés i la disponibilitat de la 
salut ocular a la província d’Inhambane, 
especialment de les dones

Fundació privada Ulls del Món, 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

12.093,20

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

13.302,52

3134 Enfortiment, promoció i defensa de 
l’atenció primària de salut (APS) a 
moçambic 2017

Medicus Mundi Mediterrània, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès

17.129,10

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

18.842,01

3159 Suport al municipi de Maputo mitjançant 
accions comunitàries que promouen la 
salut pública i una millor gestió 
mediambiental als mercats de Mavalane, 
Benfica i 1º de Junho

Creu Roja de Catalunya-Àrea de 
Cooperació Internacional, Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

21.957,00

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

24.152,70

3129 Enfortiment de les capacitats de les autoritats 
locals, de la UNACI de la població de la 
província d’Inhambane per a la bona 
governança dels recursos hídrics i de 
sobirania alimentària

Associació Catalana d’Enginyeria sense 
Fronteres, Ajuntament de la Roca del 
Vallès, Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès

32.879,95

Institucions finançadores Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

36.167,95

MOÇAMBIC

3136 Petits Músics del Món, Sant Cugat a 
l’Àfrica 2017

Petits Músics del Món, Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès

15.973,51

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

17.570,86

MALAWI

3029 Millora de les condicions sociosanitàries 
amb un enfocament de drets humans de 
les dones de vuit comunes del cercle de 
Diéma, regió de Kayes

Cooperacció, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

8.424,09

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

5.500,00

MALI

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17
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3098 Millores en l’ingrés postpart al 
dispensari-maternitat de N’Djili

Fundació Humanitària Dr. Trueta 1.778,82

Institucions finançadores Consell Comarcal d’Osona

1.956,70

2958 Millora de la capacitat productiva i de 
generació d’ingressos en el sector agrícola, 
de 300 famílies dels sectors de Karangazi i 
Rwimigaya (districte de Nyagatater)

Creu Roja de Catalunya-Àrea de 
Cooperació Internacional, Ajuntament de 
Mataró

62.540,91

Institucions finançadores Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Pallejà

31.205,00

3097 Segona fase de construcció del centre de 
dia Ihumure per a nens a Kigali i cursos de 
formació tècnica per a joves amb 
discapacitats

TIC Catalunya, Consell Comarcal d’Osona 1.902,35

Institucions finançadores Consell Comarcal d’Osona

2.092,59

RUANDA

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO

SENEGAL

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17
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3008 Salut universal del poblat de Dar Salam: 
fase 1, implementació d’infraestructures

Asociación de Cooperación Fallou 
ONGD, Ajuntament de Viladecans

21.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Viladecans

13.200,00

3102 Stem up! Caldes Solidària, Ajuntament de 
Caldes de Montbui

2.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Caldes de Montbui

2.200,00

3122 Desenvolupament de capacitats tècniques 
a la Casamance

Ajuntament de Vic 33.636,36

Institucions finançadores Ajuntament de Vic

37.000,00

3140 Primera fase de construcció d’un “poste de 
santé” a Sandiniery

Associació d’Ajuda a l’Immigrant 2009 
de Catalunya (ADAIC), Ajuntament de 
Polinyà

40.909,09

Institucions finançadores Ajuntament de Polinyà

45.000,00

3011 Projecte Karang educació 2016: suport a la 
formació i a la inserció laboral de joves en 
medi rural al departament de Foundiounge

Caldes Solidària, Ajuntament de 
Caldes de Montbui

52.442,09

Institucions finançadores Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Castellbisbal, 
Ajuntament del Masnou

25.786,30

3044 Construcció d’aules, de lavabos i de 
tancament de l’escola primària de Keur 
n’Diaye lô 2 - 2017

Associació Intercultural i de Solidaritat 
Teranga, Ajuntament de Molins de Rei

9.490,00

Institucions finançadores Ajuntament de Molins de Rei

10.439,00

3073 Construcció d’un col·legi de secundària i 
batxillerat al barri de Thiaroye de Pikine - 
3a fase

Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal, 
Fundació Educació Solidària, Ajuntament 
d’Igualada, Ajuntament de Mataró

31.000,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Mataró

34.100,00

2884 Millora de l’escola de primària i foment del 
desenvolupament econòmic a Diatock

Ajuntament de Vic 52.692,30

Institucions finançadores Ajuntament de Vic

431,53
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3071 Millora de l’accés a l’aigua potable a la 
zona rural de la regió de Kara – Fase IV

Mans Unides, Ajuntament d’Igualada 8.000,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

8.800,00

3142 Millora de l’accés a l’aigua potable a la 
zona rural de la regió de Kara – Fase V

Mans Unides, Ajuntament d’Igualada 4.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal

4.400,00

TOGO

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

3161 Millora de la situació socioeconòmica de 
les dones de la comunitat de medina 
Boudialabou

Acció Solidària i Logística-ASL, 
Ajuntament de Sant Just Desvern

3.636,36

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Just Desvern

4.000,00
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Projecte 3148. Manteniment del laboratori i de la producció local de 
medicaments essencials als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf (Poble 
Sahrauí). Medicus Mundi Mediterrània

Projecte 2477. Suport participació dona en la governança local 
a través de creació i posada en funcionament de les comissions 
de paritat i d’igualtat d’oportunitats als municipis rurals de la 
regió de Tànger-Tetuan (Marroc). ADELMA

Projecte Títol Presenta Aportació Fons
MARROC

2477 Suport a la participació de la dona en la 
governança local a través de creació i posada 
en funcionament de les comissions de 
paritat i d'igualtat d'oportunitats als 
municipis rurals de la regió de Tànger-Tetuan

Fons Català de Cooperació al Desenvolu- 
pament, Conseil Régional Tanger-Tetouan, 
Programme Art Gold Maroc - PNUD 
Tanger-Tétouan, ADELMA - Association 
de Développement Local Méditerranéen

199.240,32

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de 
Granollers, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, 
Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Just Desvern, 
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Valls, Ajuntament de Viladecans, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, recursos propis del Fons Català de Cooperació

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2017
ÀREA MEDITERRÀNIA

Consignat ‘17

7.429,56

3048 Promoure la igualtat dels sexes en els 
processos de descentralització i en el 
govern local a tres municipis de la 
província d’Al Hoceima

Associació Equalmón, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès

9.669,61

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Subirats, Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

10.636,57

3101 Aïn Sebaâ. Acompanyament de mares 
solteres i llurs infants, i inserció sociolaboral

Caldes Solidària, Ajuntament de 
Caldes de Montbui

8.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Caldes de Montbui

8.800,00

3049 Promoció de la igualtat d’oportunitats 
educatives, de participació i de 
desenvolupament professional de les nenes i 
les dones de la comunitat escolar de Chroda

Mans Unides Sant Feliu de 
Llobregat, Grup Tercer Món-Mans 
Unides, Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

9.493,19

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

10.442,51



POBLE SAHRAUÍ

2937 Creació de la xarxa LAONF per a la 
transformació noviolenta del conflicte del 
Sàhara Occidental

ACAPS - Federació d’Associacions 
Catalanes Amigues del Poble 
Sahrauí

67.485,19

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella , Ajuntament d’Esparreguera, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament 
de Castelldefels, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de la Cellera de Ter, 
Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montornès del Vallès, 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Tona, Ajuntament de Vallromanes, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament del Masnou, Ajuntament del Prat de Llobregat, 
Consell Comarcal del Vallès Oriental

24.295,74
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons

3130 El desenvolupament local al servei de la 
millora de les condicions socioeducatives 
de la comuna de Beni Boufrah

ACPP - Assemblea de Cooperació 
per la Pau, Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

12.601,06

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Consignat ‘17

13.861,17

3146 Programa de formació treball decent per a 
tots i totes. Marroc 2016-2019 (fase 2 - 
2017-2018)

Fundació Josep Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris, Ajuntament 
de Viladecans

6.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Viladecans

6.600,00

3076 Projecte Sàhara 2017 Mahbes: projecte 
d’ajuda humanitària als campaments de 
refugiats sahrauís a Tindouf

ACAPS – Anoia, Ajuntament 
d’Igualada

9.000,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

9.900,00

3148 Manteniment del laboratori i de la 
producció local de medicaments 
essencials als campaments de refugiats 
sahrauís a Tindouf

Medicus Mundi Mediterrània 30.361,31

Institucions finançadores Ajuntament de Mollet del Vallès

33.397,44
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Projecte 3131. Millora en l’accés a serveis sanitaris, d’informació i suport de qualitat a 
Plha a Anantapur (Índia). Fundació Vicente Ferrer

Projecte 3126. Jump 2 Justice - Justícia social per als 
slums de Bombai (Índia). Sonrisas de Bombay

Projecte Títol Presenta Aportació Fons
FILIPINES

3025 Enfortint organitzacions productives 
agrícoles per a la millora de generació 
d’ingressos de 440 llars a les 
municipalitats de Maddela i Nagtipunan

Creu Roja de Catalunya-Àrea de 
Cooperació Internacional, Ajuntament 
de Castellbisbal, Ajuntament de 
Molins de Rei, Ajuntament de Sant 
Sadurní d´Anoia, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès

25.833,03

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Sant Sadurní d´Anoia, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2017
ÀSIA

Consignat ‘17

17.068,93

ÍNDIA

3043 Accés al dret a un habitatge digne amb 
sanejament bàsic per a 52 persones amb 
diferents discapacitats i les seves famílies 
en situació de vulnerabilitat de la regió de 
Kalyandurg

Fundación Vicente Ferrer, Ajuntament 
de la Garriga, Ajuntament de Granollers, 
Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de 
Molins de Rei, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

37.807,62

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Granollers, Ajuntament d´Igualada, Ajuntament de 
Molins de Rei, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

41.588,38

3131 Millora en l´accés a serveis sanitaris, 
d´informació i suport de qualitat a PLHA 
a Anantapur

Fundación Vicente Ferrer, 
Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès

23.747,77

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

26.122,55

3126 Jump 2 Justice - justícia social per als 
slums de Bombai

Sonrisas de Bombay, Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès

13.202,54

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

14.522,79
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JORDÀNIA

3154 Diagnòstic sobre la gestió urbana de 
residus al nord de Jordània

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

13.636,36

Institucions finançadores Àrea Metropolitana de Barcelona

15.000,00

Projecte Títol Presenta Aportació Fons

3133 Campus Sant Cugat - Índia 2017 Sant Cugat Esport Futbol Club, 
Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès

14.071,87

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Consignat ‘17

15.479,06

3141 Accés a un habitatge digne amb 
sanejament bàsic per a 40 famílies en 
situació de vulnerabilitat de la comunitat 
de Bommanahal, districte d’Anantapur

Fundación Vicente Ferrer, 
Ajuntament de Castellbisbal, 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

21.000,00

NEPAL

3031 Aatmiya Community Hospital Associació Pont Solidari al Món, 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

4.855,64

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

1.500,00

3003 Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal – 
fase 2

Caldes Solidària, Ajuntament de 
Caldes de Montbui

19.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Caldes de Montbui

20.900,00

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

23.100,00



CAMPANYES D'EMERGÈNCIA 2017
Aquest any 2017 s’ha continuat desplegant la campanya “Món Local Refugi” endegada arran de la crisi de les persones refugiades a 
la Mediterrània a finals de l’any 2015. També s’ha donat continuïtat a campanyes iniciades en anys anteriors, concretament arran de 
les inundacions als campaments de refugiats sahrauís, dels terratrèmols al Nepal i a l’Equador i de l’huracà Matthew al Carib. 
Malauradament enguany els desastres naturals ens han obligat a mobilitzar-nos novament per donar resposta a quatre emergències: 
pels terratrèmol al Kurdistan i a Mèxic, per l’huracà Irma al Carib i per les inundacions i esllavissades a Perú i Colòmbia.

D’altra banda, aquest any s’ha creat el FONS EREC, amb l’objectiu de mantenir un fons econòmic que permeti el desplegament ràpid 
de l’Equip de Rescat en Emergències de Catalunya, un equip humà format per professionals del món de les emergències, que garanteixi 
una resposta eficaç i immediata davant les necessitats de rescat i col·laboració que genera una emergència internacional.
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Projecte 3085. Suport a la recuperació de les activitats agrícoles de les famílies 
del sud afectades per l´huracà Matthew (Haití). Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)

Projecte 3058. Desplegament del programa “En Marcha” al 
municipi de Pedernales afectat pel terratrèmol (Equador).
PNUD - Programa de NNUU per al Desenvolupament - Equador

ÀREA D'EMERGÈNCIA I AJUT HUMANITARI

Resposta a les inundacions als campaments de refugiats sahrauís: campanya d’emergència des 
del món local: La tardor de l’any 2015, per segon any consecutiu, els campaments de refugiats van patir l'efecte de pluges 
torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que van causar grans inundacions i destrosses. Les pèrdues d'habitatges, 
aliments i equipaments van ser molt importants. Moltes famílies van perdre totes les seves pertinences, inclosa la petita 
reserva d'aliments de què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els equips de la Mitja 
Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, alguns refugiats van resultar afectats malgrat que no es van haver de 
lamentar pèrdues humanes. Milers de famílies es van veure obligades a estar a la intempèrie per manca d'edificis segurs. Els 
danys i pèrdues materials van ser considerables.

La Mitja Lluna Roja Sahrauí va llançar una crida als països donants, a les organitzacions internacionals, a les ONG, al moviment 
solidari, a la societat civil i a tots els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar realitzant donacions d'emergència per 
atendre les necessitats més urgents de la població causada per les pluges: proveïment d'aigua, d'aliments, de haimes, de mantes, 
d'equipaments domèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d'edificis. 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, conjuntament amb la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Sahrauí (CCASPS) va fer una crida als ajuntaments catalans a sumar-se a la resposta davant les inundacions que han 
afectat els campaments de refugiats sahrauís, que aquest any 2017 s’ha concretat en un nou projecte de suport alimentari. A 
la campanya hi han participat 50 ajuntaments, una diputació i un consell comarcal.



3077 Suport a l’exercici del dret a l’alimentació de 
la població refugiada sahrauí a través de la 
provisió d’aliment fresc

MPDL - Moviment per la Pau 80.000,00

PROJECTES 2017 Presenta Aportació Fons

Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal: El dia 25 d'abril de 2015 un terratrèmol de magnitud 7,8 graus de 
l'escala de Richter va sacsejar el Nepal i va ocasionar la pèrdua de més de 3.000 persones i innombrables pèrdues materials. Segons 
l'OCHA-Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de Nacions Unides a l'Àsia i el Pacífic, s'estima que la xifra de persones afectades 
a l'àrea impactada pel terratrèmol és de més de 6,6 milions.

Aquests fets s'agreugen per l'alta vulnerabilitat que pateix el Nepal, un dels països més empobrits del món, que pot no estar preparat 
per donar resposta a un desastre d'aquesta magnitud. El Nepal és el país més empobrit del sud d'Àsia. El conflicte intern que pateix 
des de fa anys és un factor que n'ha limitat el desenvolupament. Malgrat els Acords de Pau signats l'any 2006, que han suposat 
una certa estabilitat i han assentat les bases per al creiexement, la situació de vulnerabilitat que viu la major part de la població 
nepalesa és molt elevada.

El Govern del Nepal va declarar l'estat d'emergència a les zones afectades i va sol·licitar ajut internacional. El Govern nepalès 
confirma que 30 dels 75 districtes del país, a l'oest i a les zones centrals (inclosa la Vall de Kathmandú), estan afectats pel sisme. 

Davant d'aquesta catàstrofe, el Fons Català va posar en marxa una campanya d'emergència dins la filosofia de reconstrucció 
postemergent, per tal de donar suport als esforços que el propi país va començar a dur a terme amb l'acompanyament de la 
cooperació internacional. En aquest sentit, la campanya ha tingut el suport de 72 ajuntaments, un consell comarcal i diverses 
entitats, i enguany s’ha ampliat el suport a un projecte iniciat el 2015 i a un projecte nou.
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2782 Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

165.287,41

Ajuntament d’Almenar, Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, Ajuntament d’Artés, Ajuntament de 
Banyoles, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Bolvir, Ajuntament de Cabrera de Mar, 
Ajuntament de Cabrils, Ajuntament de Caldes d'Estrac, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament 
de Calella, Ajuntament de Campllong, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Centelles, 
Ajuntament de Corbera d’Ebre, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament de Fontanals de 
Cerdanya, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Girona, 
Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Llavorsí, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret 
de Mar, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de les Masies de Voltregà, 
Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de 
Mont-ras, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament d’Òrrius, 
Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament 
de Parets del Vallès, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament de les Preses, 
Ajuntament de Rajadell, Ajuntament de Riudarenes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Salou, 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltegrà, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de 
Setcases, Ajuntament de Sils, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de

Consignat ‘17

0,00

2865 Inundacions als campaments de refugiats 
sahrauís: campanya d’emergència des del 
món local 

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

280.893,89

Ajuntament d’Abrera, Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, 
Ajuntament de Bescanó, Ajuntament de Calafell, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de 
Castellar del Vallès, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, Ajuntament d’Esparreguera, Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ajuntament de la Garriga, 
Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Llagostera, 
Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament 
de Mataró, Ajuntament de Mieres, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, 
Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament 
de Premià de Mar, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant 
Gregori, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda, Ajuntament de Solsona, Ajuntament de Subirats, Ajuntament de Valls, Ajuntament 
de Vidreres, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilassar de Mar, Ajuntament del 
Masnou, Consell Comarcal del Maresme, Diputació de Barcelona, Donatius de particulars

Consignat ‘17

282,09



2864 Tailoring project: taller de costura per a dones 
voluntàries de barriades de Katmandú 
assolades pel terratrèmol. Formació de 
competències i generació d’ingressos

Chhimeki Sanstha Nepal 20.000,00

PROJECTES 2017 Presenta Aportació Fons

3112 Suport als programes bàsics de Chhimeki: 
atenció alimentària i sanitària per a infants 
d’alt risc afectats pel terratrèmol de Nepal a 
l’àrea metropolitana de Katmandú

Chhimeki Sanstha Nepal 20.000,00

Suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 
mediterrània: El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va obrir l'any 2013 una campanya de suport a la població 
afectada per la guerra civil a Síria. Atenent a la gravetat de la situació creada els darrers mesos de 2015 amb l'èxode massiu de 
refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de setembre de 2015 el Fons Català va 
convocar una reunió amb els ajuntaments i ens locals socis del Fons, que van acordar una estratègia per a donar suport i acollir 
aquests refugiats. 

En aquest sentit, el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i la ciutadania, i d'acord amb les necessitats 
identificades i peticions realitzades, va obrir una campanya de suport als refugiats, que ha continuat desenvolupant-se durant aquest 
any 2017.

Els recursos recollits en aquesta campanya es destinen al desplegament dels eixos d’assistència en els països d’origen i primera 
acollida, l’assistència en les rutes de fugida als països europeus i al suport de projectes d’Educació per al Desenvolupament (EpD) 
i sensibilització a casa nostra, en funció de l'evolució de les necessitats de cada moment.

Al llarg de l’any 2017 molts ajuntaments que ja havien fet aportacions els dos anys anteriors han tornat a aportar recursos econòmics 
per fer front a aquesta situació de crisi. A finals de l’any 2017 ja s’havien sumat a la campanya 160 ajuntaments, cinc consells 
comarcals, tres diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i diverses entitats i campanyes ciutadanes.

L’any 2015 es va fer una primera convocatòria de subvencions per a les entitats que ja estaven treballant en els territoris afectats 
per la crisi en la qual es van aprovar 15 projectes i durant l’any 2016 es va donar suport a 9 projectes més de d’assistència a països 
de primera acollida i en les rutes de fugida a Europa, i també es va donar suport a 15 projectes de sensibilització i EpD. Durant 
aquest any 2017 s’ha donat suport a 7 nous projectes d’assistència a països de primera acollida i en les rutes de fugida a Europa.
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Viladecans, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilallonga del Camp, Ajuntament de 
Vilanova de Segrià, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament del Masnou, Ajuntament del Prat de 
Llobregat, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Agrupació Excursionista Palafrugell, Associació per la 
Solidaritat de Santa Coloma de Cervelló, Campanya Solidària Nepal - Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 
Departament Centres Cívics i Casals de Santa Coloma de Gramenet, Parròquia de la Santa Creu de 
Cabrils, Patronat Municipal d’Esports - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Turó Solidari (Cerdanyola 
del Vallès)

2833 Suport a l’acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats 
a l’àrea mediterrània

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

1.722.057,08

Ajuntament d’Abrera, Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament d’Alcover, Ajuntament d’Almenar, 
Ajuntament d’Alpens, Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, Ajuntament d’Argelaguer, Ajuntament d’Artés, 
Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Banyoles, Ajuntament 
de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Begur, 
Ajuntament de Beuda, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Bolvir, 
Ajuntament de Borredà, Ajuntament de Breda, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Caldes 
de Montbui, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament 
de Castellar del Vallès, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de la 
Cellera de Ter, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
Ajuntament de Colldejou, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament de Cubelles, Ajuntament 
d’Esparreguera, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Fogars 
de la Selva, Ajuntament de Fontcoberta, Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ajuntament de la 
Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Gavet de la Conca, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de 
Girona, Ajuntament de Gironella, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Gualba, Ajuntament de 
l’Hospitalet, Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Ajuntament d’Hostalric, Ajuntament d’Igualada, 
Ajuntament de la Jonquera, Ajuntament de la Llagosta, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Lliçà 
de Vall, Ajuntament de Llorenç del Penedès, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Maçanet de 
la Selva, Ajuntament de Maià de Montcal, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Martorelles, 

Consignat ‘17

237.393,11

Ajuntament de les Masies de Voltregà, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Masquefa, Ajuntament 
de Matadepera, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Mieres, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament 
de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Montornès 
del Vallès, Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Ajuntament d’Oliola, Ajuntament d’Olot, Ajuntament 
d’Osor, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Pals, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Parets 
del Vallès, Ajuntament de Peralada, Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de les Planes d’Hostoles, 
Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de 
Premià de Mar, Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Riudarenes, Ajuntament de Riudaura, 
Ajuntament de Riudellots de la Selva, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Roquetes, 
Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sales de Llierca, Ajuntament de Salou, 
Ajuntament de Sallent, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, 
Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de Sant 
Ferriol, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant Gregori, Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Pol de Mar, Ajuntament 
de Sant Quirze de Besora, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Santa Pau, Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda, Ajuntament de Santpedor, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de la Seu d’Urgell, 
Ajuntament de Sils, Ajuntament de Subirats, Ajuntament de Talamanca, Ajuntament de la Tallada 
d’Empordà, Ajuntament de Tàrrega, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Tiana, Ajuntament de Tona, 
Ajuntament de Tordera, Ajuntament de Torelló, Ajuntament de la Torre de Cabdella, Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de 
Vacarisses, Ajuntament de la Vall d’en Bas, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Valls, Ajuntament 
de Vidreres, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafant, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
Ajuntament de Vilanova del Camí, Ajuntament de Vilanova del Vallès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
Ajuntament de Vilassar de Dalt, Ajuntament de Vilassar de Mar, Consell Comarcal del Garraf, Consell 
Comarcal del Maresme, Consell Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona, Diputació de 
Girona, Diputació de Tarragona, Associació Catalana de Municipis, Campanya Ciutadana - Ajuntament 
d’Almoster, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Campins, Campanya Ciutadana - Ajuntament de la 
Cellera de Ter, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Dosrius, Campanya Ciutadana - Ajuntament d’Olot, 
Campanya Ciutadana - Ajuntament de la Palma de Cervelló, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Parets 
del Vallès, Campanya Ciutadana-Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Campanya Ciutadana - 
Ajuntament de Vallromanes, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Vilassar de Dalt, Patronat Municipal 
d’Esports - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Agrupació PSC – Cubelles, Agrupaments i Esplais 
de Rubí, Alternativa per Centelles, AMPAS Escoles i Institut de Castellbisbal, Associació Cultural Frederica 
Montseny – Santa Maria de Palautordera, Associació per la Solidaritat de Santa Coloma de Cervelló, Bou 
i associats, S.A., Campanya d’Entitats de Santa Coloma de Gramenet, Centro Cultural Recreativo de 
Andalucía de Canovelles, Club Esportiu Patidors - Sant Pere de Riudebitlles, Comediants de Tivenys, 
Comissió de Festes de Sant Pol de Mar, Companyia Escola Municipal de Dansa - La Seu d’Urgell, 
Comunitat de Regants de la Cellera de Ter, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Entitats Solidàries - 
Mollet del Vallès, Entitats Culturals de Canovelles, Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, 
Escola Germans Corbella - (Cardedeu), GRAMISS - Grup Animació Missionera, Guanyem El Prat, ICV - 
Els Pallaresos, Institut Escola Les Vinyes - 4t ESO (Castellbisbal), Palau Acull - Santa Maria de Palautordera, 
Palau Solidari - Santa Maria de Palautordera, Partits Polítics de l’ajuntament d’Anglès, Pineda amb Síria, 
Taula Solidària de Navàs, Xarxa per la Convivència de Tortosa, Donatius particulars
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Ajuntament d’Abrera, Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament d’Alcover, Ajuntament d’Almenar, 
Ajuntament d’Alpens, Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, Ajuntament d’Argelaguer, Ajuntament d’Artés, 
Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Banyoles, Ajuntament 
de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Begur, 
Ajuntament de Beuda, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Bolvir, 
Ajuntament de Borredà, Ajuntament de Breda, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Caldes 
de Montbui, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament 
de Castellar del Vallès, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de la 
Cellera de Ter, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
Ajuntament de Colldejou, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament de Cubelles, Ajuntament 
d’Esparreguera, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Fogars 
de la Selva, Ajuntament de Fontcoberta, Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ajuntament de la 
Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Gavet de la Conca, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de 
Girona, Ajuntament de Gironella, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Gualba, Ajuntament de 
l’Hospitalet, Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Ajuntament d’Hostalric, Ajuntament d’Igualada, 
Ajuntament de la Jonquera, Ajuntament de la Llagosta, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Lliçà 
de Vall, Ajuntament de Llorenç del Penedès, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Maçanet de 
la Selva, Ajuntament de Maià de Montcal, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Martorelles, 

Ajuntament de les Masies de Voltregà, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Masquefa, Ajuntament 
de Matadepera, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Mieres, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament 
de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Montornès 
del Vallès, Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Ajuntament d’Oliola, Ajuntament d’Olot, Ajuntament 
d’Osor, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Pals, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Parets 
del Vallès, Ajuntament de Peralada, Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de les Planes d’Hostoles, 
Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de 
Premià de Mar, Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Riudarenes, Ajuntament de Riudaura, 
Ajuntament de Riudellots de la Selva, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Roquetes, 
Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sales de Llierca, Ajuntament de Salou, 
Ajuntament de Sallent, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, 
Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de Sant 
Ferriol, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant Gregori, Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Pol de Mar, Ajuntament 
de Sant Quirze de Besora, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Santa Pau, Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda, Ajuntament de Santpedor, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de la Seu d’Urgell, 
Ajuntament de Sils, Ajuntament de Subirats, Ajuntament de Talamanca, Ajuntament de la Tallada 
d’Empordà, Ajuntament de Tàrrega, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Tiana, Ajuntament de Tona, 
Ajuntament de Tordera, Ajuntament de Torelló, Ajuntament de la Torre de Cabdella, Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de 
Vacarisses, Ajuntament de la Vall d’en Bas, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Valls, Ajuntament 
de Vidreres, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafant, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
Ajuntament de Vilanova del Camí, Ajuntament de Vilanova del Vallès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
Ajuntament de Vilassar de Dalt, Ajuntament de Vilassar de Mar, Consell Comarcal del Garraf, Consell 
Comarcal del Maresme, Consell Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona, Diputació de 
Girona, Diputació de Tarragona, Associació Catalana de Municipis, Campanya Ciutadana - Ajuntament 
d’Almoster, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Campins, Campanya Ciutadana - Ajuntament de la 
Cellera de Ter, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Dosrius, Campanya Ciutadana - Ajuntament d’Olot, 
Campanya Ciutadana - Ajuntament de la Palma de Cervelló, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Parets 
del Vallès, Campanya Ciutadana-Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Campanya Ciutadana - 
Ajuntament de Vallromanes, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Vilassar de Dalt, Patronat Municipal 
d’Esports - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Agrupació PSC – Cubelles, Agrupaments i Esplais 
de Rubí, Alternativa per Centelles, AMPAS Escoles i Institut de Castellbisbal, Associació Cultural Frederica 
Montseny – Santa Maria de Palautordera, Associació per la Solidaritat de Santa Coloma de Cervelló, Bou 
i associats, S.A., Campanya d’Entitats de Santa Coloma de Gramenet, Centro Cultural Recreativo de 
Andalucía de Canovelles, Club Esportiu Patidors - Sant Pere de Riudebitlles, Comediants de Tivenys, 
Comissió de Festes de Sant Pol de Mar, Companyia Escola Municipal de Dansa - La Seu d’Urgell, 
Comunitat de Regants de la Cellera de Ter, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Entitats Solidàries - 
Mollet del Vallès, Entitats Culturals de Canovelles, Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, 
Escola Germans Corbella - (Cardedeu), GRAMISS - Grup Animació Missionera, Guanyem El Prat, ICV - 
Els Pallaresos, Institut Escola Les Vinyes - 4t ESO (Castellbisbal), Palau Acull - Santa Maria de Palautordera, 
Palau Solidari - Santa Maria de Palautordera, Partits Polítics de l’ajuntament d’Anglès, Pineda amb Síria, 
Taula Solidària de Navàs, Xarxa per la Convivència de Tortosa, Donatius particulars

3057 Contribuir a l’exercici real del dret a la salut 
de la població refugiada siriana i libanesa més 
vulnerable a Aarsall, vall de Bekkaa (Lìban)

 Associació Catalunya-Líban 43.017,84

PROJECTES 2017 Presenta Aportació Fons

3059 Programa socioeducatiu i de recuperació 
emocional per als refugiats a Grècia - projecte 
Xeflis (Grècia)

Fundació ACSAR 64.497,28

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, Al-Hoceima (Marroc)

Association Ahlam pour le Développement 34.090,91
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Campanya d’emergència. Resposta als efectes del terratrèmol a l’Equador: fase de reconstrucció:
El 16 d’abril de 2016 un terratrèmol de magnitud 7,8 graus a l’escala de Richter va sacsejar l’Equador. El sisme, el pitjor que s’ha 
produït a l’Equador en els darrers 30 anys, també va provocar una alerta de tsunami a països veïns com Colòmbia, el Perú i Xile, 
que va poder ser desactivada poc després. Les localitats de Manta, Portoviejo i Pedernales (zona nord de la província de Manabí) 
es troben entre les més afectades.

Sens dubte, aquesta catàstrofe va posar a prova la capacitat de prevenció, planificació i resposta de les autoritats i organismes 
responsables i aquesta dura experiència serà de gran ajuda per avançar en polítiques i programes que, en el futur, minimitzin encara 
més els danys i les pèrdues humanes. El que queda en evidència, com sempre, és que el món local, passada la catàstrofe, és qui 
ha de liderar la reconstrucció del territori afectat, no només les infraestructures, sinó també el teixit social.

Com que avui els ciutadans equatorians són també ciutadans de casa nostra creiem que la cooperació municipalista té una 
responsabilitat d’acompanyar els processos de reconstrucció postemergència en el seu país d’origen. Per això, partint del mandat 
municipalista del Fons Català, la identificació i implementació de la resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica 
fer èmfasi en la participació dels municipis i les entitats equatorianes, així com en els mitjans locals per fer front a la postemergència 
sense deslegitimar els actors locals.
 
En aquest marc el Fons Català va identificar una resposta a la crisi humanitària de l’Equador orientada a la mitigació de riscos i la 
gestió del territori, en clau de reconstrucció i prevenció de riscos i desastres. Aquestes accions implicaven treballar per a l’apropiació 
del risc per part de la ciutadania i la promoció d’una norma de gestió del territori i de la seva implementació. Totes dues accions 
són competències municipals i situen els governs locals com actors actius del procés de reconstrucció del territori que governen. 
En aquest sentit, es va prioritzar el treball amb els actors locals que són els vertaders actors en l'impuls del seu propi desenvolupament 
i que les accions es duguessin a terme en coordinació directa amb els governs locals i la societat civil organitzada presents als 
territoris afectats.

Es aquest sentit, el Fons Català va posar en marxa una campanya d'emergència que ha comptat amb el suport de 48 ajuntaments, 
un consell comarcal i una diputació. L’equip del Fons Català va realitzar una missió de seguiment i identificació de respostes de 
postemergència el maig de 2016 a Manabí. A més dels dos projectes identificats inicialment a la província de Manabí, s’ha continuat 
desenvolupant el projecte d’assistències tècniques a diversos municipis afectat, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona, amb la participació de tècnics especialitzats de municipis catalans. Durant aquest any 2017 s’han identificat 
dos nous projectes, un en l’àmbit de reconstrucció i l’altre en l’àmbit de reactivació econòmica.

3082 Assessorament, suport legal i acompanyament 
per la mobilització política cap a persones 
refugiades en situació irregular encallades a 
l’illa de Lesbos (Grècia)

 La Garriga. Societat Civil 33.444,75

PROJECTES 2017 Presenta Aportació Fons

3084 Reforçant el benestar psicosocial de la 
infància refugiada de Palestina, del Líban i de 
Síria al nord del Líban

Asociación comité español de la UNRWA 60.000,00

3119 Projecte Astral II: suport a les tasques de 
salvament marítim a la Mediterrània Central

 Proactiva Open Arms 2.727,27

3118 Contribuir a l’exercici real del dret a la salut 
de les persones internament desplaçades a 
Erbil, el Kurdistan, afectades pel terratrèmol i 
la guerra (Iraq)

 ACP-Associació Catalana per la Pau 20.500,00

2938 Campanya d’emergència. Resposta als efectes 
del terratrèmol a l’Equador: fase de 
reconstrucció

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

183.372,54

Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament d’Albesa, Ajuntament de Banyoles, Ajuntament de Barberà del 
Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Cabrils, Ajuntament de Caldes 
de Montbui, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Figaró-Montmany, 
Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de l’Hospitalet, Ajuntament de Llagostera, 
Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de les Masies de Voltregà, Ajuntament de Mataró, Ajuntament 
de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Navarcles, 
Ajuntament de Pals, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament 
de Puig-Reig, Ajuntament de Puigpelat, Ajuntament de Riudellots de la Selva, Ajuntament de Rubí, 
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, Ajuntament de Sant Boi 

Consignat ‘17

826,78
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Resposta als efectes de l’huracà Matthew al seu pas pel Carib: fase de reconstrucció: Els primers dies 
d’octubre de 2016 l’huracà Matthew va causar danys materials dramàtics al seu pas per l’Orient de Cuba i va devastar Haití en un 
desastre que se suma a la crisi aguda i sostinguda que pateix aquest país (on encara estem treballant en la reconstrucció arran del 
terratrèmol de 2010 i la crisi per l’epidèmia del còlera de l’any 2011 i 2012). Pel que fa a Cuba, l’orient de l’illa va patir pèrdues 
significatives sobretot en infraestructura econòmica, social i habitacional, també en zones on el Fons Català treballa des de fa anys.

Les catàstrofes naturals tenen un impacte en el desenvolupament econòmic i polític de les societats afectades i, per tant, cal limitar 
els factors agreujants que la vulnerabilitat aporta. Combatre-la permet reduir l’impacte de les catàstrofes associades als fenòmens 
naturals, també limitar el nombre de víctimes i els danys econòmics. La combinació entre un fenomen natural i la vulnerabilitat 
dóna com a resultat un desastre. Després de les tasques d’actuació urgent en la primera fase d’emergència, caldrà fer un important 
esforç per a la reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats, des d’un enfocament de prevenció de riscos i desastres i 
enfortiment de capacitats dels Comitès de Protecció Civil.

El Fons Català té experiència de treball amb municipis d’aquests països, acompanyant processos de reconstrucció en emergències 
anteriors i fent èmfasi en la necessitat d’enfortir les estructures de prevenció locals i construir ciutadania activa i institucions locals 
fortes.

A la campanya d’emergència endegada pel Fons Català hi han participat 40 ajuntaments. El novembre de 2016 es va fer una missió 
a Cuba i Haití de seguiment i identificació de respostes de postemergència, durant el qual es van identificar quatre projectes, dos 
dels quals han començat a desenvolupar-se aquest 2017.

3058 Desplegament del programa “En Marcha” al 
municipi de Pedernales afectat pel terratrèmol

PNUD - Programa de NNUU para el Desarrollo 
- Ecuador

23.429,27

PROJECTES 2017 Presenta Aportació Fons

3078 Dotació d’aigua a la comunitat Chebe Abajo, 
de la Parròquia Cojimíes del cantó 
Perdernales, pertanyent a la província de 
Manabí

EPMAPA-PED Empresa Pública Municipal 
Agua Potable y Alcantarillado. Pedernales

23.524,74

3080 Enfortiment de la concertació entre societat 
civil i autoritats locals per a la governabilitat i 
el desenvolupament a l’Arrondissement 
d’Aquin (Haití)

CRESFED 30.000,00

PROJECTES 2017 Presenta Aportació Fons

de Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament 
de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant Gregori, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 
Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de La Torre de Cabdella, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de 
la Vall d’en Bas, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament 
del Prat de Llobregat, Campanya Ciutadana - Ajuntament Sant Vicenç dels Horts, Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, Diputació de Barcelona, Escola Escaladei (Cerdanyola del Vallès), Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade, Donatius particulars

2975 Resposta als efectes de l’huracà Matthew al 
seu pas pel Carib: fase de reconstrucció

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

108.473,33

Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Bellver de Cerdanya, 
Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Cabrils, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Castellbisbal, 
Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de 
la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de la Llagosta, Ajuntament de Lliçà 
de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de 
Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament 
d’Oliola, Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament del Prat de 
Llobregat, Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Riudarenes, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Subirats, 
Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Consignat ‘17

1.500,00

3085 Suport a la recuperació de les activitats 
agrícoles de les famílies del sud afectades per 
l’huracà Matthew (Haití)

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) - Haïti 30.000,00
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Resposta als efectes de les inundacions i esllavissades al Perú i a Colòmbia: fase de reconstrucció: 
Des de finals de gener de 2017, es va configurar un fenomen 'Niño Costero' causat per un increment abrupte de la temperatura 
superficial del mar, la qual cosa va provocar fortes pluges i tempestes que van derivar i esllavissades de fang i pedres. Al Perú van 
afectar 24 de les 25 regions del país, i 13 regions van ser declarades en estat d'emergència i set regions van ser declarades en 
emergència sanitària pel risc d'epidèmies. Hi va haver danys greus en infraestructura de vies i espais públics, amb més prop de 
639.000 persones afectades i 72.115 persones damnificades.

A Colòmbia, a Mocoa, departament del Putumayo, els desbordaments dels rius Mocoa, Sanguyaco i Mulato i la quebrada Taruca, 
també van provocar inundacions i esllavissades de fang i pedres que van deixar un balanç de 238 persones que van perdre la vida 
i 220  desaparegudes, amb més de 300 famílies afectades, cinc escoles malmeses i 25 habitatges destruïts (dades de Creu Roja 
Colombiana). Hi va haver dificultats per a la mobilització a la capçalera municipal de Mocoa, amb problemes d’accés a aliments, 
productes de primera necessitat i combustible. A aquestes dificultats s’hi vas afegir els problemes amb els serveis d'aigua i energia 
perquè es van destruir dos aqüeductes de Mocoa i la subestació d'energia de Junín.

El que queda en evidència, com sempre, és que el món local, passada la catàstrofe, és qui ha de liderar la reconstrucció del territori 
afectat, no només les infraestructures, sinó també el teixit social. Per això, partint del mandat municipalista del Fons Català, la 
identificació i implementació de la resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica fer èmfasi en la participació dels 
municipis i les entitats peruanes i colombianes, també com en els mitjans locals per fer front a la postemergència sense deslegitimar 
els actors locals.
 
La crida feta pel Fons Català va comptar amb la resposta de 22 ajuntaments, els recursos dels quals van permetre la identificar un 
projecte a Perú i un altre a Colòmbia.

3051 Resposta als efectes de les inundacions i 
esllavissades al Perú i a Colòmbia: fase de 
reconstrucció

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

51.909,09

Ajuntament de Calella, Ajuntament de Castell - Platja d’Aro, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de la Llagosta, Ajuntament de Llagostera, 
Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de 
Pallejà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de La Torre de Cabdella, 
Ajuntament de la Vall d’en Bas, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Consignat ‘17

57.100,00

PROJECTES 2017

3079 Reconstrucció de les infraestructures més 
afectades pel fenomen “Niño costero” a Piura 
(Perú)

Fundación Juan Ciudad ONGD 19.422,83

3113 Dones teixint la vida: suport a la recuperació 
dels mitjans de vida de dones i famílies 
víctimes de l’esllavissada al municipi de 
Mocoa (Colòmbia)

Asociación Alianza Departamental de 
Oganizaciones de Mujeres Tejedoras de 
Vida

22.487,00

Resposta d'emergència als efectes de l'huracà Irma al seu pas pel Carib: fase de reconstrucció: 
L'huracà Irma, un dels més potents i grans que s'han format a l'oceà Atlàntic amb una categoria màxima de 5 i vents de fins a 295 
km/h, va tocar terra a Barbuda el 4 de setembre de 2017, va avançar amb força devastadora pel Carib i va arrasar les Antilles, Puerto 
Rico, República Dominicana i Haití, Cuba i Florida. Les principals dades en relació a les afectacions que han sofert els països amb 
els quals el Fons Català treballa són:

A CUBA, el pas de l'huracà ha afectat pràcticament tota l'illa, especialment L'Havana, Villa Clara, Camagüey i Ciego de Ávila. 
L'Havana ha patit onades d'11 metres i inundacions per entrades del mar, que han afectat la infraestructura elèctrica, 400 escoles, 
hospitals, infraestructures productives i habitatges. 15.000 persones dels municipis propers al Malecón de l'Habana han estat 
desplaçades. Segons OCHA, els danys en l'agricultura són extremadament greus, s'han destruït collites i unitats productives. A la 
província d'Holguín els municipis més afectats són Antilla, Banes, Gibara i Rafael Freyre. L'impacte de l'huracà sobre l'economia 
cubana és dramàtic. La Defensa Civil de Cuba, integrada per veïnes i veïns i cossos de seguretat, s'ha encarregat de la gestió de la 
crisi, tot evacuant de les zones de risc un total de 2 milions de persones sota el principi de salvar el màxim de vides.

HAITÍ ha rebut l'huracà Irma immers en un procés complex de recuperació després del pas de l'huracà Matthew l’any 2016, amb 
el rebrot del còlera a les zones afectades. Aquesta vegada, tot i haver-se lliurat dels pitjors efectes de l'huracà, les regions del nord 
s'han vist greument afectades: hi ha més de 10.000 persones ubicades en refugis temporals. L'huracà ha afectat directament els 
mitjans de vida i les activitats productives agrícoles, de pesca i de mitjanes empreses de les zones afectades i la reactivació de 
l'epidèmia de còlera és una amenaça preocupant.  
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PROJECTES 2017

2109 Adequació d’habitatges per a nuclis familiars 
afectats pels ensorraments a L’Havana causats 
per l’huracà Irma (Cuba)

Dirección de Relacions y Colaboración 
Internacional de la Asamblea del Poder 
Popular de La Habana

95.323,57

3086 Resposta d’emergència als efectes de 
l’huracà Irma al seu pas pel Carib: fase 
de reconstrucció

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

162.040,06

Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de 
Blanes, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de 
Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret 
de Mar, Ajuntament de Martorell, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Roquetes, 
Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Subirats, Ajuntament de La Torre de 
Cabdella, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de 
Vilassar de Mar, Ajuntament del Prat de Llobregat 

Consignat ‘17

178.244,07

Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol a Mèxic: fase de reconstrucció: El 7 de setembre de 
2017 un terratrèmol de magnitud 8,2 graus a l'escala de Richter va sacsejar el sud i centre de Mèxic i Guatemala va patir el sisme 
amb magnitud 7,7 graus. Aquest sisme és el més alt registrat a Mèxic des de l'any 1932. Els estats més afectats han estat Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco i Veracruz.. El Govern mexicà ha estimat que un total de 50 milions de persones varen sentir el terratrèmol i, des 
d'aquell moment, ja hi ha hagut 819 rèpliques.

A Mèxic el darrer balanç oficial de persones mortes és de 90, de les quals 71 a l'Estat d'Oaxaca, 15 a Chiapas i 4 a Tabasco. Segons 
dades d'UNITAR-UNOSAT el terratrèmol ha afectat gairebé 3,5 milions de persones, de les quals 2,8 milions a 81 municipis de 
l'estat de Chiapas, 0,5 milions a 4 municipis d'Oaxaca, 29.639 a 4 municipis de Tabasco i 23.857 a 4 municipis de Veracruz. Als 
estats del Golf de Mèxic als efectes del terratrèmol s'hi ha de sumar els del pas de l'huracà Katia que ha impactat l'Estat de Veracruz.

Sens dubte, aquesta catàstrofe ha posat a prova la capacitat de prevenció, planificació i resposta de les autoritats i organismes 
responsables i aquesta dura experiència serà de gran ajuda per avançar en polítiques i programes que, en el futur, minimitzin encara 
més els danys i les pèrdues humanes.

El que queda en evidència, com sempre, és que el món local, passada la catàstrofe, és qui ha de liderar la reconstrucció del territori 
afectat, no només les infraestructures, sinó també el teixit social.

L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als territoris afectats i amb visió de procés. En aquest 
sentit la coordinació amb els actors locals ha de ser directa i les propostes d'ajuda s'han de generar a partir de les necessitats de 
la població damnificada. 

Un total de 37 ajuntaments s’han sumat a la campanya de suport a la població damnificada i per endegar el procés de reconstrucció. 
Amb els recursos aportats s’ha iniciat la identificació de possibles intervencions, que s’ha concretat en un primer un projecte de 
reconstrucció d’habitatges iniciat aquest any.

La REPÚBLICA DOMINICANA va activar un pla per evacuar fins a 900.000 persones. La INAPA informa que hi ha 30 aqüeductes 
afectats amb conseqüències dramàtiques sobre l'accés a l'aigua potable per a 1.236.860 persones (12% de la població total). Hi 
ha 24.000 persones desplaçades i ubicades en refugis temporals. L'huracà ha afectat directament els mitjans de vida i les activitats 
productives agrícoles, de pesca i de mitjanes empreses de les comunitats impactades pel seu pas.

Aquesta situació fa preveure una necessitat important d'inversions per poder recuperar-se dels efectes de l'huracà en un termini 
mitjà. Després de les tasques d'actuació urgent en la primera fase d'emergència, caldrà fer un important esforç per a la reconstrucció 
i la rehabilitació dels territoris afectats, des d'un enfocament de prevenció de riscos i desastres. El Fons Català té experiència de 
treball amb municipis d'aquests països, acompanyant processos de reconstrucció en emergències anteriors i fent èmfasi en la 
necessitat d'enfortir les estructures de prevenció locals i construir ciutadania activa i institucions locals fortes.

Per això, s’ha posat en marxa una campanya d'emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de donar suport 
als esforços que els propis països han començat a dur a terme amb l'acompanyament de la cooperació internacional. A la campanya 
hi ha participat 35 ajuntaments i amb els recursos aportats s’ha iniciat un projecte de recuperació d’habitatges a Cuba, i s’està 
treballant en la identificació d’altres projectes que s’iniciaran l’any 2018.
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3087 Resposta d’emergència als efectes del 
terratrèmol a Mèxic: fase de reconstrucció

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

109.227,04

Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de 
Blanes, Ajuntament de Bordils, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de la 
Cellera de Ter, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament 
de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Martorell, Ajuntament de 
Mataró, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montgat, 
Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 
Ajuntament de Pals, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de 
Roquetes, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament 
de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament 
de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de La Torre de Cabdella, Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Consignat ‘17

120.149,75

PROJECTES 2017

3115 Reconstrucció d’habitatges destruïts pel 
terratrèmol a tres municipis de la costa de 
Chiapas

Centro de Derechos Humanos Digna 
Ochoa, A.C.

47.727,27

3116 Resposta d’emergència als efectes del 
terratrèmol que ha sacsejat el Kurdistan: 
fase de reconstrucció

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

77.531,13

Ajuntament d’Abrera, Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de la Cellera 
de Ter, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, 
Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Pals, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament del Prat 
de Llobregat, Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant Just Desvern, 
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de La Torre de Cabdella, Ajuntament de Viladecans, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Consignat ‘17

85.284,25

PROJECTES 2017

3118 Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de 
les persones internament desplaçades a Erbil, 
el Kurdistan, afectades pel terratrèmol i la 
guerra (Iraq)

 ACP-Associació Catalana per la Pau 30.110,50

Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol que ha sacsejat el Kurdistan: fase de reconstrucció: 
El 13 de novembre de 2017 un terratrèmol de 7,3 graus a l'escala de Richter va sacsejar el Kurdistan Oriental, a banda i banda de 
la frontera entre l'Iraq i l'Iran. Segons OCHA i Global Disaster Alert and Coordination System-GDACS (13/11/17) l'epicentre d'aquest 
sisme està localitzat a 32 km de la ciutat d'Halabja. I es calcula que aproximadament 1.840.000 de persones n'han patit els efectes 
tant a l'Iran com a l'Iraq, Les primeres dades parlen d’almenys 540 morts i més de 8.000 ferits. Les autoritats informen que aquestes 
dades encara són provisionals, perquè la zona afectada és molt muntanyosa i aïllada: molts pobles han quedat incomunicats i sense 
serveis bàsics.

Segons informava l'Ara (14/11/17): "Moltes carreteres del nord-oest de l'Iran i nord-est de l'Iraq han quedat completament inutilitzades 
i poblacions senceres es troben incomunicades. La majoria de víctimes de què es té constància són del Kurdistan iranià, ja que el 
govern iraquià encara no ha donat xifres oficials. Les autoritats iranianes han mobilitzat tots els cossos de seguretat per accelerar 
les tasques de rescat i de retirada de runa a les poblacions de la regió de Kermanxah més afectades pel sisme". 

L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als territoris afectats i amb visió de procés. En aquest 
sentit, la coordinació tant amb els actors locals com amb els actors humanitaris ha de ser directa i les propostes d'ajuda s'han de 
generar a partir de les necessitats de la població damnificada. 

Per això el Fons Català va fer una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció 
i de suport a la població damnificada, que ha comptat amb la participació de 26 ajuntaments, que ha permès donar suport a un 
primer projecte i treballar en la identificació de noves iniciatives que es desenvoluparan l’any 2018.
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3086 Fons EREC (Equip de Rescat en 
Emergències de Catalunya)

Acció Solidària i Logística, Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

21.818,18

Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Consignat ‘17

24.000,00

Fons EREC (Equip de Rescat en Emergències de Catalunya): Aquest any 2017 s’ha posat en marxa el projecte 
de suport a l'Equip de Rescat en Emergències de Catalunya (EREC), és un projecte de l'ONG Acció Solidària i Logística i neix amb 
la voluntat de donar resposta, per petita que sigui, a grans catàstrofes, especialment terratrèmols, que puguin tenir lloc tant a nivell 
nacional com internacional.

L'equip humà de l'EREC està composat majoritàriament de professionals del món de les emergències, tot i que està obert a totes 
aquelles persones amb ganes de formar-se en aquest àmbit i s'identifiquin amb la tasca principal de l'EREC d'oferir suport i 
estructura logística en situacions d'emergència a les autoritats locals afectades.

L'objectiu d'aquest projecte és el de constituir un equip humà que garanteixi una resposta eficaç i immediata davant les necessitats 
de rescat i col·laboració que genera una emergència internacional. Es crea l'equip amb la intenció de poder ser mobilitzats en un 
termini mínim de temps i en el supòsit de sinistres a gran escala.

ASL-EREC compta amb la col·laboració de l'associació Ruido Photo (associació de documentalisme independent de Barcelona) per 
al disseny i implementació de les accions de sensibilització als diferents  municipis col·laboradors. 

Amb els recursos econòmics aportats pels ajuntaments s’ha creat el Fons-EREC, que estarà disponible per activar l'equip de l'EREC 
en cas d'emergència.

L'activació de l'EREC es produirà per acord entre el FCCD i ASL i podrà ser en ambdós sentits. Per una banda, ASL podrà contactar 
amb el Fons Català en cas de ser coneixedors d'alguna catàstrofe susceptible de requerir la seva actuació; i per altra banda el Fons 
Català podrà requerir l'activació de l'EREC en emergències no-mediàtiques, fruit de la petició d'ajuda per part de governs o comunitats 
afectades. Es pretén evitar en tot moment l'activació i desplaçament de l'EREC a emergències on no es requereixi o no sigui necessària 
la seva participació.

Els ajuntaments que hagin signat el conveni de participació en el projecte Fons-EREC formaran part de la Comissió de Seguiment 
que es reunirà per: 

a) Revisar les actuacions i prendre decisions relacionades amb l'ús del Fons-EREC.
b) Proposar intervencions concretes per activar l'EREC.
c) Coordinar les accions de sensibilització.

Les primeres accions finançades amb aquest fons s’han desenvolupat l’any 2018.



CATALUNYA

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2017
SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (EpD)

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

Projecte 3063. Omplim les maletes 2017 (Catalunya). Associació d’Amics 
de Puerto Cabezas

Projecte 3052. Ciutats Defensores de Drets Humans 2017 
(Catalunya). CCAR - Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

ACTUACIONS A CATALUNYA

2914 Pla d’educació pel desenvolupament de 
Sant Cugat del Vallès - 2015-2016

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

20.095,85

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

251,43

3053 Pla d’educació i formació per a la 
solidaritat de Sant Boi de Llobregat 
2017

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

30.276,04

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

33.303,64

3056 Compra pública ètica en matèria de 
respecte als drets humans i drets 
econòmics, socials i culturals en origen, 
distribució i destinataris finals

NOVA Centre per a la Innovació Social 21.865,95

Institucions finançadores Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament del 
Prat de Llobregat, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Consell Comarcal del Vallès Oriental

24.052,54

3052 Ciutats Defensores dels Drets Humans 
2017

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, CCAR - Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat, Institut 
de Drets Humans de Catalunya – IDHC

104.489,61

Institucions finançadores Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Granollers, 
Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de 
Viladecans, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya

104.889,61

3063 Omplim les maletes 2017 Associació Amics de Puerto Cabezas, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

4.002,71

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

4.402,98
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

3064 Joc de cartes ‘Els tres tes’ ACAPS-Wilaia Alt Penedès, Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès

7.151,57

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

7.866,73

3066 Ciutats i pobles vivibles per a totes i 
tots. Catalunya des de la diversitat que 
l’habita

Entrepobles, Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

4.090,75

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

4.499,83

3083 Pla d’educació pel desenvolupament de 
Sant Cugat del Vallès - 2016-2017

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

25.764,57

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

28.341,03

3094 Som Aigua a Santa Coloma de Gramenet 
(III)

Associació catalana d’Enginyeria sense 
Fronteres, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

3.762,42

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

4.138,66

3096 Joves creatius pels drets humans Associació per a la difusió del cinema 
documental La Bretxa, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet

10.398,65

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

11.438,52

3104 Tornar a Al-Ma´In DE-COLONIZER 12.727,27

Institucions finançadores Ajuntament de Castelldefels ,Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Terrassa

14.000,00

3137 Impacte del comerç just al Sud Xarxa de Consum Solidari, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès

4.696,77

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

5.166,45

3045 Vacances en pau 2017 Molins de Rei Associació Molins de Rei amb el 
Sàhara, Ajuntament de Molins de Rei

5.221,00

Institucions finançadores Ajuntament de Molins de Rei

5.743,10

3138 Desmuntant el discurs del terror. Per 
una anàlisi del terrorisme basada en la 
cultura de pau i una conscienciació 
crítica de la ciutadania santcugatenca

Centre d’estudis per la pau J.M. Delàs, 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

16.506,28

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

18.156,91

3139 Elaboració de materials pedagògics 
audiovisuals per promoure la recuperació 
del control de l’energia: accions per a un 
model energètic que sigui social i 
ambientalment just al Sud i al Nord global

Xarxa de l’Observatori del Deute en la 
Globalització (ODG), Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès

14.758,66

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

16.234,53

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2017
ACOLLIDA TEMPORAL

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

2998 Benvingudes refugiades: enfortim el 
sistema d’acollida de persones refugiades 
amb la participació activa dels municipis 
catalans. El cas de la ciutat de Sant Boi 
de Llobregat

CCAR - Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat

27.305,76

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

14.303,04

CATALUNYA
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PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2017

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

Projecte 3144. Continuïtat del procés de cooperació tècnica a Palestina 
en matèria de gestió del cicle de l’aigua: visita institucional a Palestina i 
traducció i presentació pública de l’estudi (Palestina). Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament

Projecte 2779. Comissió de municipalisme: promoció de models 
de cooperació horitzontal i recíproca: la cooperació tècnica o la 
cooperació entre institucions públiques locals (Catalunya). Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament

INICIATIVES PRÒPIES DEL FONS CATALÀ

2560 Grup de treball Senegal: enfortiment de 
capacitats en gestió d'Organitzacions 
Comunitàries de Base (OCB) al Senegal

FODDE - Forum pour un 
Développement Durable Endogène, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

68.529,11

Institucions finançadores Ajuntament de Girona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Vic, Ajuntament de Viladecans

7.250,00

2976 Taula de concertació de la cooperació 
catalana amb les ARD de la Casamance

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

14.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

9.500,00

2779 Comissió de municipalisme: promoció de 
models de cooperació horitzontal i 
recíproca: la cooperació tècnica o la 
cooperació entre institucions públiques 
locals

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

29.933,18

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

17.626,50

2898 Continuïtat de les formacions per a 
entitats de codesenvolupament en 
elaboració de projectes de cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, CeDRe - Centre de 
Recursos per la Pau i la Solidaritat, 
CASC-Coordinadora d’Associacions 
Senegaleses de Catalunya

5.200,65

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Salt

1.109,44
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘17

3054 Migracions ciutat a ciutat a la 
Mediterrània: diàleg, coneixement i acció

CGLU-Ciutats i Governs Locals Units, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

7.272,73

Institucions finançadores CGLU-Ciutats i Governs Locals Units

8.000,00

3099 Viatge institucional tecnicopolítc als 
campaments de refugiats sahrauís

CCASPS-Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble 
Sahrauí,  Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

4.493,00

Institucions finançadores Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

4.493,00

3111 Binomi migracions i desenvolupament: 
elements per millorar l’eficàcia de l’ajut i 
la cohesió social des del municipalisme 
catala

CASC-Coordinadora d’Associacions 
Senegaleses de Catalunya, Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament

3.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

3.500,00

3121 Fòrum econòmic i cultural CataCasa 
Catalunya-Casamance

Associació Oudiodial, Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament

4.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

4.750,00

3145 Àfrica en femení: lluites i victòries de la 
dona a Gàmbia i Senegal

Associació Solidança, Ruido Photo, Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament

1.400,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

1.400,00

3040 Missió de seguiment d’indentificació a 
Grècia en el marc de la campanya de 
suport a l’acollida de població refugiada 
en trànsit a Europa víctima dels 
conflictes armats a l’àrea mediterrània

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

9.364,21

Institucions finançadores Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

9.364,21

3144 Continuïtat del procés de cooperació 
tècnica a Palestina en matèria de gestió 
del cicle de l’aigua: visita institucional a 
palestina i traducció i presentació pública 
de l’estudi

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

6.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

8.000,00

3147 Observatori de la cooperació local a 
Catalunya

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

4.450,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

5.450,00

900017 XII Edició “Premi Memorial Joan Gomis” Justícia i Pau, Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament

5.000,00

Institucions finançadores Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

5.000,00



  AJUNTAMENTS

Abrera
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Alcanar
Alella
Alfarràs
Alió
Alpens
L'Ametlla del Vallès
Anglès
L'Arboç
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Artés
Badalona
Badia del Vallès
Balsareny
Banyeres del Penedès
Banyoles
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Begur
Bell-lloc d’Urgell
Bellpuig
Berga
Besalú
Bescanó
La Bisbal d'Empordà
Blanes
Boadella i les Escaules
Les Borges Blanques
Borredà
El Bruc
El Brull
Cabanes
Les Cabanyes
Cabra del Camp
Cabrera d’Anoia
Cabrera de Mar
Cadaqués
Calders
Caldes d'Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Cambrils
Campdevànol
Camprodon
Canet de Mar
Canovelles
Canyelles
Cardedeu
Cassà de la Selva
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castell-Platja d'Aro

Socis del Fons Català 
a 31 de desembre de 2017

Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de 
Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fost de Campsentelles
Sant Gregori
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan Despí
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Tous
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Torelló
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d’Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de 
Montbui
Santa Margarida i els 
Monjos
Santa Maria d'Oló
Santa Maria de 
Palautordera
Santa Pau
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Secuita
La Sénia
Sentmenat
La Seu d'Urgell
Sitges
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tarragona
Tàrrega
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera

Torelló
Torredembarra
Torrelavit
Torrelles de Llobregat
Torres de Segre
Torroella de Montgrí
Tortosa
Tossa de Mar
Ulldecona
Vacarisses
Vallfogona de Ripollès
Vallromanes
Valls
Vandellòs i l'Hospitalet de 
l'Infant
El Vendrell
Vic
Vidreres
Vilabertran
Vilablareix
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilamalla
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar
Vilobí d’Onyar
Xerta
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Castelló d’Empúries
Castellterçol
Castellví de la Marca
La Cellera de Ter
Celrà
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervera
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cubelles
Cunit
Dosrius
L'Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
L’Esquirol
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres
Flaçà
Flix
Fogars de la Selva
Fontcoberta
Fornells de la Selva
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
Gelida
Girona
Gironella
La Granada
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
L'Hospitalet
Els Hostalets de Pierola
Hostalric
Igualada
La Jonquera
Jorba
Les
La Llagosta
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Lloret de Mar
Les Llosses
Lluçà
Maçanet de la Selva
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Les Masies de Voltregà
El Masnou
La Masó
Masquefa
Massanes

Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montblanc
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Montornès del Vallès
Mont-ras
Montmeló
Navarcles
Òdena
Olesa de Montserrat
Oliana
Olost
Olot
Orís
Palafolls
Palafrugell
Palamós
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Pals
El Papiol
Parets de Vallès
Perafita
Peralada
Pineda de Mar
El Pla de Santa Maria
Les Planes d'Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Quart
Regencós
Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
La Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
Roses
Rubí
Rubió
Sabadell
Sallent
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Boi de Llobregat



  AJUNTAMENTS

Abrera
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Alcanar
Alella
Alfarràs
Alió
Alpens
L'Ametlla del Vallès
Anglès
L'Arboç
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Artés
Badalona
Badia del Vallès
Balsareny
Banyeres del Penedès
Banyoles
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Begur
Bell-lloc d’Urgell
Bellpuig
Berga
Besalú
Bescanó
La Bisbal d'Empordà
Blanes
Boadella i les Escaules
Les Borges Blanques
Borredà
El Bruc
El Brull
Cabanes
Les Cabanyes
Cabra del Camp
Cabrera d’Anoia
Cabrera de Mar
Cadaqués
Calders
Caldes d'Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Cambrils
Campdevànol
Camprodon
Canet de Mar
Canovelles
Canyelles
Cardedeu
Cassà de la Selva
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castell-Platja d'Aro

Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de 
Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fost de Campsentelles
Sant Gregori
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan Despí
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Tous
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Torelló
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d’Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de 
Montbui
Santa Margarida i els 
Monjos
Santa Maria d'Oló
Santa Maria de 
Palautordera
Santa Pau
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Secuita
La Sénia
Sentmenat
La Seu d'Urgell
Sitges
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tarragona
Tàrrega
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera

Torelló
Torredembarra
Torrelavit
Torrelles de Llobregat
Torres de Segre
Torroella de Montgrí
Tortosa
Tossa de Mar
Ulldecona
Vacarisses
Vallfogona de Ripollès
Vallromanes
Valls
Vandellòs i l'Hospitalet de 
l'Infant
El Vendrell
Vic
Vidreres
Vilabertran
Vilablareix
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilamalla
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar
Vilobí d’Onyar
Xerta

  ALTRES INSTITUCIONS

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana (Tremp)
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona
Àrea Metropolitana de Barcelona

  ENTITATS

Associació d'Amics de la Cultura de Lloret de Mar
Càritas Diocesana de Girona
CIEMEN
Comitè d'Osona de Solidaritat amb Nicaragua i Centreamèrica
Comitès Oscar Romero de Catalunya
Cooperativa Abacus
Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya
Federació Sindical de l'administració pública de CCOO
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social
Justícia i Pau de Barcelona
Justícia i Pau de Girona
Justícia i Pau de Tarragona

  CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Associació Catalana de Municipis
Federació de Municipis de Catalunya
PDHL - Programa de Desenvolupament Humà Local de Nacions Unides

  INSTITUCIÓ PROTECTORA

Generalitat de Catalunya
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Castelló d’Empúries
Castellterçol
Castellví de la Marca
La Cellera de Ter
Celrà
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervera
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cubelles
Cunit
Dosrius
L'Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
L’Esquirol
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres
Flaçà
Flix
Fogars de la Selva
Fontcoberta
Fornells de la Selva
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
Gelida
Girona
Gironella
La Granada
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
L'Hospitalet
Els Hostalets de Pierola
Hostalric
Igualada
La Jonquera
Jorba
Les
La Llagosta
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Lloret de Mar
Les Llosses
Lluçà
Maçanet de la Selva
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Les Masies de Voltregà
El Masnou
La Masó
Masquefa
Massanes

Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montblanc
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Montornès del Vallès
Mont-ras
Montmeló
Navarcles
Òdena
Olesa de Montserrat
Oliana
Olost
Olot
Orís
Palafolls
Palafrugell
Palamós
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Pals
El Papiol
Parets de Vallès
Perafita
Peralada
Pineda de Mar
El Pla de Santa Maria
Les Planes d'Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Quart
Regencós
Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
La Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
Roses
Rubí
Rubió
Sabadell
Sallent
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Boi de Llobregat
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DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

Amb el suport de:


