MÓN LOCAL
COVID-19
Campanya resposta d'emergència pels
efectes de la Covid-19 als territoris on
el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament és present

Davant la pandèmia del coronavirus, tots som
vulnerables. L’aparició de la Covid-19 ens ha
abocat a una crisi d’impacte mundial amb
efectes devastadors, que traspassen fronteres.
Segons les Nacions Unides, es preveuen greus
conseqüències en aquells països on els
sistemes de salut pública i protecció social
són inexistents o insuficients, o en
campaments de persones refugiades, on les
condicions de salubritat són deficients per
evitar l’expansió del virus.
En aquest context, ara es fa més necessari que
mai practicar la solidaritat que hem vist durant
aquests dies entre veïns, familiars i amics, i
començar a mirar més enllà de les nostres
fronteres. Una crisi d’aquesta magnitud
requereix una resposta global i l’experiència
de la cooperació municipal juga un paper clau.
El Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament engega una nova
campanya d’emergència per tal que els
projectes i programes desplegats durant els
darrers anys puguin tenir continuïtat i superar
les complicacions derivades de la Covid-19.

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments
catalans i altres organitzacions municipalistes que destinen una part dels seus recursos a finançar
accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb països del Sud. Aquest és un instrument
de coordinació dels esforços dels ajuntaments per donar resposta a situacions d’emergència, post
emergència i reconstrucció.
www.fonscatala.org

Món local Covid-19

RESPOSTA
DAVANT LA
CRISI

L’objectiu de la campanya és garantir que els recursos
arribin a la població més afectada i donar resposta a les
necessitats detectades pels actors locals que treballen al
territori. Per aquest motiu, es preveuen dos tipus
d’intervenció:

Contenció i prevenció de la pandèmia
Accés a la
salut

Accés a
l'aigua

Sanejament
i higiene

Accés a
refugi digne

Accés a la
informació

Resposta davant els efectes col·laterals de la Covid-19
Seguretat
alimentària

Accés a mitjans de vida i
recursos econòmics

Accés a
protecció
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PROJECTES
AFECTATS PER
LA COVID-19

Des dels Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
s’han detectat un seguit de projectes afectats per la crisi
del coronavirus a diferents territoris on la cooperació
municipal catalana és present:

AMÈRICA
Tot i que el virus està afectant, sobretot, les àrees urbanes,
les conseqüències econòmiques i socials s’estan veient a
les zones rurals, on viu la població més vulnerable. Les
mesures de protecció són limitades i no tots els governs han
pogut garantir el repartiment de materials sanitaris a tot el
territori. A més, les mesures de confinament decretades
pels diferents governs estan afectant especialment la
població més desfavorida, que treballen en règim informal i
sense protecció social, i que s’han vist amb dificultat per
mantenir els ingressos fixos o obtenir productes de primera
necessitat.
Projectes amb afectacions per la Covid-19: Nicaragua
(2773, 3117, 2913, 3061, 2656, 2784, 2089, 3105), El
Salvador (2871, 3310, 3211, 2542), Guatemala (2910, 3088),
Hondures (3270, 3114), Equador (2939) i Bolívia (2902).

ÀFRICA OCCIDENTAL I DEL NORD
Les limitacions de moviment, provocades per les mesures per
combatre la Covid-19, han provocat un seguit de
conseqüències econòmiques i socials, que afecten
especialment la població més vulnerable. A moltes zones rurals
l’abastiment de productes de primera necessitat és insuficient i
hi ha problemes per fer arribar aliments a tota la població. A
més, molts dels projectes iniciats al territori s’han hagut de parar
i això té conseqüències directes sobre els col·lectius més
vulnerables, com les dones o les persones joves.
Projectes amb afectacions per la Covid-19: Senegal
(3161, 3199, 3201, 3218, 3300, 3380, 3382, 3236, 3323),
Gàmbia (3324, 3352), Marroc (3388, 3130, 3202, 3372,
3268, 3379)
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SÀHARA OCCIDENTAL
Tot i que encara no es registren casos de Covid-19 als
campaments de persones refugiades del Sàhara Occidental, la
situació de crisi que viuen els fa totalment vulnerables en cas
que es comenci a propagar el virus pel territori. A causa del
confinament, perilla la seguretat alimentària i comencen a faltar
productes bàsics. Pel que fa al sistema sanitari, es detecten
mancances quant a medicaments bàsics (antiasmàtics o
antibiòtics), medicaments contra la Covid-19 i materials de
protecció com mascaretes o gels que, actualment, no arribarien
a cobrir ni la meitat de la població.
Projectes amb afectacions per la Covid-19 : 3148 i 3443

MÓN LOCAL REFUGI
En el marc de la Campanya Món Local Refugi, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament és present a sis països
d’Europa, l'Orient Mitjà i l'Àfrica Oriental, donant suport a
població refugiada i desplaçats interns i desplaçats forçosos en
general. La majoria de persones refugiades malviuen en
assentaments densament poblats amb baixes condicions de
salubritat, sense accés a aigua potable i amb una manca
important de productes bàsics d’higiene o serveis de salut.
Segons dades de l’ACNUR, el 80% de persones refugiades viuen
a països de renda mitjana-baixa que no compten amb la
capacitat suficient per fer front a una pandèmia com aquesta.
Projectes amb afectacions per la Covid-19: Grècia (3082),
Bòsnia i Hercegovina, i Sèrbia (3451), Djibouti (3214), Marroc
(3244), Líban (3295 , 3447), KRI-Regió Autònoma del
Kurdistan – Iraq (3446, 3459)
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CAMPANYES D'EMERGÈNCIA
Actualment s’estan gestionant sis campanyes d'emergència
a tres continents: Amèrica, Àfrica i Àsia. Territoris que han
patit greus crisis que els han deixat en una situació molt
complicada davant l’aparició d’aquesta pandèmia: sense
accés a medicaments o equipaments sanitaris i en un
context d’inestabilitat política i financera, bloqueig econòmic
o pobresa extrema. Alguns d’aquests territoris s’han de
preparar per l'arribada d’un nou virus que sovint se suma a la
lluita contra altres malalties, com l’ebola o la malària.
Projectes amb afectacions per la Covid-19: Haití
(3027, 3302), Cuba (3109), Mèxic (3115, 3163), Nepal
(3112), Indonèsia (3258), RD Congo (3339), Gàmbia
(3342), Moçambic (3350).

VULL APORTAR
COM HO FAIG?
Pel que fa al finançament, els ajuntaments i ens
supramunicipals podran fer aportacions:
Finalistes: destinades a un poder local
determinat i/o organització social.

Contacte:

No finalistes: no arriben etiquetades per a cap
zona en concret.

Victòria Planas
Responsable de l'àrea d'emergència,
refugiats i avaluació

vplanas@fonscatala.org
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