
Finalistes: són aquelles aportacions
destinades a un projecte determinat que
l’ajuntament donant vol prioritzar. 
No finalistes: són aquelles aportacions que
no arriben etiquetades per a cap projecte
en concret. Els donants poden ser
ajuntaments, entitats i/o particulars. 

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.
 
Les aportacions a aquesta campanya podran
ser: 
 

 
Totes les aportacions rebudes, finalistes i no
finalistes, s’aplicaran a la campanya genèrica
3461. Resposta d’emergència per fer front als
efectes de la Covid-19 en projectes actius a
països on la cooperació municipal és més
present. Des de la campanya genèrica es faran
els traspassos als projectes identificats i
aprovats. Els traspassos als projectes aprovats i
donats d’alta estaran vinculats a aportacions
finalistes (a proposta dels ajuntaments) i no
finalistes (a proposta del Fons Català).

MÓN LOCAL
COVID-19

 

Projectes seleccionats per a la
campanya de resposta d'emergència
pels efectes de la Covid-19 



Món local Covid-19

 

Localització: Ziguinchor, Senegal
Entitat: Union Régionale Santa Yalla

3472 - PLA DE RESPOSTA A LA COVID-19 A
ZINGUINCHOR

 
La Union Régionale Santa Yalla té la intenció d’actuar
acompanyant la població cap a una presa de consciència
individual i col·lectiva per aturar la propagació del virus. En
aquest sentit, la Union Régionale Santa Yalla té previst donar
suport a les llars més vulnerables a través de la distribució
d’aliments i de ràdios solars amb clau USB per les zones no
electrificades, per tal de facilitar l’accés a la informació sobre
les vies de transmissió del virus i sobre les mesures
adoptades per limitar-ne la propagació. 

 
Més informació clicant aquí

Localització: Regions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor,
Senegal
Entitat: FODDE- Forum pour un Développement Durable
Endogène

 3473 - AJUT D'EMERGÈNCIA PER A LLARS
AFECTADES PER LA COVID-19 DE LES REGIONS DE
KOLDA, SÉDHIOU I ZIGUINCHOR

 
Aquest projecte gira al voltant de dos eixos principals:
l’assistència alimentària a les llars impactades per la Covid-19 i
el suport a la campanya agrícola, per tal de restablir els mitjans
de subsistència de famílies en situació d’urgència i de crisi. Tot
plegat, assegurant l’accés als actius de producció i als mercats
per augmentar la resiliència i enfortir les estructures socials i
econòmiques.
 

Més informació clicant aquí 

ÀREA D'ÀFRICA:
SENEGAL I
GÀMBIA

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/pla-de-resposta-la-covid-19-ziguinchor
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/ajut-demergencia-llars-afectades-la-covid-19-de-les-regions-de-kolda-sedhiou-i-ziguinchor


Món local Covid-19

 

Localització: Commune de Gueule-Tapée-Fass-
Colobane, Dakar, Senegal
Entitat: Creu Roja Catalunya - Àrea de Cooperació
Internacional / Croix Rouge Sénegalaise / Commune de
Gueule-Tapée,-Fass-Colobaane

3474 - ENFORTIMENT DE LA CAPACITAT DE
RESILIÈNCIA DE LES DONES DELS AGRUPAMENTS
DE PROMOCIÓ FEMENINA, EN UN CONTEXT
COVID-19

 
Aquest projecte implica 100 dones líders dels agrupaments
de promoció femenina de la comuna en col·laboració amb la
xarxa de dones "badianou Gokh" i les dones voluntàries de la
Creu Roja Senegalesa de la branca local. Contempla millorar
l'accés a condicions de vida i serveis essencials: generació de
feina i ingressos, a través del suport a la transformació
d'aliments i l'accés a informació clara i veraç. Així, el projecte
promourà activitats generadores d'ingressos, la formació i les
activitats comunitàries de sensibilització sobre les mesures
restrictives de la lluita contra la Covid-19. 

 
Més informació clicant aquí

Localització: 38 municipis de Gàmbia
Entitat: Fundació Kalilu Jammeh i 14 entitats més

 3475 - EMERGÈNCIA COVID-19 A GÀMBIA

 
El projecte s'executarà a 38 municipis de la República de
Gàmbia, que suposen una població aproximada de 30.791
habitants en conjunt. Són els municipis on actuen les 15
entitats de cooperació que presenten conjuntament el
projecte.  Per garantir que la població beneficiaria no passi
fam i tingui a l'abast mesures d'higiene per combatre la
pandèmia del coronavirus, el projecte preveu l'adquisició i el
repartiment a la població de: sacs d'arròs de 50 kg, galons
d'oli de gira-sol per cuinar, bidons d'aigua amb aixeta i
pastilles de sabó per facilitar que es rentin les mans.
 

Més informació clicant aquí

ÀREA D'ÀFRICA:
SENEGAL I
GÀMBIA

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/enfortiment-de-la-capacitat-de-resiliencia-de-les-dones-dels-agrupaments-de-promocio-femenina-de-la-comuna-de-gueule-tapee-fass-colobane-en-un-context-covid-19
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/emergencia-covid-19-gambia


Món local Covid-19

 

Localització: Província de Nador, Marroc
Entitat: ACPP - Assemblea de Cooperació Per la Pau /
ASTICUDE - Association Thissaghnasse pour la Culture et
le Développement 

 3476- PROTECCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA A
NADOR: MENORS NO ACOMPANYATS/DES I
SEPARATS/DES, EN UN CONTEXT COVID-19 I
POST-COVID-19

 
Aquesta intervenció pretén, com a objectiu general, contribuir
a millorar la protecció dels menors en situació de
vulnerabilitat al Marroc, tenint en compte la situació
excepcional actual (en el marc d'un estat d'emergència per
pandèmia) i considerant l'impacte que aquesta crisi global
generarà en les condicions de vida futures. Es reforçarà el
sistema de protecció de la infància en matèria de protecció
de la salut i seguretat en el context de pandèmia per la Covid-
19 i en la detecció de vulneracions de drets de 150 menors en
aquest context. 

 
Més informació clicant aquí

 

Localització: Casablanca, Marroc
Entitat: IMA - Amics dels Infants del Marroc / ASF -
Association Solidarité Féminine 

 3477 - AJUDA D’EMERGÈNCIA PER MANTENIR LES
ACCIONS DE SUPORT A LES MARES SOLTERES I
ELS SEUS INFANTS AL MARROC, EN UN CONTEXT
COVID-19

 
El projecte vol contribuir a garantir, durant el període de
confinament a causa de la crisi de la Covid-19, l'accés als
serveis bàsics a les mares solteres i llurs infants que es troben
en situació d'extrema vulnerabilitat. Prevenir l'abandonament
d'infants per part d'aquestes mares, tot facilitant-los l'accés a
l'allotjament, l'alimentació i l'assistència sanitària. Garantir les
mesures necessàries per evitar la propagació de la Covid-19 en
els centres de treball d'ASF i donar suport, orientació i
acompanyament a dones maltractades i mares solteres.
 

Més informació clicant aquí

ÀREA D'ÀFRICA:
SENEGAL I
GÀMBIA

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/contribuir-millorar-la-proteccio-dels-drets-de-la-infancia-nador-especialment-delsde-les-menors-no-acompanyatsdes-i-separatsdes-en-un-context-covid-19-i-postcovid-19
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/ajuda-demergencia-mantenir-les-accions-de-suport-les-mares-solteres-i-els-seus-infants-al-marroc-en-un-context-covid-19


Món local Covid-19

 

Localització: Upper River Region – North and South,
Gàmbia
Entitat: WASDA - Wuli and Sandu Development Agency

3466 - ENFORTIMENT DE CAPACITATS PER A LA
GESTIÓ COL·LABORATIVA DE LLUITA CONTRA LA
COVID-19 A GÀMBIA

 
En el marc del projecte de lluita contra la Covid-19, es donarà
suport a través de la distribució de productes alimentaris
bàsics per a les famílies i es farà subministrament de kits
d'higiene per al rentat de mans a les llars. També s'elaborarà
una campanya de sensibilització i es treballarà per
incrementar la resiliència i el foment de les capacitats locals,
enfortiment de les estructures de govern local (VDCs i WDCs)
en el desenvolupament dels nivells de plans de resposta i
emergència COVID-19 a l'URR.

 
Més informació clicant aquí

Localització: Vila-Província de Kinshasa, municipis de
Barumbu, Kinshasa i Limete, RD Congo
Entitat: ACP - Associació Catalana per la Pau / EDS - Étoile
du Sud 

 3467 - SUPORT A L’APODERAMENT POPULAR PER
LLUITAR CONTRA LA COVID-19 A KINSHASA

 
Es proposa reforçar la formació sobre la Covid-19 a activistes
d'EDS i de les organitzacions de base: Comitès de salut popular
(CSP), comitès de salut escolar (CSE), comunitats de gènere,
etc. Aquests activistes pel DAS formats identificaran les forces
vives de cada barri per implicar-los en la campanya i formar-los,
com a persones de referència i respectades per la població.
Amb l'execució d'aquest projecte, s'esperen assolir els
següents resultats: el reforçament dels coneixements i les
capacitats sobre la malaltia de la Covid-19 dels activistes pel
dret a la salut; la implicació de la població en la lluita contra la
pandèmia; el coneixement de la situació sanitària de les zones
d'intervenció per oferir una resposta adequada i poder avaluar
l'impacte de la malaltia.
 

Més informació clicant aquí

ÀREA D'ACCIÓ 
HUMANITÀRIA

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/enfortiment-de-capacitats-la-gestio-collaborativa-de-lluita-contra-la-covid-19-gambia
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/suport-lapoderament-popular-lluitar-contra-la-covid-19-kinshasa


Món local Covid-19

 

Localització: Cayes Jacmel, Dep Sud-est, Haití
Entitat: ASSLHA - Association Saint-Luc d'Haïti

 3468- PROGRAMA DE LLUITA CONTRA LA
PENDÈMIA COVID-19 AL MUNICIPI DE CAYES
JACMEL

 
El projecte contempla l'enfortiment de la xarxa de promotores
i promotors de salut d'ASSLHA, desplegar una Campanya de
sensibilització, complementada amb la distribució de kits
d'higiene i EPIS als segments més vulnerables de la població,
com ara llars amb dones embarassades, nens menors de 5
anys o persones majors de 65 anys. Els kits d'higiene i
protecció contindran sabó líquid elaborat a la comunitat i una
galleda amb aixeta per rentar-se les mans, clor líquid, també
fabricat a la comunitat de Cayes-Jacmel, per desinfectar
objectes i superfícies i mascaretes produïdes al taller de
costura de l'entitat.

 
Més informació clicant aquí

Localització: Petit Goave, Dep. Sud, Haití
Entitat: ASB – Haïti / CCPC - Protection Civile - Comité
Communal de la Protection Civile / COFEREP - Collectif des
Organisations de Femmes de la Region des Palmes /
ASSIPHA - Association à l’Integration des Personnes
Handicapées 

 3469 - "NOU PAP PRAN, NOU PAP BAY":
SENSIBILITZACIÓ I PROTECCIÓ PER FER FRONT A
LA COVID-19

 
El projecte vol contribuir a la sensibilització i la protecció contra
la Covid-19 a la ciutat de Petit Goave, Per aconseguir-ho, el
projecte contempla desplegar una campanya per popularitzar
els "gestos que salven vides" davant la Covid-19 i distribuir kits
d'higiene i equips de protecció personal i proveïment d'aliments
bàsics. 
 

Més informació clicant aquí

ÀREA D'ACCIÓ 
HUMANITÀRIA

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/programa-de-lluita-contra-la-pendemia-covid-19-al-municipi-de-cayes-jacmel
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/nou-pap-pran-nou-pap-bay-sensibilitzacio-i-proteccio-fer-front-la-covid-19-al-municipi-de-petit-goave


Món local Covid-19

 

Localització: Tonalá i Pijijiapan, Costa de Chiapas, Mèxic
Entitat: Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

 3470- PREVENCIÓ I PROTECCIÓ EN LA LLUITA
CONTRA LA COVID-19 A LA COSTA DE CHIAPAS

 
El projecte respon a dues grans necessitats: accés a la salut i
accés a l'alimentació, amb un enfocament de drets humans,
tot generant un procés de conscienciació i sensibilització de
la població per adoptar les mesures i mitigar els impactes
provocats per la pandèmia.  Es proposa donar legitimitat i
suport a la feina que fan els promotors de salut a la Costa de
Chiapas i la xarxa de dones en defensa de la vida i contra la
violència.

 
Més informació clicant aquí

Localització:  San Juan Cancuc, Panelhó,Tonalá i Pijijiapan a
l'estat de Chiapas, Mèxic
Entitat: IDESMAC - Instituto para el Desarrollo Sustentable
en Mesoamérica, A.C

 3471 - RESPOSTA A LA CONTINGÈNCIA SANITÀRIA
GENERADA PER LA COVID-19 ALS ALTOS I A LA
COSTA DE CHIAPAS

 
La resposta d'emergència contempla la implementació de cinc
horts comunitaris als municipis de Tonalá, Pijijiapan, Pantelhó i
San Juan Cancuc i Santiago La Pineda, gestionats per grups de
20 dones vinculades a les Unitats Agrícoles Industrials per a la
Dona (UAIM). També inclou el suport a la cadena productiva
tèxtil als municipis de San Juan Cancuc i Pantelhó, mitjançant
l'elaboració i la comercialització de bruses i bufandes.
 

Més informació clicant aquí

ÀREA D'ACCIÓ 
HUMANITÀRIA

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/prevencio-i-proteccio-en-la-lluita-contra-el-covid19-la-costa-de-chiapas
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/resposta-la-contingencia-sanitaria-generada-la-covid19-als-altos-i-la-costa-de-chiapas


Món local Covid-19

 

Localització: Camp de refugiats de Mòria, Illa de Lesbos,
Grècia
Entitat: La Garriga SC - Legal Centre Lesvos

3462- SUPORT EN TEMPS DE COVID-19 A LA
PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS PER A LES
PERSONES SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ
INTERNACIONAL ATRAPADES A L'ILLA GREGA DE
LESBOS

 
El projecte vol reforçar la seva capacitat d'atenció a les
persones migrades a través d'un acompanyament no només
de caràcter legal, sinó també enfortint les xarxes autònomes i
de les ONGs. Es proposa desenvolupar una estratègia
d'incidència i defensa en col·laboració amb el cap de l'equip
jurídic i els coordinadors del LCL. Per aquest motiu, es crea
una àrea específica centrada a aportar no només eines legals
sinó també de coordinació i incidència de la comunicació tant
a escala local com internacional.

 
Més informació clicant aquí

Localització:  Camps de Refugiats a Aarida i Haker Dahri,
Akkar, Líban

 3463 - ACCÉS A L’ALIMENTACIÓ EN TEMPS DE
PANDÈMIA PER A PERSONES REFUGIADES DEL
NORD DEL LÍBAN, A AKKAR, EN UN CONTEXT
COVID-19

Entitat: ACP - Associació Catalana per la Pau / ACL - Associació
Catalunya - Líban / SCL - Secours Populaire Libanais
 
El projecte vol contribuir a garantir el dret a l'alimentació de la
població en situació vulnerable per les crisis múltiples del
Líban, també la pandèmia de la Covid-19, a través de la
distribució de paquets d'aliments bàsics a famílies refugiades
extremadament vulnerables (inclosos infants i persones amb
diversitat funcional). 
 

Més informació clicant aquí

MÓN LOCAL
REFUGI

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/suport-en-temps-de-covid-19-la-proteccio-dels-drets-humans-les-persones-sollicitants-de-proteccio-internacional-atrapades-lilla-grega-de-lesbos
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/acces-lalimentacio-en-temps-de-pandemia-persones-refugiades-del-nord-del-liban-akkar-en-un-context-covid-19


Món local Covid-19

 

Localització: Tànger, Marroc
Entitat: AHLAM

3464- SUPORT A POBLACIÓ MIGRANT I PRECÀRIA
DE TÀNGER AFECTADA PER LA PANDÈMIA COVID-
19 EN LES SEVES NECESSITATS MÉS BÀSIQUES

 
La resposta a les necessitats urgents derivades de la crisi del
coronavirus es farà a través de la distribució de kits
alimentaris i/o compensacions (subvencions), ja que les
famílies necessitades també han de pagar els lloguers. A més
de les 30 famílies que participen en el projecte, s'ampliarà la
cobertura a 70 famílies migrants i marroquines més, que han
participat amb AHLAM en projectes anteriors i que es troben
també en una situació de necessitat. Això alleujaria una mica
la pressió i el dolor que pateixen aquestes famílies. Les
activitats es duran a terme en coordinació amb l'Ajuntament
de Tànger.

 
Més informació clicant aquí

Localització: Campaments de Refugiats Sahrauís, Sàhara
Occidental
Entitat: Federació ACAPS / Mitja Lluna Roja Sahrauí

3438 - ATUREM ELS EFECTES DE LA COVID-19 ALS
CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS

 
El projecte vol abordar dos eixos de treball. Per una banda,
proporcionar alimentació bàsica durant els mesos d'estiu als
camps de refugiats sahrauís, amb la col·laboració de la Mitja
Lluna Roja Sahrauí, per facilitar la seva tasca de distribució de
la cistella bàsica d'aliments, especialment en aquelles
famílies que tinguin infants. Per altra banda, sensibilitzar la
població catalana de la situació que viu el poble sahrauí,
especialment pel que fa a la situació generada per la Covid-
19, tant als camps de refugiats com als territoris ocupats pel
regne del Marroc, on els presos polítics continuen tancats a
les presons tot i l'elevat risc de contagi. 

 
Més informació clicant aquí

MÓN LOCAL
REFUGI

ÀREA DRETS
HUMANS

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/suport-poblacio-migrant-i-precaria-de-tanger-afectada-la-pandemia-covid-19-en-les-seves-necessitats-immediates
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/parem-els-efectes-de-la-covid-19-als-camps-de-refugiats-sahrauis


Món local Covid-19

 

Localització: Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río
Lempa, a la regió de Trifinio, municipis de Guatemala,
Hondures i El Salvador
Entitat: Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa
/ ASOPEDI - Asociación de personas discapacitadas de
Aguacatán 

3465- RESPOSTA A L'EMERGÈNCIA PROVOCADA
PER LA COVID-19 I LES TEMPESTES TROPICALS
AMANDA I CRISTÒBAL

 
El projecte preveu atendre l'emergència a través de dos
components. D'una banda, tres Juntes Administradores de
Sistemes d'Aigua Potable (JASAP) del Trifinio rebran una
aportació econòmica per poder garantir el pagament dels
serveis d'energia elèctrica, evitant així que en un context de
crisi sanitària hi hagi problemes de subministrament d'aigua.
També es dotarà les JASAP amb barrils de clor granulat al
70%, amb l'objectiu de garantir el tractament de l'aigua
domiciliar segons els estàndards de l'OMS, i es facilitarà
tecnologia comunicativa als seus responsables per mantenir
les reunions de coordinació necessàries a distància. Per altra
banda, el projecte contempla també el lliurament d'ajut
humanitari en forma de paquets alimentaris a un total de 800
famílies.

 
Més informació clicant aquí

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

 
vplanas@fonscatala.org

ÀREA AMÈRICA

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/resposta-lemergencia-provocada-la-pandemia-de-la-covid-19-i-les-tempestes-tropicals-amanda-i-cristobal-en-comunitats-vulnerables-de-guatemala-hondures-i-el-salvador

