Memòria 2018
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Presentació
El 2018 és l’any de desplegament del Pla Estratègic del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament. Si bé la situació política durant el primer semestre de 2018 va dificultar el
desplegament d’actuacions previstes que necessitaven de l’impuls i la participació activa dels
responsables polítics de cooperació dels Ens Locals socis, s’ha avançat en algun dels aspectes
vinculats a l’establiment de la nova quota dels socis i a la creació de les noves comissions.
Junta Executiva
La Junta Executiva s’ha reunit el 29 de maig i el 29 de novembre de 2018.
Direcció
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió de personal: substitució temporal de dues tècniques d’Educació per al
Desenvolupament (EPD) per baixa maternal. Reincorporació de treballador en
excedència per cura de fill. Petits ajustaments a les tasques del personal de la casa.
Visites a diferents municipis del territori, Polinyà, Lleida, Girona, Vic, Sentmenat, Sant
Cugat del Vallès, Sant Boi, , Mataró, Torrelles, Blanes, Molins de Rei
Reunions amb membres de la Junta
Enllaç i seguiment de directrius amb presidència
Planificació i autorització de viatges de l’equip tècnic.
Aprovació de pagaments
Viatge rendició d’avaluació i visita projectes post emergència al Nepal (Terratrèmol
2015).
Viatge de seguiment de projectes i cura de treballador expatriat a Gàmbia.
Viatge d’anàlisi de projectes en curs i propostes al Líban.

Coordinació Tècnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desplegament del Pla Estratègic 2017-2020
Elaboració de documents i posicionaments per participació en jornades i seminaris
Coordinació amb l’Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de
Catalunya, així com amb la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona en tant que principals executors de cooperació.
Coordinació amb òrgans de col·laboració i participació de la Generalitat de Catalunya
Coordinació amb la Junta CCASPS
Visites a ajuntaments del territori
Coordinació amb els Intergrups i la Comissió d’Exteriors del Parlament de Catalunya
Coordinació mocions i declaracions conjuntes amb entitats municipalistes
Participació en el procés Visió 2030 Direcció General de Cooperació Gencat
Participació en l’elaboració del Pla Director de Cooperació Internacional de
l’Ajuntament de Barcelona 2018-2021
Viatges a:
Camps de Refugiats Saharauís (maig)
Galícia (Fondo Galego) Euskadi (Euskal Fondoa)
Tanger (setembre)
Eivissa (octubre- CONFOCOS)
Madrid (novembre- FEMP)
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Àrea d’Administració
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relació amb els socis pel que fa a les aportacions econòmiques a projectes i quotes de
socis.
Tramitació de les sol·licituds de documentació requerida pels socis (certificacions del
Fons, Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, Auditories).
Reclamació de les aportacions consignades i no fetes efectives i de les quotes de soci.
Tramitació de les altes dels nous socis.
Control del correu electrònic general del Fons.
Control de les notificacions electròniques rebudes per part dels socis.
Quadrar socis de la comptabilitat i del programa de projectes.
Control i seguiment dels projectes pendents de cobrir i de pagament.
Control de les despeses de l’oficina de Senegal, validació i comptabilització.
Comptabilització de les despeses de l’oficina de Managua i dels moviments del Banc
ProCredit.
Gestió dels pagaments a projectes i notificació a les entitats/institucions executores.
Comptabilització, validació, seguiment pressupostari i justificació dels projectes propis.
Control pressupostari i justificació econòmica dels convenis amb l’ACCD i l’ajuntament
de Barcelona.
Recepció, comptabilització, validació final i pagament de les factures dels proveïdors.
Validació i gestió de les liquidacions de despesa dels tècnics i dels membres de la
Junta Executiva.
Seguiment dels contractes de manteniment amb proveïdors.
Control Immobilitzat.
Control i gestió de la tresoreria del Fons Català.
Control i preparació del pagament d’impostos ( IRPF, Seguretat Social).
Preparació per a la gestoria dels Models 110-180-182-190-303-347-390 de l’Agència
Tributària.
Validació de l’Impost de Societats (Model 200 de l’Agència Tributària).
Complimentació de la informació requerida mensual i trimestralment per l’organisme
soci del Fons a qui el Ministeri d’Hisenda i AAPP ens ha sectoritzat.
Gestió d’altes i baixes de contractes laborals.
Comptabilització de nòmines i despeses de S.S. c/Fons i tramitació del pagaments de
nòmines.
Gestió de baixes i altes mèdiques.
Control i coordinació de la itinerància de dues exposicions: d’una banda l’exposició “Les
Raons de la Cooperació” i d’altra banda l’exposició (13)25 Al Principi va ser la Paraula,
Dones del poble Sahraui.
Tancament comptable de l’exercici i preparació dels comptes anuals. Preparació de
l’informe de gestió, supervisió i impressió dels comptes auditats. Lliurament al
Departament de Justícia de l’informe d’Auditoria, els comptes anuals i l’informe de
gestió.
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Àrea de Projectes
•

Coordinació de l’anàlisi de les convocatòries i assessorament en la proposta de
distribució dels recursos, dels ajuntaments de: Caldes de Montbui, Cardedeu,
Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, la Garriga, Igualada, Mataró, Molins de Rei, el
Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Pere de Ribes,
Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Vilafranca del Penedès
i Consell Comarcal d’Osona. En el marc d’aquestes convocatòries s’han avaluat un
total de 149 projectes, alguns dels quals presentats a més d’una convocatòria. També
s’han analitzat altres projectes a petició d’alguns socis.

•

Assistència als Consells de Cooperació dels ajuntaments als quals el Fons els gestiona
la convocatòria de projectes.

•

Coordinació administrativa del cicle de gestió de projectes (des de la notificació
d’aprovació fins el control de justificació):

•
•
•
•
•
•
•

-

Alta nous projectes: 133
- 83 projectes aprovats en el marc dels convenis per a la gestió de
convocatòries locals dels socis del Fons
- 14 projectes proposats per altres socis del Fons Català
- 19 projectes relacionats amb campanyes d’emergència
- 17 projectes proposats pel Fons Català

-

Projectes tancats: 70
Informes rebuts: 249
Informes processats: 275
Informes pendents de processar a 31/12/2018: 294

Assessorament als ajuntaments socis en l’àmbit de bases de convocatòries i convenis.
Vistiplau propostes de finançament mensual de projectes de les diverses àrees
geogràfiques.
Revisió d’informes econòmics dels projectes i gestió de reclamacions a les entitats.
Processament dels informes narratius per enviar-los als socis que els han finançat.
Justificació als socis de les seves aportacions.
Preparació documentació administrativa per a la sol·licitud de subvencions.
Control alta, ampliació i baixa de projectes a presentar a la Junta Executiva.
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Àrea d’Amèrica Llatina
La principal circumstància que el 2018 va afectar l’Àrea d’Amèrica Llatina va ser el moviment
de caràcter insurreccional que des del mes d’abril va sorgir a Nicaragua. Aquest fet, juntament
amb la repressió subsegüent, va ocasionar la paralització econòmica i de comunicació vial a tot
el país, fet que va comportar que entre els mesos d’abril i juny no es pogués fer cap ruta de
treball per Nicaragua, exceptuant les de la Costa Carib. Posteriorment, i malgrat que la situació
no s’ha normalitzat, es va poder complir de nou amb el cronograma i pla de treball previstos.
Tot i així, es van mantenir 9 rutes de treball a tot Nicaragua en conjunt, amb una mitjana similar
a la d’anys anteriors, comprimint la majoria de rutes durant la resta de l’any.
L’oficina tècnica sobre terreny a Managua també va quedar afectada: inicialment, amb el
tancament durant els dies de més violència al país, i la resta de mesos amb horaris més
flexibles donada la situació d’inseguretat que es vivia a partir del capvespre a la capital. A partir
del mes de desembre, l’edifici de la Fundació Popol’Na (on es trobava l’oficina des de feia més
de 20 anys) va ser ocupat policialment i es va haver de plantejar un trasllat cap un altre espai.
Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta
Rutes de seguiment (no s’hi inclouen visites puntuals a municipis de Nicaragua d’un sol dia):
Centreamèrica
o Nicaragua (9 rutes)
o El Salvador (2 rutes)
o Hondures (2 rutes)
o Guatemala (2 rutes)
Sudamèrica
o Equador (1 ruta): en el marc de l’evaluació del projecte 3020
o Bolívia (1 ruta): en el marc de l’acompanyament de la missió tècnica de
l’ajuntament de Sant Cugat
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, la revisió i actualització el conveni de col·laboració en el GAM Tarija i
l’ajuntament de Sant Cugat, i l’acompanyament de la missió tècnica de Sant Cugat de juliol.
Sant Cugat del Vallès a Cotacachi (Equador) S’ha fet seguiment de la cooperació directa
emmarcada en el sector d’atenció ciutadana i gestió documental: Revisió del marc de
referència de procediments i tràmits, formació del personal de l’arxiu municipal, establiment del
conveni amb Archiveros sin Fronteras, formació del personal d’arxiu i atenció ciutadana i
establiment de mecanismes de seguiment i millora continuada. Així mateix es va acompanyar
la missió tècnica de Sant Cugat de novembre
Sant Boi de Llobregat amb Sant Miguelito (Nicaragua) S’ha fet el Seguiment discontinu de
projectes en el marc de l’agermanament entre municipis , per l’afectació de la crisi a Nicaragua.
Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes amb Puerto Cabezas- Bilwi (Nicaragua) S’ha fet el
seguiment de projectes en el marc de l’agermanament entre municipis, i visites especials de
seguiment al projecte– Tawan Klin (febrer, març, maig, juliol i desembre).
Centelles amb San Fernando (Nicaragua) Tancament conjunt amb la comunitat del projecte
2980 per a la sostenibilitat d’un projecte ramader per consolidar una granja de vaques lleteres.
Taller de formulació d’un nou projecte de beques escolars per a la comunitat (agost)
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Esplugues de Llobregat amb l’Instituto técnico superior Segundo Montes (Meanguera, El
Salvador) Revisió del procés de gestió de l’Institut per assolir la independència executiva i
financera. Traspàs a finals d’any a la Universitat Centreamericana (UCA)
Palafolls amb l’Alcaldia de San Isidoro (Nicaragua) Acompanyament del procés de reformulació
i execució d’un projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona (taller amb l’equip
municipal a l’abril). Posteriorment, seguiment afectat per la crisi a Nicaragua
Castelldefels amb SILEM (Meanguera, El Salvador) Seguiment de la primera fase del projecte
de suport als centres de benestar infantil de la comunitat Segundo Montes, i de la remodelació
del museu històric de la comunitat
Desplegament del programa de Cooperació Tècnica a Amèrica: Suport a iniciatives de
cooperació tècnica entre municipis i entitats catalans i municipis del Sud
Centreamèrica
• Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids amb la
Mancomunitat de Municipis del Llac Petén Itzá a Guatemala i l’ajuntament de Sant Cugat
del Vallès. Revisió i validació del projecte de construcció d’una planta de compostatge i
reciclatge al municipi de San Andrés (Guatemala), i revisió de la campanya de
sensibilització. Missió tècnica realitzada el mes de juliol.
• Missió de dues expertes lingüistes catalanes per a un programa de cooperació tècnica amb
l’Acadèmia de Llengua Indígena Miskitu de Puerto Cabezas (Nicaragua). Validació de la
idoneïtat del projecte i consultoria per
o Detectar els usos lingüístics orals y escrits de la llengua miskito en diferents àmbits
socials i segons edats de la població.
o Recollir opinions d’agents locals i de membres de la comunitat parlant del miskito a
Bilwi.
o Proposar prioritats i etapes d’actuació de l’Acadèmia de la Llengua Miskito i
d’altres agents locals pel que fa a la recuperació i a l’actualització de la llengua.
La missió es va realitzar durant el mes de maig, i la presentació pública de resultats el mes
de juliol a Puerto Cabezas.
• Visites de seguiment a la Mancomunitat Trinacional El Salvador – Hondures – Guatemala
per explorar possibles accions de cooperació tècnica N-S i S-S en el marc del projecte
3114.
• Procés de formació per a dues persones discapacitades de FRATER Masaya (Nicaragua)
amb la Fundació Transiciones (Antigua, Guatemala), sobre la creació d’un taller de
producció i reparació de cadires de rodes, amb finançament de la Fundació Maresme i
l’ajuntament de Mataró. Taller realitzat el mes d’octubre.
Sudamèrica
• Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids entre les ciutats de
Sant Cugat del Vallès i Tarija (Bolívia). Missió realitzada el mes de juliol.
• Programa d’assistència tècnica en el sector d’atenció ciutadana i gestió documental entre
les ciutats de Sant Cugat del Vallès i Cotacachi (Equador). Missió realitzada el mes de
novembre.
Reunions bilaterals amb ajuntaments socis
• Visites dels tècnics de l’Àrea a diferents municipis socis per informar de l’avenç dels
projectes, explorar nous marcs de col·laboració i intervenció, etc.
Suport a la cooperació municipal indirecta
• Avaluació prèvia exante dels projectes presentats a les convocatòries locals (vegeu
Àrea de Projectes).
• Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés
de millora dels projectes presentats.
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Acompanyament sobre terreny (projectes indirectes que requereixen d’un seguiment especial):
•

EPMA / Comitè d’agermanament Nou Barris – Boris Vega amb Barri Boris Vega (Estelí,
Nicaragua). Tancament ordenat del procés de treball amb l’entitat EPMA un cop finalitzat el
projecte 2339

•

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

•

Grup Editor de la Revista del Discapaciat- GERD, amb la Asociación de Personas con
Discapacidad- ASOPEDI i la Fundación Transiciones, (Guatemala). Suport jurídic per al
traspàs per la Creació d’una xarxa d’entitats al de suport a persones discapacitades de
Centreamèrica, amb l’objectiu de crear un projecte regional sobre distribució de materials
per a aquest col·lectiu.

•

Mataró: Fundació Maresme amb FRATER Masaya (Nicaragua). Suport al seguiment d’un
projecte triennal per a persones amb discapacitat i seguiment puntual de les accions
associades

•

Fornells de la Selva: Associació d’Ajuda Solidària Fornells X3 amb la Fundación para el
desarrollo integral –FUNDEIT. Acompanyament d’un taller realitzat per CECADE a Torola,
El Salvador, per enfortir la contrapart local. Realitzat el mes de maig.

•

L’Esquirol: Comissió d’agermanament l’Esquirol- Limay amb la Fundación Hermanamiento
l’Esquirol – Limay (Nicaragua) Suport a la contrapart i l’alcaldia de Limay en la gestió de
l’ajut alimentari d’un preescolar, en el marc d’una campanya d’emergència per la situació
de crisi viscuda a Nicaragua.

•

Solidaritat sense Mons amb l’Alcaldia de El Sauce (Nicaragua). Seguiment del suport a
l’asil del municipi d’El Sauce, en el marc d’una campanya d’emergència per la situació de
crisi viscuda a Nicaragua

•

Amics de Puerto Cabezas amb Nidia White (Bilwi, Nicaragua). Seguiment del suport a
l’alberg de víctimes de violència de Bilwi, en el marc d’una campanya d’emergència per la
situació de crisi viscuda a Nicaragua

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 regular a Nicaragua a la comissió de cooperació
descentralitzada convocada per l’OTC (FCCD, Euskal Fondoa, AACID)
Cerca d’aliats per accedir conjuntament a fons externs bilaterals i/o multilaterals
•

•

Nicaragua Seguiment de l’execució del segon any del projecte aprovat a la convocatòria
d’Europ Aid amb un Consorci (alcaldia de Puerto Cabezas, GVC, ASORENIC i Fons
Català) per implementar un Pla de Gestió de Residus al municipi de Puerto Cabezas. El
projecte va ser aprovat per a tres anys amb una subvenció de 750.000 euros, i una
contrapartida per part dels municipis agermanats de Vilafranca del Penedès i Sant Pere de
Ribes.
Guatemala Confirmació d’un Consorci d’entitats de diferents països centreamericans de
suport a persones discapacitades, per elaborar un projecte conjunt per poder ser presentat
a donants multilaterals.
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Àrea d’Àfrica, Mediterrània i Asia
Reunions bilaterals amb ajuntaments socis
Visites dels tècnics de l’Àrea a diferents municipis socis per informar de l’avenç dels projectes,
explorar nous marcs de col·laboració i intervenció, a Vic, Girona, Malgrat de Mar, Granollers,
Viladecans, Barcelona, Salt, Lleida, Sant Boi de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Molins de
Rei, Torrelles de Llobregat, Polinyà, El Prat de Llobregat, Torelló, Consell Comarcal de la
Garrotxa, Gavà, etc.
Reunions bilaterals amb altres actors de la cooperació
Reunions de treball amb Acció Solidària Logística, Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Ruido Foto, Wassu UAB, Escola Pia, Diputació de Barcelona, ACPP,
Wanafrica, Xarxa Municipal d’Economia Social i Solidària de Barcelona, M’bolo, ADAIC, La Veu
de Fuladu, UNRWA, Avaluem, Taula pel Codesenvolupament, Coordinadora d’Associacions
Senegaleses de Catalunya, Oudiodiale, Hèlia Dones, Associació de Suport als inmigrants
senegalesos de Barriya de Diareng, Rotary Club de Caldes de Montbui, Matres Mundi,
Cultivant Vida, Instrategies, Fundació Kalilu Jammeh, NOVACT Agermanament Sense
Fronteres, Acció Solidària i Logística, Sandaga, Coordinadora d’ONG Solidàries de les
Comarques Gironines i l’Alt Maresme, Associació Derechos y Esperanza.
Suport a la cooperació municipal indirecta
• Avaluació prèvia ex ante dels projectes de l’àmbit geogràfic cobert per l’àrea presentats a
les convocatòries locals (vegeu Àrea de Projectes).
• Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de
millora dels projectes presentats.

Suport a la campanya Món Local Refugi
•

Desplegament de projectes a la Frontera Sud (Regió de Tànger) amb l’Associació
Ahlam per al Desenvolupament, orientats a la població flotant migrant i refugiada
emmarcats en la Campanya Món Local Refugi.

•

Maig 2018: Assistència a la reunió del Grup d’Acollida impulsat per la Secretaria de
Migracions de la Generalitat de Catalunya i a la reunió de la Xarxa Catalana de Ciutats
Refugi.

Oficina Senegal
Acompanyament a la cooperació directa i indirecta amb l’Ajuntament de Viladecans,
USOFORAL i la Fundació Ètnia Barcelona a Ziguinchor; amb l’Ajuntament de Girona, amb
l’Ajuntament de Lleida i la cooperativa UAPP; amb l’Ajuntament d’Igualada; amb l’Ajuntament
de Molins de Rei; amb l’Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic; amb l’Ajuntament de Polinyà;
amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui; amb la Diputació de Barcelona; amb l’Ajuntament de
Malgrat de Mar; amb l’Ajuntament de Blanes; amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes; amb
l’Ajuntament de Sant Just Desvern; i amb l’Ajuntament de Mataró. Participació al CATACASA,
al GT de Gàmbia, al GT del Senegal i a les reunions dels espais de concertació del Senegal.
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Grup de Treball Senegal
El Grup de Treball es va reunir el 20 de febrer, el 23 de juliol i el 20 de desembre de 2018
Projecte 2560. Enfortiment de capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries de base
(OCB) al Senegal: Les accions d’aquest projecte varen finalitzar a l’abril de 2018. El projecte
era la segona fase del pla de suport de la cooperació local catalana al Senegal. Concretament
en l'enfortiment de les Organitzacions Comunitàries de Base (OCB) que ja reben suport dels
ajuntaments catalans, amb intervencions que es varen desenvolupar a 9 pobles diferents:
Diatok, Oussouye, Ndomor, Dialakoto, Sédhiou, Sinthiang Fodé, Kandia, Sandiniery i Podor.
De manera global, el projecte ha permès la redinamització i l’enfortiment de les capacitats de
les associacions així com l’establiment d’un sistema de gestió democràtica i transparent. S’han
realitzat diferents diagnòstics i s’han desenvolupat eines com les comunitats d’autogestió
financera (CAF) i capacitacions en gestió administrativa i associativa (registres, actes, eines
comptables, etc.), que les associacions i GIE implicades han incorporat al seu funcionament
intern. La col·laboració estratègica amb FODDE té continuïtat amb el Projecte 3199.
Projecte 3199. Articulació d’una xarxa de perímetres agrícoles a la Casamance en base als
principis de la sobirania alimentària i el ple exercici dels drets de les dones. El 16% de les llars
senegaleses es troben en situació d’inseguretat alimentària (2% en situació de vulnerabilitat
severa i 14% moderada). Les amenaces a la seguretat alimentària del Senegal es basen en 3
grans blocs: canvi climàtic, raons geopolítiques i insuficiència de mètodes moderns de gestió
agrícola. D’altra banda la discriminació de la dona en l’àmbit rural radica tant pel que fa a la
càrrega de treball com en l’accés als mitjans de producció.
Aquest projecte sorgeix com a resultat del Pr. 2976 “Espai de concertació de la cooperació
catalana amb les ARD de Ziguinchor, Sédhiou i Kolda (Senegal)”, que es va tancar al
desembre de 2017 i en el qual es varen identificar conjuntament i participativa els eixos
temàtics d’intervenció (sobirania alimentària, gènere i governança). També dóna continuïtat a
una relació estratègica amb FODDE, contrapart al Senegal amb qui es va executar el Pr. 2560,
“Enfortiment de capacitats en gestió d’organitzacions comunitàries de base (OCB) al Senegal”,
fins a l’abril de 2018. Es preveuen tres grans línies d’acció:
1- Activació de Comunitats Autogestionades de Finançament (CAF) en aquells perímetres
on no existeixin i reforçament en aquells on ja estan en funcionament.
2- Apoderament de les dones en el dret d’accés a la terra amb el nou marc legal
3- Formacions en tècniques agroecològiques i intercanvis entre els perímetres, incloent la
creació d’un banc de llavors camperoles autòctones
Al 2018 s’ha fet una missió d’identificació que ha permès seleccionar els perímetres
participants inicialment, establir el partenariat d’entitats executores (FODDE com a líder amb el
suport en algunes activitats d’USOFORAL), formular la proposta i iniciar la recerca de
finançament.
Projecte 3121. Fòrum econòmic i cultural CataCasa Catalunya-Casamance: En les trobades
mantingudes a Barcelona al gener de 2017 en el marc del Projecte 2976 Oudiodial va proposar
de reeditar el Fòrum CataCasa (la 1a edició s’havia fet al 2015). Com a proposta sorgida des
de la pròpia diàspora, amb el suport de la CASC i de les pròpies ARD presents a la trobada, es
va valorar que la proposta dóna continuïtat a les dinàmiques de concertació d’actors
engegades amb el projecte 2976 tot implicant i mobilitzant els actors clau, especialment la
diàspora i oferint espais per contribuir a la millora de la cohesió social als municipis catalans.
Després de diverses reunions preparatòries prèvies mantingudes al segon semestre de 2017
amb Oudiodiale i la CASC per definir el programa i els aspectes logístics de la trobada, aquesta
es va realitzar del 16 al 21 de gener de 2018 a Barcelona, Vic i Girona. Es van treballar els
eixos de salut i seguretat alimentària amb actors senegalesos, i la cloenda es va fer dissabte 20
de gener a Girona amb una participació notable de la diàspora senegalesa.
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Grup de Treball Gàmbia
Entre el 25/08/2018 i l’1/09/2018 el Director del Fons Català i el responsable d’Àfrica
Mediterrània i Àsia varen participar d’una missió de seguiment i identificació de projectes a
Gàmbia on varen mantenir 10 reunions amb organitzacions locals i 4 reunions institucionals.
El Grup de Treball es va reunir el 20 de febrer, el 23 de juliol i el 20 de desembre de 2018
Projecte 2408. Enfortiment dels agents locals de la regió d’Upper River, Basse, WASDA.
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.
Es volen desenvolupar les competències dels agents locals en matèria de planificació territorial
i financera, descentralització, desenvolupament comunitari i gestió de projectes. Al novembre
de 2016 es va iniciar la segona fase del projecte i des de començaments de 2017 fins a l’agost
de 2018 es varen implementar les activitats. coincidint amb les missions realitzades a Gàmbia
es varen realitzar dues visites durant l’any 2017 (maig i novembre) i una de tancament a l’agost
de 2018, on els representats del Fons Català varen participar en la difusió radiofònica dels
resultats del projecte i en una sessió plenària amb representants de les institucions i de les
comunitats beneficiàries del projecte.
Projecte 3042. Fandema. Generació d’alternatives socioeconòmiques 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 un projecte de Solidança en partenariat amb Mbolo situat a
Tujereng que reuneix més de 307 dones de 19 pobles diferents per incrementar les seves
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, es va iniciar al maig de 2017. Aquell any es varen realitzar
fan dues visites (maig i novembre) per fer seguiment del procés d’implementació i presentar el
projecte a nous ajuntaments del GT Gàmbia. Al setembre de 2018 es va fer una altra visita de
seguiment i de preparació de la trobada de contraparts per l’octubre a Catalunya.
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. Aquest projecte bianual 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. 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.). Al 2018 es fan dues visites (agost i
desembre) per fer seguiment del procés d’implementació i presentar el projecte a nous
ajuntaments del GT Gàmbia i a altres possibles finançadors. Les activitats van avançant
adequadament segons les previsions.
Projecte 3110. Segona trobada de contraparts a Gàmbia. Amb l’objectiu d’estructurar un espai
de coordinació entre els diferents actors de la cooperació municipalista catalana a Gàmbia que
permeti desenvolupar estratègies d’intervenció i eines de seguiment adequades i útils. Després
de dues trobades prèvies de contraparts mantingudes a Gàmbia, al 2018 es decideix
organitzar-la a Catalunya, per tal d’implicar més ajuntaments, treballar de forma participativa les
línies estratègiques d'intervenció, i, amb la implicació de la diàspora, 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.
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•

Reunions preparatòries prèvies a l’abril, setembre i octubre de 2018 amb els
ajuntaments implicats en l’organització (Molins de Rei, Torrelles de Llobregat,
Cerdanyola del Vallès, Salt, Santa Coloma de Gramenet, Mataró i Malgrat de Mar).

•

Del 15 al 21 d’octubre es rep a la delegació gambiana amb representants de diverses
entitats i la governadora d’URR. Es realitzen activitats a Molins de Rei, Torrelles de
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Malgrat de Mar i Banyoles.

•

En el marc d’aquesta trobada el 15 d’octubre a Molins de Rei es fa una dinàmica
participativa per definir una estratègia compartida entre els diferents actors participants.

Grup de Treball Marroc
El Grup de Treball es va reunir el 26 de febrer, el 20 de juliol i el 17 de desembre de 2018
Projecte 2477. 2a fase del projecte de la iniciativa regional per a l’enfortiment de les comunes
rurals en gènere i igualtat d’oportunitats a la RTTA. Projecte supramunicipal que pretén fer
convergir els esforços dels diferents municipis que cooperen amb el Marroc cap a un projecte
comú que promogui a la vegada la cooperació tècnica. L'objectiu del projecte és contribuir a la
millora de les condicions de vida i de la situació socio-econòmica de les joves residents en
l'àmbit rural, a través de l’enfortiment de les capacitats de les comunes rurals de Taghramt,
Ksar Sghir, Tamsouat, Bni Faghloum, Tammorot, Laouamra i Ain Baida mitjançant la creació de
les Instàncies de Paritat i d'Igualtat d'Oportunitats segons la Llei Municipal del Marroc.
•

A l’abril de 2018 es fa una missió de seguiment a Tànger amb l’Ajuntament de Rubí per
visitar dues de les comunes beneficiàries, mantenir reunions institucionals i participar a les
reunions del comitè de seguiment del projecte amb Adelma i el CRTTA.

•

Del 2 al 8 de juliol una delegació composada pel president d’ADELMA, dos dels agents de
desenvolupament local (ADL) i un representant del Consell Regional de Tànger Tetuan
Alhoceimas (CRTTA) visita Mataró, Gavà, Rubí i Vilafranca del Penedès.

•

Del 19 al 23 de setembre una delegació composada pels ajuntaments de Vilafranca del
Penedès, Gavà, Rubí i Mataró es desplaça a Tànger per participar d’una missió de
seguiment. Es visiten Dar Talibas i Maison de Mères de tres de les comunes rurals
beneficiàries del projecte i es mantenen reunions amb Adelma, CRTTA, Ahlam, Caminando
Fronteras i l’ACCD.

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 sud sahariana, a la zona compresa entre la ciutat de
Tànger i Ceuta. Les activitats s’iniciaren a l’octubre de 2017, i al desembre es van realitzar
dues sessions de distribució de kits amb aliments, articles de roba i abric i medicaments
requerits per les persones beneficiàries mitjançant recepta mèdica a través d’un conveni signat
amb una farmàcia de Tànger. En aquestes sessions es demanà a les persones beneficiàries
que omplissin un qüestionari anònim per identificar el perfil de la població flotant.
•

A l’abril de 2018 es realitza jornada de presentació de resultats a la Cambra de Comerç de
Tànger, amb 4 ajuntaments catalans, el teixit associatiu tangerí especialitzat en migracions
i representants d’una associació de persones migrants a Tànger.

•

Del 16 al 21 de desembre de 2018 es realitza una missió per part de dues tècniques
d’Ahlam a Catalunya per participar al GT Marroc del 17/12/2018, fer un retorn de l’execució
del Pr. 3081 als ajuntaments finançadors, visitar experiències dels ajuntaments del GT
Marroc en matèria d’acollida (plans d’acollida, aules d’acollida, SIAD) i presentar el nou

10

projecte executat per Ahlam en matèria d’inserció escolar efectiva d’infants de famílies
migrants i refugiades a la zona de Tànger.
Projecte 3244. Millora de les condicions per afavorir el benestar i l’educació dels menors de
famílies migrants i refugiades a la Regió de Tànger. Com a continuïtat de la línia de treball en
migracions al Marroc empresa amb el Pr. 3081, Ahlam planteja aquest projecte al GT Marroc i
als ajuntaments participants arran de la visita realitzada per 4 ajuntaments catalans a Tànger al
setembre 2018 i de la visita de les tècniques d’Ahlam a Barcelona al desembre 2018.
Aquest projecte es focalitza en garantir el dret a l’escolarització i la integració social dels infants
de famílies immigrants i refugiades al Marroc. Tot i que aquest país reconeix l’escolarització
universal, per diferents motius la majoria dels infants de famílies migrants no assisteixen a
escola. Ahlam ofereix amb aquest projecte recolzament en competències bàsiques
lingüístiques cognitives i culturals, condicions mínimes de benestar per als infants, així com
activitats per afavorir la cohesió social entre les famílies migrants i la societat marroquina.
Altres activitats de l’àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia
-

Març 2018: Assistència a les jornades “Fins on pot arribar el cooperativisme
alimentari?” organitzada pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, el Comissionat
d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona i el
Cercle de Consum Cooperatiu Coòpolis.

-

Novembre 2018: Participació al Seminari “Moviments de dones i feminismes del Sud:
lluites compartides”, organitzat per l’ACCD amb presència de moviments feministes del
Marroc, Moçambic, Senegal i Catalunya.

-

Novembre 2018: Participació al seminari d “Intercanvi Moçambic-Senegal-Catalunya en
la prevenció i abordatge de les violències masclistes en el marc de les Polítiques de
Gènere”, organitzat per l’ACCD.

-

Novembre 2018: Intervenció al Fòrum Internacional sobre Mutilació Genital Femenina
organitzat per la Fundació Wassu al Caixa Fòrum de Barcelona.
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Àrea d’Acció Humanitària
Des del Fons Català hem fet un esforç per implementar respostes que no siguin 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 2018 s’han activat 4 noves Campanyes d’emergència:
-

Juny: Resposta d’emergència als efectes de l’erupció del volcà Fuego a Guatemala: Fase
de reconstrucció
Setembre: Suport a projectes socials de Nicaragua en el marc de la crisi sociopolítica i
econòmica que viu el país
Octubre: Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol i del tsunami a Indonèsia
Novembre: Suport d’emergència a població refugiada i migrant de Veneçuela a països
veïns

Des de l’Àrea d’AH del Fons, s’ha fet la gestió d’aquestes noves emergències i s’ha donat
seguiment a nou Campanyes d’emergència endegades en anys anteriors i que estan actives.
Campanyes a Gaza, Equador (2 projectes), Nepal (4 projectes), Haití (4 projectes), Perú i
Colòmbia (3 projectes), Cuba, Mèxic (2 projectes) i Kurdistan iraquià (2 projectes), Guatemala
(2 projctes), Nicaragua (4 projectes) i Veneçuela.
Durant l’any 2018 s’han gestionat 26 projectes implicats en 11 Campanyes d’Emergència (no
s’inclou la Campanya Món Local Refugi, que s’informa de manera específica):
Resum d’accions realitzades
Seguiment del Conveni d’AH projecte 3068 Equip de Rescat en Emergències de Catalunya.
Amb l’objectiu d’enfortir la capacitat de resposta dels ajuntaments socis davant les situacions
d’emergència, l’any 2018 s’ha donat seguiment al conveni EREC entre ASL- EREC Acció
Solidària i Logística- Equip de Resposta Ràpida de Catalunya i el Fons Català, per a l’activació
de respostes ràpides en grans emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i
efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les aportacions de les administracions
catalanes.
L’any 2018 s’ha treballat en les següents activats vinculades al conveni EREC amb la
identificació de tres propostes:
-

Colòmbia: Campanya 3051: Enviament, instal·lació i control d'una potabilitzadora d'aigua al
Resguardo Inga Musurrunakuna a Mocoa, Colòmbia (Campanya 3051)La planta
potabilitzadora està funcionant des del mes d’0ctubre 2018.

-

Guatemala: Campanya 3177: preparació de la resposta al Sud de Guatemala als municipis
afectats pel desastre causat per l’erupció del volcà Fuego. El juny 2018: Coordinació amb
l’equip EREC desplaçat a Guatemala a la zona 0 per fer tasques de rescat.

-

Àfrica Occidental: Dins el component de crisis silenciades, durant l’any 2018 identifiquem
amb el suport de Creu Roja d’una resposta d’assistència a la població migrant vulnerable
atrapada a Níger. Creu Roja, ens comunica que no se’ls hi ha aprovat el projecte i no
compten amb el finançament necessari per dur-lo a terme i no és possible establir una
col·laboració amb el Fons Català- Equip EREC. Des del Fons Català estem identificant
altres intervencions en matèria de suport urgent per a població desplaçada forçosa a
l’Àfrica Sud-sahariana.
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Gestió de Campanyes d’Emergència:
Campanya 3177 Durant el primer semestre de l’any 2018 s’ha activat 1 nova Campanya
d’emergència generada per l’erupció del Volcà Fuego a Guatemala.
Des de l’Àrea d’AH del Fons, s’ha fet la gestió d’aquesta nova emergència. Durant el mes de
juny s’ha establert un marc de coordinació amb l’Àrea d’Amèrica durant la fase d’identificació
de socis i de respostes de post- emergència, en clau municipalista, tot aprofitant el
coneixements dels socis locals a Guatemala amb qui s’està treballant a Guatemala des de fa
anys.
S’han identificat i estan actius dos projectes d’emergència, amb Unicef i amb ASL-EREC
Núm.

Títol

3212

Acció Humanitària per atendre a la
població afectada pel Volcà Fuego
a Guatemala

3234

Ajut a les persones damnificades
pels efectes de l'erupció del volcà
Fuego a Guatemala

País

Actors implicats

Guatemala
UNICEF
Chimaltenango,
Sacatepéquez i
Escuintla
Guatemala
ASL-EREC
Chimaltenango,
Sacatepéquez i
Escuintla

Situació
Actual
Actiu:
Executantse
Finalitzat

3210. SUPORT A PROJECTES SOCIALS A NICARAGUA EN EL MARC DE LA CRISI
SOCIOPOLÍTICA I ECONÒMICA QUE VIU EL PAÍS
L’Àrea d’Amèrica ha identificat quatre projectes actius de caràcter social que progressivament
s’estaven traspassant a les alcaldies, seguint els terminis estipulats i pactats, en risc d’aturar-se
o quedar sense recursos bàsics:
•
•

•
•

Projecte 2089. Projecte CENIC - Centre de nutrició i capacitació a San Juan de Limay.
Projecte 2656. Ampliació i manteniment de la llar d’avis d´El Sauce: Cobertura del cost
de personal de la llar d’avis, que atén una dotzena de persones de manera permanent.
La gent gran albergada són en gran part persones que vivien al carrer o sense cap
suport familiar.
Projecte 3117. Suport a l’alberg de víctimes de violència del Movimiento de Mujeres
Nidia White: temes de seguretat, alimentació i lleure.
Projecte 2913. Extensió de la cobertura de l’alfabetització a les comunitats rames de
Bluefields

3215. RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL I DEL TSUNAMI A
INDONÈSIA
Durant el segon semestre de l’any 2018 s’ha activat 1 nova Campanya d’emergència generada
pel conjunt de terratrèmols que el 28 de setembre varen sacsejar la regió de Donggala,
província de Sulawesi Central, a Indonèsia, amb una magnitud que va arribar a 7,4 graus, tot
generant una situació de devastació.
Des de l’Àrea d’AH del Fons, s’ha fet la gestió d’aquesta nova emergència. S’han cercat
aliances amb socis com ASB que són presents a Indonèsia des de fa més de 30 anys i amb
qui treballem a Haití en la resposta dels efectes de l’huracà Matthew. El resultat ha estat la
identificació d’un projecte en el sector hàbitat i funcionalitats diverses.
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Núm.
3258

Títol

País

Reforçar les capacitats locals per
Indonèsia,
una resposta d´emergència inclusiva Sulawesi
(persones amb diversitat funcional) i Central
recuperació després del terratrèmol i
el tsunami a Sulawesi Central

Actors implicats
ArbeiterSamariter-Bund
Deutschland
(ASB)

Situació
Actual
Actiu

P3245. SUPORT D’EMERGÈNCIA A POBLACIÓ REFUGIADA I MIGRANT DE VENEÇUELA A
PAÏSOS VEÏNS
Durant el segon semestre de 2018, l’Ajuntament de Mataró va instar el Fons Català a “obrir una
Campanya d’ajuda d’emergència en favor dels desplaçats de Veneçuela cap als camps de
refugiats instal·lats en països veïns”.
Segons dades de l’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR), des de l’any 2015, uns 1,6
milions de persones han marxat de Veneçuela. ACNUR prediu que 1,8 milions de persones
deixaran el país l’any 2018.
Des de l’Àrea d’AH del Fons, hem contactat amb Creu Roja Internacional per identificar una
resposta de primera emergència a les rutes de trànsit de Veneçuela als països veïns. El
resultat ha estat la identificació d’un projecte de suport a població veneçolà desplaçada forçosa
a Lima. Perú.
Núm.
3305

-

Títol
Assistència humanitària a la
població migrant veneçolana en la
ruta migratòria i la destinació final

País
Perú, San Jna
de Lurigacho i
Cono Norte

Actors implicats
Creu roja de
Catalunya-Àrea de
cooperació
internacional

Situació
Actual
Actiu

Gestió de Campanyes d’Emergència actives obertes abans de l’any 2018
GAZA
Núm. Títol
2775

Localització

Programa de salut mental
Franja de
comunitària. impulsant la resiliència Gaza,
a través d´activitats psicosocials
Palestina
per a la població infantil de la franja
de Gaza

Actors implicats
UNRWA via
conveni amb el
Fons.

Situació
actual
Actiu:
Executantse

En el marc de la visita a Palestina realitzada en el marc del Grup de l’Aigua, ens reunim amb
Françoise Vanni, Directora de Relacions Externes i Comunicacions de la UNRWA West Bank
Field Office a la Seu “External Relations and Communications Department” a Jerusalem el 20
d’abril de 2018.
NEPAL: p.2782 RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
El març del 2018, una delegació del Fons Català, integrada per la presidenta, el director de
gestió i la Cap d’Àrea d‘AH i Avaluació, varen visitar el Nepal per fer el seguiment sobre terreny
dels següents projectes executats en el marc d’aquesta emergència:
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Núm.

Títol i sector

Localització

Presentat

Situació
actual
FinalitzatAvaluació
final
realitzada

2864 Tailoring project: taller de costura
per a dones voluntàries de
barriades de katmandú assolades
pel terratrèmol. formació de
competències i generació
d´ingressos - Fases I i II
2895- Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal
3103 - Fase 1 i Fase II

NEPALDistricte de
Kathmandú

CHHIMEKI
SANSTHA NEPAL

NEPALDistricte de
Makawampur

Caldes Solidària
Amics del Nepal
col·lectiu Base-A i
UPC

Actiu

3031 Aatmiya community hospital

NEPALDistricte de
Sidhuli

Associació pont
solidari al món ong
Aatmiya

Actiu

EQUADOR p. 2938 RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L´EQUADOR: FASE
DE RECONSTRUCCIÓ
Durant l’any 2018 s’ha treballat en el tancament administratiu dels següents projectes executats
en el marc de la Campanya 2938:
3058

Desplegament del Programa “En
marcha” al municipi de Pedernales
afectat pel terratrèmol

GADM
Pedernales,
Prov. De
Manabí

PNUDEquador- Area
de Desarrollo
Económico
Inclusivo y
Riesgos

Finalitzat.
En procés
de
tancament
administratiu

3078

Dotació d'aigua a la comunitat
Chebe Abajo

Chebe Abajo,
Parroquia
Cojimíes, GAD
Pedernales,
Prov. De
Manabí

AMEAsociación de
Municipios de
Ecuador i GAD
Pedernales-

Finalitzat.
En procés
de
tancament
administratiu

Pel que fa a la gestió de projectes actius, s’ha treballat en el seguiment i execució del p. 3020:
Núm.

Títol

3020

Cooperació Tècnica de Municipi a
Municipi en clau de post-terratrèmol
a Manabí, Equador

Localització

Actors
implicats
5 Mpis de la
FCCD+DIBA+Aj
prov. Manabí:
Bcn+ AME+
Junin, Jaramijó, PNUD Equador
Tosagua,
Rocafuerte i
San Vicente

Situació
actual
Actiu

Durant l’any 2018 s’ha executat, de manera coordinada amb el soci local AME- Asociación de
Municipalidades de Ecuador, el Pla de Treball programat. S’ha donat seguiment a les accions
d’identificació de les demandes de Cooperació Tècnica dels cinc municipis identificats i s’han
desplegat tres processos de Cooperació Tècnica:
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S’ha dissenyat i desplegat un pla d’acció a cadascun dels cinc municipis identificats. El procés
de definició de la demanda de CT o Assistència Tècnica especialitzada als cinc municipis de la
província de Manabí a Equador, conclou el primer trimestre de 2019.
Durant l’any 2018 s’han desplegat tres modalitats de Cooperació Tècnica:
-

-

Cooperació Tècnica Nord- Sud: Municipis de L’Hospitalet, Catalunya i Tosagua,
Equador- Aigua i sanejament- Gestió de Residus Sòlids
Cooperació Tècnica Sud- Sud: AME- Asociación de Municipalidades de Ecuador i els
municipis de Junin, Jaramijó, Tosagua, Rocafuerte i San Vicente, a la província de
Manabí: Aigua i sanejament- Gestió de Residus Sòlids, Control de prevenció de riscos i
desastres
Cooperació Tècnica Sud- Sud: MAG- Ministerio de Agricultura y Ganadería y el
municipi de Junin: promoció econòmica- recuperació de mitjans de vida

El mes de novembre de 2018 es va realitzar l’avaluació de resultats del projecte, de manera
coordinada amb la DIBA i l’Ajuntament de Barcelona.
HAITÍ: p.2975 RESPOSTA ALS EFECTES DE L´HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL
CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
Durant l’any 2018 s’ha fet seguiment sobre terreny dels projectes aprovats i executats en el
marc d’aquesta emergència i s’han seguit fent tasques de cerca d’aliances estratègiques amb
organitzacions locals i internacionals presents al departament del Sud,a la zona afectada per
l’huracà Matthew. La visita de seguiment es va fer el mes d’agost de 2018.
En el marc d’aquesta emergència hem establert vincles de col·laboració que ha implicat
cofinançament amb l’entitat d’alemanya ASB, amb qui estem executat un segon projecte
d’emergència al departament del Sud.

Núm.

Títol

2703

Enfortiment d'actors per al
desenvolupament al Sud Est
d'Haití

3027

Enviament , instal•lació i control
d’una potabilitzadora d’aigua a
Haití.

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
Suport a la recuperació de les
activitats agrícoles de les famílies
del Sud afectades per l'huracà
Matthew
Creació de Bancs de llavors
autòctones i enfortiment de
l'organització camperola

3085

3169

Lloc
Mpi Cayes
Jacmel, Prov.
Sud Est
Haití
Mpi Cayes
Jacmel, Prov.
Sud Est
Haití
Mpi Aquin Haití

Mpi Tiburon
Haití

Presentat
ASSLHA

ASL-EREC Acció
Solidària i LogísticaEquip de Resposta
Ràpida
CRESFED- Centre
de Recherche et de
Formation
Economique et
Sociale pour le
Développement
ASB- Alemanya

Mpi Tiburon
ASB- ArbeiterMpi Saint Louis Samariter- Bund
du Sud
Haití

Estat
Actiu

Finalitzat

Actiu

Finalitzat

Finalitzat
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3302

Enfortiment institucional de
cooperatives per a la resposta
sostenible en clau local als
municipis de saint-louis, saint jean
del sud i Tiburon afectats per
l´huracà Matthew a al departament
del sud

Mpi Tiburon
ASB- ArbeiterMpi Saint Louis Samariter- Bund
du Sud, Mpi
Saint Jean du
Sud
Haití

Actiu

PERÚ I COLÒMBIA p.3051. RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS AL PERÚ I
COLÒMBIA
Durant l’any 2018 s’han gestionat tres projectes vinculats a aquesta emergència, els quals
estan finalitzats.
Núm.

Títol

3079 Reconstrucció d'infraestructures
sanitàries afectades pel fenomen
"Niño costero" al Piura, Perú

Localització
Perú, Mpio
Piura

Presentat
Fundación Juan
Ciudad ONGD

Situació
actual
Finalitzat

3113 Dones teixint la vida. Suport a la
Colombia,
Tejedoras de Vida
recuperació dels mitjans de vida de Putumayo, Mpio
dones i famílies víctimes de
Mocoa
l'esllavissada al mpi de Mocoa.”.

Finalitzat

3165 Enviament, instal·lació i control
d'una potabilitzadora d'aigua al
Resguardo Inga Musurrunakuna a
Mocoa, Colòmbia

Finalitzat

Colombia,
ASL- EREC i
Putumayo, Mpio Resguardo
Mocoa
Musurunakuna

CUBA: p.3086. RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L´HURACÀ IRMA AL SEU
PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
Núm.

Títol

3109 Allotjament temporal per a nuclis
familiars afectats per ensorraments
d'habitatges causats per l'huracà
Irma a Ciudad Habana

Localització

Presentat

Cuba, Ciudad
Habana

Secretaria de
ColaboraciónPoder Popular Prov
Cd Habana
EPROMAP La
Habana
DEFORMAC S.L.Alacant

Situació
actual
Actiu

Durant l’any 2018 s’ha gestionat amb la Secretaria de Colaboración- Poder Popular Provincial
Ciudad Habana i l’empresa pública EPROMAP La Habana, i amb la fàbrica DEFORMAC S.L.Alacant, l’enviament de tres contenidors més de 40 peus del Port de València al Port del Mariel,
els quals estan sent utilitzats en la construcció i adaptació de locals per a habitatges per a
nuclis familiars afectats per l’huracà Irma.
MÈXIC: p.3087 RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC:
FASE DE RECONSTRUCCIÓ
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El mes de maig es va visitar Chiapas, Mèxic per fer seguiment sobre terreny dels projectes
aprovats i executats en el marc d’aquesta emergència. Es va identificar l’ampliació dels dos
projectes, per poder donar continuïtat a les tasques de reconstrucció a la Costa de Chiapas,
vinculades a un eix de prevenció de riscos i desastres.
Núm.

Títol

3115 Reconstrucció d’habitatges
destruïts pel terratrèmol a 3
municipis de Chiapas, México

Localització
México, Chiapas,
Mpios Tonalà,
Pijijiapan,

3163 Resposta d’emergència a la Sierra i México, Chiapas,
la Costa de Chiapas: elaboració de Mpio Tonalà
plans de gestió de riscos i
resiliència en municipis afectats pel
terratrèmol de Mèxic

Presentat
Centro de
Derechos
Humanos Digna
Ochoa A.C.
IDESMACInstituto de
Desarrollo
Sustentable de
Mesoamérica
A.C.

Situació
actual
Actiu

Actiu

IRAK- KURDISTAN: P.3116 RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES
TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
Núm.

Títol

3118 Contribuir a l'exercici real del dret a
la salut de les persones
desplaçades internes a Erbil, El
Kurdistan, afectades pel terratrèmol
i la guerra
3178 Contribuir a l´accés a la salut de les
persones afectades pel terratrèmol
a la ciutat de Darbandikhan, AlSalaiminiya, Kurdistan iraquià

Localització

Presentat

Erbil, Kurdistan
iraquià

ACP- Associació
Catalana per la
Pau

Darbandikhan, AlSalaiminiya,
Kurdistan iraquià

ACP- Associació
Catalana per la
Pau

DEL

Situació
actual
Actiu

Actiu

Àfrica Subsahariana pateix crisis agudes sense impacte mediàtic, que anomenem “Crisis
Silenciades” i que proposem tenir-les en compte. L’any 2018
•

Projecte 3068. En el marc del Conveni EREC (Equip de Rescat en Emergències de
Catalunya) estem en fase d’identificació d’accions d’AH vinculades a Món Local Refugi a
Àfrica Occidental a Níger

•

Crisi humanitària al Corn d’Àfrica.

Núm.

Títol

3196 Ajut alimentari a poblacions
afectades per la fam al Sahel
3214 Programa alimentari d’emergència
per a persones refugiades del
Iemen a Djibouti

Localització

Presentat

Burkina Faso

Aigua pel Sahel

Djibouti

ACP

Situació
actual
Actiu
Actiu
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Campanya Món Local Refugi
p.2833. CAMPANYA DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT
A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA
La Campanya se situa dins un escenari europeu d’incompliment dels compromisos d’acollida i
vulneració flagrant dels drets humans de les persones que fugen. Els acords de la UE amb
Turquia han deixat un balanç de més de 50.000 persones atrapades i malvivint a Grècia i als
Balcans, que esperen, en espais improvisats i indignes, la decisió de les autoritats europees al
seu dret de demanar asil. A la mediterrània central i occidental, la situació és igualment greu.
Milers de persones atrapades i un gran nombre de persones que han perdut, i perden, la vida al
mar intentant arribar a Europa.
Aquests escenaris situen la crisi com un fenomen de llarga durada amb conseqüències
dramàtiques per a milions de persones desplaçades de manera forçada amb necessitats de
protecció i ajut humanitari urgent.
El context d’intervenció és altament canviant i impredictible i demanda respostes ràpides. El
suport dels ens locals a la tasca de les entitats i els municipis que estan actuant a la zona de la
crisi, tant a les rutes de fugida com als països d’origen i de primera acollida, és crucial.
Es necessiten recursos per fer front a l’emergència generada en les rutes de fugida i trànsit a la
Frontera Sud i a la ruta de la mediterrània oriental. Es proposen accions de suport a les
persones refugiades acompanyant l’assistència en les rutes de fugida per pal·liar el patiment
d’aquestes persones, i treballar en les causes de la seva fugida donant suport als municipis que
es troben en la ruta, desplegant iniciatives de cooperació tècnica en matèria de Gestió de
Residus Sòlids, Inclusió social i Integració de població refugiada i altres que es puguin
identificar, a països de primera acollida i Europa (països dins i fora de l’espai Schengen)
Les accions que s’han dut a terme en el marc de la Campanya Món Local Refugi durant l’any
2018, abracen quatre components:
Accions

Enunciats

Accions

Identificació
d'accions i
actors

Identificació de socis locals i respostes
a països de les Rutes de la
Mediterrània Oriental i Frontera Sud

Identificació de socis i respostes:
o Marroc
o Grècia

Formulació

Revisió o acompanyament en el
procés de formulació de projectes

Acompanyament en la formulació de
projectes d'AH:
o Marroc
o Grècia
o Jordània

Seguiment

Seguiment de projectes d’AH sobre
terreny: Visites a terreny i accions
d’acompanyament a Catalunya

Visites sobre terreny a:
o Grècia (Gener 2018)
o Jordània (abril 2018)
o Marroc (setembre 2018)
o Líban (octubre 2018)

Gestió

Reunions de seguiment a Catalunya
amb les entitats implicades

Reclamació d’informes narratius i
econòmics a les entitats

La Campanya Món Local Refugi s’ha desplegat en tres línies d’acció: Projectes d’Acció
Humanitària, de Educació per al Desenvolupament i accions de Denúncia i Acollida a
Catalunya:
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1- Projectes actius d’Acció Humanitària gestionats durant l’any 2018
Europa
Núm.

Títol

Localització

3059 Programa de Suport socioeducatiu i
de recuperació emocional per als
refugiats de Grècia
3082 Suport legal i assistència per una
estada digna per a població
refugiada a Grècia i corredor dels
Balcans
3119 Projecte ASTRAL II: suport a les
tasques de salvament marítim a la
mediterrània central

Grècia, Atenes i
Tessalònica

3180 Proposta de cooperació tècnica de
ciutat a ciutat en matèria d´inclusió
social i integració de població
refugiada a Creta

Grècia
Illa de Lesbos

Presentat i
executat
Fundació ACSAR

Situació
actual
Actiu

La Garriga
Societat Civil i
Lesbos Legal
Center
Proactiva Open
Arms

Actiu

Creta, Grècia

Fons CatalàFundació ACSAR

Obert
2018Actiu

3184 Proactiva Open Arms - Salvament
marítim a la mediterrània central

Malta

Proactiva Open
Arms

3235 Protegir , prevenir i donar resposta
humanitària front la VBG- Violència
Basada en Gènere al Governorat
de Zarqa, Jordània

Governorat de
Zarqa, ciutat de
Rusaifeh

ACP-AWO Arab
Women
Organization

Obert
2018Actiu
Obert
2018Actiu

Localització

Presentat i
executat
PNUD Líban +
Al Fayhaa Union
of Municipalities

Situació
actual
Finalitzat

ALC- Socours
Popular Libanés

Actiu

Malta- Ruta
Mediterrània
Central

Actiu

Països de Primera Acollida i Origen
Núm.

Títol

3024 Acord de les cooperacions
catalanes amb el PNUD del Líban:
projecte de suport a les comunitats
d'acollida al Líban
3057 Contribuir a l’exercici real del Dret a
la Salut de la població refugiada
síria i libanesa més vulnerable, a
Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.
3081 Prevenció de la situació de
patiment extrem i la violació dels
drets de les persones migrants en
situació flotant a la riba sud de
l’Estret de Gibraltar
3084 Reforçant el benestar psicosocial
de la infància refugiada de
palestina, del Líban i de Síria al
Nord del Líban

Líban, àrea d’ Al
Fayhaa

Líban, Akkar, Mpi
Aarsal- Vall de
Bekaa

Marroc- Ruta
AHLAM- Marroc
Mediterrània
occidental- Regió
de Tànger-TetuanAlhuceimas
Líban, Camp de
UNRWA
refugiats de
Beddawi, Trípoli

Finalitzat

Actiu
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3118 Contribuir a l’exercici real del dret a Kurdistan- Irak
la salut de les persones
internament desplaçades a la regió
d’Erbil, Kurdistan, Iraq afectades
per la guerra i el terratrèmol
3154 Diagnòstic sobre la gestió urbana
Jordània, Mpi de
de residus al nord de Jordània
Mafraq

ACP- Iraqi AlAmal Association

Actiu

Fons CatalàAMB- Medcités

Actiu

3172 Assistència urgent a població
refugiada desplaçada per la guerra
a síria
3173 Millorada l’atenció medicosocial de
les comunitats afectades pel
conflicte a síria (població local i
refugiada) al líban
3178 Contribuir a l´accés a la salut de les
persones afectades pel terratrèmol
a la ciutat de Darbandikhan, AlSalaiminiya, Kurdistan iraquià
3181 Formació en electricitat industrial
per joves palestins refugiats al
camp de Bourg el Shemali

Síria

ACNUR, Cor
Gospel Sant
Cugat
Creu Roja
Catalunya

Obert
2018Actiu
Obert
2018Actiu

Líban, Camp
Bourg el Shemali,
Tir

BAAS-BEIT
ATFAL
ASSUMOUD

Obert
2018Actiu

3235 Protegir , prevenir i donar resposta
humanitària front la VBG- Violència
Basada en Gènere al Governorat
de Zarqa, Jordània

Jordània,
Governorat de
Zarqa, ciutat de
Rusaifeh

ACP-AWO Arab
Women
Organization

Obert
2018Actiu

3244 Millora de les condicions per
afavorir el benestar i l’educació dels
menors de famílies migrants i
refugiades a la regió de Tànger

Marroc- Ruta
AHLAM- Marroc
Mediterrània
occidental- Regió
de Tànger-TetuanAlhuceimas

Obert
2018Actiu

Líban, Mpis de
Marwanieh,
Besarieh, Ankoun,
Ansarieh i Joun.
Kurdistan- Irak
ACP- Iraqi AlAmal Association

Obert
2018Actiu

2- Accions d’Educació per al desenvolupament i per la Justícia global i accions de
denúncia
Durant l’any 2018 s’ha treballat en el tancament dels projectes d’EpD aprovats en el marc de la
Campanya Món local Refugi.
Des d’una vessant de denúncia, s’ha seguit treballant en sensibilitzar els ajuntaments de la
importància de la cooperació al desenvolupament per atacar les causes dels conflictes, més
enllà de gestionar les conseqüències, que en aquest cas són els refugiats.
En matèria de lobby i de denúncia, en el marc de la Campanya Món Local Refugi s’han dut a
terme les següents accions:
 Durant l’any 2018 s’ha redactat i enviat als ajuntaments catalans la moció “Els Governs
locals de Catalunya en suport a Proactiva Open Arms”. Aquesta moció ha estat
adoptada per 54 ajuntaments catalans.
 En el marc del Dia del Refugiat, el Fons català ha redactat i enviat als ajuntaments
catalans el pronunciament “El Món Local català davant la realitat de refugi a l’Estat
espanyol”, al qual si han adherit 29 ajuntaments.
 El Fons Català se suma a la Campanya de recollida de firmes per la ICE- Inicitaiva
Ciutadana Europea- contra la criminalització de les organitzacions que donen suport a
les persones refugiades.
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El Fons Català aporta el seu logo a la web https://www.weareawelcomingeurope.eu/
com a entitat col·laboradora per difondre la ICE entre els ajuntaments socis per que al
seu torn ho facin arribar a les entitats del municipi, que són les que poden promoure
activament la recollida de signatures.
3- Accions vinculades a l’Acollida a casa nostra
Durant l’any 2018 s’ha participat en els espais de coordinació, en gestió de l’acollida de
persones refugiades, creats:
▪

Xarxa Catalana de Ciutats Refugi:
o 02/03/18: Reunió a Sant Boi de Llobregat
o 22/05/18: Reunió a Sant Boi de Llobregat

▪

Comitè d’Acollida de la Generalitat de Catalunya
o 17/05/18: Reunió a la seu de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, a
Barcelona

Participació a Jornades i Conferències
Durant l’any 2018 s’ha participat en les següents jornades i conferències relacionades en el
camp de l’acollida de persones refugiades:
▪

22 de febrer de 2018 a Barcelona al Pati Llimona: Jornada Els reptes de l’Acollida de
les persones refugiades

▪

03 de maig de 2018 a Barcelona al Palau Macaya: Jornada de debat sobre l‘acollida,
atenció i integració social de Refugiats de guerra: Reptes en la gestió i integració
social, organitzada per la Fundació ACSAR. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
presenta l’experiència del disseny i aplicació del seu Pla d’Acollida.

▪

14 i 15 de juny de 2018 a Grècia, a la Universitat d’Atenes: International Conference:
Promoting social inclusion and local integration of refugees: best practices and
innovative tools, organitzada per la Fundació ACSAR en el marc del projecte
UNINTEGRA. El Fons Català presentem la ponència: el rol dels municipis en el procés
d’inclusió i integració de població refugiada. L’Ajuntament de Sabadell presenta
l’experiència del disseny i aplicació del seu Pla d’Acollida.

▪

13 de juliol 2018 a Girona: Seminari Europa Fortalesa, organitzat per la Universitat de
Girona i el DESC on hi participen entitats del Nord i del Sud que estan treballant a la
frontera Sud i a la ruta oriental en matèria jurídica i d’incidència.

▪

07 de novembre de 2018 a Barcelona al CIDOB: Seminari sobre l’Acollida de persones
refugiades en la Mediterrània Oriental, organitzada per l’AMB

Trobades a Catalunya amb entitats i els seus socis locals a països de primera acollida i
Europa
En el marc del desplegament de la Campanya Món Local Refugi del Fons Català i la voluntat de
reflexionar i aprendre de reptes de l’acollida i protecció de persones refugiades, durant l’any
2018 ens hem trobat a Catalunya amb un seguit d’entitas catalanes i les seves sòcies locals:
▪

23 de febrer de 2018: Trobada amb l’ASL- Associació Catalunya Líban, l’ACP i Rima
Krounbi, sotsalcaldessa d’Arsaal, Líban
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▪

06 d’abril de 2018 a La Garriga: Trobada d’ajuntaments catalans que han donat suport
al projecte 3082 amb Lorraine Leete, membre del Legal Lesvos Center ubicat a Mytillini,
a la Illa de Lesvos, Grècia.

▪

08 de novembre de 2018: Trobada Trobada amb l’ASL- Associació Catalunya Líban,
l’ACP amb Najwa Frossine de la LLWR-Legue for Lebanese Women’s Rights) , Mariam
Chmais de la Mousawat Association-ardeh Boutros for Women’s Work (MWB) i Wala’a
Nabeel de l’Arab Women organization of Jordan (AWO)

Accés a fons externs
Ens presentem com a socis a la convocatòria de la UE: MED-PRO: northern MEDiterranean
CSOs network for the early identification and PROtection of victims of Human Beings
Trafficking, amb:
Partners
MondoDonna-Itàlia
Foundation WeWorld GVC- Itàlia
Symbiosis- Grècia
Fundación Salud y Comunidad- Catalunya
Center of Interdisciplinary Science Promotion and Innovative Research Exploration
Municipality of Bologna, Itàlia
Fons Català, Catalunya
La convocatòria està pendent de resolució.
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Unitat d’Avaluació
El Pla d’avaluació 2018 ha contemplat la realització de dues avaluacions, a Equador i
Nicaragua. L’avaluació a l’Equador està emmarcada en el Programa de Cooperació Tècnica
desplegat pel Fons Català a la zona devastada pel terratrèmol del 2016, dins del sector d’Acció
Humanitària: Reconstrucció i recuperació en clau local i de post- emergència. La segona
avaluació és un encàrrec dels tres Fons de ses illes: Fons Mallorquí, Fons Menorquí i Fons
Pitiús, per avaluar el procés de col·laboració desplegat a Nicaragua durant els darrers 10 anys.
Les dues avaluacions estan enfocades a rendició de comptes vers les administracions
públiques implicades i la ciutadania i en clau d’aprenentatge i lliçons apreses. Destaquem, com
l’any passat, que les dues avaluacions programades són conjuntes i s’han concertat, la
primera, amb la DIBA- Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i, la segona, amb els
Fons Mallorquí, Fons Menorquí i Fons Pitiús
Les dues avaluacions, a Equador i Nicaragua, estan articulades a processos de
desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement. Aprenentatge i
rendició de comptes.
Equador
Avaluació final del p. 3020. Cooperació Tècnica de municipi a municipi en clau post terratrèmol
a Manabí, Equador, realitzat pel Fons Català, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona, el PNUD Equador i l’AME- Asociación de Municipios de Ecuador. L’avaluació és
conjunta amb la DIBA- Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona
S’ha realitzat el treball de gabinet i el disseny metodològic, que inclou la matriu d’avaluació i les
eines per captar informació. El treball de camp a Equador s’ha fet del 18 de novembre al 5 de
desembre de 2018.
Actors implicats: A Catalunya: Fons Català, DIBA, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de
L’Hospitalet i Consell Comarcal del Maresme. A Equador: Asociación de Municipalidades de
Ecuador- AME Matriz i UTR 4 Manabí, 5 Mpis-GADM Tosagua, San Vicente, Jaramijó,
Rocafuerte i Junin i MAG- Ministerio de Agricultura y Ganadería
Nicaragua
Avaluació estratègica conjunta del projecte 3179. 10 anys de cooperació local dels municipis de
ses illes a Madriz, Nicaragua a través del Fons Mallorquí, Fons Menorquí i Fons Pitiús.
L’avaluació és conjunta amb els Fons Mallorquí, Fons Menorquí i Fons Pitiús.
S’han realitzat dos tallers de disseny d’avaluació amb els tres Fons: 07 de juny 2018 i 05 de
novembre de 2018. S’han finalitzat les fases de gabinet i de disseny metodològic. El treball de
Camp s’ha hagut de posposar a maig 2019 a causa de la situació de crisi que viu Nicaragua.
Actors implicats: A Ses Illes: Fons Mallorquí, Fons Menorquí i Fons Pitiús. A Nicaragua. UCOM,
Municipis de Totogalpa, Palacagüina, Yalagüina, San Lucas i Telpaneca
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Comissió de Municipalisme
Durant l’any 2018 des de la Comissió de Municipalisme s’ha treballat en el desplegament del
Programa de Cooperació Tècnica.
La cooperació tècnica municipal és una eina de solidaritat entre municipis de diferents països.
Consisteix en l’intercanvi de coneixements, tecnologies i experiències entre entitats locals i els
seus equivalents en països del sud. El seu principal fi és millorar les capacitats d’organització
interna i la qualitat dels serveis públics dels municipis implicats.
La cooperació tècnica municipal permet anar més enllà del model operatiu de cooperació
assistencial; en aquest sentit, permet transversalitzar diferents departaments municipals i
augmentar el valor afegit de la cooperació local. El motor principal d’aquest tipus d’iniciativa són
els tècnics/ques que, voluntàriament, traspassen els seus coneixements i habilitats
professionals a tercers i, d’aquesta manera, n’augmenten les capacitats i l’autonomia. Els
tècnics/ques, al seu torn, gaudeixen de noves experiències i creixen professionalment revivint
processos i assumint nous reptes. Lluny de ser una acció caritativa, es tracta d’una relació
entre iguals, d’un intercanvi obert que genera un benefici mutu.
La cooperació tècnica municipal depèn de la coordinació i de la comunicació entre diferents
actors: l’equip tècnic municipal; l’àrea de cooperació internacional i el Fons Català que dona
cohesió i suport als diferents ajuntaments catalans en matèria de i en garanteix la coherència
en la gestió dels recursos i la continuïtat dels projectes més enllà dels canvis polítics.
Durant l’any 2018 i en el marc del programa de Cooperació Tècnica del Fons Català, s’han
creat les següents eines per facilitar el desplegament del Programa:

-

Pàgina web: www.fonscatala.org/cooperaciotecnica

-

Base de Dades de Cooperació Tècnica Municipal catalana: a l’acabar l’any 2018 s’estava
revisant l’aplicatiu per millorar la transició del procés de’inscripció i buidatge a la Base de
Dades, per part dels tècnics i tècniques interessats en implicar-se en processos de
Cooperació Tècnica.

-

Fulletó “Sis claus per entendre la cooperació tècnica municipal” traduït al castellà, anglès i
francès. S’han imprès fulletons en català que s’han distribuït als ajuntaments socis.

PROGRAMA DE COOPERACIÓ TÈCNICA DEL FONS CATALÀ: RESUM DE
PROCESSOS DESPLEGATS DURANT L’ANY 2018
Durant l’any 2018 s’han gestionat 5 processos de Cooperació Tècnica a Sud-Amèrica. Un a
Bolívia i quatre a l’Equador:

AMÈRICA DEL SUD
Intervenció

Sector competències

Modalitat

Actors implicats ( a més
del Fons Català
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p. 2902 CIUTAT A
Gestió Integral
CIUTAT, COOPERACIÓ de Residus
TÈCNICA SANT
Sòlids
CUGAT-TARIJA:
SUPORT A LA GESTIÓ
INTEGRAL DE
RESIDUS SÒLIDS

CT Nord- Sud
AT especialitzades
anuals:
2018 (juliol): 2 tècnics
SC a Tarija

Ajunt. Sant Cugat del
Vallès:
o Departament de
Cooperació
o Àrea Qualitat i
Territori
GAD Tarija- EMAT

Bolívia, Tarija
p. 2939 CIUTAT A
Atenció
CIUTAT, COOPERACIÓ Ciutadana, Arxiu
TÈCNICA SANT
i Tecnologia
CUGAT-COTACACHI:
SUPORT A L´OFICINA
D´ATENCIÓ
CIUTADANA

CT Nord- Sud
2018 (Novembre): 1
tècnica St Cugat a
Cotacachi

Aj. Sant Cugat del Vallès:
o Departament de
Cooperació
o OAC- Oficina
d'Atenció
Ciutadana
GADM Cotacachi

Equador, Cotacachi
p.3020 COOPERACIÓ
TÈCNICA DE MUNICIPI
A MUNICIPI EN CLAU
POST-TERRATRÈMOL
A MANABÍ, EQUADOR

Aigua i
Sanejament i
Gestió de
Residus

Equador, Manabí,
Tosagua

CT Nord- Sud:
Ajuntament de
L’Hospitalet i GADM
Tosagua
2018 (agost): 1 Tècnic
L’H a Tosagua
2018 (novembre):
avaluació intermèdia
conjunta

p.3020 COOPERACIÓ
TÈCNICA DE MUNICIPI
A MUNICIPI EN CLAU
POST-TERRATRÈMOL
A MANABÍ, EQUADOR
Equador, Manabí, Junin

promoció
econòmica i
recuperació de
mitjans de vida:
finances i gestió
empreses
socials,
producció,
transformació i
comercialització
de productes
agropecuaris.

CT Sud- Sud:

A Catalunya:
Fons Català
DIBA
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de
L’Hospitalet
A Equador:
Asociación
Municipalidades de
Ecuador- AME Matriz i
UTR 4
GADM Tosagua
A Catalunya:

MAG- Ministerio de
Fons Català
Agricultura y Ganadería DIBA
y el
Ajuntament de Barcelona
GADM Junín
A Equador:
Octubre i Novembre
2018
Asociación
Municipalidades de
3 tècnics especialistes Ecuador- AME Matriz i
del MAG
UTR 4
MAG- Ministerio de
2018 (novembre):
Agricultura y Ganadería
avaluació intermèdia
GADM Junín
conjunta
21 Organitzacions
agraries
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p.3020 COOPERACIÓ
TÈCNICA DE MUNICIPI
A MUNICIPI EN CLAU
POST-TERRATRÈMOL
A MANABÍ, EQUADOR
Equador, Manabí,
Tosagua, San
Vicente,Jaramijó,
Rocafuerte i Junin

Aigua i
Sanejament
Gestió de
Residus
Gestió de Riscos
i Desastres a
zones
costaneres

CT Sud- Sud:

A Catalunya:

AME Matriz i UTR 4 y 5 Fons Català
GADM: Tosagua, San
DIBA
Vicente,Jaramijó,
Ajuntament de Barcelona
Rocafuerte i Junin
A Equador:
Juliol 2018- gener 2019
Asociación
6 tècnics especialistes Municipalidades de
de l’AME Matriz i UTR4 Ecuador- AME Matriz i
UTR 4
2018 (novembre):
5 GADM: Tosagua, San
avaluació intermèdia
Vicente,Jaramijó,
conjunta
Rocafuerte i Junin

CENTREAMÈRICA
Durant l’any 2018 s’han gestionat tres processos de Cooperació Tècnica a Centre-Amèrica. Un
a Guatemala, un a Nicaragua i un a El Salvador:

Intervenció
p. 2910 PROJECTE
PILOT DE GESTIÓ
INTEGRAL DE
RESIDUS SÒLIDS A LA
MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DE LA
CONCA DEL LLAC
PETÉN ITZÀ

Sector competències

Gestió Integral de CT Nord- Sud- AT
Residus Sòlids
especialitzada
2017: 3 tècnics SC a
Petén per fer un
diagnòstic i un pla de
futures actuacions
2018: 2 tècnics SC al
municipi de San
Andrés, Petén.

Guatemala, Petén
p. 2770
ORGANITZACIÓ DE
L´ACADÈMIA DE
LLENGUA INDÍGENA
MISKITU PER
REVITALITZAR-LA I
NORMALITZAR-LA AL
MUNICIPI DE PUERTO
CABEZAS-BILWI
Nicaragua- RAAN
p. 2330 GRANJA DE
POLLASTRES
D’ENGREIX A TOROLA
El Salvador, Morazán

Modalitat

Educació, cultura
i patrimoni

CT Nord- Sud- AT
experta

Actors implicats ( a més
del Fons Català
Ajunt. Sant Cugat del
Vallès:
o Departament de
Cooperació
o Àrea Qualitat i
Territori
Mancomunitat de
Municipis de la Conca del
Llac Peten Itzá- Mpi de
San Andrés
Aj. Vilafranca del
Penedès

2018: AT de dues
lingüistes catalanes a
Bilwi (maig) per fer un
diagnòstic d’usos de la
llengua miskita i definir
les prioritats de
l’Acadèmia
Desenvolupament
local,
agermanament
N-S

CT Sud- Sud- AT
experta
2018: AT de CECADE
per enfortir les
capacitats en el marc
de l’agermanament
amb FornellsX3

Aj. Fornells de la Selva
FornellsX3
CECADE

ORIENT MITJÀ
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Durant l’any 2018 s’ha gestionat 1 procés de Cooperació Tècnica a Jordània, a l’Orient Mitjà:
Intervenció

Sector Modalitat
competències

Actors implicats

p.3154 DIAGNÒSTIC
SOBRE LA GESTIÓ
URBANA DE RESIDUS AL
NORD DE JORDÀNIA

Gestió Integral Identificació d’AT
de Residus
especialitzades en
Sòlids-GIRS
matèria de GIRS:
Contractació de servei
de consultoria per
identificar els
municipis receptors i
les necessitats de CT

Catalunya:

Jordània, Mpi Mafraq

AMB
Medcités
Jordània:
Municipì de Mafraq

2018-abril: Missió
interinstitucional a
Jordània

ÀFRICA OCCIDENTAL
Durant l’any 2018 s’ha gestionat 1 procés de Cooperació Tècnica a Gàmbia i Catalunya:
Intervenció

p.3160 COOPERACIÓ
TÈCNICA DEL CBS
GIRONÈS-SALT SOBRE
PREVENCIÓ DE LA MGF
EN EL MARC DEL
PROJECTE IMPULSAT
PER LA FUNDACIÓ
WASSU-UAB

Sector competènci
es
Salut,
Serveis
socials,
Cohesió
social

Gàmbia/Catalunya

Modalitat i accions
realitzades

Actors implicats

Enfortiment de
capacitats del personal
tècnic del CBS Gironès
– Salt en la prestació
dels serveis socials a
les persones d’origen
gambià, especialment
en l’àmbit de la MGF i
altres formes de
violències contra les
dones

Catalunya:
Consorci de Benestar
Social Gironès Salt,
Wassu UAB, Fons Català
Gàmbia:
Wassu Kafo; Comissió de
Treball del Parlament
Gambià sobre prevenció
de la MGF

EUROPA
Durant l’any 2018 s’ha gestionat 1 procés de Cooperació Tècnica a Grècia, en el marc de la
Campanya Món Local Refugi:
Intervenció

Sector Modalitat
competències

Actors implicats

p.3180 PROGRAMA DE
COOPERACIÓ TÈCNICA
DE CIUTAT A CIUTAT EN
MATÈRIA D’INTEGRACIÓ
SOCIAL DE POBLACIÓ
REFUGIADA A CRETA,
GRÈCIA
Grècia, Illa de Creta:
Municipis de: Iraklio,
Sitià i Hanià

Integració
Social
Refugiades de
Guerra

Catalunya:
Ajuntament de Sant Boi
Fundació ACSAR

CT Nord- Sud
Identificació d’AT
especialitzades en
Integració Social a
Creta
2018: Participació a la
Conferència Int.
d’Integració de
població refugiadaAcollida (14 i 15 juny)

Creta:
HDA i Ajuntaments de
Iraklio, Sitià i Hanià
ACNUR
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Grup de Treball de l’Aigua
Es mandat del Grup de l’Aigua: Millorar la governança local i legitimar la cooperació des dels
municipis a través de millorar la qualitat de la cooperació descentralitzada en el sector aigua i
sanejament a través del treball en xarxa que integri actors catalans i dels països del Sud, a
través de:
1. Millora de les capacitats dels governs locals en matèria de gestió pública de l’aigua
2. Transversalitzar la política de cooperació dins l’estructura municipal amb altres
departaments municipals
3. Promoure el debat i l’intercanvi d’experiències sobre models de cooperació en temes
d’aigua i sanejament entre actors.
4. Posar en valor el paper dels municipis en la prestació dels serveis d’aigua i com a actor
estratègic de la cooperació internacional, incidint en les polítiques de cooperació i
sensibilitzant a la població.
PRINCIPALS ACCIONS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 2018
Tot i les dificultats econòmiques d’aquest any 2018 del Grup de Treball de l’Aigua del FCCD,
s’han pogut portar a terme diferents accions, en part gràcies a finançament extern al GT de
l’Aigua i a romanents de l’any anterior. A continuació es detallen el conjunt d’activitats portades
a terme aquest any 2018.
Campanya Som Aigua. Una any mes s’han portat a terme diferents accions de sensibilització
en aigua i sanejament en el marc de la campanya Som Aigua.
En concret, al mes d’abril a Barberà del Vallés, amb una gran assistència de públic, es va
celebrar una actuació de l’espectacle de circ (Els Exploradors de l’Aigua) que versa sobra la
temàtica de l’aigua, la cooperació i la solidaritat. També hi ha pendent una actuació de titelles
“La Memòria de l’Aigua” a l’auditori el 2 de desembre de 2018 i una pintada mural
col·laborativa al municipi per decorar la caseta de bombament del pou Maria Feliu de Barberà
del Vallès. A més a més, s’està donant suport en el disseny de material de difusió i de diferents
canals de comunicació per tal de permetre una gran afluència i participació als actes.
A través del catàleg d’Accions d’EpD de la Diputació de Barcelona s’han pogut fer 6
actuacions de circ d’Els Exploradors de l’Aigua als municipis de Vic, Sant Adrià del Besós,
Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Premià de Dalt i Sant Iscle de Vallalta.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, també s’ha estat treballant la campanya Som
Aigua a Vilanova i la Geltrú. S’ha creat un nou espectacle de titelles, clown i música que
versa sobre la situació de l’aigua i el sanejament a nivell mundial, el gènere i la mercantilització
del recurs que es troba a disposició de la campanya per a ser replicat a altres municipis. El 20
d’octubre es va inaugurar a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú davant d’unes 200
persones de públic. El mateix dia 20, també es va presentar l’exposició l’Aigua aquí i allà que
mostra la situació d’aquest recurs a nivell mundial, el paper de la companyia pública d’aigües
de Vilanova i el paper de la oficina de cooperació del municipi en el seu afany per acomplir
l’ODS 6 tant al municipi com a través dels projectes de cooperació al desenvolupament que es
fan amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. També es va fer una campanya de
sensibilització a través de la factura d’aigua de la companyia de Vilanova i la Geltrú a través
d’un díptic que s’ha fet arribar a totes les llars del municipi. A més a més, s’ha filmat dues
capsules de vídeo que posen de manifest la visió de l’aigua i el sanejament de diferents
col·lectius: els nens sahrauís i Dones amb Memòria, un col·lectiu que es reuneix cada dimarts
per parlar de fites històriques del municipi i en aquest cas van parlar de la Manifestació de les
Galledes, fet que va portar el municipi a re municipalitzar l’aigua. Aquest dos vídeos es van
presentar al programa El Raconet de Canal Blau, amb la presencia de la regidora de
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cooperació Blanca Albà i el tècnic de sensibilització d’ESF Martí Kubesch. A més a més,
l’Ajuntament de Vilanova s’ha encarregat de fer difusió de la campanya mitjançant les xarxes
socials oficials del municipi.
Creació d'eines en matèria d'aigua i drets humans: Mapa interactiu aigua i cooperació
(ampliació)- http://aiguaicooperacio.cat/
Durant l’any 2018 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. Aquest any, s’ha treballat en 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. Tots aquest projectes ja es troben pujats a la base de
dades tot i que s’està treballant en aconseguir fotografies dels projectes actuals i en la correcta
visualització dels projectes que es composen de més d’una fase localitzats al mateix municipi.
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: Cisjordània, Palestina
Una vegada es va tenir l’informe Estudi de necessitats de cooperació tècnica en matèria del
cicle integral de l’aigua a Cisjordània, Palestina, desenvolupat per la consultora MIMAT en
coordinació amb l’equip del Fons Català i ESF es va procedir a organitzar una visita de camp
mitjançant una Missió Tècnica a Cisjordània, per tal de conèixer: el territori, les entitats, les
necessitats i demandes, les dificultats i el Pla Director d’Aigua. Així mateix, també es va fer una
exploració de vies per treballar amb ajuntaments, conèixer la gran diversitat d'entitats i fer la
identificació futura de propostes vinculades al cicle de l’aigua en un context d’ocupació.
A l’abril de 2018 es van desplaçar a terreny les següents persones: Victòria Planas i Toni Royo
del FCCD i Marti Kubesch d’ESF.
Seguidament es va demanar a 4 de les entitats visitades presencialment que presentessin una
proposta de projecte en el marc del cicle integral de l’aigua pel valor dels recursos disponibles
(25.000€). Davant la possibilitat de poder augmentar els fons destinats a Cisjordània, es va
decidir aprovar els projectes presentats a les següents entitats: ARIJ (The Applied Research
Institute – Jerusalem) i a UAWC (Union of Agricultural Work Committees). Actualment les dues
entitats es troben executant els respectius projectes aprovats i s’està fent el respectiu
seguiment.
Coordinació amb altres actors i incidència en xarxes de cooperació locals, estatals i
internacionals de cooperació en aigua i sanejament
El dia 22 de març de 2018, 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. La informació
també va incloure les activitats que previstes per el GT de l’Aigua del FCCD.
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.
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Àrea de Drets Humans
-

Taller de presentació de projectes identificats a Colòmbia i el Sàhara Occidental per fer el
retorn dels viatges a Colòmbia i els campaments sahrauís (29/01)

-

Missió a Palestina entre el 14-22/04 amb els objectius següents:
a) Reunir-se amb ONG palestines i israelianes de drets humans que treballen en els
àmbits del desenvolupament urbanístic sostenible, el mediambient, l’habitatge i
l’ocupabilitat
b) Identificar les ONG que participaran en un projecte de formació a Catalunya adreçat a
municipis catalans interessats en desenvolupar programes d’Assistències Tècniques

-

-

-

-

Viatge a Viena (22-24/05) per assistir a la conferència internacional Viena+25 que repassa els
25 anys d’assoliments d’ençà la Conferència Mundial de Drets Humans de Viena (1993).
Assistència als grups de treball per establir una xarxa de ciutats de drets humans.
Encàrrec de l’Estudi de l’aplicació de l’Enfocament Basat en Drets Humans a cinc polítiques
públiques municipals (Cooperació, Aigua i sanejament, Nova Ciutadania, Contractació i
compra pública ètica, Habitatge) finançat amb recursos del conveni del Fons Català amb
l’Ajuntament de Barcelona. Reunions de planificació de l’Estudi amb l’ajuntament de
Barcelona.
Planificació de la campanya sobre Maras/pandilles al Triangle Nord de Centramèrica
impulsada amb recursos de la Diputació de Tarragona. Primera reunió del grup motor de la
campanya (05/11). Realització dels encàrrecs per l’elaboració dels continguts.
Assistència al Congrés de Drets Humans i ODS a València (25/10-26/10)
Assistència a la Jornada sobre compra pública ètica a Barcelona (31/10)
Assistència a la conferència Cities for rights a Barcelona (10-11/12) organitzada per
l’ajuntament de Barcelona.
Assistència a les reunions de la Taula Catalana per la Pau i el Drets Humans a Colòmbia
Assistència a les reunions tècniques de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau
Seguiment dels projectes 3104 “Tornar a Al-Ma’in a Palestina” i 3123 “Suport als col·lectius
de dones diverses del Nord del Cauca de Colòmbia”.
Elaboració i impuls de la moció de suport als defensors de DDHH a Colòmbia (22/03)
acordada amb Amnistia Internacional i Taula per Colòmbia
Elaboració i impuls de la moció contra la venda d’armes a l’Aràbia Saudita (04/12)

Comissió de Drets Humans
-

-

Reunions amb l’IDHC, Amnistia Internacional, Observatori DESC, Creu Roja, la Xarxa
de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) i Terrassa, per conèixer el
treball al voltant de la Carta de Salvaguarda dels drets humans a la ciutat
Realització de tres reunions (05/06/18, 27/09/18, 04/12/18)

Projecte Ciutats Defensores de Drets Humans (edicions de primavera i tardor)
-

-

Creació i coordinació d’una segona edició anual del projecte Ciutats Defensores dels
Drets Humans (P3182, edició de primavera) que correspon a la VI edició del projecte
amb 10 nous ajuntaments (Caldes de Montbui, Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet
del Vallès, Reus, Rubí, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú) celebrada entre el 8-14/05
Coordinació de la VII edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans
(P3183, edició de tardor) amb els 15 ajuntaments de l’edició de tardor (Barberà del
Vallès, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Girona,
Granollers, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan
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-

Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Viladecans)
celebrada entre el 30/09-12/10
Coordinació de la VIII edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans
(P3301, edició de primavera) amb els 11 ajuntaments de l’edició de primavera (Caldes
de Montbui, Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sabadell,
Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú) que
se celebrarà el 2019 (31/03-06/04)

Dinamització de la Comissió executiva de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris
amb el Poble Sahrauí (CCASPS)
Elaboració del Pla Estratègic de cooperació de la CCASPS 2018-2022 a partir d’un
procés de consulta a 28 municipis socis de la CCASPS i 35 entrevistes a a ens locals,
entitats pro-Sàhara, la Delegació del Frente Polisario a Catalunya i la persona
coordinadora del programa Vacances en Pau a Catalunya de la Coordinadora Estatal
de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara).
- Viatge al País Basc per reunir-nos amb la Unidad de Coordinación Sáhara (UCS)
d’Euskal Fondoa i l’Associació Amics de la RASD a Vitòria (26/03) en el marc de
l’elaboració del Pla Estratègic de cooperació de la CCASPS
- Taller propositiu per l'elaboració del Pla Estratègic de Cooperació amb el Sàhara
Occidental (17/05) amb presència de 17 municipis
- Actualització de la web de la CCASPS
- Realització de sis reunions de la Comissió Executiva de la CCASPS (07/02, 31/05,
19/07, 18/09, 15/11, 19/12)
- Creació del Grup de Treball Sàhara Occidental i realització de dues reunions (21/09,
19/12) per l’elaboració del Pla anual 2019 de la CCASPS
- Seguiment del projecte 3148 “Suport al manteniment del laboratori i de la producció
local de medicaments essencials als campaments de refugiats“
- Viatge polític als campaments sahrauís entre l’1-5/05 (projecte 3168) amb participació
de 9 municipis (Terrassa, Sabadell, Viladecans, Santa Perpètua de la Mogoda, Rubí,
Caldes de Montbui, Lleida, Molins de Rei, i Vilanova i la Geltrú) i amb els objectius de:
A. Reunions amb alts càrrecs de diferents ministeris (Cooperació, Joventut,
Educació, Salut, Medi Ambient i Aigua, Zones Ocupades) per tal d’identificar
les seves prioritats
B. Seguiment dels projectes oberts (P3148 Laboratori de genèrics)
C. Visites dels municipis participants als seus projectes i daires agermanades
- Reunions de seguiment amb Molins de Rei amb el Sàhara per la realització del Festival
Yalah Sàhara
- Preparació de l’Assemblea de la CCASPS que se celebrará el 07/02/19
Seguiment dels projectes de la Línia 2 de la Campanya Món Local refugi
-

-

-

Viatge a Atenes (22-23/01) en el marc del projecte 3059 “Programa socioeducatiu i de
recuperació emocional per als refugiats a Grècia”
Missió a Jordània (22-26/04) en el marc de la consultoria de la línia de base sobre la
gestió dels residus sòlids a Mafraq i Irdib (Projecte 3154) Reunions de coordinació i
seguiment amb l’AMB i Medcités.
Apertura del projecte 3181 Beit Atfal Assoumud a Bourg-el Shemali (Formació en
electricitat industrial per joves palestins refugiats al camp de Bourg-el Shemali, Tyr)
Seguiment del projecte 3154 “Diagnòstic de la gestió urbana de residus al Nord de
Jordània” en el marc de la consultoria de la línia de base sobre la gestió dels residus
sòlids a Mafraq i Irdib. Reunions de coordinació am b l’AMB i Medcités.

Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
- Assistència al Congrés Mundial del Bureau Executiu de CGLU i el II Foro Mundial sobre
les Violències Urbanes a Madrid (05/11-08/11)
- Reunions amb l’equip tècnic del Secretariat de CGLU per establir la participació del
Fons a CGLU
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Àrea de Comunicació
L’Àrea de comunicació es reinicia de nou el mes d’octubre 2018. Es començà per fer una
anàlisi de l’estat de la comunicació en el FCCD.
Som una entitat amb 33 anys d’història i se’ns coneix més en els països on treballem que a
Catalunya, on només ens coneixen les contraparts amb les que treballem i en l’àmbit reduït
d’alguns dels municipis socis (especialment els més actius) i es dona fins i tot el cas que
Ajuntaments socis no saben ni que ho son i altres es pregunten per què ho són.
Estem en una època de notícies breus i ràpides, amb poca profunditat. La cooperació ha perdut
molta part del poc espai que tenia, sobrepassada per l’ona sensacionalista que envolta tot el
relacionat amb les persones refugiades. Als mitjans de comunicació els costa molt parlar de
cooperació, i per extensió de nosaltres. La cooperació està deixant pas altre cop a la caritat i
aquest és un missatge que ens cal trencar i per fer-ho ens cal ser constants i tenir presència
continuada als mitjans de comunicació i les Xarxes Socials.
No es coneix ni es reconeix la feina que es fa des del Fons ni el seu impacte, tant pel que fa a
la cooperació estricte (Campanyes, projectes, trobades, visites de seguiment, etc.) com pel que
fa a la nostra presència en xarxes de decisió sobre municipalisme i cooperació nacionals i
internacionals. I de feina se’n fa, i molta.
La Pàgina Web del Fons, no està actualitzada i s’infrautilitza algun apartat, com l’agenda o
Campanyes obertes i la consulta de projectes. La imatge que transmet l’estat actual de la
pàgina web no encoratja a seguir navegant, cosa que fa que se li resti valor també a les
pàgines relacionades, com les Campanyes Món Local Refugi, Som Aigua, Aigua i
Desenvolupament o CCASPS. Només la comunicació via Twitter estava activa.
Que la pàgina web no oferís cap incentiu als governs locals socis a fer-la servir ha estat decisiu
per decidir renovar-la i fer-la més atractiva. L’encàrrec es va atorgar a Cromlec, que és
l’empresa que ja realitza les tasques de manteniment informàtic del Fons.
Per altra banda, les comunicacions cap als Ajuntaments no són atractives i en mols casos són
feixugues: Informes de seguiment o finals de projectes i/o Campanyes llargs i poc atractius.
Per tant, l’interès de l’Àrea de Comunicació és el d’implantar-se, crear i difondre per diferents
mitjans la suficient informació sobre el Fons, informació que ja existeix o que es genera
automàticament però que fins ara no li donàvem el tractament necessari i no difoníem i que
pugui donar a conèixer les activitats i la rellevància que té el Fons. Això es farà a través de:
-

-

-

Xarxes Socials: A través de l’obertura d’una pàgina Facebook i la continuïtat del Tweeter.
També es planteja la possibilitat d’obrir comptes en altres xarxes com Instagram.
Mitjans de comunicació clàssics: Premsa, ràdio i TV. Donant a conèixer la tasca i les
funcions del Fons Català, comunicant cada vegada que hi hagi alguna activitat destacable,
o que el propi Fons vulgui destacar.
Pàgina Web: La pàgina web ha de ser una eina útil per al Fons per comunicar què fa i per
donar-se a conèixer, i també ha de contenir informació que sigui útil als ajuntaments socis,
especialment pel que fa a la informació sobre les seves aportacions a projectes i/o
campanyes. Ha d’acabar per recollir tota la informació generada per les àrees i que serà
tractada de diferent manera i emesa de forma programada per diferents canals, podent
sortir com a notícia, agenda, campanya, etc.
Comunicació als socis: Generar informació útil i atractiva pels socis en diferents formats.
Millorar la comunicació amb ells. Dissenyar un nou model de fitxa sinopsi dels projectes i/o
Campanyes que sigui més breu i atractiu.

Sobre aquestes quatre línies d’actuació es basaran les línies de treball de l’Àrea de
Comunicació per a la seva efectiva implantació durant l’any 2019.
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