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Com mostra la memòria, l’any 2004 ha suposat la continuïtat del tre-
ball del Fons Català en exercicis anteriors, centrant la nostra activitat
en quatre eixos de treball: el municipalisme, el desenvolupament
local, el codesenvolupament i els drets humans i drets dels pobles.
Aquests eixos han esdevingut també definitoris de la cooperació
descentralitzada catalana. 
Durant l’exercici 2004 s’ha produït un important increment d’ingres-
sos: un 11% respecte a l’any 2003, i s’ha arribat a la xifra de més de
5.000.000,00 euros. També s’ha continuat a bon ritme el creixement
social del Fons Català, que actualment està constituït per 283 institu-
cions, 253 de les quals són ajuntaments, que representen el 83,6%
de la població de Catalunya.
En la passada Assemblea General, celebrada a Barcelona l’11 de juny
de 2005, vaig ser escollit president del Fons, després de la renúncia
motivada per la impossibilitat de dedicació del president anterior, Pere
Navarro, alcalde de Terrassa, al qual, des d’aquestes línies, vull reite-
rar el meu agraïment per la seva dedicació al Fons. En tot cas,
assumeixo aquest compromís amb il.lusió per continuar impulsant el
creixement del Fons i perquè aquest continuï sent el referent unitari
del municipalisme en el món de la solidaritat.
Durant el 2004, des del Fons hem endegat el programa MIDEL,
Migracions i Desenvolupament Local, el programa propi de codesen-
volupament de la institució, pensat com un espai d’intercanvi, coop-
eració i concertació entre els immigrants senegalesos i les seves
comunitats d’origen. El MIDEL és una experiència que apropa els
col·lectius d’immigrants residents a Catalunya a la cooperació al
desenvolupament amb les seves comunitats d’origen.
Cal esmentar també la campanya d’emergència endegada arran del
terratrèmol d’Al-Hoceima, al Marroc (febrer), que va afectar sobretot
una àrea rural molt àmplia. Des del Fons vam posar en marxa una
campanya de solidaritat amb els afectats i vam enviar un vol xàrter
amb ajut humanitari. 
Arribant al final de l’exercici, el 26 de desembre de 2004 un tsunami
va colpejar les costes dels països del sud-est asiàtic i l’Àfrica Oriental.
Més de 260 ajuntaments i altres institucions locals van coordinar els
recursos en el marc del Fons, amb aportacions que superen els
900.000 euros.
Les pàgines següents detallen les actuacions portades a terme l’any
2004, amb la voluntat d’informar i garantir la transparència de l’acti-
vitat del Fons. Tot desitjant que la publicació sigui del vostre interès,
us saludo molt cordialment.

TTeeoo RRoommeerroo HHeerrnnáánnddeezz
President del Fons Català

Alcalde de Santa Margarida de Montbui

Presentació



4

Nous socis
L’any 2005 hi ha hagut 7 noves institucions que s’han incorporat al Fons
Català: 6 ajuntaments i un entitat municipal descentralitzada. En total el
nombre de socis ha augmentat fins arribar als 289. Amb aquests nous socis,
el 84,1% de la població de Catalunya està representada al Fons.

Les institucions incorporades són:

AJUNTAMENT DE CABANES (Alt Empordà)
AJUNTAMENT DE DOSRIUS (Maresme)
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA (Baix Llobregat)
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA – TREMP
(Pallars Jussà)
AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO (Baix Empordà)
AJUNTAMENT DE SUBIRATS (Alt Penedès)
AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA (Gironès)

En el marc de treball del Fons, cal destacar la important tasca realitzada per
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’hora de difondre les diverses accions realitzades pel Fons
Català, que han permès d’incorporar com a socis els municipis esmentats.

Distribució dels ajuntaments socis, segons la població del municipi

Nombre d’habitants Total de municipis(*) Ajuntaments socis        Proporció

de 0 a 1.000 509 36 7,1%
de 1.001 a 5.000 254 86 33,9%
de 5.001 a 10.000 80 49 61,3%
de 10.001 a 25.000 59 44 74,6%
de 25.001 a 100.000 36 34 94,4%
de 100.000 a 500.000 8 8 100,0%  
més de 500.000 1 1 100,0%  
TOTAL 946 258 27,2% 
(*) Dades Padró Municipal 2003

Altres institucions Total Institucions sòcies  Proporció

Consells Comarcals 41 14 34,1%
Diputacions 4 2 50,0%
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Informació econòmica
Cada any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament se sotmet vo-
luntàriament a una auditoria externa per tal de supervisar l’estat de comptes
i donar transparència als moviments econòmics de l’exercici. L’empresa encar-
regada de fer aquesta auditoria és Pich Auditores, S.L. L’informe de l’any
2005 es va presentar a l’Assemblea General de Socis el 17 de juny de 2006
i està a disposició de tots els socis i col·laboradors.

Enguany s’ha continuat amb el creixement econòmic i s’ha produït un incre-
ment del 19,0% en relació als ingressos del 2004.

Ingressos 
Concepte 31/12/05 31/12/04  
Consignacions 5.973.785,29 5.017.616,14  
Donatius 6.066,60 2.454,13  
Ingressos per serveis diversos 210,41 175,88  
Ingressos financers 6.718,12 6.154,09  
Beneficis procedents immobilitzat material 0,00 3.005,06
Ingressos extraordinaris 0,00 2.332,76  
TOTAL 5.991.078,28 5.032.302,09  

Despeses 
Concepte 31/12/05 31/12/04  
Aplicacions projectes -5.306.320,63 -5.027.936,60  
Variació projectes pendents de consignació -186.841,76 416.574,47  
Serveis exteriors -145.139,46 -129.988,00  
Despeses de personal -311.663,65 -264.770,20  
Altres despeses de gestió 0,00 -284,90  
Despeses financeres -735,16 -191,59  
Dotacions per amortitzacions -13.555,64 -23.259,27  
Pèrdues procedents immobilitzat material -2.865,52 -401,63  
Despeses d’exercicis anteriors 0,00 -615,41  
TOTAL -5.967.121,82 -5.030.873,13  
SUPERÀVIT ABANS D’IMPOSTOS 23.956,46 1.428,96  
Impost sobre Societats -1.028,08 -652,65  
SUPERÀVIT EXERCICI 22.928,38 776,31 
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Origen dels recursos
Els recursos gestionats pel Fons Català l’any 2005 provenen, aproximadament
en un 77,8%, d’aportacions fetes per les administracions locals: ajuntaments,
diputacions, consells comarcals i mancomunitats.

Distribució dels recursos per àrees geogràfiques
Aquest gràfic ens mostra la distribució per àrees geogràfiques dels recursos
econòmics destinats a projectes de cooperació i sensibilització en el transcurs
de l’any 2005.  

Cal destacar que durant aquest any 2005 els  recursos consignats per a pro-
jectes d’emergència han representat el 19% del total de recursos gestionats
pel Fons. Aquest fet s’ha produït per l’efecte de solidaritat provocat a causa
del tsunami al sud-est asiàtic a finals de 2004 i després per les situacions
d’emergència que van tenir lloc a finals d’any, amb el terratrèmol al Pakistan
i la tempesta tropical Stan a Centreamèrica.
Aquestes circumstàncies han provocat un gran creixement dels recursos des-
tinats a Àsia, la major part dels quals (un 88%) corresponen a les campanyes
d’emergència pel tsunami i el terratrèmol a Pakistan.

Aportacions municipals
Dels 289 socis que el Fons Català tenia el 31 de desembre de l’any 2005, 258
són ajuntaments. D’aquests, un total de 239 han fet alguna aportació per
finançar projectes i per a les campanyes coordinades pel Fons durant l’any.
En el transcurs del 2005, les aportacions fetes pels ajuntaments socis van
sumar 3.976.091,00 euros, que representen un 66,37% respecte al total de
recursos gestionats.

Durant l’any 2005 hi ha hagut 19 ajuntaments socis que no han fet cap
aportació econòmica.

En el quadre següent hi ha el barem de l’aportació dels ajuntaments socis per
veure si la recomanació de 0,45 euros (75 pessetes) per habitant i any s’a-
compleix.
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Aportació dels ajuntaments socis (euros/habitant) 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
més de 12,00 0 1 0 1 0 1  
entre 6,00 i 12,00 3 1 1 2 2 2 
entre 3,00 i 6,00 10 14 17 18 20 19 
entre 1,80 i 3,00 25 26 25 29 28 30
entre 0,90 i 1,80 39 46 38 30 41 46
entre 0,45 i 0,90 51 48 47 49 50 50  
entre 0,15 i 0,45 38 54 58 51 52 52  
entre 0,06 i 0,15 13 21 26 30 41 36 
menys de 0,06 3 3 7 4 5 3  
Total ajuntaments que consignen 182 214 219 214 239 239  

Ajuntaments que superen els 0,45 euros/habitant 128 136 128 129 141 148  
% sobre el total d’ajuntaments socis 62,1% 61,8% 53,8% 53,5% 55,7% 57,4%     

Mitjana d’aportació  0,583 0,575 0,569 0,664 0,622 0,707
dels ajuntaments socis en euros/habitant 2

1 1 Per fer aquest càlcul, pels anys 1998 a 2001 s’ha utilitzat el cens de població de l’any 1996, pels anys 2002 i 2003 el cens de
població de l’any 2001 i pels anys 2004 i 2005 les xifres oficials del Padró Municipal del 2003
2 Aquesta mitjana correspon als ajuntaments que han fet aportacions econòmiques al Fons.
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AAppoorrttaacciioonnss rreeaalliittzzaaddeess ppeellss ssoocciiss ii ccooll..llaabboorraaddoorrss eell 22000055

Ajuntaments socis

Abrera 17.017,25 e

Aiguafreda 1.537,14 e

Aiguamúrcia 750,00 e

Alcanar 0,00 e

Alella 20.384,79 e

Alfarràs 450,00 e

Alió 150,00 e

Alpens 893,91 e

L’Ametlla del Vallès 6.250,00 e

Anglès 1.863,00 e

L’Arboç 450,00 e

Arbúcies 2.050,00 e

Arenys de Mar 4.013,00 e

Arenys de Munt 4.755,00 e

Argentona 30.165,77 e

Badalona 290.586,00 e

Badia del Vallès 5.100,00 e

Banyeres del Penedès 450,00 e

Banyoles 1.800,00 e

Barberà del Vallès 17.143,00 e

Barcelona 107.200,00 e

Begur 9.000,00 e

Bell-lloc d’Urgell 0,00 e

Bellpuig 1.850,00 e

Berga 1.100,00 e

Besalú 150,00 e

Bescanó 2.695,00 e

La Bisbal d’Empordà 6.000,00 e

Blanes 22.237,08 e

Boadella i les Escaules 930,00 e

Les Borges Blanques 1.000,00 e

Borredà 1.350,00 e

El Bruc 4.360,00 e

El Brull 950,00 e

Cabanes 500,00 e

Les Cabanyes 3.409,31 e

Cabra del Camp 300,00 e

Cabrera de Mar 18.200,00 e

Cadaqués 3.050,00 e

Caldes d’Estrac 800,00 e

Caldes de Malavella 0,00 e

Caldes de Montbui 14.243,50 e

Calella 37.900,00 e

Cambrils 24.460,00 e

Campdevànol 2.450,00 e

Camprodon 2.758,00 e

Canet de Mar 2.700,00 e

Canovelles 1.100,00 e

Canyelles 3.000,00 e

Cardedeu 5.580,00 e

Cassà de la Selva 5.174,00 e

Castell-Platja d’Aro 23.000,00 e

Castellar del Vallès 60.100,00 e

Castellbisbal 44.900,00 e

Castellcir 3.410,00 e

Castelldefels 98.822,12 e

Castellfollit de la Roca 150,00 e

Castelló d’Empúries 2.556,21 e

Castellterçol 2.200,00 e

Castellví de la Marca 350,00 e

La Cellera de Ter 2.100,00 e

Celrà 3.450,00 e

Centelles 8.978,33 e

Cerdanyola del Vallès 125.706,00 e

Cervera 750,00 e

Corbera de Llobregat 7.950,00 e

Cornellà del Terri 3.750,00 e

Creixell 450,00 e

Cunit 1.350,00 e

Dosrius 450,00 e

L’Escala 17.500,00 e

Esparreguera 58.100,00 e

Esplugues de Llobregat 34.722,67 e

Esterri de Cardós 293,30 e

La Fatarella 2.750,00 e

Figueres 11.700,00 e

Flaçà 602,00 e

Flix 2.000,00 e

Fontcoberta 300,00 e

Fornells de la Selva 1.000,00 e

Fortià 0,00 e

Les Franqueses del Vallès 2.100,00 e

La Garriga 22.100,00 e

Gavà 21.670,00 e

Gelida 9.886,40 e

Girona 58.329,92 e

Gironella 450,00 e

La Granada del Penedès 1.650,00 e

Granollers 44.215,50 e



9

Guardiola de Berguedà 450,00 e

L’Hospitalet 39.000,00 e

Els Hostalets de Pierola 5.110,00 e

Igualada 103.073,10 e

La Jonquera 1.950,00 e

Les 350,00 e

Llagostera 2.614,00 e

Llavorsí 5.019,35 e

Lleida 32.750,06 e

Lliçà d’Amunt 19.000,00 e

Lliçà de Vall 16.350,00 e

Lloret de Mar 3.100,00 e

Les Llosses 819,00 e

Lluçà 150,00 e

Maçanet de la Selva 650,00 e

Malgrat de Mar 50.510,00 e

Manlleu 5.215,00 e

Manresa 21.460,00 e

Martorell 1.100,00 e

Les Masies de Voltregà 1.500,00 e

El Masnou 26.080,00 e

La Masó 300,00 e

Masquefa 5.750,00 e

Massanes 200,00 e

Matadepera 19.507,34 e

Mataró 414.799,00 e

Mediona 150,00 e

Moià 900,00 e

El Molar 150,00 e

Molins de Rei 59.436,00 e

Mollet del Vallès 28.100,00 e

Montblanc 0,00 e

Montbrió del Camp 0,00 e

Montcada i Reixac 40.160,73 e

Montellà i Martinet 325,00 e

Montmeló 750,00 e

Mont-Ras 1.050,00 e

Navarcles 6.750,00 e

Oliana 150,00 e

Olot 28.300,00 e

Orís 1.090,00 e

Palafolls 0,00 e

Palafrugell 2.100,00 e

Palamós 1.100,00 e

Palau-Solità i Plegamans 11.080,90 e

Pallejà 6.750,00 e

Pals 2.550,00 e

El Papiol 450,00 e

Parets del Vallès 1.100,00 e

Perafita 0,00 e

Peralada 2.525,00 e

Pineda de Mar 12.555,00 e

El Pla de Santa Maria 150,00 e

Les Planes d’Hostoles 0,00 e

La Pobla de Segur 750,00 e

Polinyà 36.042,84 e

Portbou 150,00 e

El Prat de Llobregat 21.500,00 e

Prats de Lluçanès 1.750,00 e

Premià de Dalt 5.236,00 e

Premià de Mar 3.400,00 e

Les Preses 2.750,00 e

Quart 5.150,00 e

Regencós 0,00 e

Reus 24.502,00 e

Ribes de Freser 0,00 e

Riells i Viabrea 1.000,00 e

Ripoll 0,00 e

Ripollet 0,00 e

Riudarenes 750,00 e

Riudecanyes 150,00 e

La Roca del Vallès 23.465,80 e

Roda de Ter 7.164,10 e

Roquetes 18.999,98 e

Roses 6.000,00 e

Rubí 5.398,61 e

Sabadell 3.600,00 e

Salt 6.100,00 e

Sant Adrià de Besòs 33.000,00 e

Sant Agustí de Lluçanès 285,47 e

Sant Andreu de la Barca 1.100,00 e

Sant Andreu de Llavaneres 0,00 e

Sant Andreu Salou 150,00 e

Sant Boi de Llobregat 55.061,00 e

Sant Cebrià de Vallalta 2.000,00 e

Sant Celoni 2.600,00 e

Sant Cugat del Vallès 186.569,69 e

Sant Esteve de Palautordera 5.650,00 e

Sant Feliu de Codines 3.000,00 e

Sant Feliu de Guíxols 12.564,00 e

Sant Feliu de Llobregat 13.100,00 e

Sant Feliu de Pallerols 0,00 e

Sant Fost de Campsentelles 4.750,00 e

Sant Gregori 8.676,07 e
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Sant Iscle de Vallalta 330,00 e

Sant Joan de les Abadesses 0,00 e

Sant Joan les Fonts 3.000,00 e

Sant Julià de Cerdanyola 773,00 e

Sant Julià de Ramis 4.350,00 e

Sant Just Desvern 1.700,00 e

Sant Llorenç d’Hortons 2.150,00 e

Sant Llorenç Savall 3.600,00 e

Sant Mateu de Bages 150,00 e

Sant Pere de Ribes 17.884,87 e

Sant Pere de Torelló 300,00 e

Sant Pol de Mar 1.750,00 e

Sant Quirze de Besora 150,00 e

Sant Sadurní d’Anoia 39.488,80 e

Sant Salvador de Guardiola 450,00 e

Sant Vicenç de Castellet 1.350,00 e

Sant Vicenç de Montalt 5.000,00 e

Sant Vicenç de Torelló 793,77 e

Sant Vicenç dels Horts 2.300,00 e

Santa Coloma de Farners 5.100,00 e

Santa Coloma de Gramenet 165.840,42 e

Santa Coloma de Queralt 0,00 e

Santa Cristina d’Aro 1.450,00 e

Santa Eugènia de Berga 450,00 e

Santa Eulàlia de Ronçana 5.750,00 e

Santa Margarida de Montbui 6.317,65 e

Santa Margarida i els Monjos 18.654,00 e

Santa Maria de Corcó 5.500,00 e

Santa Maria de Palautordera 1.090,00 e

Santa Maria d’Oló 150,00 e

Santa Perpètua de Mogoda 93.195,00 e

Sarrià de Ter 4.800,00 e

La Secuita 150,00 e

La Sénia 5.950,00 e

Sentmenat 26.400,00 e

La Seu d´Urgell 16.300,00 e

Sitges 51.802,40 e

Subirats 600,00 e

Súria 1.950,00 e

Tagamanent 416,00 e

Talamanca 0,00 e

Tarragona 133.819,05 e

Teià 3.600,00 e

Terrassa 25.100,00 e

Tiana 750,00 e

Tona 5.000,00 e

Tordera 9.500,00 e

Torelló 13.650,00 e

Torredembarra 0,00 e

Torrelavit 650,00 e

Torrelles de Llobregat 23.229,18 e

Torres de Segre 150,00 e

Torroella de Montgrí 12.718,00 e

Tortosa 79.636,63 e

Tossa de Mar 1.500,00 e

Ulldecona 6.806,00 e

Vacarisses 3.000,00 e

Vallfogona de Ripollès 150,00 e

Vallromanes 150,00 e

Valls 3.700,00 e

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 5.450,00 e

El Vendrell 8.100,00 e

Vic 100.057,79 e

Vidreres 2.950,00 e

Vilabertran 270,00 e

Vilablareix 2.150,00 e

Viladecans 66.510,00 e

Vilafant 1.450,00 e

Vilafranca del Penedès 49.290,00 e

Vilajuïga 450,00 e

Vilamalla 150,00 e

Vilanova del Camí 1.100,00 e

Vilanova i la Geltrú 29.163,40 e

Vilassar de Mar 28.372,29 e

Vilobí d’Onyar 3.450,00 e

Xerta 0,00 e

Entitat Municipal Descentralitzada 

de Vilamitjana (Tremp) 75,12 e

Consells Comarcals socis

Consell Comarcal de l’Alt Camp 750,00 e

Consell Comarcal 

de l’Alt Empordà 2.000,00 e

Consell Comarcal 

de l’Alt Penedès 1.750,00 e

Consell Comarcal de l’Anoia 750,00 e

Consell Comarcal 

del Baix Empordà 750,00 e

Consell Comarcal del Berguedà 1.500,00 e

Consell Comarcal del Garraf 2.550,00 e

Consell Comarcal del Gironès 0,00 e

Consell Comarcal del Maresme 2.550,00 e

Consell Comarcal d’Osona 7.500,00 e

Consell Comarcal de la Selva 3.250,00 e
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Consell Comarcal del Tarragonès 750,00 e

Consell Comarcal del Vallès Occidental 0,00 e

Consell Comarcal del Vallès Oriental1.716,54 e

Diputacions sòcies

Diputació de Barcelona 180.200,00 e

Diputació de Girona 220.000,06 e

Mancomunitats sòcies

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona 125.775,31 e

Entitats associades

Cooperativa Abacus 33.549,58 e

Grup Gicapla 110,00 e

FAPAC-Federació d’Associacions 

de Mares i Pares d’Alumnes 14.123,04 e

Institució protectora

Generalitat de Catalunya 1.050.000,00 e

Altres ajuntaments col·laboradors

Alàs i Cerc 300,00 e

Albesa 100,00 e

Alcover 14.300,00 e

Alguaire 300,00 e

Alt Àneu 200,00 e

Amposta 1.200,00 e

Artés 5.000,00 e

Artesa de Segre 600,00 e

Ascó 700,00 e

Bellvei 1.000,00 e

Bellver de Cerdanya 500,00 e

Benissanet 600,00 e

Beuda 1.000,00 e

Bigues i Riells 6.000,00 e

Bordils 1.200,00 e

Calafell 9.325,00 e

Calonge 1.500,00 e

Campllong 600,00 e

Canejan 200,00 e

Capellades 2.269,13 e

Carme 200,00 e

Caseres 200,00 e

Casserres 300,00 e

Castellbell i el Vilar 150,00 e

Castellet i la Gornal 600,00 e

Castellfollit del Boix 100,00 e

Castellgalí 1.000,00 e

Castelló de Farfanya 150,00 e

Castellví de Rosanes 200,00 e

Cervià de Ter 300,00 e

Colomers 150,00 e

Conca de Dalt 100,00 e

Constantí 300,00 e

Corbera d’Ebre 600,00 e

Cubelles 2.000,00 e

Das 1.000,00 e

El Pinell de Brai 430,00 e

Figuerola del Camp 240,00 e

Fogars de la Selva 1.000,00 e

Foixà 700,00 e

Folgueroles 1.000,00 e

Font-Rubí 600,00 e

Fontanals de Cerdanya 100,00 e

Foradada 600,00 e

Gandesa 700,00 e

Gualba 500,00 e

Hostalric 1.000,00 e

Juneda 100,00 e

L’Armentera 500,00 e

La Pobla de Mafumet 3.000,00 e

La Torre de Claramunt 1.000,00 e

La Torre de l’Espanyol 1.176,36 e

La Vall d’en Bas 300,00 e

La Vilella Baixa 100,00 e

Llançà 200,00 e

Llers 300,00 e

Llívia 1.500,00 e

Maià de Montcal 150,00 e

Maials 200,00 e

Martorelles 2.000,00 e

Massoteres 60,00 e

Monistrol de Calders 200,00 e

Montferrer i Castellbò 600,00 e

Montgat 9.000,00 e

Montornès del Vallès 6.000,00 e

Naut Aran 2.000,00 e

Navata 205,00 e

Olèrdola 1.000,00 e

Olesa de Bonesvalls 300,00 e

Olivella 1.000,00 e

Palol de Revardit 500,00 e

Passanant 100,00 e
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Piera 900,00 e

Pontós 600,00 e

Porqueres 3.683,23 e

Prullans 150,00 e

Queralbs 300,00 e

Querol 150,00 e

Riudellots de la Selva 1.500,00 e

Saldes 335,00 e

Salou 6.000,00 e

Sallent 1.200,00 e

Sant Antoni de Vilamajor 1.500,00 e

Sant Carles de la Ràpita 13.000,00 e

Sant Cugat Sesgarrigues 100,00 e

Sant Joan de Vilatorrada 2.100,00 e

Sant Julià de Llor i Bonmatí 300,00 e

Sant Martí Sarroca 300,00 e

Sant Sadurní d’Osormort 200,00 e

Santa Coloma de Cervelló 25.300,00 e

Santa Fe del Penedès 300,00 e

Santa Maria de Martorelles 100,00 e

Santa Susanna 600,00 e

Santpedor 1.000,00 e

Sils 1.051,00 e

Talarn 1.263,63 e

Tàrrega 1.000,00 e

Tarrés 200,00 e

Tavèrnoles 200,00 e

Ulldemolins 100,00 e

Vall-Llobrega 150,00 e

Vallfogona de Balaguer 450,00 e

Vallirana 2.000,00 e

Vallmoll 600,00 e

Ventalló 600,00 e

Vilabella 200,00 e

Vilagrassa 150,00 e

Vilalba dels Arcs 150,00 e

Vilanova de la Barca 500,00 e

Vilanova del Vallès 1.000,00 e

Campanyes ciutadanes

Anglès 870,00 e

Arbúcies 6.900,00 e

Begues 137,96 e

Cabrils 4.400,00 e

Calafell 10.260,00 e

Caldes de Montbui 1.192,61 e

Calldetenes 457,08 e

Calonge 1.949,04 e

Cambrils 2.712,10 e

Cassà de la Selva 624,00 e

Castellcir 3.214,82 e

Esplugues de Llobregat 1.091,86 e

La Fatarella 1.406,50 e

La Garriga 1.490,39 e

Els Hostalets de Pierola 5.881,78 e

Lloret de Mar 2.705,00 e

Malgrat de Mar 2.536,80 e

Manlleu 7.300,00 e

El Masnou 6.276,64 e

Montcada i Reixac 1.200,00 e

Navata 205,00 e

Olèrdola 4.702,29 e

Olot 7.240,25 e

Palau-Solità i Plegamans 3.770,00 e

Pallejà - Població i Fontpineda 981,50 e

Pals 117,18 e

Polinyà 165,00 e

Porqueres 3.446,11 e

Prats de Lluçanès 1.811,81 e

Roquetes 45,00 e

Rubí 12.684,92 e

Sant Andreu de La Barca 4.275,55 e

Sant Boi de Llobregat 2.228,74 e

Sant Boi de Lluçanès 124,34 e

Sant Jaume de Llierca 605,89 e

Sant Pol de Mar 311,80 e

Sant Vicenç de Castellet 944,81 e

Santa Margarida de Montbui 1.655,88 e

La Seu d’Urgell 5.509,05 e

Tagamanent 60,00 e

Tiana 1.880,00 e

Tordera 3.375,03 e

Valls 5.325,47 e

Vic 1.356,38 e

Vilafant 2.017,84 e

Vilassar de Mar 4.310,78 e

Consell Comarcal de l’Alt Penedès780,00 e

Entitats de Torredembarra 2.312,49 e

Entitats del municipi de Castellgalí

2.207,94 e

Consells Comarcals col·laboradors

Consell Comarcal del Pallars Jussà 2.500,00 e

Consell Comarcal del Priorat 1.600,00 e



13

Consell Comarcal 

de la Ribera d’Ebre 2.500,00 e

Altres entitats i organismes col·laboradors

AMPA I.E.S. Cendrassos (Figueres)300,00 e

Arquiprom Gestió, S.L. 

(Sant Boi De Llobregat) 1.000,00 e

Associació Cultural la Fraternal 

(Espolla) 300,00 e

Associació de Dones de Begues 200,00 e

Associació per la Solidaritat 

de Santa Coloma de Cervelló 3.500,00 e

Begues & Ball 300,00 e

Cadaqués Solidari 456,59 e

CEIP Marquès de la Pobla 

(Capellades) 1.643,20 e

CEIP Països Catalans 

(Lliçà d’Amunt) 636,00 e

CEIP Gafarró 

(Santa Eulàlia de Puig-Oriol) 734,60 e

Centre Juvenil de l’Ajuntament 

de Blanes 80,00 e

Club de Bàsquet de la Garriga 646,00 e

Comissió de Festes d’Ordis 260,60 e

Cooperativa Obrera de Viviendas 

(El Prat de Llobregat) 600,00 e

Creu Roja - Igualada 690,00 e

Escola d’Adults Fondo-Vilaseca 

(Santa Coloma de Gramenet) 300,00 e

Escola d’Adults Terra Baixa 

(El Prat de Llobregat) 223,45 e

Escola Municipal de Música 

de Santpedor 169,23 e

Fundació Gaspar Espuña 

(Barcelona) 718,04 e

Gra de Sorra Associació Solidària 

(l’Escala) 9.000,00 e

Grup Municipal CiU 

- Ajuntament de Pals 1.125,00 e

Grup Sardanista Begues 135,00 e

I.E.S. Joan Oró (Martorell) 133,60 e

I.E.S. Julio Antonio (Móra d’Ebre)248,09 e

Institut d’Assistència Sanitària 

(Salt) 542,76 e

Llar d’Infants Rita Terradas 

Estrada (el Masnou) 640,20 e

Lliçà Solidari (Lliçà d’Amunt) 5.000,00 e

Moianès Solidari (Moià) 13.540,00 e

Plataforma de Torelló 

pels Afectats del Tsunami 5.450,86 e

Societat Naturista Vegetariana 

de Barcelona 331,00 e

Suport Grup Consultor, S.L. 

(Espot Esquí) 2.730,00 e

Treballadors/es del Servei de Cultura

(Ajuntament de Granollers) 100,00 e

Veïns de Santa Magarida 

i els Monjos 1.344,45 e

Veïns del Brull 663,01 e

Vilafranca Solidària 7.300,00 e

Zeroset-I-Més (Treballadors/es de l’Ajunt.

de Santa Coloma de Gramenet)1.877,98 e

Aportacions de particulars

Aportacions particulars 6.066,60 e
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Projectes que han rebut consignacions 
en el transcurs de l’any 2005
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Àfrica Subsahariana Projectes
01 Malí 1
02 Burkina Faso 5
03 Camerún 4
04 Etiòpia 2
05 Gàmbia 4
06 Guinea Equatorial 4
07 Sudàfrica 1
08 Madagascar 1
09 Mauritània 2
10 Moçambic 3
11 R.D. Congo 2
12 Kenya 1
13 Senegal 15
14 Sudan 2
15 Tanzània 1

Amèrica Central i Mèxic
16 Costa Rica 1
17 Guatemala 11
18 Hondures 1
19 Mèxic 8
20 Nicaragua 33
21 El Salvador 10

Àsia
22 Filipines 1
23 Índia 3
24 Afganistan 14

Carib
25 Cuba 8
26 Haití 1
27 República Dominicana 1

Mediterrània i Magrib
28 Marroc 13
29 Palestina 2
30 Sàhara Occidental 7

Europa
31 Romania 1
32 Bòsnia i Hercegovina 1
33 Catalunya 39
34 Diversos Europa 1

Sud-Amèrica
35 Argentina 2
36 Bolívia 5
37 Brasil 8
38 Colòmbia 4
39 Equador 7
40 Paraguai 4
41 Perú 10
42 Uruguai 4
43 Xile 1
44 Diversos 3



18

www.fonscatala.org/projectes

El fet que actualment el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament
és el punt de trobada del municipa-
lisme català pels temes de solidaritat
i cooperació internacional ha estat
possible pel treball continuat de
molts d’anys i la suma d’esforços de
molta gent que ha cregut en un pro-
jecte col·lectiu. Vist des de la pers-
pectiva dels 19 anys d’història, resul-
ta sorprenent que el camí iniciat,
molt modestament, l’any 1986 amb
només set ajuntaments, que repre-
sentaven el 3% de la població de
Catalunya i tres entitats, hagi crescut
fins a la realitat present, que ja som
257 ajuntaments, dues diputacions,
14 consells comarcals, la
Mancomunitat de Municipis de
l’AMB, 13 entitats i la presència acti-
va de la Generalitat de Catalunya
com a Institució Protectora del Fons.
Podem dir que només comptabi-
litzant la població representada al
Fons a través dels ajuntaments
suposa més d’un 83%.

Aquesta iniciativa ha tingut alhora
l’encert de crear escola i de contribuir
a generar un model de vertebració
de la cooperació descentralitzada
local que s’ha estès en altres àmbits
territorials de l’Estat amb la creació
de nou Fons de Cooperació i
Solidaritat. Al setembre d’enguany,
es compleixen els 10 anys de la
Confederació de Fons, organisme que
els agrupa i que presideix el Fons
Català. 

En els darrers dos anys hem posat en
marxa iniciatives conjuntes amb xar-
xes de municipis europeus, de
França, Itàlia, Holanda, atenent
sobretot a processos de diplomàcia
de ciutats i al treball per la pau.

En aquests moments comencen a
haver-hi alguns espais on, des del
municipalisme, es pot incidir a can-

viar polítiques públiques d’adminis-
tracions de rang superior a local. Pel
que fa a la cooperació internacional,
hem aconseguit un marc estable de
participació tant a l’Estat espanyol,
en la Comissió Interterritorial que
preveu la Llei 23/1998 de cooperació
internacional pel desenvolupament,
com a Catalunya, en el marc de la
Comissió de Coordinació dels Ens
Locals que contempla la Llei 26/2001
de cooperació al desenvolupament.
El Fons és interlocutor en ambdós
marcs legislatius.

És evident que el panorama polític
català de cooperació ha variat subs-
tancialment en els darrers temps
amb el desplegament de l’Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat
de Catalunya (ACCD) amb la qual des
del primer moment s’ha establert un
clima d’intensa col·laboració en què
el Fons participa, a més de la
Comissió de Coordinació dels Ens
Locals, en el Consell Assessor de
Cooperació, al Comitè Català d’Ajut
Humanitari d’Emergència i al Consell
Català de Foment de la Pau. Aquesta
positiva col·laboració s’ha vist inten-
sificada, des de principis del 2005,
per la invitació expressa a les
reunions de la Junta del Fons del
director de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament i
que es refermarà, en els propers
dies, amb la signatura d’un conveni
marc de legislatura fins el 2007.  

En la nova etapa que s’inicia, amb
l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI) hi ha converses
per assolir compromisos i vies esta-
bles de cooperació, com les inicia-
tives de suport del món local, a
través del disseny i implementació
del Programa de cooperación inter-
nacional de apoyo a la cooperación
descentralizada local. Creiem que

això permetrà reprendre el conveni
que tenim subscrit amb l’AECI des
del 1996, que ha estat inactiu en els
darrers anys. 

Des dels últims anys hem pogut pre-
sentar també propostes i iniciatives
en l’àmbit europeu, que hem fet
arribar a la Comissió de
Desenvolupament i a la  Comissió de
Justícia i Interior del Parlament
Europeu i, a través dels eurodiputats
catalans, hem aconseguit que s’in-
cloguin esmenes i propostes nostres
i, per primera vegada, enguany tenim
confirmat finançament europeu per a
projectes de desenvolupament.

En aquest sentit, des del Fons hem
orientat la cooperació a l’enfortiment
dels processos d’empoderament
local, tant per a les autoritats locals
-democràtiques i participatives- com
per a l’àmbit comunitari. Prioritzem
cinc eixos:  

Municipalisme i governabilitat
Desenvolupament local
Codesenvolupament (Migracions i
Desenvolupament)
Drets econòmics, socials i culturals i
drets dels pobles
Diplomàcia de ciutats i cultura de
pau

Per àrees temàtiques:
Municipalisme i governabilitat 
Des del Fons considerem el munici-
palisme com un dels principals eixos
prioritaris de la nostra acció i en
aquesta comissió es vol aprofundir
en la visió de governabilitat local per
a la inclusió social i treballar pel
combat de la pobresa des de l’àmbit
local, intentant promoure el treball
en xarxa dels municipis i institucions
sòcies del Fons.

La comissió treballa també per afa-

Línies de treball 2005
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vorir la vertebració i complementarie-
tat entre ciutats agermanades o
solidàries amb un mateix país o regió
i per generar mecanismes d’intercan-
vi i formació tècnica municipalista,
així com el suport als processos de
planificació estratègica engegats des
dels governs locals del Sud. Si fins
ara aquest procés l’havíem desen-
volupat majoritàriament a Amèrica
Llatina, enguany hi ha propostes de
treball municipalista  a l’Àsia, en el
marc de la reconstrucció poste-
mergència del tsunami, concretament
a Sri Lanka, articulada al poder local
i amb el suport del programa ART de
Nacions Unides i en iniciatives de
suport municipal a països de l’Àfrica
Subsahariana, sorgides i articulades
al treball de codesenvolupament. 

Partim de la base que la governabili-
tat ha d’anar adreçada a la construc-
ció d’un nou concepte de poder local
on es prioritzi la construcció de ciu-
tadania que sigui coparticipant en el
procés de transformació de la realitat
local. Per això és tan important l’en-
fortiment de processos de govern
local, basats en la democràcia parti-
cipativa, com els processos d’articu-
lació territorial de la societat civil.

Desenvolupament local
Els mecanismes d’aquest nou enfoca-
ment del poder local es basen en la
concertació territorial i es concreten
en plans estratègics de desenvolupa-
ment local, que es construeixen a
partir de la participació activa dels
actors locals (institucionals,
econòmics i socials).

Dins d’aquest apartat s’inscriu bona
part de la cooperació  municipalista
que es duu a terme en el marc dels
agermanaments: en els darrers anys
s’està fent un esforç creixent per
emmarcar-los en planificacions pluri-
anuals i en projectes inserits en pro-
grames més integrals. És per això
que, cada vegada més, podrem
implementar intercanvis entre tècnics
municipals (Nord/Sud i Sud/Sud),

adreçats a millorar la gestió dels
municipis en una cooperació tècnica
municipal especialitzada. 

Principals iniciatives que
es contemplen:
Suport al Fòrum d’Autoritats Locals
Des de la perspectiva del nou esce-
nari mundial discutit i dibuixat pels
moviments socials amb la creació del
FSM de Porto Alegre el 2001, els go-
verns locals discuteixen en paral·lel
què pot aportar el poder local per
avançar cap a un món més just, so-
lidari i democràtic. Enguany, el V FAL
celebrat a Porto Alegre va acordar
que la seva Secretaria Executiva
s’emmarcaria dins la Comissió per la
Inclusió Social del CGLU.

Per això, alguns organismes de la
Comissió Gestora del FAL, entre els
quals el Fondo Andaluz i el Fons
Català, han assumit donar suport a la
Secretaria Tècnica del FAL en el
període de transició fins a ultimar les
converses amb el CGLU i consolidar
la seva sostenibilitat en la Comissió
per a la Inclusió Social.

Estudi-diagnòstic dels agermana-
ments-cooperació entre municipis
catalans i nicaragüencs
Les experiències d’agermanament
desenvolupades en el marc de la
cooperació municipalista constituei-
xen un instrument per impulsar
processos participatius i relacions
horitzontals entre els diferents actors
que participen en les accions i
processos de cooperació. A Catalunya
existeix una llarga tradició d’ager-
manaments amb municipis de
Nicaragua, que va començar a prin-
cipis dels 80 i actualment són 38.

Considerant que el 2004 es va cele-
brar el 20è aniversari de l’agermana-
ment de les ciutats de Molins de Rei
i Sant Feliu de Llobregat amb les ciu-
tats de Chinandega i Estelí, respecti-
vament, des del Fons, amb la partici-
pació de tots els actors implicats en
els agermanaments, es va posar en

marxa un procés de recopilació d’in-
formació sobre els agermanaments
Catalunya–Nicaragua per elaborar un
diagnòstic dels processos d’ager-
manament. Per socialitzar els resul-
tats del diagnòstic i obrir un espai de
reflexió conjunta i d’intercanvi entre
tots els actors implicats en els ager-
manaments se celebrarà una trobada
a Molins de Rei el novembre de
2005, on hi participaran represen-
tants de municipis i entitats cata-
lanes per compartir diferents expe-
riències d’agermanament. 

Iniciatives de suport a l’impuls de la
cooperació municipalista
Impuls a la cooperació municipalista
a través de la coordinació d’esforços
dels diferents agents, tant de la
cooperació descentralitzada del Nord
com dels organismes municipalistes
del Sud, com de la cooperació oficial
governamental a través de l’AECI, a
partir de promoure l’elaboració d’un
conveni marc plurianual  entre l’AECI
i els Fons de Cooperació de suport a
l’enfortiment de les administracions
locals del Sud.

Concretament, es proposa l’elabo-
ració d’un programa de suport a les
iniciatives de cooperació municipal
integrat inicialment per tres pro-
postes: 

- Maestría en Gerencia Municipal, de
la UNAN-Universidad Nacional de
Nicaragua, campus Managua i el
CURN-Centro de Universitario
Regional del Norte-campus Estelí,
ambdós a Nicaragua. 
- Suport a la implementació de pro-
postes d’intervenció emanades del
Pla Estratègic de Desenvolupament
del departament de Matagalpa, real-
itzat el 2003.
- Projecte de Ciutadania i
Institucionalització. Per a la recons-
trucció de la ciutat de Gonaives a
Haití. 

Alhora també es preveuen tasques
de coordinació en aquest mateix
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àmbit en el marc del conveni amb
l’ACCD, per tal que es coordini la
tasca de cooperació municipalista.

Programa del PDHL-Cuba de Nacions
Unides
El Programa de Desenvolupament
Humà Local és el primer programa de
Nacions  Unides que es planteja la
cooperació amb les institucions
descentralitzades dels estats del Sud
i alhora vol establir una política
d’aliances amb la cooperació descen-
tralitzada europea. Es planteja con-
tinuar l’acord de col·laboració amb el
PDHL de Nacions Unides i des de fa
un temps hem iniciat una col·labo-
ració amb el que es duu a terme a
Cuba.

Suport al programa FOME ZERO 
El principal programa del president
de Brasil Lula da Silva és el de garan-
tir la seguretat alimentària de tota la
població. Es planteja la imple-
mentació de polítiques socials que
redueixin les condicions d’exclusió
social de les famílies afectades per
tal que en un termini mitjà puguin
garantir que cada família tingui pos-
sibilitats d’accedir als recursos neces-
saris per mantenir un nivell de vida
digne.

Centre de Recursos de Cooperació
Descentralitzada
Un element important per donar a
conèixer tots aquests continguts i ini-
ciatives municipalistes és el Centre
de Recursos de Cooperació
Descentralitzada, una iniciativa con-
junta de la Diputació de Barcelona i
el Fons que es concep com un centre
virtual que faci accessible tota la
informació referida a la cooperació
que es promou des dels municipis i
cap als municipis.

Entre els continguts, es fa especial
èmfasi a donar a conèixer les inicia-
tives que treballin en l’enfortiment
dels governs locals de forma
democràtica i participativa, per tal
que esdevinguin motor dels proces-

sos de desenvolupament local. Per
això tenen especial relleu les bones
pràctiques en gestió local, les inicia-
tives de formació i capacitació de
càrrecs electes i funcionaris munici-
pals, les experiències de democràcia
participativa, experiències de descen-
tralització de serveis, en un primer
moment, centrat a Amèrica Llatina. 

Migracions i desenvolupament
Una de les línies prioritàries de l’àrea
és el treball en projectes de codesen-
volupament, iniciada el 1996. 

La cooperació amb Àfrica està tenint
un desenvolupament important a
Catalunya en els últims 10 anys. Des
del Fons les intervencions a Àfrica
han començat per donar un suport a
les iniciatives dels col·lectius d’immi-
grants, d’una banda, i per l’altra, a
impulsar el codesenvolupament com
una nova via de partenariat entre
Catalunya i Àfrica. Però alhora, des
del codesenvolupament, es pretén
consolidar el paper mediador dels
immigrants en la cooperació al
desenvolupament entre els seus paï-
sos d’origen i els països d’acollida. 

Al Senegal, Gàmbia, Mauritània i
Guinea Equatorial el paper dels
col·lectius d’immigrants és molt més
important en volum de projectes de
cooperació amb aquests països que
el paper de les organitzacions de
solidaritat internacional. El codesen-
volupament s’ha consolidat com a
model de cooperació amb immi-
grants per a molts municipis cata-
lans. En aquest sentit, les prioritats
haurien de concretar-se en els
aspectes següents:

1. Ajuntaments
- Continuar seguiment acompanya-
ment dels col·lectius per reforçar el
seu paper com a agents de coope-
ració amb les seves comunitats d’ori-
gen. 
- Creació de xarxes de cooperació
que vinculen entitats catalanes,
municipis i associacions d’immi-

grants.
- Organització dels col·lectius en enti-
tats de més participació per frenar el
procés d’atomització actual. 
Consolidar aquests països com a
zones prioritàries de codesenvolupa-
ment i buscar la implicació de la so-
cietat civil dels països i dels municip-
is locals d’origen dels immigrants per
establir relacions de germandat entre
municipis del Nord i del Sud. 
Continuar cursos de formació en
codesenvolupament amb els col·lec-
tius d’immigrants procedents
d’aquests països com a instrument
de participació. 
Consolidar el codesenvolupament
amb els col·lectius marroquins.

2. Coordinació i finançament europeu
- La consolidació de la via de
finançament europeu en l’àmbit del
codesenvolupament per facilitar la
posada en marxa de programes de
desenvolupament més ambiciosos.
- La recerca d’una major coordinació
en temes de codesenvolupament
amb entitats europees treballant en
la mateixa línia i dins de programes
europeus.

3. Programa MIDEL (Migracions i
Desenvolupament Local)
Continuïtat del desenvolupament del
programa MIDEL.
Publicacions en el marc del MIDEL.
Realització d’un estudi sobre el
col·lectiu de senegalesos implicats
en el MIDEL.  
Realització d’un documental sobre
migracions en el marc del MIDEL.

4. Organitzar una delegació al
Senegal a finals d’any per coincidir
amb les III Jornades que es faran al
desembre i el final del Programa
MIDEL.

Dinamitzar les iniciatives de codesen-
volupament al Marroc
Des del Fons estem treballant en la
línia del codesenvolupament amb el
col·lectiu marroquí resident a
Catalunya, com a continuïtat de la
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tasca iniciada amb els col·lectius de
Senegal i Gàmbia. En aquest sentit,
es promouen accions de desenvolu-
pament a les zones d’origen dels
immigrants com a via d’implicació
dels col·lectius en la cooperació al
desenvolupament de les seves comu-
nitats d’origen.

Hem identificat, entrevistat i establert
una bona relació  amb  més de 13
associacions marroquines a
Catalunya, interessades a treballar en
cooperació al desenvolupament en
les seves zones d’origen. A partir
d’aquest procés, hem rebut quatre
propostes de projectes de codesen-
volupament a la convocatòria de
2004 del Fons i hem proposat a la
comissió de projectes del Fons
aprovar dues propostes de grups
consolidats als municipis de Reus i
de Tortosa a realitzar en aquest
2005.

Continuem assessorant i orientant
grups i associacions d’immigrants
marroquins als municipis següents :
Sant Celoni, Montcada i Reixac,
Mataró, Reus, Tortosa, Vic, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Sadurní
d’Anoia, Cerdanyola del Vallès.

Tenim la proposta d’organitzar un
seminari al mes de desembre de
2005 sobre municipalisme i associa-
cionisme al Nord i al Sud de la
Mediterrània, com a espai de trobada
entre municipis catalans i marroquins
acompanyats amb associacions d’im-
migrants i associacions del nord del
Marroc, per millorar el treball de
codesenvolupament amb el Marroc i
crear un espai de diàleg i col·labo-
ració en el context de la cooperació
al desenvolupament.

Promoure la creació d’una
Coordinadora d’Associacions
d’Immigrants Marroquins a
Catalunya, que treballen en el desen-
volupament local de les seves comu-
nitats d’origen, com a plataforma de
solidaritat amb el Marroc i des d’on

es promogui el codesenvolupament
com a metodologia de treball en la
cooperació al desenvolupament, i on
l’immigrant jugui un paper molt
important.

Drets econòmics socials i culturals i
drets dels pobles
Entre les iniciatives engegades per
combatre la pobresa són impres-
cindibles les actuacions per defensar
els drets anomenats de segona ge-
neració, sense l’existència dels quals
es fa inviable la construcció d’un
desenvolupament digne. Per això, es
dóna suport a iniciatives d’accés a la
justícia, per a la defensa dels drets
lingüístics dels pobles i pel reconei-
xement dels drets laborals i sindicals,
entre d’altres.

La  defensa dels drets concrets de les
persones i els pobles va estretament
lligada a la defensa d’un nou ordre
internacional més just, on prevalgui
el dret internacional. Així, des del
Fons ens hem posicionat, des del
primer moment, en contra de l’esca-
lada de tensió internacional que
porta a la guerra i ens mostrem
favorables a generar condicions de
diàleg per a la recerca de les solu-
cions dialogades dels conflictes i a
favor de la cultura de pau.

Diplomàcia de ciutats i cultura 
de pau
Especialment destacable en l’àmbit
de la diplomàcia de ciutats és pro-
moure la mediació de conflictes i  la
denúncia dels drets humans i dels
drets dels pobles. Per això, i davant
la prolongació sense fi del conflicte
entre israelians i palestins, el Fons
participa activament i conjuntament
amb altres xarxes de municipis
europeus en activitats de denúncia i
acció política impulsant la Xarxa de
Municipis Europeus per la Pau al
Pròxim Orient. 

En l’àmbit local cal destacar que des
de finals del 2004 se celebren elec-
cions a diferents municipis palestins.

Per aquest motiu, enguany una dele-
gació del Fons, en el marc d’una del-
egació de representants municipals
europeus, farà tasques d’observació
en les eleccions i suport al procés
democràtic a Palestina, coordinada
per la Xarxa Europea per la Pau al
Pròxim Orient i que viatja a
Cisjordània i Gaza.

En la línia del treball per la pau, atès
que la Generalitat de Catalunya
acaba de constituir el Consell Català
de Foment de la Pau, cal coordinar-se
en aquest marc per fer una tasca d’e-
ducació per la pau permanent i
denunciar les polítiques bel·licistes. 

Per àrees geogràfiques: 
Centreamèrica Mèxic i Carib
A Catalunya la cooperació amb
aquesta regió té vincles profunds i
històrics. Els principals actors de
cooperació són els ens locals, mu-
nicipals i supramunicipals, i les
organitzacions socials. La intervenció
en aquesta regió se centra principal-
ment a l’àmbit local, a partir de l’a-
companyament de processos munici-
palistes, la majoria emmarcats en
agermanaments Nord-Sud. Aquesta
via de cooperació marca l’actuació en
aquesta regió altament complexa i
empobrida, que compta també amb
una gran riquesa organitzativa i un
teixit social implicat i implantat als
territoris. Situada a l’àmbit local,
aquesta via apropa la ciutadania a
l’exercici de la cooperació i solidaritat
(comissions d’agermanament, FAAVV,
AMPAS, ONG vinculades a territoris
agermanats), reforçant el teixit social
tant al Nord com al Sud.

La majoria dels projectes que s’han
prioritzat són els que han estat pre-
sentats en el marc de propostes
municipalistes de suport i d’acom-
panyament dels processos d’enforti-
ment de la participació ciutadana i
dels poders locals, en la consolidació
dels processos d’agermanament
entre municipis de Catalunya i de
Centreamèrica i el Carib.
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Destaquem algunes de les iniciatives
que es contemplen desenvolupar:

Impuls de la cooperació municipali-
sta amb la promoció d’un conveni
marc plurianual  entre l’AECI i els
Fons de Cooperació de suport a l’en-
fortiment de les administracions
locals del Sud, a partir de la pre-
sentació de tres propostes.
Estudi-Diagnòstic dels agermana-
ments-cooperació entre municipis
catalans i nicaragüencs: presentació
dels resultats de l’estudi a Catalunya
i inici de la fase de recerca del diag-
nòstic a Nicaragua.
- Continuar treballant conjuntament
amb el programa PDHL-Cuba de
Nacions Unides-NNUU-PNUD.
- Seguiment i avaluació dels pro-
jectes actius de l’àrea des de l’ofici-
na tècnica del Fons a Managua i des
de la seu central a Barcelona.
- Implementar el sistema d’avaluació
Qualitat de la URD al municipi de
Somoto, Nicaragua i al departament
de Petén, Guatemala, per millorar la
intervenció realitzada en el marc de
processos d’agermanament Nord-Sud
i de les pràctiques de cooperació en
general. 
- Avaluació dels nous projectes que
es presentin via convocatòria
ordinària o via conveni amb els ajun-
taments socis.
- Continuar l’acompanyament de la
campanya de difusió del documental
Maquiladoras produït pel Fons i rea-
litzat per La Brecha.

Sud-Amèrica
Tenint en compte el marc general i
l’específic de l’àrea, es plantegen les
següents línies d’intervenció: 
-Participació ciutadana i desenvolu-
pament municipalista: acompanyant i
donant suport als processos
començats en alguns països de l’àrea
per promoure un govern local parti-
cipatiu i obert als ciutadans, així com
la capacitació i promoció d’agents
locals de desenvolupament. Dins
d’aquesta línia, caldria tenir en
compte la situació dels següents paï-

sos:

Brasil: es considera important acom-
panyar el procés de participació i
articulació dels moviments socials i
la consolidació dels processos a les
administracions locals, especialment
en el marc del programa FOME ZERO,
objectiu central del combat a la
pobresa des d’una visió transfor-
madora i cercant la inclusió social.

Equador: continuar prioritzant el
procés de consolidació del govern i
autoritats locals representants dels
moviments socials i indígena. També
per enfortir les bases dels moviments
socials que després de les eleccions
municipals de 2004 han assumit
responsabilitats en molt àmbits
locals.

Perú: continuar l’acompanyament
dels processos començats de capa-
citació i promoció del bon govern
local, amb especial atenció a la for-
mació dels nous càrrecs electes. 

Bolívia: la convulsa situació que viu
actualment el país, juntament amb
l’èxit del moviment indígena a les
darreres eleccions legislatives a
Bolívia suggereix fer atenció a les
propostes, l’articulació i la partici-
pació d’aquest moviment en l’àmbit
local, especialment en la capacitació
i formació de líders i agents de
desenvolupament local que més tard
puguin impulsar processos de parti-
cipació ciutadana.

Colòmbia: construcció d’alternatives
de pau. Dins la greu situació de con-
flicte que viu Colòmbia, s’han fet un
lloc iniciatives ciutadanes de cons-
trucció d’alternatives de pau al
marge dels agents més implicats en
el conflicte. Moltes d’aquestes estan
vinculades a processos municipa-
listes participatius. En els últims anys
ens hem proposat acompanyar
aquests processos i promoure entre
els municipis catalans accions de
sensibilització i difusió d’aquestes

iniciatives que ajudin a donar a
conèixer una altra realitat colom-
biana. També mantindrem el suport
a la Taula Catalana per la Pau a
Colòmbia.

Alhora, considerem també prioritari
donar suport a accions que suposin
un procés d’articulació i transforma-
ció social, com les alternatives
socioeconòmiques sostenibles i
comunitàries. 

Argentina: Processos organitzatius i
d’autogestió: l’agreujament radical
de la crisi econòmica i social
d’Argentina des de finals del 2001
situa aquest país en les àrees prio-
ritàries d’acció, especialment
adreçades a l’acompanyament dels
processos d’organització i autogestió
de la societat civil, per construir
alternatives socioeconòmiques a
l’empobriment accelerat de la
població.  

Mediterrània
La cada dia més evident necessitat
de diàleg entre el món àrab i occi-
dent té en el Mediterrani un espai
central on, des del nostre país, hem
de fer un paper actiu que afavoreixi
el coneixement mutu, el diàleg inter-
cultural i l’avenç en la resolució dels
conflictes cap a sortides de pau
justes i duradores. 

Enguany volem centrar la nostra
tasca en tres països prioritaris:
Marroc, Palestina i el Poble Sahrauí. 

Marroc:
Des de fa anys treballem molt activa-
ment a la zona nord del Marroc
perquè és un dels territoris menys
desenvolupats del país, cosa que
comporta un alt índex d’immigració i,
de fet, és lloc de procedència de
molts dels  immigrats que viuen a
Catalunya.

En aquest país és dóna suport a  les
entitats catalanes i als actors de la
societat civil i del món municipal
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capaços de du a terme projectes de
millora de les condicions en l’àmbit
local (infraestructures i serveis bàsics
pel món rural, oportunitats d’inserció
sociolaboral de les dones...). També
s’estan acompanyant processos de
codesenvolupament amb la impli-
cació de grups i associacions d’immi-
grants de Montcada i Reixac, Sant
Celoni, Santa Coloma de Gramenet,
Reus, Tortosa i la comarca d’Osona,
entre d’altres.

Alhora, es preveu l’organització d’un
Seminari sobre Associacionisme i
Municipalisme al Marroc on poder
intercanviar experiències i avançar en
el coneixement mutu entre els
municipis de Catalunya, els munici-
pis del Marroc (especialment del
Nord), les entitats catalanes i les del
nord del Marroc.

Palestina:
Davant de la prolongació sense fi del
conflicte entre israelians i palestins i
les tragèdies i patiments als quals ha
donat lloc, el Fons participa activa-
ment i conjuntament amb altres xarx-
es de municipis europeus en activi-
tats de denúncia i acció política
impulsant la Xarxa de Municipis
Europeus per la Pau al Pròxim Orient. 

Cal destacar que des de finals del
2004, se celebren esglaonadament
les eleccions a diferents municipis
palestins, per la qual cosa enguany
una delegació del Fons, en el marc
d’una delegació de representants
municipals europeus, estarà coordi-
nada per la Xarxa Europea per la pau
al Pròxim Orient i viatjarà a
Cisjordània i Gaza per observar el
desenvolupament de les eleccions i
donar suport al procés democràtic a
Palestina.

Coincidint amb la celebració del
Fòrum Social Mediterrani se celebrarà
una Trobada de municipis i governs
de la Mediterrània per la Pau al
Pròxim Orient (13 i 14 juny), organ-
itzada pel Fons, la Xarxa de Municipis

per la Pau al Pròxim Orient, el FAL i
l’ACCD.

En aquesta línia, abans de finals
d’any tindrà lloc a Còrdova la
Conferència Internacional d’Autoritats
Locals per la Pau al Pròxim Orient. El
Comitè Organitzador està integrat per
la Xarxa Europea de Municipis per la
Pau al Pròxim Orient, la Diputación
de Córdoba, el FAMSI-Fondo Andaluz,
el Fons Català, la Confederació de
Fons i CGLU. 

Poble Sahrauí:
Des del Fons manifestem la nostra
solidaritat amb el Poble Sahrauí en el
procés per al ple reconeixement i
expressem el nostre desig que ben
aviat pugui exercir el dret a l’autode-
terminació. Alhora, cal que conti-
nuem fent arribar la nostra coo-
peració i ajut humanitari als campa-
ments de refugiats sahrauís situats a
Tindouf, al sud d’Algèria.

Pel que fa als moviments
socials i a l’impuls 
d’alternatives
FSMed-Fòrum Social Mediterrani
Un dels aspectes més rellevants d’en-
guany és, sens dubte, la celebració a
Barcelona el 16, 17, 18 i 19 juny del
2005, del FSMed, organitzat per una
àmplia assemblea promotora,
integrada per moviments socials, fe-
deracions d’entitats, sindicats i
col·lectius diversos i pel mateix Fons.
Per construir el procés de trobada on
els moviments socials dels pobles de
la Mediterrània que s’oposen a la
guerra global i al neoliberalisme
puguin construir alternatives de pau,
igualtat i justícia social, democràcia i
llibertat, s’han celebrat assemblees
preparatòries a les quals el Fons ha
participat.

Àfrica Subsahariana 
Mentre en altres àrees geogràfiques,
el Fons ha treballat sempre amb enti-
tats catalanes i municipis amb un
coneixement important fonamentat
en vincles històrics, religiosos i cul-

turals, en el cas d’Àfrica no s’ha
donat històricament aquesta situació
i la presència d’un col·lectiu immigrat
que pugui jugar un paper de mit-
jancer entre el Nord i el Sud es pre-
senta com una alternativa per
acostar-se al continent. 

Prioritats per països
Senegal
- Consolidació dels processos organi-
tzatius de base iniciats pel programa
MIDEL en les dues comunitats rurals
Thiamène i Saré Coly. La consolidació
del COGEM (Comitè de Gestió del
MIDEL a Thiamène) i el suport for-
matiu per a ADESC (Saré Coly) han de
continuar.
- Continuació del suport a les entitats
locals en el seu procés d’organització
i la realització de programes socials
de lluita contra la pobresa i de
democratització.
- Acompanyament del procés de
descentralització posat en marxa per
l’Estat des de 1972 donant suport a
programes de formació i capacitació
de les autoritats de base de les
col·lectivitats locals. 
- Organització d’unes jornades de tre-
ball sobre codesenvolupament amb
motiu de la finalització del programa
MIDEL al novembre.
- Seguiment dels programes de les
entitats catalanes i de les associa-
cions d’immigrants en el marc del
codesenvolupament finançats a
través del Fons Català.
- Consolidació dels contactes iniciats
per les autoritats del país per facilitar
el treball de les entitats catalanes i
del propi Fons.
- Mantenir els contactes amb l’OTC
per facilitar la creació d’un espai de
coordinació i de cofinançament de
programes entre ambdues entitats,
Fons Català i AECI.

Gàmbia 
Les prioritats per a aquest país hau-
rien d’orientar-se cap al reforçament
del procés d’organització i de capa-
citació de les associacions d’immi-
grants aquí per promoure encara més
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el codesenvolupament, la recerca de
socis locals en el seguiment i l’execu-
ció dels programes i la iniciació de
contactes d’àmbit oficial per visual-
itzar la cooperació del Fons i de les
col·lectivitats locals catalanes en
aquest país. 

Estan previstes les accions següents: 
- Trobades amb les associacions de
gambians per discutir les modalitats
de creació d’una coordinació comuna
com la creada per les associacions
de senegalesos.
- Visita de prospecció del Fons per
buscar en l’àmbit local gambià orga-
nitzacions socials compromeses en el
desenvolupament per establir rela-
cions de col·laboració en l’execució
dels programes promoguts pels
immigrants.
- Visita de les autoritats ministerials
encarregades de les qüestions de
descentralització local i cooperació
descentralitzada.
- Trobades amb col·lectivitats locals
(aquelles que treballen amb les asso-
ciacions d’immigrants a Catalunya)
per promoure relacions de col·labo-
ració amb municipis catalans.

Mauritània
En aquest país el Fons treballa també
en el marc del codesenvolupament
en particular en el Sud al llarg del riu
Senegal. Els projectes iniciats s’arti-
culen entorn de l’agricultura i l’aigua
potable. Prioritats: 
- Reforç de les organitzacions immi-
grades a Catalunya promotores del
codesenvolupament entre els dos
països per la formació i el seguiment.
- La signatura d’un conveni de
col·laboració amb el GRDR (Groupe
de Recherche pour le Développement
Rural) per al seguiment i l’execució
del programa de Diogontoro.
- El suport al procés de reforç de les
organitzacions locals sòcies dels emi-
grants.
- L’organització d’una jornada de tre-
ball sobre el codesenvolupament a
Mauritània amb l’Ajuntament d’Olot i
la participació del GRDR francès. 

Malí 
A Malí, el Fons està implicat en dos
programes realitzats per organitza-
cions catalanes. Les nostres prioritats
haurien de ser: la identificació de les
associacions de maliencs a Catalunya
i el seu interès en el codesenvolupa-
ment i el seguiment dels programes
en marxa al país. 

Burkina Faso 
Seguiment de les accions en curs
que impliquen organitzacions cata-
lanes compromeses en processos de
cooperació amb associacions locals.
Les organitzacions de Burkina Faso
treballen en programes de suport a
les dones en àmbits com la formació
i l’alfabetització, els projectes gene-
radors de rendes, el reforçament de
les capacitats de gestió de les asso-
ciacions locals. 

Guinea Equatorial
Els immigrants d’aquest país a
Catalunya constitueixen un dels
col·lectius millor organitzats, la qual
cosa els ha permès dur a terme una
tasca de codesenvolupament des de
fa molt temps amb les seves comuni-
tats d’origen. Algunes accions pre-
vistes: 
- Visita de seguiment dels projectes
de les entitats finançades per mitjà
del Fons.
- Definició de prioritats sectorials per
a aquest país en col·laboració amb
les organitzacions d’emigrants que
intervenen al país. 

Camerun
La nostra prioritat, a més del suport
de les accions que funcionen, hauria
de concentrar-se en la realització d’un
viatge de seguiment dels projectes. 

En els altres països (Moçambic,
Ruanda, RDC, Txad, Angola, Etiòpia,
Sudan, Malawi, Madagascar, Sud-
àfrica...) on la presència del Fons és
encara reduïda, les prioritats s’orien-
taran cap al suport a les iniciatives
de les organitzacions catalanes que

realitzen intervencions en aquests
països. 

Àsia
Si bé Àsia tradicionalment no és un
continent estratègic on s’hagin plani-
ficat unes línies de treball concretes,
enguany es proposa garantir la
resposta humanitària davant el
tsunami al sud-est asiàtic, incidint en
el desenvolupament local a Sri
Lanka, i donar suport a projectes a
l’Afganistan i l’Índia.

Tsunami sud-est asiàtic
El 26 de desembre de 2004 un
tsunami va colpejar les costes de vuit
països asiàtics i cinc d’africans i va
provocar milers de morts de desenes
de nacionalitats diferents. La respos-
ta solidària global ha permès com-
prometre un volum molt important
de recursos d’origen públic i privat. A
Catalunya, en l’àmbit municipal, més
260 ajuntaments i altres administra-
cions locals i entitats han coordinat
els recursos en el marc del Fons, que
té el compromís d’orientar els
esforços en clau de reconstruir per
transformar. En aquest sentit, s’ha
aprovat en el marc del Comitè Català
d’Ajut Humanitari d’Emergència un
projecte de “Reconstrucció dels habi-
tatges destruïts pel tsunami al poble
de Amman Koil Pattu de la costa de
Pondicherry, Índia”.

D’altra banda, des del municipalisme
cal donar suport a les administra-
cions locals de la zona afectada, a fi
que impulsin plans de desenvolupa-
ment i alhora que s’estableixin
mecanismes d’alerta perquè es
puguin crear mecanismes d’informa-
ció, de coordinació de protecció civil
i d’evacuació de les poblacions. 

Per això, el Fons ha donat suport a
una missió d’identificació de pro-
jectes de reconstrucció a Sri Lanka.
La missió, coorganitzada pel
Programa de Nacions Unides (PNUD)
al país i el Programa de
Desenvolupament Humà Local
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(PDHL), es va concebre amb l’objec-
tiu de dissenyar un programa de
cooperació descentralitzada entre
municipis d’Sri Lanka afectats pel
tsunami i actors locals del Nord. Es
pretén impulsar un procés de recon-
strucció afavorint la responsabil-
ització de les comunitats locals afec-
tades i la seva participació activa.

Fruit de la missió que va tenir lloc
entre l’1 i el 10 de maig d’enguany, es
va identificar la província del sud del
país com a zona prioritària d’inter-
venció (districtes de Galle, Matara i
Hambantota), l’enfortiment de capa-
citats de les autoritats i organismes
locals i la possible contribució en
l’àmbit del coneixement mutu i la
reconciliació com a contribució a la
superació al conflicte armat en el
país. 

En aquest mateix sentit, s’està avalu-
ant una proposta de pacificació a Sri
Lanka presentada per una entitat
catalana en consorci amb una orga-
nització internacional.

Afganistan
Després de 23 anys de guerra, s’ha
iniciat un procés de reconstrucció
que abraça tots els sectors. Des del
Fons ens proposem incidir en la
reconstrucció de la dinàmica educati-
va, especialment en la millora de les
oportunitats d’educació per a les
noies.

Índia
Atenent les iniciatives que ens han
fet arribar organitzacions catalanes o
ajuntaments que estan directament
amb contacte amb organitzacions
locals en la línia del desenvolupa-
ment local.

Sensibilització
En el marc del treball de sensibi-
lització es desenvolupen diverses
línies:

Exposicions pròpies

Mantenir la tasca de sensibilització
dirigida als ajuntaments socis,
posant a la seva  disposició les
exposicions Construir la Pau: els con-
flictes oblidats i el nou conflicte glob-
al i Una altra globalització és possi-
ble.

Promoció de la compra pública ètica
a les administracions públiques
Estendre els criteris de comerç just i
de responsabilitat social corporativa
a les administracions locals catalanes
a través de l’adopció de criteris de
Compra Pública Ètica, en la con-
tractació pública, participant activa-
ment en la Xarxa per la Compra
Pública Ètica, promovent la CPE entre
els socis del Fons amb l’organització
de jornades informatives i la divul-
gació de materials informatius, amb
la voluntat de convertir la CPE en un
eix transversal a tots els departa-
ments de les administracions
públiques.

Suport a projectes de sensibilitza-
ció/educació
Promoure iniciatives de solidaritat ha
de ser un eix important del treball
del Fons per treballar per avançar en
la promoció d’un clima d’opinió
pública favorable a un nou ordre
econòmic internacional més just,
donant suport a projectes de sensi-
bilització/educació orientats a:

-Treballar per la promoció del coneix-
ement i el diàleg intercultural, espe-
cialment pel que fa als col·lectius
d’immigrants instal·lats a Catalunya
- Promoció del Comerç Just  i la
Compra Pública Ètica a Catalunya
- Formació i intercanvi de coneixe-
ments i experiències (de persones
que participen en l’àmbit de la coo-
peració i la solidaritat)
- Divulgació de propostes solidàries a
través de mitjans de comunicació i
internet.
- Participació i suport a campanyes i
moviments que impulsen alternatives
globals (condonació del deute extern
dels països del Sud, Fòrum Social

Mundial, Fòrum Social Mediterrani,
abolició dels paradisos fiscals,
denúncia del comerç d’armes)

Dinàmica interna
És evident que del conjunt de línies
de treball també se’n desprèn una
voluntat d’avançar cap a una major
participació i implicació de tots els
socis, cadascun en els apartats que
més caracteritzen el seu treball en el
si del Fons.

Comissions de treball 
Les tres comissions, MMeeddiitteerrrràànniiaa,
MMuunniicciippaalliissmmee i MMiiggrraacciioonnss i
DDeesseennvvoolluuppaammeenntt, són ja un marc de
participació obert on s’impulsen i
desenvolupen totes aquestes línies
al llarg de l’any. Aquest aspecte ens
permet promoure el debat per millo-
rar la cooperació local de Catalunya
amb els pobles del Sud i la rea-
lització de jornades sobre temàtiques
sectorials que aprofundeixin en els
continguts i orientin les noves
estratègies futures. La seva dina-
mització activa es considera prio-
ritària per facilitar la dinàmica dels
ens locals en el Fons, especialment
pel que fa als continguts més muni-
cipalistes.

Àrea de difusió 
i comunicació
Aquesta àrea ha de produir la línia
de publicacions que informin i garan-
teixin la transparència de l’activitat
del Fons, tant amb els mitjans, com
en la difusió de les activitats, pro-
jectes, etc., i alhora ha de ser una
eina a disposició dels ajuntaments
per garantir la bona comunicació
entre els socis i el Fons i per donar a
conèixer a la tota societat catalana la
tasca pel desenvolupament de les
administracions locals i del paper
que hi juga el Fons Català. 

A) Publicacions 
- Publicació d’un full informatiu men-
sual
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- Publicació de tríptics informatius de
les línies de treball o dels actes a
realitzar.
- Memòria de l’exercici 2004.
- Memòria de les Jornades de
l’Estudi-diagnòstic dels agermana-
ments-cooperació entre municipis
catalans i nicaragüencs que se cele-
brarà a Molins de Rei el mes de
novembre d’enguany.

B) Web informatiu
Es preveu millorar el lloc web del
Fons com a eina de comunicació amb
els socis i de divulgació a tota la
societat de les accions que realitza el
Fons i els seus ajuntaments asso-
ciats. Per això, es proposa la creació
d’un butlletí informatiu electrònic i la
implementació d’una agenda d’acti-
vitats que permeti introduir els actes
relacionats amb cooperació i solida-
ritat que organitzen els socis.

D’altra banda, a través de la web es
pot disposar de documentació com-
pleta de tots els projectes que hem
contribuït a finançar. Alhora, és un
mecanisme ràpid per a la coordi-
nació/difusió de campanyes informa-
tives o d’emergència. L’objectiu és
anar millorant aquesta eina per
poder satisfer les necessitats dels
socis quant a consulta i disponibilitat
de la informació.

Base de dades sobre la cooperació
local de Catalunya amb els països
del Sud
L’estudi que recull les dades de la
cooperació abraça el període de 1998
al 2002 i conté dades detallades de
totes les institucions locals catalanes
pel que fa a dades econòmiques,
estructura municipal, agermanaments
cooperació, consells de solidaritat.
Amb la incorporació de les dades del
3r estudi, es farà també una reno-
vació de la part del web del Fons que
inclou la Base de Dades de la
Cooperació Local de Catalunya amb
els Països del Sud, per fer més acces-
sible tota aquesta informació.

C) Promoció d’espais periòdics en els
mitjans
El 1999 es va iniciar la primera
col·laboració amb el diari El Periódico
de Catalunya, amb una pàgina set-
manal d’informació solidària,
l’Agenda de Cooperació, que es pu-
blica cada dijous. Arran de la valo-
ració positiva que ens mereix i de l’a-
collida que ha obtingut hi ha la vo-
luntat de continuar aquesta col·labo-
ració en aquest nou any. Igualment
continua vigent la col·laboració amb
Televisió de Vilafranca, a partir de l’e-
laboració del programa setmanal
Solidària que s’emet gratuïtament i
via satèl·lit a totes les televisions
locals.   

E) Difusió del documental
Maquiladoras
El documental Maquiladoras produït
pel Fons Català i realitzat per La
Brecha l’any 2003, és producte de
l’esforç per donar a conèixer la reali-
tat socioeconòmica del fenomen de
les maquiles a Centreamèrica. El do-
cumental i els materials annexos pre-
tenen obrir un espai de reflexió sobre
l’ordre econòmic mundial dominant.
En aquest sentit, es continuarà la
seva difusió en els àmbits nacional,
estatal i internacional, en el marc de
la tasca de denúncia de les condi-
cions laborals a les maquiles en les
zones franques i, en coordinació amb
els sindicats catalans, es relaciona la
precarietat a les zones franques de
Centreamèrica amb el procés de
deslocalització d’empreses a
Catalunya.  
Barcelona, 11 de juny de 2005
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En el marc de la cooperació al desenvolupament, el Fons Català, des de fa anys, tre-
balla amb una clara voluntat d’avançar en l’eradicació de la pobresa, la reducció de
la vulnerabilitat dels països del Sud, l’enfortiment de la democràcia i la participació
i l’empoderament local.
Les línies de treball del 2005, aprovades a la XXI Assemblea General de socis cele-
brada a Barcelona l’11 de juny de 2005, suposen una continuïtat de les polítiques
assumides en els darrers exercicis. Un dels principis bàsics dels projectes de coope-
ració és la implicació directa dels beneficiaris en la concepció i la realització dels pro-
jectes, que han de basar-se en les seves necessitats i possibilitats. En aquest sentit,
orientem la cooperació a l’enfortiment dels processos d’empoderament local, tant per
a les autoritats locals - democràtiques i participatives - com per a l’àmbit comunita-
ri. Prioritzem cinc eixos estratègics:  municipalisme i governabilitat, desenvolupa-
ment local, codesenvolupament (migracions i desenvolupament), drets econòmics,
socials i culturals i drets dels pobles, diplomàcia de ciutats i cultura de pau.
El Fons Català promou una cooperació que incideix en els processos de governabili-
tat democràtica i de participació ciutadana, que acompanya i dóna suport a accions
transformadores i que promou una planificació estratègica que actua reduint la vul-
nerabilitat dels països del Sud.

Desenvolupament

Drets humans, drets dels pobles i democràcia Educació i formació Municipalisme Codesenvolupament

Protecció del medi ambient

Sanitat

Desenvolupament local

Post-emergència

Gènere

Promoció de la democràcia Promoció d'un nou ordre econòmic i social internacional

Pau i prevenció de conflictes Ajut humanitari



28

www.fonscatala.org/projectes

àfrica subsahariana

763 Ahadi, institut internacio-
nal de formació i ensenyament
a distància

país Tanzània

presenta Inshuti-Amics dels pobles
de Ruanda, Burundi i el Congo

aportació fons 91.035,42 e

consignat 2005 20.651,80 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Cooperativa Abacus
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya

950 Integració sociolaboral de
les dones de 20 comunitats
rurals

país Sudan

presenta Ajuntament de Molins de
Rei i Creu Roja de Catalunya – Àrea
de cooperació internacional

aportació fons 18.222,00 e

consignat 2005 6.600,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Molins de Rei

1.019 Segon curs de formació
de formadors

país Sudan

presenta MRDA – Mundri Relief and
Development Association Uganda i
Centre UNESCO de Catalunya

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  22.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Tortosa

1.157 Implantació d’un pou
d´aigua potable a la localitat
de Bouanzé

país Mauritània

presenta Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda, Associació
d’Immigrants Mauritans originaris de
Bouanzé a Espanya, Association des
Frères Unis de Bouanzé i Santa
Perpètua Solidàri

aportació fons 79.390,91 e

consignat 2005  42.600,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Santa Coloma de
Farners
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

1.156 Creació de la granja-
escola “Catalunya” a Niombato

país Senegal

presenta Education Solidaire, Caldes
Solidària i Ajuntament de Caldes de
Montbui

aportació fons 57.091,27 e

consignat 2005  4.729,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Boadella i les Escaules
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de la Granada
Ajuntament de Vilassar de Mar
Quotes socis Fons Català

Mentre en altres àrees geogràfiques, el Fons ha treballat sempre amb entitats catalanes i municipis amb un conei-
xement important fonamentat en vincles històrics, religiosos i culturals, en el cas d'Àfrica no s'ha donat històri-
cament aquesta situació i la presència d'un col·lectiu immigrat que pugui jugar un paper de mitjancer entre el
Nord i el Sud es presenta com una alternativa per acostar-se al continent. Els països prioritaris són: Senegal,
Gàmbia, Mauritània, Mali, Burkina Faso, Guinea Equatorial i Camerun.
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867 Construcció i obertura
d’un centre escolar d’educació
primària al barri de Banapa 
de Malabo

país Guinea Equatorial

presenta Associació Cultural
Riebapúa i ADECO – Asociación para
el Desarrollo Comunitario

aportació fons 38.772,72 e

consignat 2005 5.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Campdevànol
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui
Ajuntament del Bruc
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Diputació de Girona
Aportacions particulars

1.164 Programa de desenvolu-
pament econòmic i de dinamit-
zació comunitària del poble 
de Diogontoro

país Mauritània

presenta Unió de Treballadors de
Mauritània i Ajuntament d’Olot

aportació fons 80.719,52 e

consignat 2005  18.576,35 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya

1.180 Dinamització d’un espai
d’intercanvi, cooperació i con-
certació entre els immigrants
senegalesos i les seves comu-
nitats d’origen

país Senegal

presenta URD - Groupe Urgence
Réhabilitation Développement,
FRAO/WARF - Fondation Rurale de
l’Afrique Occidentale, Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament,
ADESC – Association Developpement
Economique, Social et Cultural de
Saré Coly

aportació fons 692.560,22 e

consignat 2005  124.149,56 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Anglès
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Girona
Ajuntament de la Bisbal d´Empordà
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Teià
Col·lectiu Sant Feliu de Pallerols
Solidari
Comissió Europea
Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació
Generalitat de Catalunya

1.079 Millora de la formació i
de les capacitats internes de
les organitzacions camperoles

país Burkina Faso

presenta Intermón Oxfam

aportació fons 42.000,00 e

consignat 2005  18.963,82 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Mataró

1.196 Implementació i desen-
volupament de l´anatomia
patològica com a especialitat i
servei a l’Hospital de Bata

país Guinea Equatorial

presenta Desarrollo 2000 en África,
Ajuntament de Granollers i Asociación
para el progreso de Guinea Equatorial

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  14.071,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

1.182 Projecte hidroagrícola de
Joulanghel

país Gàmbia

presenta Ajuntament de Calella,
AFDEC – Association pour la
Formation, le Developpement,
l’Education et la Culture i Associació
Africana Moussa Molo

aportació fons 33.363,64 e

consignat 2005  31.300,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Peralada
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1.181 Educació dels infants i
dels joves de la diòcesi de
Boma

país Mauritània

presenta AFRICAT – Associació
Africana i Catalana de Cooperació
Cultural i Diocèse de Boma

aportació fons 17.000,00 e

consignat 2005  18.700,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

1.226 Centre d´acollida i for-
mació per a Paysans Sans
Frontières a Bingó

país Burkina Faso

presenta ASF – Arquitectes Sense
Fronteres

aportació fons 30.000,00 e

consignat 2005  16.784,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sitges

1.232 Suport a l’atenció primà-
ria de salut a la província de
Cabo Delgado

país Moçambic

presenta Medicus Mundi Catalunya

aportació fons 40.000,00 e

consignat 2005  26.760,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament del Vendrell

Sanitat

1.237 Educació-formació socio-
sanitària de grups de mares,
joves i nens desfavorits

país Senegal

presenta Associació Catalana de
Residents Senegalesos

aportació fons 22.266,85 e

consignat 2005  9.867,53 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament de la Seu d´Urgell
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Generalitat de Catalunya

1.238 Dali: el cotó africà al
servei de la creativitat i els
vincles socials

país Mali

presenta Fundació Ramon Trias
Fargas

aportació fons 30.000,00 e

consignat 2005  33.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Tarragona

1.242 Escola de formació 
d’oficials de salut al Tigray

país Etiòpia

presenta Àfrica Viva

aportació fons 30.000,00 e

consignat 2005  14.999,93 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Porqueres
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Sanitat

905 Centre educatiu per a nois
i joves de Toubakouta a la
comarca de Niombato

país Senegal

presenta Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal

aportació fons 98.992,03 e

consignat 2005  3.570,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament del Masnou
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1.286 Projecte de sanejament
urbà a Vélingara

país Senegal

presenta Ajuntament de Granollers i
Comune de Vélingara

aportació fons 62.010,91 e

consignat 2005  38.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castelló d´Empúries
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Viladecans
Generalitat de Catalunya
Quotes socis Fons Català

1.317 Millora de l´alimentació
dins el programa de nutrició
de menors de 5 anys al centre
de salut de Wukro

país Etiòpia

presenta Associació per al
Desenvolupament de la infància d’À-
frica – ADIA, Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

aportació fons 17.000,00 e

consignat 2005  9.900,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1.320 Centre d’acollida Nogma
per a nens orfes i abandonats
a Sandeba

país Burkina Faso

presenta Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès i ACAU – Associació
Coordinadora d’Ajuda Unida

aportació fons 15.597,73 e

consignat 2005  9.350,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1.271 Instal·lació d´una unitat
d´assecament de mangos

país Burkina Faso

presenta Grup de Dones de Pallejà,
Ajuntament de Pallejà i Eden –
Manada

aportació fons 10.028,58 e

consignat 2005  6.983,37 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Generalitat de Catalunya

991 Programa integral 
de desenvolupament econòmic 
de la comunitat de Woyokoro

país Senegal

presenta Kisal, GIE Kawral
Woyokoro, Ajuntament de Montmeló i
AIA – Associació d’Immigrants Africans

aportació fons 48.909,09 e

consignat 2005 8.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Flaçà
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de la Seu d´Urgell
Ajuntament de les Borges Blanques
Ajuntament de les Franqueses del
Vallès
Ajuntament de Llavorsí
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Porqueres
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Quotes socis Fons Català

1.323 25.000 palmeres 
d’oli al Camerun

país Camerun

presenta Ajuntament d’Esparreguera
i Agermanament Sense Fronteres

aportació fons 53.161,73 e

consignat 2005  32.877,90 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d´Esparreguera
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1.352 Proveïment d’aigua 
potable a Kéréwane

país Senegal

presenta FODDE - Forum pour un
Développement Durable Endogène

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  16.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castellbisbal

1.364 Aprofundir en la demo-
cràcia local a través de la par-
ticipació popular

país Sudàfrica

presenta Trust for Community
Outreach and Education

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  1.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

1.368 Projecte de cria de
bovins i adquisició d’un molí
de cereals - 2a fase

país Senegal

presenta GIE Kawral

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  14.686,75 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de la Sénia

1.342 Proveïment d’aigua pota-
ble en el medi rural per al
poblat de Badogo

país Burkina Faso

presenta Pallejà Solidari i
Ajuntament de Pallejà

aportació fons 8.500,00 e

consignat 2005  9.350,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Mont-ras
Ajuntament de Pallejà
Mancomunitat de Municipis de l´Àrea
Metropolitana de Barcelona

1.349 Producció d’arròs per la
seguretat alimentària a la
Casamance

país Senegal

presenta AFDEC – Association pour
la Formation, le Developpement,
l’Education et la Culture

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  15.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Viladecans

1.015 Projecte de construcció de 5 aules, una d’especialitzada, a
l’institut d´ensenyament mitjà de Kounkané

país Senegal

presenta ADECK - Association pour le dévelopement de la communauté rurale
de Kounkané i Desenvolupament i Migracions

aportació fons 40.000,00 e

consignat 2005 16.931,61 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament d’Anglès
Ajuntament de Bescanó
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vilassar de Mar
Diàleg entre Cultures
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1.369 Projecte de suport al
centre de formació en informà-
tica d´Eseka - 2a fase

país Camerun

presenta Agermanament Sense
Fronteres

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  12.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Terrassa

1.380 Microprojectes combinats
de generació d´ingressos 
i accés als serveis socials 
de base per a la comunitat 
de Salikenie

país Senegal

presenta AIA – Associació
d’Immigrants Africans i Association
Kisal

aportació fons 30.000,00 e

consignat 2005  16.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

1.385 Rehabilitació de l’escola
primària de Sainte Thérèse de
Sokone

país Senegal

presenta Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal i Ajuntament
de Mataró

aportació fons 49.688,49 e

consignat 2005  55.957,34 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de TorderaAjuntament del
Masnou

1.395 Millora dels serveis
bàsics d’Hukut

país Senegal

presenta Ajuntament de Calella i
Bafalay Amics Solidaris de la
Casamance

aportació fons 10.238,45 e

consignat 2005  11.262,30 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Esterri de Cardós
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Fontcoberta
Ajuntament de les Llosses
Ajuntament de Torelló
Associació Cultural ´La Fraternal´

1.374 Construcció d’un dispen-
sari-maternitat a Andongona

país Madagascar

presenta Matres Mundi i Ajuntament
de Castellar del Vallès

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  27.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Peralada
Ajuntament de Sitges

1.377 Suport al proveïment
d´aigua potable i al rellança-
ment d´activitats agropastorals
a Kassa

país Senegal

presenta AJAEDO, Ajuntament de
Mataró i Associació Planeta

aportació fons 30.000,00 e

consignat 2005  33.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Bescanó
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Mataró

1.407 Millora de la qualitat de
vida als barris d’hàbitat infor-
mal de la ciutat de Yaoundé

país Camerun

presenta Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  5.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cabrera de Mar

1.419 Hort comunitari per a les
dones de Gambissara Lamoi

país Gàmbia

presenta Arenys Solidari

aportació fons 5.000,00 e

consignat 2005  5.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sitges

1.465 Construcció d’un centre
de formadors i de joves a
Kimpese

país República Democràtica del Congo

presenta Ajuntament d’Igualada,
Mans Unides Igualada i Mans Unides
Barcelona

aportació fons 6.000,00 e

consignat 2005  6.600,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada
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1.402 Millora de la prestació
de serveis de salut, quant a
cobertura i eficiència a la pro-
víncia de Gaza

país Moçambic

presenta Medicus Mundi Catalunya

aportació fons 30.000,00 e

consignat 2005  7.892,84 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Vendrell

1.421 Promoció de la ramade-
ria a la comunitat rural de
Saré Coly Sallé

país Senegal

presenta ADESC – Association
Developpement Economic, Social et
Cultural de Saré Colly i ADECRS –
Associació pel Desenvolupament
Econòmic de la comunitat rural de
Saré Colly Sallé

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  14.509,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Teià
Generalitat de Catalunya

1.422 La salut, un dret: projec-
te de centre sanitari a
Jalambereh

país Gàmbia

presenta Jalambereh Merajemmou
Kaffo, Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda i Santa Perpètua Solidària

aportació fons 29.000,00 e

consignat 2005  31.900,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Generalitat de Catalunya

1.450 Rehabilitació i implemen-
tació de l´hospital de Bôlôndô

país Guinea Equatorial

presenta Ajuntament de Molins de
Rei, Desarrollo 2000 en África i
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

aportació fons 26.300,00 e

consignat 2005  28.930,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.481 Ampliació de la cobertu-
ra educativa a la zona rural de
Kitale

país Kenya

presenta Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia i Mans Unides Barcelona

aportació fons 5.000,00 e

consignat 2005  5.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Sadurní d´Anoia

1.482 Hort, cuines i complex
infantil Noia 2006 a Makary

país Camerun

presenta ONG Ajut i Solidaritat
Makary-Blangowa, Parròquia de Sant
Sadurní d’Anoia i Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia

aportació fons 14.000,00 e

consignat 2005  15.400,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Sadurní d´Anoia
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1.484 Construcció d’un pou
d’aigua potable a l’escola
Buen Pastor de Malabo

país Guinea Equatorial

presenta

aportació fons 8.000,00 e

consignat 2005  8.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1.488 30 bombes per a pous, llavors i eines per al desenvolupa-
ment agrícola

país Moçambic

presenta Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Mans Unides Barcelona

aportació fons 6.500,00 e

consignat 2005  7.150,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1.505 Pla integral de desenvo-
lupament al poble de Diabugu
Batapha

país Gàmbia

presenta Amics i Amigues de Diabugu
Batapha i Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  16.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
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centreamèrica i mèxic

907 Seguretat de proveïment
d’aigua en comunitats rurals
de la Libertad

país El Salvador

presenta Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres

aportació fons 66.000,00 e

consignat 2005  29.700,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de la Sénia
Aportacions Campanya d’emergència

1.033 Fleca urbana i rural a
Cárdenas

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Malgrat de
Mar i Casa de la Mujer de Cárdenas

aportació fons 12.334,00 e

consignat 2005  6.527,40 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Ajuntament de Vilassar de Mar

1.050 Pressupost participatiu a
la comunitat de Mina El Limón
al municipi Larreynaga-
Malpaisillo

país Nicaragua

presenta Popol Na – Fundación para
la Promoción y el Desarrollo Municipal

aportació fons 38.000,00 e

consignat 2005  10.574,65 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de l’Escala
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament del Masnou
Generalitat de Catalunya

1.055 Enfortiment dels proces-
sos organitzatius de les treba-
lladores de maquila i mestres-
ses de casa de 5 municipis

país Guatemala

presenta Cooperacció

aportació fons 109.800,00 e

consignat 2005  61.700,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Aportacions Campanya d’emergència

925 Autodesenvolupament sos-
tenible de les comunitats
rurals i indígenes de Bluefields

país Nicaragua

presenta Raíces Solidarias
(Bluefields) i Desos Opció Solidària

aportació fons 61.636,36 e

consignat 2005  16.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Bescanó
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Peralada
Diputació de Barcelona

1.030 Formació de mestres de
León, Rivas i Chinandega i
col·laboració amb els CRP de
Rivas i León

país Nicaragua

presenta Casa de Nicaragua –
Associació Catalana d’Amistat amb
Nicaragua

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  11.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Tortosa

A Catalunya la cooperació amb aquesta regió té vincles profunds i històrics. Els principals actors de cooperació
són els ens locals, municipals i supramunicipals, i les organitzacions socials. La intervenció en aquesta regió se
centra principalment a l’àmbit local, a partir de l’acompanyament de processos municipalistes, la majoria emmar-
cats en agermanaments Nord-Sud. Aquesta via de cooperació marca l’actuació en aquesta regió altament comple-
xa i empobrida, que compta també amb una gran riquesa organitzativa i un teixit social implicat i implantat als
territoris. Situada a l’àmbit local, aquesta via apropa la ciutadania a l’exercici de la cooperació i solidaritat (comis-
sions d’agermanament, FAAVV, AMPAS, ONG vinculades a territoris agermanats), reforçant el teixit social tant
al Nord com al Sud.
La majoria dels projectes que s’han prioritzat són els que han estat presentats en el marc de propostes munici-
palistes de suport i d’acompanyament dels processos d’enfortiment de la participació ciutadana i dels poders
locals, en la consolidació dels processos d’agermanament entre municipis de Catalunya i de Centreamèrica i el
Carib.
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1.074 Formació i atenció inte-
gral de l’adolescència a
Camoapa

país Nicaragua

presenta Intermón Oxfam

aportació fons 24.075,00 e

consignat 2005  6.596,89 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

1.172 Incidència de les dones
en les polítiques de salut

país Guatemala

presenta Associació d’Amistat amb el
Poble de Guatemala

aportació fons 18.000,00 e

consignat 2005  19.350,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Alfarràs
Diputació de Barcelona

1.179 Centre d’atenció social i
integral de la infància, l’ado-
lescència, la joventut i la dona

país Nicaragua

presenta Asociación Vínculos Ahimsa
Pro Nicaragua

aportació fons 24.000,00 e

consignat 2005  13.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Torrelavit

1.184 Enfortiment de les capa-
citats locals per a la gestió del
desenvolupament econòmic
local en municipis del Bajo
Lempa

país El Salvador

presenta FUNDE – Fundación
Nacional para el Desarrollo

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  22.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

1.166 Vertebració dels agerma-
naments Catalunya - Nicaragua

país Nicaragua

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 84.222,52 e

consignat 2005  39.720,12 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

www.fonscatala.org/projectes

1.097 Introducció d’energia elèctrica al Caserío El Potrero

país El Salvador

presenta Asociación comunal ADESCO José de Jesús Castro, Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, Alcaldía municipal de Meanguera i Ajuntament de
Castelldefels

aportació fons 49.000,00 e

consignat 2005  16.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Castelldefels
Diputació de Girona
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1.187 Enfortiment de la institu-
cionalització de plans i proces-
sos de desenvolupament local
a San Vicente

país El Salvador

presenta COMURES – Corporación de
Municipalidades de la República de El
Salvador

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  20.860,97 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Caldes d’Estrac
Generalitat de Catalunya

Formació de recursos humans
en salut visual a la facultat 
de medicina de la Universitat
d’El Salvador

país El Salvador

presenta Càtedra UNESCO de Salut
Visual i Desenvolupament i
Observatori de la Salut Visual

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  22.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Aportacions Campanya d’emergència

1.249 Seguiment i consolidació
municipal i de l’organització
social a San Francisco i
Sayaxché

país Guatemala

presenta Fundación INCIDE –
Iniciativa Civil para la Democracia

aportació fons 21.000,00 e

consignat 2005  1.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Argentona
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya

1.263 Autoconstrucció d’habi-
tatges urbans a Somoto

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Somoto i Ajuntament de Vic

aportació fons 60.000,00 e

consignat 2005  28.912,89 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Vic
Generalitat de Catalunya

1.195 Suport a infants fills d’o-
brers del cafè en comunitats
pobres del municipi d’El Tuma-
La Dalia

país Nicaragua

presenta Casa de Nicaragua –
Associació Catalana d’Amistat amb
Nicaragua

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  6.650,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Boadella i les Escaules
Ajuntament de l’Escala
Ajuntament de la Masó
Ajuntament de Llavorsí
Ajuntament de Roses
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

1.228 Enfortiment de la partici-
pació ciutadana i la incidència
de la societat civil a Costa Rica
i Centreamèrica

país Costa Rica

presenta CEP Alforja – Centro de
Estudios y Publicaciones Alforja

aportació fons 18.000,00 e

consignat 2005  19.580,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Talamanca
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1.276 Millora de les condicions
de producció de les dones
agropecuàries del municipi de
Larreynaga-Malpaisillo

país Nicaragua

presenta Centro de Mujeres Xochilt
Acalt, Entrepobles i Ajuntament de
Vilafranca del Penedès

aportació fons 17.675,00 e

consignat 2005  9.542,50 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1.308 Desenvolupament del
turisme sostenible a San
Carlos i conca del Gran Lago
de Nicaragua

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Badalona i
ACBN – Associació Catalana de
Brigadistes a Nicaragua

aportació fons 51.993,00 e

consignat 2005  40.692,30 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.312 Arranjament de camins
rurals de Cárdenas: adquisició
de motonivelladora

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Malgrat de
Mar i Alcaldía Municipal de Cárdenas

aportació fons 57.000,00 e

consignat 2005  38.147,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Malgrat de Mar

1.318 Suport als acords de pau
a Guatemala a l’àmbit dels
DDHH laborals: enfortiment
jurídic d’Unsitragua

país Guatemala

presenta Fundació Pau i Solidaritat,
UNSITRAGUA – Unión Sindical de
Trabajadores de Guatemala

aportació fons 47.016,00 e

consignat 2005  40.717,60 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1.295 Foment de l’economia
local i millora dels espais
públics a Nahulingo

país El Salvador

presenta Ajuntament de Montcada i
Reixac, Associació Cultural Tazumal
Catalunya – El Salvador i CECADE –
Centro de Promoción y Capacitación
de la Democracia

aportació fons 52.953,39 e

consignat 2005  22.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Montcada i Reixac
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

1.296 Sanejament al centro
escolar autónomo “Francisca
González”

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Badalona i
AMPA CEIP Escola Jungfrau

aportació fons 6.764,00 e

consignat 2005  5.482,40 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona
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1.326 Parc-escola Concepción
Las Minas

país Guatemala

presenta Municipalidad de
Concepción Las Minas i Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló

aportació fons 40.006,95 e

consignat 2005  26.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
Associació per la Solidaritat de Santa
Coloma de Cervelló
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

1.344 Programa integral de
desenvolupament rural de la
comunitat de Santa Rosa

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Centelles,
Comunidades Eclesiales de Base de
Santa Rosa i Comitè d’Osona de
Solidaritat amb Nicaragua i
Centreamèrica

aportació fons 7.480,30 e

consignat 2005  8.228,33 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Centelles

1.345 Suport institucional a
l’Institut unitat educativa
Ingwanka Raya de Puerto
Cabezas-Bilwi

país Nicaragua

presenta Instituto Unidad Educativa
Ingwanka Raya

aportació fons 6.459,11 e

consignat 2005  2.400,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de la Fatarella

1.328 Capacitació en gestió
ambiental del territori a partir
de l’enfoc del foment empresa-
rial per a joves

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Chinandega i Ajuntament de Molins
de Rei

aportació fons 11.286,36 e

consignat 2005  4.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Molins de Rei
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

1.339 Remodelació i ampliació
del museu de la revolució sal-
vadorenca a Perquín, Morazán

país El Salvador

presenta Ajuntament de Montcada i
Reixac, Associació cultural Tazumal
Catalunya - El Salvador, CECADE -
Centro de Capacitación y promoción
de la Democracia, Alcaldía municipal
de Perquín i Ajuntament de Gavà

aportació fons 41.190,42 e

consignat 2005  45.309,46 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Montcada i Reixac
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
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1.347 Atenció especial per a
nens i nenes de pares i mares
desocupats - 3a fase

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de
Matagalpa

aportació fons 23.000,00 e

consignat 2005  23.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Creixell
Ajuntament de Prats de Lluçanès

1.372 Atenció de nens i nenes
discapacitats de Matagalpa

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Castellar del
Vallès i Lliga dels Drets dels Pobles

aportació fons 14.500,00 e

consignat 2005  15.950,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castellar del Vallès

1.382 Estratègies locals per a
la promoció i l’exercici dels
drets humans

país Hondures

presenta Associació Catalana de
Professionals per a la Cooperació

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  443,91 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Alpens

1.388 Enfortiment de les capa-
citats d’incidència per a dones
funcionàries dels governs
locals

país El Salvador

presenta ANDRYSAS – Asociación
Nacional de Regidoras, Síndicas y
Alcaldesas

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  16.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Barcelona

1.357 Reconstrucció de l’escola La Sabana a El Sauce

país Nicaragua

presenta Solidaritat Sense Móns i Alcaldía Municipal El Sauce

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  16.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Sentmenat

1.363 Granges integrals a les
finques de 70 dones i enforti-
ment de les capacitats i la
incidència de 25 cooperatives i
comunitats a les comarques de
Chacraseca i Lechecuagos

país Nicaragua

presenta Cooperacció

aportació fons 18.000,00 e

consignat 2005  19.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castellbisbal
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1.392 Projectes educatius a
Mèxic i Nicaragua 2005

país Nicaragua - Mèxic

presenta Monitors Cooperants d’Olot

aportació fons 9.314,00 e

consignat 2005  7.950,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Sant Joan les Fonts

1.435 Seguiment, enfortiment,
consolidació de la instituciona-
litat municipal i de l’organitza-
ció social del departament de
Petén

país Guatemala

presenta Fundación INCIDE –
Iniciativa Civil para la Democracia

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  22.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

1.423 Projecte d’hortes 
familiars

país Nicaragua 

presenta Comité de Hermanamiento
Santa Rosa – Tordera i Comitè
d’Agermanament Santa Rosa - Tordera

aportació fons 6.680,00 e

consignat 2005  3.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Tordera

1.433 Suport a la comercialització dels productes obtinguts 
de les activitats productives de la cooperativa Nuevo Horizonte

país Guatemala 

presenta Fundación INCIDE – Iniciativa Civil para la Democracia i Comunidad
Finca Nuevo Horizonte

aportació fons 18.000,00 e

consignat 2005  16.066,78 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Montgat
Aportacions Campanya d’emergència

1.469 Autoconstrucció i recons-
trucció d’habitatges a San Juan
de Limay

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Santa Maria
de Corcó i Comisión de
Hermanamiento de San Juan de Limay

aportació fons 5.960,96 e

consignat 2005  6.557,05 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Santa Maria de Corcó

1.478 2a fase de la casa de
l’agermanament, biblioteca i
alberg a Puerto Cabezas

país Nicaragua

presenta Associació Amics de Puerto
Cabezas, Alcaldía Municipal de Puerto
Cabezas – Bilwi, Ajuntament de
Vilafranca del Penedès

aportació fons 16.500,00 e

consignat 2005  18.150,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
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1.440 Enfortiment alimentari
infantil, d’avis i dones emba-
rassades

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic i Alcaldía
Municipal de Somoto

aportació fons 22.454,55 e

consignat 2005  24.700,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Vic

1.452 Mobiliari i material
didàctic per a la biblioteca del
Centro Escolar Autónomo María
Auxiliadora

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Molins de
Rei i Nicaragua i Cooperació

aportació fons 3.700,00 e

consignat 2005  4.070,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Molins de Rei

1.455 Formació de líders juve-
nils a la zona de Santa Cruz
d’Estelí

país Nicaragua

presenta Ajuntament d’Olot i ADIFAN
– Asociación para el Desarrollo de la
Familia Nicaragüense

aportació fons 4.545,45 e

consignat 2005  5.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Olot

1.461 Desenvolupament inte-
gral en comunitats indígenes
del sud del Petén

país Guatemala

presenta Mans Unides Barcelona,
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

aportació fons 20.825,00 e

consignat 2005  22.907,50 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1.441 Autoconstrucció de 50
habitatges rurals a 10 comuni-
tats de Somoto i millora de la
infraestructura d’Asomvic

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic i Alcaldía
Municipal de Somoto

aportació fons 49.459,00 e

consignat 2005  54.404,90 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Vic

1.445 Beques universitàries
per a estudiants del Bajo
Lempa

país El Salvador

presenta Associació d’Agermanament
Igualada – Nueva Esperanza i
Ajuntament d’Igualada

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  22.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada

1.346 Pavimentació del barrio
Sandino

país Nicaragua

presenta Ajuntament de San Boi de
Llobregat i Alcaldía Municipal de San
Miguelito

aportació fons 39.165,65 e

consignat 2005  20.515,34 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
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1.490 Establiment d’hivernacles
en comunitats rurals per a la
producció d’hortalisses a Estelí

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Badalona i
Fundación Famílias Unidas Badalona

aportació fons 25.243,00 e

consignat 2005  27.767,30 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.501 Educació per a l’organit-
zació i la salut comunitària a
comunitats de San Marcos
afectades per l’Stan

país Guatemala

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet i Entrepobles

aportació fons 10.000,00 e

consignat 2005  11.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.506 Dotació de beques d’es-
tudi a noies indígenes del cen-
tre de promoció femenina
Ratz’um K’iche de Boloncó

país Guatemala

presenta Guatemala al Cor i
Ajuntament d’Esparreguera

aportació fons 15.565,55 e

consignat 2005  17.122,10 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Esparreguera

1.483 Millora del rendiment
escolar mitjançant tractament
de la salut visual a 10 munici-
pis de Chalatenango

país El Salvador

presenta Observatori de la Salut
Visual i Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès

aportació fons 13.000,00 e

consignat 2005  14.300,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1.437 Reparació del sostre de 50 habitatges a Santa Rosa 
del Peñón

país Nicaragua

presenta Ajuntament de la Seu d’Urgell, Alcaldía Municipal Santa Rosa del Peñón
i La Seu Solidària

aportació fons 6.000,00 e

consignat 2005  6.600,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de la Seu d’Urgell
Ajuntament de Sitges
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1.507 Desenvolupament soste-
nible en comunitats rurals i
d’educació ambiental en les
seves escoles a Salamá

país Guatemala

presenta Ajuntament de Tarragona i
Mediterrània – Centre d’Iniciatives
Ecològiques

aportació fons 7.000,00 e

consignat 2005  7.700,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Tarragona

1.034 Suport tècnic i assesso-
rament a entitats civils en els
àmbits de govern local

país Mèxic

presenta CAM – Centro de Estudios
Sociales y Culturales Antonio de
Montesino

aportació fons 13.863,64 e

consignat 2005  15.250,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de l´Escala
Ajuntament de Sant Julià de Ramis

1.056 Estratègies d’enfortiment
dels governs locals i de la par-
ticipació ciutadana

país Mèxic

presenta COPEVI

aportació fons 43.000,00 e

consignat 2005  4.100,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Tortosa
Diputació de Barcelona

1.354 Promoció i defensa dels
drets humans a l’estat de
Chiapas

país Mèxic

presenta Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas
A.C.

aportació fons 12.000,00 e

consignat 2005  1.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

823 La selva de Mataró 2001-
2005

país Mèxic

presenta Grup Tercer Món Mataró,
Ajuntament de Mataró, MUSA –
Organización de Mujeres de la Unión
de la Selva A.C.

aportació fons 312.885,17 e

consignat 2005  69.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda

1.439 Col·lectius de dones emprenedores

país Nicaragua

presenta Ajuntament de Vic i Alcaldía Municipal de Somoto

aportació fons 16.560,00 e

consignat 2005  18.216,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Vic
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1.378 Projecte Aigua

país Mèxic

presenta El safareig – Grup de Dones
Feministes de Cerdanyola, Assemblea
del GRAMC de Palafrugell, Diàleg
entre Cultures i GRESCA – Grup
Recreatiu Educatiu Social Cultural i
Alternatiu

aportació fons 27.345,00 e

consignat 2005  19.850,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Generalitat de Catalunya

1.383 Equipament de centres
culturals per a l’educació autò-
noma

país Mèxic

presenta Ajuntament de Reus i
Societat Civil Cultural i Solidària per
la Pau – Reus

aportació fons 12.000,00 e

consignat 2005  13.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Reus
Generalitat de Catalunya

1.384 Suport al sistema de
salut autònom zapatista de la
zona nord de Chiapas

país Mèxic

presenta Ajuntament de La Garriga i
La Garriga Societat Civil

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  10.207,05 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de Roda de Ter

1.510 Construcció del centre
escolar de pre-escolar i primà-
ria El Jinete a San Ramón

país Nicaragua

presenta Alcaldía Municipal de San
Ramón i Ajuntament d’El Masnou

aportació fons 10.254,55 e

consignat 2005  11.280,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament del Masnou
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carib

914 Reforestació comunitària al
gran parc metropolità de
L’Havana

país Cuba

presenta Gran Parque Metropolitano
de La Habana

aportació fons 18.462,00 e

consignat 2005  9.308,20 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sentmenat
Quotes socis del Fons Català
Aportacions particulars

1.021 Millora de la qualitat de
vida de cooperatives de cafè:
electrificació solar d’habitatges
camperols

país Cuba

presenta Xarxa de Consum Solidari

aportació fons 36.000,00 e

consignat 2005  450,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Begur
Ajuntament de Les Masies de Voltregà
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

1.254 Electrificació del sistema
de reg d’hort intensiu de 
la CPA

país Cuba

presenta Asamblea Municipal del
Poder Popular de Banes, Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts, Asamblea
del Poder Popular Provincial de
Holguín

aportació fons 7.100,00 e

consignat 2005  5.209,70 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

1.330 Reparació capital 
del centre comunitari de salut
mental

país Cuba

presenta Casal d’Amistat amb Cuba
“José Sánchez” – Santa Coloma de
Gramenet, Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, Poder Popular
Ciudad Habana. Secretaria General
Adjunta a Presidencia

aportació fons 19.000,00 e

consignat 2005  11.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.072 Suport per a la
instal·lació d’un centre cunícula

país Cuba

presenta Casal d’Amistat Català Cuba
– Barcelona

aportació fons 8.500,00 e

consignat 2005  9.050,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera

1.417 Xarxa Ciénaga 2005

país Cuba

presenta Escoltes Catalans

aportació fons 10.956,00 e

consignat 2005  4.712,36 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Blanes

La prioritat a la zona del Carib són els projectes que dónen suport a Cuba amb equipaments i els projectes pre-
sentats en el context de la reconstrucció i reactivació en els països més afectats pels fenòmens socionaturals. En
relació a la crisi que pateix Haití, es proposa, amb acord concertat amb les entitats catalanes i haitianes, acom-
panyar el procés de reconstrucció productiva a partir d’un projecte triangular: Cuba-Dominicana-Haití emmar-
cat en un programa de seguretat alimentària.
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1.355 Equipament de la casa
de cultura Raúl Gómez García
de Gibara

país Cuba

presenta Associació Amics de la
UNESCO del Prat de Llobregat

aportació fons 18.000,00 e

consignat 2005  9.232,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Barcelona

1.466 Taller de totxos 
ecològics i habitatge model

país República Dominicana

presenta Ajuntament d’Igualada,
Sembradores sin Fronteras

aportació fons 5.500,00 e

consignat 2005  6.050,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada

1.400 Recepció i transport 
de material de solidaritat 
per a Cuba

país Cuba

presenta Comitè de Solidaritat amb
Amèrica Central, Poder Popular –
Delegació de Catalunya

aportació fons 38.363,64 e

consignat 2005  41.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament del Prat de Llobregat
Diputació de Girona

1.212 Enfortiment de la 
institucionalització Lèt Agogo-
Programa de suport 
a la ramaderia lletera

país Haití

presenta Vetermón – Verterinaris
Sense Fronteres

aportació fons 46.174,55 e

consignat 2005  1.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d´Abrera
Ajuntament d´Arbúcies
Ajuntament d´Argentona
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de la Fatarella
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia de
Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Torelló
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àsia

1.173 Accessos viaris 
per a la “Ciutat dels joves” 
a  Mindanao

país Filipines

presenta Ajuntament de Tarragona i
Padres Rogacionistas – Santuari de
Loreto

aportació fons 62.000,00 e

consignat 2005  29.700,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Tarragona
Quotes socis Fons Català

1.415 Millora de les condicions
educatives, de salubritat, psi-
cològiques i laborals de dones
i noies a l’Afganistan

país Afganistan

presenta ASDHA – Associació pels
Drets Humans a l’Afganistan

aportació fons 40.000,00 e

consignat 2005  13.137,02 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Sant Gregori
Diputació de Girona

Si bé Àsia tradicionalment no és un continent estratègic on s’hagin planificat unes línies de treball concretes,
enguany es proposa garantir la resposta humanitària davant el tsunami al sud-est asiàtic, incidint en el desen-
volupament local a Sri Lanka, i donar suport a projectes a l’Afganistan i l'Índia.

1.243 Desenvolupament d’una
conca hidrogràfica a
Kondakinda Thanda

país Índia

presenta Fundació Vicenç Ferrer

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  9.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Caldes d’Estrac
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

1.366 Construcció, manteni-
ment i funcionament d’un cen-
tre d’acollida de nens al dis-
tricte de Kurnool

país Índia

presenta Haribala i Ajuntament de
Mataró

aportació fons 45.000,00 e

consignat 2005  49.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Mataró
Ajuntament dels Hostalets de Pierola

1.485 Construcció de dues
escoles complementàries als
pobles de Devaganapalli i
Gowdanakunta

país Índia

presenta Fundació Vicenç Ferrer i
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

aportació fons 8.000,00 e

consignat 2005  8.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
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europa

894 Programa d’enfortiment i
formació dirigit a les federa-
cions sindicals del metall

país Bòsnia-Kosova-Sèrbia

presenta Fundació Pau i Solidaritat

aportació fons 75.000,00 e

consignat 2005  17.006,66 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Generalitat de Catalunya

1.457 Projecte Romania: reha-
bilitació d’unes aules de recu-
peració escolar i d’un centre
mèdic a Roman

país Romania

presenta Amics de la UNESCO
Valldoreix – Sant Cugat, Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès

aportació fons 12.000,00 e

consignat 2005  13.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1.462 Pla per a un retorn en
clau de reconciliació: seminari i
estades

país Bòsnia i Hercegovina – 
Catalunya

presenta Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, Mestres per Bòsnia

aportació fons 22.500,00 e

consignat 2005  24.750,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

La tasca del Fons Català pel que fa a Europa, que es contempla com a àrea geogràfica d’intervenció postconflic-
te bèl·lic, es concreta en accions relacionades amb la reconstrucció social postbèl·lica i en projectes d’educació i
formació. 
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àrea mediterrània

1.058 Adquisició i distribució
de material escolar per 
als campaments de refugiats
sahrauís

país Poble Sahrauí

presenta Associació de Famílies
Solidàries amb els nens sahrauís

aportació fons 143.856,94 e

consignat 2005  30.275,55 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament d’Oliana
Ajuntament d’Orís
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de la Jonquera
Ajuntament de la Seu d’Urgell
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Riudarenes
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vilafant
Institut Municipal d’Educació – Mataró
Aportacions particulars

La cada dia més evident necessitat de diàleg entre el món àrab i occident té en el Mediterrani un espai central on,
des del nostre país, hem de fer un paper actiu que afavoreixi el coneixement mutu, el diàleg intercultural i l’a-
venç en la resolució dels conflictes cap a sortides de pau justes i duradores. Enguany volem centrar la nostra
tasca en tres països prioritaris: Marroc, Palestina i el Poble Sahrauí.

873 Construcció d’una xarxa
de centres d’assistència sanità-
ria primària

país Marroc

presenta Associació Algharbia,
Sodepau i Association Al Mahron

aportació fons 80.000,00 e

consignat 2005  30.084,11 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Aiguafreda
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Campdevànol
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Peralada
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant Julià de
Cerdanyola
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Sadurní d´Anoia
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Sils
Ajuntament de Torredembarra
Diputació de Girona

1.031 Millora de les vies de
comunicació de la commune de
Oued Laou

país Marroc

presenta Municipalité de Oued Laou i
Association de Developpement et de
Environement Oued

aportació fons 40.000,00 e

consignat 2005  8.686,92 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cabra del Camp
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Ajuntament de la Masó
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Santa Coloma de
Farners
Ajuntament de Talamanca
Consell Comarcal del Berguedà
Generalitat de Catalunya
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
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1.188 Impuls de l’associacio-
nisme agrícola i millora de les
infraestructures de reg a Outat
el Haj

país Marroc

presenta Sodepau

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  15.360,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Barcelona

1.200 Millora de les condicions
de treball de les dones a la
zona d’Afran Ali a Oued Laou

país Marroc

presenta Association de
Developpement et de Environement
Oued i Asociación ADEO

aportació fons 30.000,00 e

consignat 2005  21.100,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

1.258 Construcció d’una llar
d’infants i una aula de dones
al ksar de Tanamoust

país Marroc

presenta Societé Trac.rec de Travaux
et Négociant, Ajuntament de Barberà
del Vallès i Commune Rurale d´Arabes
Sabbah Ziz

aportació fons 28.600,00 e

consignat 2005  31.460,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Barberà del Vallès
Generalitat de Catalunya

1.065 Granja pedagògica 
per a joves

país Marroc

presenta DARNA – Centre Culturel
d’Initiatives Citoyennes i Casal
d’Infants del Raval

aportació fons 137.363,63 e

consignat 2005  46.064,81 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament del Bruc
Federació d’Associacions de Pares
d’Alumnes de Catalunya
Lliçà Solidari
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1.337 Proposta de col·laboració
entre les ciutats de Nablus i
l’Hospitalet

país Palestina

presenta Ajuntament de l’Hospitalet i
Acció Solidària Igman

aportació fons 28.407,94 e

consignat 2005  31.248,73 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

1.397 Equipament de tres pous
amb un sistema de captació i
conducció d’aigua a la vall del
Toudgha

país Marroc

presenta Association Afanour pour le
Developpement i Associació Amazan:
promoció sòciocultural i desenvolupa-
ment

aportació fons 30.500,00 e

consignat 2005  33.550,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Tortosa
Generalitat de Catalunya

1.304 Suport al pla de la CDT
per a la integració laboral 
i sindical de la dona al nord
del Marroc

país Marroc

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, Ajuntament
d’Igualada, Fundació Josep
Comaposada, Fundació Josep
Comaposada – UGT Anoia, Alt
Penedès, Garraf i Ajuntament de
Badalona

aportació fons 79.000,00 e

consignat 2005  49.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.309 Formació, participació i
empoderament de la dona
marroquina

país Marroc

presenta Ajuntament de Badalona i
Asociación Wafae de Lengua y Cultura
Árabe

aportació fons 29.700,00 e

consignat 2005  26.070,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.269 Rehabilitació de l’hospi-
tal maternoinfantil Catalunya

país Poble Sahrauí

presenta Delegació del Front Polisari
a Catalunya i Càtedra UNESCO de
Desenvolupament Sostenible

aportació fons 120.000,00 e

consignat 2005  58.704,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Bellpuig
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Campllong
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Massanes
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Diputació de Girona
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1.463 Colònies d’estiu per als
nens i nenes sahrauís a Sant
Cugat del Vallès

país Poble Sahrauí

presenta Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès i SCAPS – Sant Cugat amb
el Poble Sahrauí

aportació fons 9.500,00 e

consignat 2005  10.450,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1.464 Un àpat diari per als
infants sahrauís de la tarbia 
de la daira de l’Aargub

país Poble Sahrauí

presenta Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès i SCAPS – Sant Cugat amb
el Poble Sahrauí

aportació fons 10.000,00 e

consignat 2005  11.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1.479 Suport al centre 
de dones d’Al Hoceima

país Marroc

presenta Cooperacció, Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet,
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia,
Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
Cooperacció – Alt Penedès, AFFA –
Association Forum des Femmes d’Al
Hoceima

aportació fons 35.523,91 e

consignat 2005  39.076,30 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1.444 Accions de suport de
l’Anoia al Poble Sahrauí

país Poble Sahrauí

presenta Ajuntament d’Igualada,
ACAPS – Anoia i ACAPS – Associació
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí

aportació fons 10.000,00 e

consignat 2005  11.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada

1.448 Cooperació amb la daira
d’Emhereiz

país Poble Sahrauí

presenta Ajuntament de Molins de
Rei i Plataforma Cívica Molins de Rei
amb el Sàhara

aportació fons 2.400,00 e

consignat 2005  2.640,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Molins de Rei

1.403 Millora de l’atenció hos-
pitalària per a la població del
governorat de Ramallah,
Cisjordània

país Palestina

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau

aportació fons 56.650,17 e

consignat 2005  62.315,18 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro
Ajuntament de Mataró
Ajuntament del Masnou
Diputació de Girona
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1.496 Millora de les condicions
socioeducatives de la població
del municipi de Farkhana

país Marroc

presenta Ajuntament de Badalona i
Assemblea de Cooperació per la Pau

aportació fons 28.943,00 e

consignat 2005  31.837,30 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.498 Intercanvi d’estudis 
de l’IES Ramon Berenguer IV
als campaments de refugiats
sahrauís

país Catalunya - Poble Sahrauí

presenta AMPA IES Ramon Berenguer
IV i Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

aportació fons 4.000,00 e

consignat 2005  4.400,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.499 Centre d’educació i
esplai a Tànger

país Marroc

presenta Asociación Wafae de Lengua
y Cultura Árabe i Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 5.000,00 e

consignat 2005  5.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.098 Fsmed - Fòrum Social
Mediterrani 

país Catalunya - Països Mediterranis

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i Associació
Promotora del Fòrum Social de la
Mediterrània

aportació fons 135.000,00 e

consignat 2005  74.921,42 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui
Quotes socis Fons Català

1.111 Formació en patronatge 
i confecció industrial 

país Marroc

presenta Asociación Wafae de Lengua
y Cultura Árabe, Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet i Ajuntament de
Badalona

aportació fons 68.367,15 e

consignat 2005  20.900,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Lliçà Solidari

1.353 Implantació de la
infraestructura d’un hospital
maternal a Tubas

país Palestina

presenta Health Work Comittees

aportació fons 50.000,00 e

consignat 2005  43.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Diputació de Girona
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sud-amèrica

500 Acció del dret a la justícia

país Argentina

presenta Comitè de Solidaritat amb
Santiago del Estero, MOCASE –
Movimiento Campesino de Santiago
del Estero, Grup de Cooperació del
Campus de Terrassa i CENEPP

aportació fons 79.333,46 e

consignat 2005  24.211,16 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Ulldecona
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Ribes de Freser
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Terrassa
Consell de la Dona del Montsià
Generalitat de Catalunya

863 Desenvolupament 
econòmic i social de les 
organitzacions camperoles,
afroequatorianes i indígenes
de Sucumbíos

país Equador

presenta Vetermón – Veterinaris
Sense Fronteres, Entrepobles, Medicus
Mundi Catalunya

aportació fons 160.000,00 e

consignat 2005  51.675,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Esterri de Cardós
Ajuntament d’Oliana
Ajuntament de Cornellà del Terri
Ajuntament de Fontcoberta
Ajuntament de la Cellera de Ter
Ajuntament de Les
Ajuntament de Llavorsí
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Peralada
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de Sils
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament del Vendrell
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Generalitat de Catalunya

Tenint en compte el marc general i l’específic de l’àrea, es planteja una línia prioritària d’intervenció: la partici-
pació ciutadana i el desenvolupament municipalista, acompanyant i donant suport als processos començats en
alguns països de l’àrea per promoure un govern local participatiu i obert als ciutadans, així com la capacitació i
promoció d’agents locals de desenvolupament. Dins d’aquesta línia, cal tenir en compte la situació dels següents
països: Brasil, Equador, Perú, Bolívia, Colòmbia i Argentina.

908 Capacitació i formació de
la població indígena de l’Alto
Marañón

país Perú

presenta Alternativa Solidària Plenty

aportació fons 58.000,00 e

consignat 2005  12.617,09 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Bescanó
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de GelidaAjuntament de
Granollers
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament de Llavorsí
Ajuntament de Montellà i Martinet
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vilajuïga
Consell Comarcal del Berguedà
Cooperativa Abacus
Diputació de Girona

1.029 Enfortiment del govern
municipal i de la participació
de la societat civil a Puerto
Villarroel

país Bolívia

presenta CEDESCO – Centro de
Desarrollo Comunal y Municipal

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  22.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Barcelona
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1.027 Enfortiment de l’econo-
mia camperola al municipi de
Caramanta

país Colòmbia

presenta Asociación Agropecuaria de
Caramanta i Asamblea Municipal de
Caramanta

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  17.408,95 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Generalitat de Catalunya

1.066 Capacitació de dirigents
comunitaris: educació i salut
popular

país Argentina

presenta Movimiento Barrios de Pie i
Fundación Género y Sociedad

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  22.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Julià de Ramis

1.067 Formació de líders cam-
perols, gestors de desenvolu-
pament local

país Equador

presenta Fundación María Luisa
Gómez de la Torre

aportació fons 30.000,00 e

consignat 2005  32.803,19 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Oliana
Generalitat de Catalunya

1.069 Enfortiment econòmic de
la corporació Con - Vivamos i
socialització per a la convivèn-
cia

país Colòmbia

presenta Corporación Con – Vivamos

aportació fons 12.000,00 e

consignat 2005  7.466,71 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Ulldecona
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Generalitat de Catalunya

1.040 Programa de formació de
militants i de base de
l´MST/Paraná

país Brasil

presenta MST – Movimento dos
Travalhadores Rurais Sem Terra (cen-
tral) i ACAP - Assoc. de coop. agrícola
e reforma agrária do Paraná

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  1.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

1.041 Espais de formació per a
la ciutadania

país Uruguai

presenta OBSUR – Observatorio del
Sur

aportació fons 8.000,00 e

consignat 2005  8.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Consell Comarcal de la Selva
Diputació de Barcelona
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1.086 Participació juvenil i
suport a la revitalització demo-
cràtica de la ciutadania  inter-
cultural

país Equador

presenta Fundación Simón Bolívar
Libertador

aportació fons 18.000,00 e

consignat 2005  19.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Barcelona

1.207 Sistema nacional de for-
mació de lideratges democrà-
tics i governs locals

país Equador

presenta Fundación Terranueva i
GDDL – Grupo Democracia y
Desarrollo Local

aportació fons 35.000,00 e

consignat 2005  38.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

1.215 Desenvolupament sanitari de les comunitats indígenes
Chayahuites de l’Alto i Medio Paranapura

país Perú

presenta Ajuntament de Castellar del Vallès i Lliga dels Drets dels Pobles

aportació fons 56.391,89 e

consignat 2005  19.403,87 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

1.222 Centre de serveis tele-
màtics i de teletreball al
departament de Río Negro

país Uruguai

presenta Intendencia Municipal de
Río Negro

aportació fons 13.000,00 e

consignat 2005  14.300,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

1.177 Formació de dones pro-
motores als assentaments
humans de Yurimaguas

país Perú

presenta Parroquia de San Lorenzo i
Agrupació Polinyà Solidari

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  10.778,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Torroella de Montgrí

1.186 Edifici pedagògic de
l’Escola nacional Florestan
Fernandes de l´MST

país Brasil

presenta ITERRA – Instituto Técnico
de Capacitaçao e Pesquisa da reforma
agraria i MST – Movimento  dos
Travalhadores Rurais Sem Terra (cen-
tral)

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  14.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castelldefels
Generalitat de Catalunya
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1.225 Promoció dels DESC des
d’una perspectiva de gènere a
Amèrica Llatina en el context
de globalització

país Amèrica Llatina

presenta Observatori DESC

aportació fons 25.000,00 e

consignat 2005  27.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Pineda de Mar
Quotes socis Fons Català

1.246 Agenda per a una ciutat
solidària i sostenible a Amèrica
Llatina i articulació d’actors
socials

país Països andins

presenta Fundación Terranueva i CIGU
– Centro Internacional de Gestión
Urbana

aportació fons 29.000,00 e

consignat 2005  15.950,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

1.264 Habilitació d’un centre
de salut per a famílies amb
pocs recursos

país Paraguai

presenta Besalú Solidari i Ajuntament
de Besalú

aportació fons 8.800,00 e

consignat 2005  7.700,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Vilassar de Mar
Diputació de Girona

1.267 Capacitació i generació
de rendes en famílies del PETI
al municipi de Macapá

país Brasil

presenta SEMAST – Secretaria
Municipal de Assisténcia Social e
Trabalho i Prefeitura Municipal de
Macapá

aportació fons 74.120,53 e

consignat 2005  36.028,80 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de L’Hospitalet
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Reus
Diputació de Girona

1.235 Fome Zero: mobilització
social i educació ciutadana per
una política nacional de segu-
retat alimentària i nutricional

país Brasil

presenta Cáritas Brasileira –
Secretariado Nacional

aportació fons 30.026,00 e

consignat 2005  24.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de l’Hospitalet
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

1.244 Enfortint les experiències
de formació i les capacitats per
al poder local a Amèrica
Llatina

país Diversos Sud-amèrica

presenta CEAAL – Consejo de
Educación de Adultos de América
Latina

aportació fons 30.000,00 e

consignat 2005  33.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya
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1.268 Construcció d’un centre
integral de serveis socials al
districte Imperial

país Perú

presenta Moianès Solidari i Cuna
Guarderia

aportació fons 26.987,15 e

consignat 2005  18.050,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castellterçol
Moianès Solidari
Aportacions particulars

1.322 Eduquem tot jugant:
ludoteques al Perú 2004-2005

país Perú

presenta Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda i Santa Perpètua
Solidària

aportació fons 32.999,09 e

consignat 2005  21.560,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Generalitat de Catalunya

1.305 Estils de vida saludables
a Caluma

país Equador

presenta Ajuntament de Badalona,
Creu Roja – Barcelonès Nord, Creu
Roja de Catalunya – Àrea de
Cooperació Internacional, Cruz Roja
Ecuatoriana, Ajuntament d’Igualada,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Creu Roja - Igualada

aportació fons 64.394,00 e

consignat 2005  39.513,15 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.319 Organització de produc-
tors de ñame de San Juan
Mepomuceno i construcció
d’una planta d’elaboració de
farines tubercle

país Colòmbia

presenta Diàleg entre Cultures,
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i
Suna – Hisca

aportació fons 18.000,00 e

consignat 2005  8.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1.325 Projecte “Villa Verde” -
sistema de conducció d’aigües
tractades per al reg d’àrees
verdes

país Perú

presenta Municipalidad de Villa El
Salvador i Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

aportació fons 46.407,94 e

consignat 2005  9.900,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

1.335 Desenvolupament inte-
gral per a joves en situació
d’exclusió social

país Paraguai

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, Proyecto
Hombre Paraguay i Koeti – Santa
Coloma de Gramenet amb el Paraguai 

aportació fons 7.832,24 e

consignat 2005  4.400,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
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1.341 Creació d’unitats de pro-
ducció cooperatives per a
assalariats rurals desocupats,
al departament de Montevideo

país Uruguai

presenta Intendencia Municipal de
Montevideo i Ajuntament de Badalona 

aportació fons 21.513,37 e

consignat 2005  23.664,71 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

1.393 Promoció i desenvolupa-
ment integral per a la població
de San Gabán i les seves
comunitats

país Perú

presenta Associació d’Amics del
bisbe Joan Godayol i Ajuntament de
Mataró 

aportació fons 67.788,19 e

consignat 2005  74.567,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Terrassa

1.401 Creació de les comis-
sions de desenvolupament
econòmic local en les gestions
municipals de Pailón i San
José

país Bolívia

presenta CEAM – Centre d’Estudis
Amazònics 

aportació fons 7.700,00 e

consignat 2005  1.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de la Granada

1.406 Capacitació i organització
per a la implantació d’una
xarxa camperola de comercia-
lització col·lectiva del borojó

país Colòmbia

presenta Fundació Pagesos Solidaris 

aportació fons 10.000,00 e

consignat 2005  6.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

1.391 Escola de governabilitat
per al sud andí peruà

país Perú

presenta Centro de Educación y
Comunicación Popular Guaman Poma
de Ayala

aportació fons 18.000,00 e

consignat 2005  15.937,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Generalitat de Catalunya

1.351 Programa de promoció i
protecció sociosanitària al barri
Las Láminas Bella Unión-
Artigas

país Uruguai

presenta Fundación Puente al Sur,
Casa Charrua Uruguay, Ajuntament de
Castelldefels i El Abrojo Asociación
Civil 

aportació fons 26.443,35 e

consignat 2005  29.087,69 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Castelldefels
Generalitat de Catalunya
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1.414 Suport a la democratitza-
ció de la terra al Brasil

país Brasil

presenta ACOCAP, Ajuntament de
Tona i MST – Movimento dos
Travalhadores Rurais Sem Terra –
Itapeva 

aportació fons 6.600,00 e

consignat 2005  7.260,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Viladecans

1.443 Aigua potable per a 10
companyies a Horqueta

país Paraguai

presenta SED – Solidaritat Educació i
Desenvolupament Igualada, SED –
Solidaritat Educació i
Desenvolupament, Ajuntament
d’Igualada i Centro Parroquial Alejo
García de Horqueta

aportació fons 9.000,00 e

consignat 2005  9.900,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada

1.458 Enfortiment organitzatiu i
tècnic dels productors de peix
de la província de Moxos,
Amazònia boliviana

país Bolívia

presenta CEAM – Centre d’Estudis
Amazònics i Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès

aportació fons 24.000,00 e

consignat 2005  26.400,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1.459 Capacitació en sistemes
de policultiu a la regió general
Farfan, Sucumbíos

país Equador

presenta Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, Ajuntament de Vilafranca
del Penedès, Creu Roja de Catalunya
– Àrea de Cooperació Internacional,
Creu Roja Sant Cugat del Vallès –
Rubí

aportació fons 24.875,00 e

consignat 2005  27.362,50 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1.416 Construcció d’una escola
a Urupalca, Potosí

país Bolívia

presenta Ajuda en Acció 

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  16.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Alcover
Ajuntament de la Seu d’Urgell

1.427 Cooperació escolar, sani-
tària i alimentària a Oruro

país Bolívia

presenta Tordera amb Luya i
Ajuntament de Tordera 

aportació fons 10.000,00 e

consignat 2005  11.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
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1.471 Finalització del centre
social de Quillazú

país Perú

presenta Associació Cívica i Social
Palau Solidari Camí Reial i Ajuntament
de Palau-Solità i Plegamans

aportació fons 3.619,00 e

consignat 2005  3.980,90 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Palau-Solità i
Plegamans

1.492 Escola de formació de
comunicadors populars

país Paraguai

presenta Ajuntament de Badalona i
ACP – Associació Catalana per la Pau

aportació fons 29.100,00 e

consignat 2005  32.010,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.493 Llar d’infants solidària

país Brasil

presenta Ajuntament de Badalona i
ACSUR Las Segovias – Catalunya

aportació fons 31.691,00 e

consignat 2005  34.860,10 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.500 Televisió lafquenche 
per a Tirúa

país Xile

presenta ASOPXI – Associació de
Suport a les Organitzacions Populars
Xilenes i Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet

aportació fons 5.309,47 e

consignat 2005  5.840,42 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.486 Sembra de cacau i recu-
peració del sòl a Sucumbíos

país Equador

presenta Creu Roja – Barcelonès
Nord, Creu Roja de Catalunya – Àrea
de Cooperació Internacional i
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

aportació fons 24.000,00 e

consignat 2005  26.400,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1.489 Millora de l’autonomia i
seguretat jurídica dels territoris
dels pobles indígenes de la
conca del riu Marañón

país Perú

presenta Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès i Alternativa Solidària Plenty

aportació fons 8.000,00 e

consignat 2005  8.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
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1.511 Compra i instal·lació
d’una emissora de ràdio a la
favela Alto Vera Cruz de Belo
Horizonte

país Brasil

presenta Associació Araguaia i
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

aportació fons 3.070,00 e

consignat 2005  3.377,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1.512 Desenvolupament 
sostenible i educació ambiental 
a la regió nord-est de Paranà, 
Pol de Paranacity 2005

país Brasil

presenta Grup de Cooperació del
Campus de Terrassa i Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  16.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
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Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament hem definit un mmaarrcc dd’’iinntteerr--
vveenncciióó--eemmeerrggèènncciiaa en les actuacions en els països del Sud fonamentat en aquells
aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’actuar en una situació de crisi:

- Analitzar la crisi amb una visió de procés i no com un fenomen puntual.
- Actuar en territoris on s’hagi treballat prèviament.
- Actuar amb coneixement del context d’intervenció.
- Promoure accions horitzontals basades en la participació de la població afectada i 

de la contrapart local.
- No promoure accions aïllades: tenir en compte el continuum emergència-

rehabilitació-desenvolupament.
- Tenir en compte l’origen dels projectes: preguntar-se sobre les necessitats a partir

de les quals s’ha generat la proposta d’intervenció (quines són i de qui són).
- No pensar que els diners són la solució, tenir-ne en compte la procedència, el 

moment i el context on arriben.
- Actuar amb qüestionament del context previ a la crisi.
- Tenir en compte els efectes futurs del desastre al territori on s’està intervenint.

En definitiva, en la recerca de solucions més eficients i més compartides, la respos-
ta davant d’una crisi ha de permetre transcendir l’impacte mediàtic exercit pels mit-
jans de comunicació massius. Per això, si volem que l’ajuda d’emergència sigui més
efectiva cal que la nostra actuació sigui:

Campanyes d’emergència
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AARRTTIICCUULLAADDAA en el sentit de no ser una acció aïllada, sinó que estigui articulada als
governs locals i a les organitzacions socials vinculades al territori seleccionat, i que
transcendeixi l’àmbit local.
aaccoommppaannyyaarr pprroocceessssooss vvss.. ddoonnaarr ssuuppoorrtt aa aacccciioonnss ppuunnttuuaallss

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVAA en el sentit que compti amb la participació de la població benefi-
ciària i amb espais i instruments de participació ciutadana.
aaccoommppaannyyaarr vvss.. aajjuuddaarr

HHOORRIITTZZOONNTTAALL en el sentit d’acompanyar subjectes actius en el procés de transfor-
mació de la seva pròpia realitat, enfront de finançar projectes d’ajuda a les víctimes. 
ssuubbjjeeccttee vvss.. oobbjjeeccttee ((vvííccttiimmaa))

CCOOHHEERREENNTT en el sentit de respondre a les necessitats de la població beneficiària i no
a les dels donants.
ddiiggnniiffiiccaarr vvss.. ssooccóórrrreerr

OOPPOORRTTUUNNAA en el sentit que l’important no és la quantitat de diners sinó el moment
i el context en què arriba. Els recursos són oportuns quan arriben en el moment ade-
quat.

CCOOMMPPRROOMMEESSAA en el sentit d’acompanyar un procés de transformació de la realitat
que parteix del qüestionament i la recerca de solucions que transformin i no per-
petuïn les condicions prèvies a la catàstrofe.
ttrraannssffoorrmmaarr vvss.. ppeerrppeettuuaarr

El terratrèmol i el tsunami posterior del diumenge 26 de des-
embre de 2004 a prop de Sumatra és a una de les catàstrofes
naturals més grans de les darreres dècades, amb més de
80.000 morts i un elevat nombre de desapareguts. Entre les
zones més directament afectades pel sisme hi ha regions sen-
ceres de Sri Lanka, Índia i Indonèsia que s’han vist arrasades
pel pas de l’aigua. Els recursos que els ajuntaments i les admi-
nistracions locals catalanes han aportat a través del Fons
Català es canalitzen conjuntament en el marc del Comitè Català
d’Ajut Humanitari d’Emergència. En la línia del Fons Català
d’impulsar el treball pel desenvolupament, es canalitza el
suport a la regió a través de les organitzacions catalanes que
estan treballant a la zona afectada, prioritzant: projectes de
proveïment d’aigua i sanejament, projectes d’assistència medi-
cosanitària i atenció i prevenció d’epidèmies i malalties infec-
cioses, projectes de reconstrucció i rehabilitació d’habitatges i
projectes de seguretat alimentària i de recuperació de l’activi-
tat agrícola i ramadera.

En funció de les propostes presentades en aquesta convocatò-
ria extraordinària es van aprovar dos projectes: un de l’ONG

Metges del Món per donar suport a les estructures locals de
salut i assistència sanitària a desplaçats d’Indonèsia i Sri Lanka
i un altre de la Fundació Vicenç Ferrer per a la RECONSTRUCCIÓ
DELS HABITATGES DESTRUÏTS PEL TERRATRÈMOL AL POBLE DE
AMMAN KOIL PATTU DE LA COSTA DE PONDICHERRY A L’ÍNDIA
(núm. 1343). El Fons va assumir la financiació i el seguiment
d’aquest darrer projecte. 

En les primeres setmanes de l’emergència, el Fons Català
també va donar suport a una tramesa de material sanitari per
a Sri Lanka organitzada per l’Associació Catalana de Voluntaris
de Protecció Civil amb la col·laboració de Logística Justa, amb
el vist-i-plau i sota la coordinació del Centre Nacional de Gestió
de Desastres d’Sri Lanka.

D’altra banda, a principis de maig va tenir lloc una missió d’i-
dentificació conjunta amb el PNUD (Programa de Nacions
Unides pel Desenvolupament) al país, la unitat ART del PNUD
i altres Fons de l’estat per dissenyar un programa de suport a
les autoritats locals d’Sri Lanka. A la missió es va identificar la
província Sud del país com a zona prioritària d’intervenció (dis-

1.293 Campanya d’emergència: suport als afectats pel sisme del sud-est asiàtic
país Índia

presenta Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

aportació fons 881.183,98 e

consignat 2005  772.149,98 e
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trictes de Galle, Matara i Hambantota) i es va determinar l’ob-
jectiu general del programa de cooperació descentralitzada:
enfortir les capacitats de les autoritats locals en la fase de
rehabilitació post-tsunami a través d’una estratègia de desen-
volupament humà regional, com a manera de vincular recons-
trucció i desenvolupament i promoure el diàleg social i l’esta-
bilitat més enllà de la fase d’emergència. El projecte ha estat
aprovat amb el títol: GOVERNABILITAT I DESENVOLUPAMENT
LOCAL A SRI LANKA (ART GOLD SRI LANKA) (núm. 1.470).

Finalment, i en una línia similar, es va aprovar en la convoca-
tòria general del Fons Català una proposta de pacificació a Sri
Lanka presentada per l’entitat catalana Nova Centre
d’Innovació Social en consorci amb l’organització internacional,
Nonviolent Peaceforce (NP). El títol del projecte és PROJECTE
DE PACIFICACIÓ A SRI LANKA (num. 1.454). El projecte contri-
buirà al procés de pau a Sri Lanka amb accions de protecció
d’individus, grups i organitzacions amenaçats per violència i
intimidació. Els mètodes d’intervenció noviolenta que practica
NP (acompanyament, presència, vigilància, observació i inter-
posició) estan fortament lligats a estratègies de transformació
de conflicte, amb la creença que per assegurar una pau sostin-
guda, el diàleg i el procés de pau han de fer-se a la base de
la societat. En el context de reconstrucció post-tsunami, el per-
sonal de NP també promocionarà la participació de la pobla-
ció i intentarà reduir el risc d’un impacte negatiu de l’ajuda en
el procés de pau.

Pel que fa a les activitats de sensibilització s’han dut a terme

diversos actes. El 12 de febrer de 2005 es va celebrar la jorna-
da “12 hores per Àsia”, impulsada per la Casa Àsia, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la
FCONGD i el Fons Català de Cooperació, amb l’objectiu d’infor-
mar i fer pedagogia sobre l’Àsia i aquest tipus de catàstrofes.
La iniciativa va tenir l’acte central al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB). De manera coordinada
amb aquest campanya arreu de Catalunya nombroses adminis-
tracions locals han organitzat activitats d’informació i sensibi-
lització sobre la situació al sud-est asiàtic. Les següents admi-
nistracions locals han comunicat les seves activitats al Fons
Català: Ajuntaments de, Balsareny, Barcelona, Cambrils, Llança,
Lloret de Mar, Mataró, Navàs, Pals, Porqueres, Puig-Reig, Rubí,
Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besos,
Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve de Palautordera, Sant Julià
del Llor i Bonmatí, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, la
Seu de Urgell, Terrassa, Consell Comarcal de l’Alt Urgell i
Diputació de Tarragona.

D’altra banda, i amb motiu del primer aniversari del tsunami,
des del Fons Català de Cooperació s’ha realitzat l’exposició Un
any després del tsunami. Respostes per a la transformació
local al sud-est asiàtic amb l’objectiu de donar a conèixer la
resposta humanitària del Fons Català, el cas concret del tsuna-
mi al sud-est asiàtic i l’onada de solidaritat que va comportar
i els projectes gestionats pel Fons Català vinculats a la respos-
ta humanitària després del tsunami. Coincidint amb la inaugu-
ració de l’exposició a Girona, el 19 de desembre de 2005 va
tenir lloc, a la Fontana d’Or (Girona), una taula rodona.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess 
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament d’Aiguamúrcia
Ajuntament d’Alàs i Cerc
Ajuntament d’Alcarràs
Ajuntament d’Alcoletge
Ajuntament d’Alella
Ajuntament d’Alfarràs
Ajuntament d’Alguaire
Ajuntament d’Almoster

Ajuntament d’Alpens
Ajuntament d’Alt Àneu
Ajuntament d’Altafulla
Ajuntament d’Amposta
Ajuntament d’Arenys de Mar
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament d’Artés
Ajuntament d’Artesa de Segre
Ajuntament d’Ascó
Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament d’Hostalric
Ajuntament d’Olèrdola
Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls
Ajuntament d’Olivella
Ajuntament d’Olot
Ajuntament d’Orís
Ajuntament d’Ulldecona
Ajuntament d’Ulldemolins
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Ajuntament de Banyoles
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Begur
Ajuntament de Bellvei
Ajuntament de Bellver de Cerdanya
Ajuntament de Benissanet
Ajuntament de Beuda

Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Boadella i les Escaules
Ajuntament de Bordils
Ajuntament de Cabanes
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Cadaqués
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Calonge
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Campdevànol
Ajuntament de Camprodon
Ajuntament de Canejan
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Caseres
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de Seana
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Ajuntament de Castelló de Farfanya
Ajuntament de Castellví de la Marca
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cervera
Ajuntament de Cervià de Ter
Ajuntament de Colomers
Ajuntament de Corbera d’Ebre
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Das
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Figuerola del Camp
Ajuntament de Flix
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Foixà
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Font-Rubí
Ajuntament de Foradada
Ajuntament de Fornells de la Selva
Ajuntament de Gandesa
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Ajuntament de l’Armentera
Ajuntament de l’Hospitalet
Ajuntament de la Cellera de Ter
Ajuntament de la Fatarella
Ajuntament de La Figuera
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Jonquera
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Ajuntament de la Pobla de Segur
Ajuntament de la Riera de Gaià
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament de la Seu d’Urgell
Ajuntament de La Torre de Claramunt
Ajuntament de la Vall d’en Bas
Ajuntament de la Vilella Baixa
Ajuntament de Les
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament de les Preses
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Llardecans
Ajuntament de Llavorsí
Ajuntament de Llers
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Llívia
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament de Maià de Montcal
Ajuntament de Maials
Ajuntament de Malgrat de Mar

Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Massoteres
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de Mont-ras
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montellà i Martinet
Ajuntament de Montferrer i Castellbó
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Naut Aran
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navata
Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans
Ajuntament de Palol de Revardit
Ajuntament de Pals
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Passanant
Ajuntament de Peralada
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Pontós
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Prullans
Ajuntament de Quart
Ajuntament de Queralbs
Ajuntament de Querol
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Riells i Viabrea
Ajuntament de Riudarenes
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Ajuntament de Santa Maria d’Oló
Ajuntament de Santa Maria de Corcó
Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Sils
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Tagamanent
Ajuntament de Talarn
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Tàrrega
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Tossa de Mar
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vall-llobrega
Ajuntament de Vallfogona de Balaguer
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallmoll
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Vandellòs
Ajuntament de Ventalló
Ajuntament de Vic



www.fonscatala.org/campanyes

69

Ajuntament de Vilabella
Ajuntament de Vilablareix
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Vilafant
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilagrassa
Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Ajuntament de Vilanova de la Barca
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilobí del Penedès
Ajuntament del Brull
Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Pinell de Brai
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament del Vendrell
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
AMPA I.E.S. Cendrassos
Arquiprom Gestió, S.L.
Associació de Dones de Begues
Begues & Ball
Cadaqués Solidari
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Sant Pol de Mar)
Campanya Ciutadana (Ajuntament
d’Anglès)
Campanya Ciutadana (Ajuntament
d’Arbúcies)
Campanya Ciutadana (Ajuntament
d’Olèrdola)
Campanya Ciutadana (Ajuntament
d’Olot)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Begues)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Cabrils)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Calafell)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Calldetenes)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Cambrils)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Cassà de la Selva)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Castellcir)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de la
Fatarella)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de la
Garriga)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de la
Seu d’Urgell)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Lloret de Mar)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Malgrat de Mar)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Manlleu)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de

Navata)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Pals)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Polinyà)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Porqueres)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Prats de Lluçanès)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Roquetes)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Rubí)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Sant Boi de Lluçanès)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Sant Jaume de Llierca)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Tagamanent)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Tordera)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Valls)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Vilafant)
Campanya Ciutadana (Ajuntament de
Vilassar de Mar)
Campanya Ciutadana (Ajuntament del
Masnou)
Campanya Ciutadana (Ajuntament dels
Hostalets de Pierola)
Campanya Ciutadana (Ajuntament
Montcada i Reixac)
Campanya Ciutadana (Ajuntament
Palau-Solità i Plegamans)
Campanya Ciutadana (Consell Comarcal
de l’Alt Penedès)
Campanya Ciutadana - Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat
Campanya Ciutadana - Ajuntament de
Caldes de Montbui
Campanya Ciutadana - Ajuntament de
Calonge
Campanya Ciutadana - Ajuntament de
Tiana
Campanya Ciutadana - Ajuntament de
Vic
Campanya Ciutadana d’entitats de
Torredembarra
Campanya Ciutadana d’entitats del
Municipi de Castellgalí
Campanya Ciutadana Població i
Fontpineda (Ajuntament de Pallejà)

CEIP - Marquès de la Pobla
CEIP - Països Catalans
CEIP Gafarró
Centre Juvenil de l’Ajuntament de
Blanes
Club de Bàsquet de la Garriga
Comissió de Festes d’Ordis
Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Consell Comarcal del Priorat
Consell Comarcal del Ripollès
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Consell de Cooperació - Ajuntament
d’Arenys de Mar
Consell Municipal de Cooperació -
Ajuntament de Mataró
Consell Municipal de Premià de Mar
Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació - Ajunt. de Reus
Cooperativa Abacus
Cooperativa Obrera de Viviendas
Creu Roja - Igualada
Diputació de Girona
Entitat Municipal Descentralitzada de
Vilamitjana (Tremp)
Escola d’Adults Fondo-Vilaseca
Escola d’Adults Terra Baixa
Escola Municipal de Música de
Santpedor
Espot Esquí
Fundació Gaspar Espuña
Gra de Sorra, Associació Solidària
Grup Municipal CIU - Ajuntament de
Pals
Grup Sardanista Begues
I.E.S. Joan Oró
I.E.S. Julio Antonio
Institut d’Assistència Sanitària
Llar d’Infants Rita Terradas Estrada
Lliçà Solidari
Patronat Municipal de Cultura -
Torredembarra
Plataforma de Torelló pels afectats del
tsunami
Societat Naturista Vegetariana de
Barcelona
Treballadors/es del Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Granollers
Veïns de Santa Margarida i els Monjos
Veïns del Brull
Vilafranca Solidària
Zeroset-i-més (Treballadors/es
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet)
Aportacions particulars

PPrroojjeecctteess aassssoocciiaattss
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1.343 Reconstrucció d´habitat-
ges destruïts pel terratrèmol a
Amman Koil Pattu, de la costa
de Pondicherry

país Índia

presenta Fundació Vicenç Ferrer

aportació fons 150.000,00 e

consignat 2005  165.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Aportacions Campanya d’emergència

1.454 Projecte de pacificació 
a Sri Lanka

país Sri Lanka

presenta NOVA – Centre per a la
Innovació Social

aportació fons 50.000,00 e

consignat 2005  55.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Aportacions Campanya d’emergència

1.470 Governabilitat i desenvo-
lupament local a Sri Lanka
(ART GOLD SRI LANKA)

país Sri Lanka

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, PNUD Roma

aportació fons 500.000,00 e

consignat 2005  550.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Aportacions Campanya d’emergència

El pas de l’Huracà Dennis per Cuba, els
dies 8 i 9 de juliol de 2005, va provocar
greus danys al llarg d’uns 600 km de l’i-
lla. Més d’un milió i mig de persones van
haver de ser evacuades, milers d’habitat-
ges van patir desperfectes i el sistema
elèctric i energètic de tot el país va que-
dar inutilitzat durant uns dies. Es van
notificar setze morts. El Fons Català ha
posat en marxa una campanya d’emer-
gència i sol·licita la col·laboració dels
ajuntaments catalans en les tasques de
rehabilitació de les zones més afectades
pel pas de l’huracà Dennis amb l’envia-
ment de recursos econòmics per a l’ad-
quisició de materials i equipaments de
primera necessitat, entre els quals hi ha
matalassos, plantes energètiques, pasti-
lles de clor, aliments enllaunats, mitjans
de transport, productes d’higiene i des-
infecció i motoserres.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sabadell
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
Diputació de Girona
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament d’Orís
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Cambrils

Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Pals
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Les Preses
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Vilabertran
Ajuntament de Sant Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles

1476 Ajut d’emergència
per a Cuba – Huracà
Dennis
país Cuba

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, Poder Popular
Delegació Catalunya

aportació fons 74.354,55 e

consignat 2005  81. 790,00 e

PPrroojjeecctteess aassssoocciiaattss



Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Cunit
Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Juneda
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Ajuntament de la Fatarella
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament de la Seu d’Urgell
Ajuntament de la Torre de l’Espanyol
Ajuntament de les Preses
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Llançà
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans
Ajuntament de Pals
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Quart
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Tarrés
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vallfogona de Balaguer
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Ajuntament del Pinell de Brai
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament del Vendrell
CEIP - Marquès de la Pobla
Consell Comarcal del Priorat
Diputació de Girona
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
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1.475 Acció immediata davant
l’emergència per les inunda-
cions causades per l’huracà
Stan al departament de Santa
Ana

país El Salvador

presenta ACSUR – Las Segovias
Catalunya

aportació fons 45.000,00 e

consignat 2005  49.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Aportacions Campanya d’emergència

1472 Ajut d’emergència
a Centreamèrica per la
tempesta tropical Stan
país Guatemala, El Salvador,

Nicaragua i Mèxic

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 193.424,34 e

consignat 2005  212.766,78 e

La tempesta tropical Stan ha afectat
directament Guatemala, El Salvador,
Nicaragua i Mèxic. La catàstrofe provo-
cada per l’Stan fa palesos els greus
problemes estructurals de la societat
de Centreamèrica i les condicions de
vulnerabilitat i pobresa en què viu la
majoria de la població. A la vegada,
hem pogut comprovar l’alt grau d’im-
plicació i solidaritat de la població
local i de les contraparts amb les quals
treballem, que estan responent activa-
ment i són un exemple davant la inca-
pacitat dels seus governs centrals per
fer front a l’emergència. La campanya
està orientada a pal·liar els efectes
d’aquesta emergència dins la filosofia
de reconstruir per transformar. Una
part de l’ajut es canalitzarà de forma
conjunta a través de la convocatòria
extraordinària oberta amb els organis-
mes del Comitè Català d’Ajut
Humanitari d’Emergència (CCAHE). I
una altra part es destinarà a donar
suport a projectes que ja s’estan exe-
cutant actualment a El Salvador i
Guatemala en el marc de reconstrucció
post-emergent.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament d’Arbúcies

Ajuntament d’Albesa
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament d’Artés
Ajuntament d’Ascó
Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Colomers
Ajuntament de Conca de Dalt
Ajuntament de Constantí

1.477 Reconstrucció i millora
del sistema d’aigua potable a
San Andrés Semetabaj, Sololá

país Guatemala

presenta Cooperacció

aportació fons 35.000,00 e

consignat 2005  38.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Aportacions Campanya d’emergència

* Els recursos recollits han servit
també per a projectes que el Fons
Català ja duia a terme a la zona afec-
tada pel terratrèmol. Veure àrea de
Centreamèrica projectes 907, 1055,
1234 i 1433.

PPrroojjeecctteess aassssoocciiaattss
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1.390 Enfortiment cap. 
local Commune d’Aéré M’bar
per superar la ruptura cicle
productiu per la sequera 
i les llagostes

país Mauritània

presenta Fundació Món – 3

aportació fons 33.845,68 e

consignat 2005  37.230,26 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Girona
Aportacions Campanya Emergència 

1.473 Resposta als 
efectes del terratrèmol
al Pakistan
país Pakistan

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i Fundació UNI-
CEF – Comitè Catalunya

aportació fons 104.434,41 e

consignat 2005  114.877,85 e

octubre un terratrèmol de 7,6 graus a
l’escala de Richter va afectar forta-
ment la zona del nord-est de
Pakistan, frontera amb Índia i
Afganistan. Les zones més afectades
es troben en territori pakistanès
(Muzafarrabad i Mansehra) i són
també algunes de les regions menys
desenvolupades del país, i a més les
autoritats del Pakistan són les úni-
ques que han sol·licitat ajuda interna-
cional. S’estima que quatre milions de
persones estan afectades. El Fons
Català de Cooperació al
Desenvolupament, com a integrant
del Comitè Català d’Ajut Humanitari
d’Emergència (CCAHE) canalitza les
aportacions dels ajuntaments socis
per a la resposta humanitària davant
els efectes del terratrèmol a Pakistan.
En el marc del CCAHE es va acordar
obrir una convocatòria extraordinària
per al Pakistan adreçada a entitats
catalanes, que finalment es va decla-
rar deserta ja que cap de les propos-
tes presentades responia als criteris
de valoració de la mateixa. 

Davant d’aquesta situació es va deci-
dir valorar la via de suport als orga-
nismes multilaterals a la zona, entre
ells UNICEF a través del Comitè de
Catalunya d’aquesta agència de
Nacions Unides. La proposta d’UNICEF
– Comitè Catalunya, enmarcada en la

Crida Conjunta de Nacions Unides
(CAP segons les seves sigles en
anglès), comprèn el lliurament de
materials d’emergència a les zones
afectades, una avaluació ràpida de les
necessitats més urgents a la zona
nord-occidental de la província fronte-
rera de Pakistan i accions en l’àmbit
de la salut, nutrició, aigua, saneja-
ment ambiental, educació i protecció
dels infants amb coordinació amb
altres agències de Nacions Unides,
ONG i autoritats locals i estatals.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Girona
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Seu d’Urgell
Ajuntament de les Preses
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
CEIP - Marquès de la Pobla
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Diputació de Girona
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona 

1456 Ajuda humanitària 
per al Sahel
país Burkina Faso, Malí, Mauritània, 
Níger i Txad

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 31.118,42 e

consignat 2005  34.230,26 e

La regió del Sahel a l’Àfrica
Subsahariana està patint un empijorat-
ment de la situació alimentària. La
passada plaga de llagostes i l’escasse-
tat de pluges han provocat una dismi-
nució d’aliments i un increment dels
preus de productes bàsics. Poblacions
de Burkina Faso, Malí, Mauritània,
Níger i Txad veuen amenaçada la seva
seguretat alimentària per aquesta crisi.
S’han incrementat els percentatges de
malnutrició i els desplaçament de famí-
lies a la recerca de millors condicions.
En aquest sentit, el Fons Català ha
obert un campanya d’ajut humanitari
per coordinar les aportacions dels
municipis, administracions locals i
entitats que vulguin contribuir a cobrir
les necessitats bàsiques de la població
afectada, per donar suport a projectes
de distribució d’aliments, tractament
de la desnutrició, i enfortiment de les
estratègies de seguretat alimentària
familiar i comunitària (supervivència
del bestiar, bancs de llavors, ali-
ments...

PPrroojjeecctteess aassssoocciiaattss
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Les accions de sensibilització i d’educació són un primer pas per conscienciar la ciu-
tadania i fer possible un avanç en la promoció d’un clima d’opinió pública favorable
a un nou ordre econòmic internacional més just. En aquest sentit, tant important és
donar a conèixer les experiències solidàries que es realitzen des dels grups organ-
itzats de la societat civil com divulgar el coneixement sobre els mecanismes que difi-
culten, i fins i tot impedeixen, el desenvolupament dels pobles i proposar a la ciu-
tadania accions alternatives que poden modificar i reequilibrar aquestes relacions
Nord-Sud.

D’altra banda, des del Fons Català també es dóna suport a pprroojjeecctteess ddee sseennssiibbiilliittzzaacciióó
ii eedduuccaacciióó al desenvolupament relacionats amb aallttrreess eeiixxooss dd’’aaccttuuaacciióó pprriioorriittààrriiaa de
la institució, com són la MMeeddiitteerrrràànniiaa,, el ccooddeesseennvvoolluuppaammeenntt i la ccuullttuurraa ddee ppaauu. Per
aquest motiu, podem dir que la línia de sensibilització té un lligam molt més efectiu
amb el conjunt de la política de solidaritat que des del Fons Català s’impulsa.

Sensibilització
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760 Creació i desenvolupament
de l’Observatori del Deute en
la Globalització

país Catalunya

presenta ODG – Observatori del
Deute en la Globalització

aportació fons 100.782,48 e

consignat 2005  15.319,05 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de L’Hospitalet
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Terrassa

1.076 Construcció de pau a
Colòmbia des de la resistència
civil no violenta

país Catalunya

presenta Col·lectiu Maloka Colombia

aportació fons 11.000,00 e

consignat 2005  3.486,63 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Quotes socis del Fons Català

1.202 La festa del comerç just
2004

país Catalunya

presenta Cooperacció, Alternativa 3,
Sodepau, Xarxa de Consum Solidari,
Intermón Oxfam, Setem Catalunya

aportació fons 10.000,00 e

consignat 2005  11.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Barcelona

1.204 Sensibilitzar a favor 
de la pau

país Catalunya

presenta CTD – Centre de Treball i
Documentació

aportació fons 2.000,00 e

consignat 2005  2.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Barcelona

1.214 Creació del centre de
documentació i recursos
Catalunya-Palestina

país Catalunya

presenta Sodepau, RAI – Recursos
d’Animació Intercultural

aportació fons 6.000,00 e

consignat 2005  1.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Celrà

1.082 Colòmbia: internacionalit-
zar la pau

país Catalunya-Colòmbia

presenta Càtedra UNESCO sobre Pau
i Drets Humans de la UAB

aportació fons 27.000,00 e

consignat 2005  29.700,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

1.183 Ara és el moment de la
banca ètica!

país Catalunya

presenta FETS – Finançament Ètic i
Solidari

aportació fons 18.000,00 e

consignat 2005  14.800,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Diputació de Barcelona

1.049 Programes de TV
“Solidària” 2003-2004

país Catalunya

presenta Vilafranca TV, Ajuntament de
Vilafranca del Penedès

aportació fons 15.350,00 e

consignat 2005  16.885,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Barcelona

1.051 Cooperació descentralit-
zada, processos participatius i
desenvolupament local

país Catalunya - Itàlia - Brasil

presenta IBASE – Instituto Brasilero
de Análises Sociais e Económicas,
Desenvolupament Comunitari

aportació fons 29.000,00 e

consignat 2005  20.900,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Generalitat de Catalunya
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1.220 Campanya de sensibilit-
zació i de difusió “Una altra
Àfrica és possible”

país Catalunya

presenta ETANE

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  600,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Porqueres

1.250 8a trobada de solidaritat
amb Cuba arreu de l’Estat
espanyol

país Catalunya

presenta Defensem Cuba

aportació fons 6.000,00 e

consignat 2005  6.600,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Diputació de Barcelona

1.340 Programa de televisió
“Solidaritat al Baix Llobregat”

país Catalunya

presenta Ajuntament de Sant Just
Desvern

aportació fons 12.896,07 e

consignat 2005  14.185,68 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

1.360 Curs de cooperació inter-
nacional en el marc de migra-
cions i desenvolupament a
Mataró

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, Ajuntament de
Mataró

aportació fons 2.350,00 e

consignat 2005  2.585,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Mataró
Quotes socis del Fons Català

1.408 Festa del comerç just
2005

país Catalunya

presenta Cooperacció, Alternativa 3,
Sodepau, Xarxa de Consum Solidari,
Intermón Oxfam, Setem Catalunya

aportació fons 15.000,00 e

consignat 2005  2.985,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament de Manresa

1.266 Zona 0 de drets humans
laborals a les maquiles i l’es-
tratègia del sindicat de la Yu
Jin a Nicaragua

país Catalunya

presenta Fundació Josep
Comaposada, Fundació Pau i
Solidaritat

aportació fons 20.000,00 e

consignat 2005  21.500,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Mollet del Vallès
Quotes socis del Fons Català

1.338 Barrejant’05: trobada de
la solidaritat de Sant Boi

país Catalunya

presenta Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

aportació fons 5.681,59 e

consignat 2005  6.249,75 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

1.239 Impuls de la compra
pública ètica entre els ajunta-
ments socis del Fons Català

país Catalunya

presenta Setem Catalunya

aportació fons 33.000,00 e

consignat 2005  1.650,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Manresa

1.241 Campanya per la sobira-
nia alimentària dels pobles

país Catalunya

presenta Federació Catalana d’ONG
pel Desenvolupament

aportació fons 32.767,00 e

consignat 2005  13.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Barcelona
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1.371 Campanya 2005 de
L’agenda Llatinoamericana
Mundial

país Catalunya

presenta Comissió Agenda
Llatinoamericana

aportació fons 40.483,22 e

consignat 2005  44.531,54 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Arbúcies
Ajuntament d’Artés
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Cadaqués
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Ajuntament de Girona
Ajuntament de La Seu d’Urgell
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Quart
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Santa Coloma de
Farners
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Diputació de Girona
Grup Gicapla

1.425 Edició del llibre 
“Els migrants com a agents 
de desenvolupament”

país Catalunya

presenta GRAMC – Girona

aportació fons 12.000,00 e

consignat 2005  5.250,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

1.446 Seminari de sensibilitza-
ció, pau, globalització i con-
sum responsable

país Catalunya

presenta Ajuntament d’Igualada,
Justícia i Pau Igualada, Justícia i Pau
Barcelona

aportació fons 1.400,00 e

consignat 2005  1.540,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada

1.449 Festa del comerç just
2005 a Molins de Rei

país Catalunya

presenta Ajuntament de Molins de
Rei, Associació Comerç Just Molins de
Rei

aportació fons 1.460,00 e

consignat 2005  1.606,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Molins de Rei

1.451 Sense fronteres en la
defensa dels drets dels infants

país Catalunya – Amèrica Llatina

presenta Fundació Catalana de
l’Esplai, Ajuntament de Molins de Rei

aportació fons 13.000,00 e

consignat 2005  14.300,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Molins de Rei

1.467 Curs “Descobrir Israel i
Palestina”

país Catalunya 

presenta Fundació sociocultural Atlas,
Ajuntament d’Igualada

aportació fons 1.000,00 e

consignat 2005  1.100,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada

1.447 10 anys amb el Sàhara

país Catalunya

presenta Ajuntament de Molins de
Rei, Plataforma cívica “Molins de Rei
amb el Sàhara”

aportació fons 3.900,00 e

consignat 2005  4.290,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Molins de Rei

1.442 2n curs de cooperació
internacional en el marc de
migracions i desenvolupament
a Lleida

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, Ajuntament de
Lleida, Intercultura – Centre pel Diàleg
Intercultural de Catalunya

aportació fons 2.495,00 e

consignat 2005  2.745,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Lleida
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1.460 Sensibilització dels 
ciutadans de Sant Cugat 
per comerç amb justícia 
i promoció de la campanya 
pel tractat de regulació comerç
internacional d’armes

país Catalunya

presenta Intermón Oxfam,
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

aportació fons 10.000,00 e

consignat 2005  11.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1.480 Curs de cooperació inter-
nacional en el marc de
Migracions i Desenvolupament
a Granollers

país Catalunya

presenta Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

aportació fons 1.818,18 e

consignat 2005  2.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Granollers

1.494 Jornades de sensibilitza-
ció: “Palestina: quina pau?
quina justícia?

país Catalunya

presenta ACSUR – Las Segovias
Catalunya, Ajuntament de Badalona

aportació fons 2.235,00 e

consignat 2005  2.458,50 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.495 Campanya sobre la
situació dels drets humans
dels palestinoisraelians, fona-
mentalment drets dels infants

país Catalunya

presenta Assemblea de Cooperació
per la Pau, Ajuntament de Badalona

aportació fons 6.000,00 e

consignat 2005  6.600,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.497 Enviament de dos conte-
nidors de 1x 40´ dv a
Nicaragua i Cuba

país Catalunya - Nicaragua - Cuba

presenta Voluntaris Badalona,
Ajuntament de Badalona

aportació fons 6.000,00 e

consignat 2005  6.600,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.487 Llibres i Diversitat –
2005

país Catalunya

presenta Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, Associació Projecte Ele

aportació fons 2.414,55 e

consignat 2005  2.656,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1.491 Foment de la cultura de
la pau: la pau, una responsa-
bilitat de tots i totes

país Catalunya

presenta Ajuntament de Badalona,
Creu Roja – Barcelonès Nord, Creu
Roja de Catalunya – Àrea de
Cooperació internacional

aportació fons 1.500,00 e

consignat 2005  1.650,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Badalona

1.468 Foment del comerç just a
Igualada

país Catalunya

presenta Ajuntament d’Igualada,
Tambali Comerç Just i Cooperació

aportació fons 5.232,00 e

consignat 2005  5.755,20 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada

1.474 Creació del Centre de
Cultura per la Pau de
Granollers

país Catalunya

presenta Ajuntament de Granollers

aportació fons 31.818,18 e

consignat 2005  35.000,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya
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1.502 Colònies sahrauís 2005 a
Santa Coloma de Gramenet

país Catalunya - Nicaragua - Cuba

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, ACAPS –
Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí, ACAPS Santa Coloma de
Gramenet

aportació fons 4.000,00 e

consignat 2005  4.400,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.508 Accions de sensibilització
local vinculades al projecte
“Estils de vida saludable a
Caluma”

país Catalunya 

presenta Creu Roja Catalunya – Àrea
de Cooperació Internacional, Creu
Roja Igualada, Ajuntament d’Igualada

aportació fons 3.129,09 e

consignat 2005  3.442,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Igualada

1.503 Dinamització de la Casa
de la Solidaritat i programa de
sensibilització i formació en
solidaritat i cultura de pau

país Catalunya

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, Associació d’en-
titats Casa de la Solidaritat i la Pau
de Santa Coloma de Gramenet

aportació fons 12.000,00 e

consignat 2005  13.200,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1.504 Comerç just i consum
responsable a Santa Coloma
de Gramenet

país Catalunya

presenta Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, APASSOS –
Acció i Participació Social Sostenible

aportació fons 4.000,00 e

consignat 2005  4.400,00 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
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1.398 Migracions i
Desenvolupament 2005

aportació fons 62.483,22 e

consignat 2005  68.731,54 e

Les intervencions a l’Àfrica des del
Fons Català han començat per donar
un suport a les iniciatives dels col·lec-
tius d’immigrants, d’una banda, i de
l’altra, per impulsar el codesenvolupa-
ment com una nova via de partenariat
entre Catalunya i Àfrica. Però alhora,
des del codesenvolupament, es pretén
consolidar el paper mitjancer dels
immigrants en la cooperació al desen-
volupament entre els seus països d’o-
rigen i els països d’acollida. Així, a
Senegal, Gàmbia, Mauritània i Guinea
Equatorial el paper dels col·lectius
d’immigrants és molt més important
en volum de projectes de cooperació
que el paper de les organitzacions de
solidaritat internacional. El codesenvo-
lupament s’ha consolidat com a model
de cooperació amb immigrants per a
molts municipis catalans. L’objectiu és
continuar amb el treball de consolida-
ció, coordinació i formació dels col·lec-
tius d’immigrants, creant xarxes de
cooperació que vinculen entitats cata-
lanes, municipis i associacions d’immi-
grants. A més d’aquests quatre països,
tambe s’està treballant per dinamitzar
les iniciatives de codesenvolupament
al Marroc.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Mataró
Generalitat de Catalunya
Quotes socis Fons Català

1.409 Àrea Mediterrània 2005

aportació fons 94.656,09 e

consignat 2005  78.515,24 e

La cada dia més evident necessitat de
diàleg entre el món àrab i occident, té
en el Mediterrani un espai central on,
des del nostre país, hem de fer un
paper actiu que afavoreixi el coneixe-
ment mutu, el diàleg intercultural i l’a-
venç en la resolució dels conflictes cap
a sortides de pau justes i duradores.
Des del Fons Català aquesta tasca es
porta a terme a través de tres instru-
ments: la cooperació al desenvolupa-
ment, centrant les prioritats al Marroc,
Palestina i el Poble Sahrahuí; la sensi-
bilització a Catalunya, amb la
“Campanya Mediterrània: una cruïlla
de pobles”; i l’impuls d’alternatives,
amb el suport al FSMed-Fòrum Social
de la Mediterrània.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de L’Escala
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament del Masnou
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya

11..335566 IInncciiddèènncciiaa aa llaa UUnniióó
EEuurrooppeeaa 22000055

aportació fons 34.329,83 e

consignat 2005  37.762,81 e

L’objectiu del projecte Incidència a la
Unió Europea és doble: el reconeixe-
ment polític dels municipis com a
agents de desenvolupament i la defen-
sa de l’obertura d’un espai propi de
col·laboració/cooperació amb les insti-
tucions europees per a les xarxes de
municipis cooperants europeus. Des
de la perspectiva del Fons, l’obertura
d’aquest espai de cooperació per a les
autoritats locals permetrà treballar
amb les institucions europees, així
com amb altres xarxes europees d’una
forma més propera en els sectors pro-
pis de la cooperació descentralitzada:
el desenvolupament local; el foment
de la participació ciutadana en els pro-
cessos de presa de decisió; la planifi-
cació estratègica; la protecció, la pro-
moció i el reconeixement dels drets
humans; la sensibilització de la ciuta-
dania europea enfront dels problemes
estructurals dels països en vies de
desenvolupament; el foment dels pro-
cessos de democratització i de gover-
nabilitat, entre d’altres.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Quotes socis del Fons Català

Iniciatives pròpies del Fons
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1.365 Àrea de Municipalisme
2005

aportació fons 25.500,00 e

consignat 2005  28.050,00 e

L’objectiu principal d’aquesta àrea és
contribuir a impulsar la participació
activa dels municipis socis i articular
aquesta tasca dins de la dinàmica
general del Fons amb l’acompanya-
ment de les principals activitats d’a-
questa àrea, tant pel que fa al munici-
palisme com específicament en aspec-
tes de desenvolupament local.
Principals iniciatives que es contem-
plen:
- Suport al Fòrum d’Autoritats Locals
- Estudi-diagnòstic dels agermana-
ments-cooperació entre municipis cata-
lans i nicaragüencs
- Trobada a Molins de Rei de municipis
agermanats amb Nicaragua
- Iniciatives de suport a l’impuls de la
cooperació municipalista: elaboració
d’un programa de suport a les iniciati-
ves de cooperació municipal integrat
inicialment per tres propostes: 

1. Maestría en Gerencia Municipal, de
la UNAN-Universidad Nacional de
Nicaragua

2. Suport a la implementació de pro-
postes d’intervenció emanades del Pla
Estratègic de Desenvolupament del
departament de Matagalpa

3. Projecte de Ciutadania i
Institucionalització. Per la reconstruc-
ció de la ciutat de Gonaives a Haití
- Col·laboració amb  el programa del
PDHL-Cuba de Nacions Unides
- Suport al programa FOME ZERO

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Mataró
Generalitat de Catalunya

1.247 Centre de recursos de la
cooperació descentralitzada
2004

aportació fons 36.776,27 e

consignat 2005  31.438,72 e

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Mataró
Quotes socis del Fons Català

1.370 Centre de recursos de la
cooperació descentralitzada
2005

aportació fons 8.968,79 e

consignat 2005  9.865,67 e

El Centre de Recursos de la Cooperació
Descentralitzada, és una iniciativa con-
junta entre la Diputació de Barcelona i
el Fons Català i es concep com un cen-
tre virtual que faci accessible tota la
informació referida a la cooperació
municipalista amb Amèrica Llatina que
es promou des dels municipis i cap als
municipis. El fons documental del qual
disposa el Centre és, actualment, d’uns
2.500 documents entre les adquisi-
cions i les donacions, però aquesta
xifra va creixent. Durant aquest any es
treballarà sobretot amb la documenta-
ció ja existent però no es deixaran de
fer adquisicions, encara que en menor
grau pel gran volum de documentació
de què ja es disposa. 

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Mataró
Quotes socis del Fons Català

1.387 Àrea de sensibilització
2005

aportació fons 32.641,01 e

consignat 2005  35.905,11 e

El Fons Català està oferint als ajunta-
ments i institucions associades exposi-
cions com a eines de sensibilització
dirigides a la ciutadania. A més de l’ex-
posició ‘Construir la pau. Els conflictes
oblidats i el nou conflicte global’, que
està circulant des de 2003, també s’ha
posat en marxa l’exposició ‘Una altra
globalització és possible’. Atesa la
importància que té l’educació en valors
com a eix transversal en els centres
educatius de la nostra societat, aques-
ta exposició pot ser un element molt
enriquidor per donar a conèixer la rea-
litat de la globalització. D’altra banda,
en la línia de donar a conèixer i sensi-
bilitzar els responsables municipals
sobre les eines que les administracions
tenen a l’abast per construir un món
més just, el Fons Català participa a la
Xarxa per la Compra Pública Ètica, que
té com a objectiu estendre els criteris
de comerç just i de responsabilitat
social corporativa entre les administra-
cions públiques catalanes a través de
l’adopció de criteris de Compra Pública
Ètica en la contractació pública. 

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de La Seu d’Urgell
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Valls 
Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Reus
Quotes socis del Fons Català
Fons propis
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1376 Àrea de difusió 2005

aportació fons 63.923,73 e

consignat 2005  70.316,10 e

L’àrea de difusió del Fons s’encarrega
de produir les publicacions de l’entitat,
implementar instruments de comunica-
ció que permetin la circulació de la
informació entre els socis i el Fons i
donar a conèixer iniciatives d’altres
organismes, institucions i entitats vin-
culades al món de la solidaritat i la
cooperació internacional. A part de les
publicacions periòdiques (Full informa-
tiu, tríptics, memòria anual) i les publi-
cacions específiques (memòries de les
campanyes i jornades), es potenciarà
la pàgina web del Fons (www.fonscata-
la.org), ampliant la informació i creant
un nou butlletí electrònic. En l’àmbit
de la comunicació externa, el Fons, a
través d’un conveni de col·laboració
signat amb El Periódico de Catalunya,
publica setmanalment una agenda on
es recull informació sobre activitats,
conferències, tallers i seminaris que es
fan a Catalunya en relació a temes de
cooperació al desenvolupament, drets
humans i solidaritat.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Fons propis

1.438 Àrea de Centreamèrica,
Mèxic i Carib 2005

aportació fons 107.000,00 e

consignat 2005  117.700,00 e

El projecte contempla el funcionament
de l’oficina Tècnica del Fons a
Managua. L’objectiu principal és fer el
seguiment dels projectes i accions ins-
titucionals que s’estiguin desenvolu-
pant a Centreamèrica, Mèxic i Carib,
amb especial èmfasi en l’articulació del
procés de seguiment, durant la fase
d’execució i operació dels projectes,
amb les accions d’aprovació dels pro-
jectes presentats i amb les accions
d’administració i gestió, dels mateixos.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Generalitat de Catalunya

1.431 Confederació de Fons
2005

aportació fons 21.938,11 e

consignat 2005  24.131,92 e

En la tasca de vertebració de la coope-
ració descentralitzada que es duu a
terme en el marc de la Confederació de
Fons de Cooperació i Solidaritat, que
agrupa els 9 Fons existents, es crea el
Butlletí Electrònic de la Confederació,
amb l’objectiu de proporcionar una
eina dinamitzadora de l’intercanvi d’in-
formació i coneixement mutu entre els
Fons i alhora aconseguir una visibilitat
més gran a l’àmbit estatal i internacio-
nal. Es continua el desenvolupament
de l’Observatori de la Cooperació
Descentralitzada, que amb les bases
de dades sobre cooperació local i
sobre normativa legal, pretén contri-
buir a donar a conèixer els Fons com a
referents de la cooperació descentralit-
zada i a millorar la qualitat de la coo-
peració que es duu a terme. En el marc
de les relacions amb l’AECI i de l’apro-
vació del Pla Director de Cooperació de
l’estat, està prevista la presentació
d’un Programa de Cooperació
Internacional de suport a la cooperació
descentralitzada local.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Quotes socis del Fons Català

1.420 La cooperació local a
Catalunya 2005

aportació fons 47.619,09 e

consignat 2005  52.381,00 e

La molt bona acceptació del primer i
segon Estudi de la cooperació local de
Catalunya amb els Països del Sud, que
contenia dades dels exercicis 1998
dins 2002, ha demostrat que és neces-
sari conèixer les dades globals sobre el
conjunt de la cooperació internacional
que des del món local es duu a terme
en solidaritat amb els pobles del Sud.
En aquest sentit, és del tot necessari
continuar la publicació exhaustiva
periòdica que reculli les dades actualit-
zades de la cooperació del món local,
en concret pel que fa als exercicis
2003-2004 i, alhora, com en edicions
anteriors, en una segona part, s’inclou-
rà també l’estudi més aprofundit res-
pecte a l’anàlisi qualitativa dels resul-
tats, a fi que pugui recollir algunes
conclusions que, en forma d’orienta-
cions, promoguin millores en la quali-
tat de la nostra cooperació local.

IInnssttiittuucciioonnss ffiinnaannççaaddoorreess
Ajuntament de Cabra del Camp
Generalitat de Catalunya
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Les comissions de treball són un marc de participació obert, des d’on s’impulsen i
es desenvolupen les línies de treball, es fan jornades temàtiques i sectorials i s’a-
profundeix en els continguts de cara a orientar les noves estratègies futures. Durant
el 2005 s’ha anat consolidant la participació dels socis en les comissions de treball.
Cada Comissió és coordinada per un membre de la Junta per tal de dinamitzar-la i
enfortir la incidència política en els seus continguts.

Coordinador de la Comissió de la Mediterrània
Víctor Puntas, tinent d’alcalde de Molins de Rei

Coordinador de la Comissió de Migracions i Desenvolupament
Loli Gómez, tinent d’alcalde de Santa Coloma de Gramenet

Coordinadora de la Comissió de Municipalisme
Amor del Álamo, regidora de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Comissió de la Mediterrània 
Conferència d’Autoritats Locals Europees per la Pau al Pròxim Orient
(Còrdova): 
Organitzada per la Diputació de Còrdova, el FAMSI la Xarxa Europea d’Autoritats
Locals per la Pau a Orient Pròxim i el Fons Català durant els dies 22, 23 i 24 de
novembre per reunir autoritats locals d’Europa, Palestina i Israel amb l’objectiu d’a-
profitar la diplomàcia de les ciutats per promoure un escenari de pau i diàleg, que
superi el conflicte que des de fa anys pateixen les comunitats àrab i israeliana.

Viatge delegació d’alcaldes i regidors al nord del Marroc: 
Coincidint amb el segon aniversari del terratrèmol d’Al Hoceima, el Fons ha acom-
panyat en el seu viatge al Marroc (15 a 18 de febrer de 2006) una delegació d’alcal-
des i regidors de la comarca d’Osona, durant el qual van poder visitar diversos pro-
jectes de desenvolupament gestionats pel Fons i van ser rebuts per autoritats locals. 

Comissió de Migracions i Desenvolupament
Programa Migracions i Desenvolupament Local (MIDEL):  
En el curs de l’any 2005 s’ha acabat d’executar les acciones previstes del programa
de desenvolupament local finançat per la Unió Europea. Del conjunt d’activitats rea-
litzades des del gener al novembre de 2005, caldria destacar-ne algunes, com la rea-
lització d’una Conferència Internacional a Dakar, els tallers de capacitació institucio-
nal de les associacions d’immigrants implicades en el programa, la realització d’un
documental sobre el fenomen migratori i les accions de microcrèdit al Senegal, així
com els processos de capacitació institucional i empoderament de les associacions
de base al Senegal.

Jornades Migracions i Desenvolupament local a Dakar-Senegal (28-29/11/05): 
en el marc del projecte MIDEL, estaven organitzades pel Fons, al costat del Ministeri
de Cooperació Internacional i Cooperació Descentralitzada de Senegal, l’AECI, la UE,
i l’ACCD, amb una assistència de gairebé 150 persones. El primer dia la reflexió es
va centrar en l’enfocament institucional i les visions del codesenvolupament i el
codesenvolupament a través dels projectes. El segon dia es va dedicar a la realitza-
ció de tallers.

Jornades Desenvolupament local a l’Àfrica: Associacionisme, Municipalisme i
Codesenvolupament a Sant Boi de Llobregat (16/12/05): 

Comissions de treball
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Celebrades amb l’objectiu de reflexionar sobre les pràctiques i models d’intervenció
en relació amb l’associacionisme, el municipalisme i el codesenvolupament a
Catalunya, Àfrica Subsahariana i Marroc des d’una perspectiva multidisciplinària.

Comissió de Municipalisme
Trobada dels actors de Catalunya implicats en els processos d’agermanament
entre municipis catalans i nicaragüencs (04/11/06 en Molins de Rei): 
Amb l’objectiu de socialitzar els resultats del diagnòstic previ (realitzat a través d’un
procés de recopilació d’informació sobre els agermanaments Catalunya-Nicaragua) i
obrir un espai de reflexió conjunta i intercanvi entre tots els actors implicats.

Segons l’estudi Agermanaments – cooperació Catalunya – Nicaragua, dels 93 ager-
manaments que hi ha a Catalunya, 41 són entre municipis catalans i municipis nica-
ragüencs, i representen un 44% del total. D’altra banda, dels 38 processos d’ager-
manament analitzats, 37 accedeixen a recursos provinents de la cooperació descen-
tralitzada.  

Assistència i participació en diverses trobades internacionals:
- XIII Trobada per la Cooperació i la Solidaritat dels ajuntaments amb La Habana
(13/15/11/05)
- Trobada Internacional ART sobre cooperació descentralitzada en el marc multilate-
ral–PNUD Cuba (07-08-09/12/05)
- FAL i FSM Caracas (23 al 19/01/06)

Campanya d’Alfabetització a Nicaragua: 
A través de la Comissió de Municipalisme, el Fons Català coordinarà i canalitzarà
totes les demandes sorgides de les alcaldies nicaragüenques relacionades amb l’al-
fabetització, tot integrant-les en un únic projecte.
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L’àrea de  Comunicació té com a objectiu donar a conèixer i informar de manera con-
tinuada de l’activitat del Fons, tant als mitjans de comunicació com als ajuntaments
socis, a les entitats i a tota la societat catalana. També ha de garantir el coneixe-
ment de la tasca pel desenvolupament que fan les autoritats locals i el paper que
hi juga el Fons.

Concretament, l’àrea de Comunicació té les següents funcions: donar a conèixer i afa-
vorir la visibilitat del Fons, seguiment de la visibilitat als mitjans de comunicació,
coordinació de publicacions, materials de difusió, etc., coordinació de l’arxiu fotogrà-
fic i recopilar nou material gràfic de projectes i activitats, coordinació àrea de comu-
nicació de la web, coordinació de la relació amb mitjans i el treball amb mitjans tant
al Nord com en alguns dels viatges al terreny, coordinació difusió de materials, coor-
dinació i seguiment de la difusió d’exposicions, identificar accions de comunicació i
sensibilització.

Publicacions

- Memòria 2004

- RereFONS: butlletí electrònic del Fons Català, de periodicitat mensual, que es posa
en marxa l’últim trimestre del 2005 i es publicarà a principis de 2006. Inclou notí-

cies, campanyes d’emergència i de sensibilització,
agenda d’activitats i novetats bibliogràfiques del
Centre de Recursos, així com un recordatori d’inicia-
tives dutes a terme a les quals des del Fons Català
donem suport.

El rereFONS vol ser una nova eina de comunicació
que serveixi per consolidar la relació amb els socis i
alhora amb tota la societat catalana interessada en la
cooperació internacional.

Web: paral·lelament a la publicació del rereFONS,
s’ha renovat la secció de comunicació de la web del
Fons Català, incloent-hi l’agenda d’activitats, les
novetats del Centre de Recursos, les tribunes men-
suals que encapçalen les edicions del rereFONS, així
com un històric dels butlletins electrònics publicats
fins ara. Es mantenen també les notícies i les cam-
panyes actives en l’actualitat.

- Estudi Agermanaments – cooperació Catalunya – Nicaragua: després d’un pro-

cés de recopilació d’informació sobre els agermanaments

Catalunya-Nicaragua per elaborar un diagnòstic d’aquests

processos, i comptant amb la participació de tots els actors

implicats en els agermanaments, el 4 de novembre de 2005

es va celebrar la jornada 20 anys d’agermanaments amb
Nicaragua, amb l’objectiu de socialitzar els resultats d’aquest

diagnòstic i obrir un espai de reflexió conjunta i intercanvi

entre tots els actors. (més informació a l’apartat dedicat a la

Comissió de Municipalisme).

Comunicació
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- Promoció d’espais periòdics en els mitjans
L’any 1999 es va iniciar la primera
col·laboració amb un mitjà de comunica-
ció que arriba a tot el país: El Periódico
de Catalunya, amb una pàgina setmanal
d’informació solidària, l’Agenda de
Cooperació, que ha anat sortint des de fa
sis anys. Arran de la valoració positiva
que ens mereix i de l’acollida que ha
obtingut hi ha la voluntat de continuar
aquesta col·laboració en aquest nou any.
De la mateixa manera, continuarem la
col·laboració amb Televisió de Vilafranca,
a partir de l’elaboració del programa set-
manal Solidària que s’emet gratuïtament
i via satèl·lit a totes les televisions locals
que pertanyen a la Xarxa de Televisions
Locals (XTVL).  

- Exposició Un any després del tsunami. Respostes per a la transformació
social al sud-est asiàtic: es va presentar a Girona el 19 de desembre de 2005 i des

de llavors és itinerant per diversos municipis catalans (veure llista a l’apartat

Campanyes d’emergència). Aquesta iniciativa vol donar a conèixer la resposta huma-

nitària de la xarxa de municipis solidaris de Catalunya a través del Fons Català, el

cas concret del tsunami al sud-est asiàtic i l’onada de solidaritat que va comportar

i la resposta del Fons Català davant el tsunami.
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Les exposicions són una bona manera d’aproximar-nos a realitats llunyanes, d’apro-
fundir en temes com la pau, la cooperació, els drets humans a partir de fotografies,
estadístiques, textos, dibuixos. En aquest sentit, el Fons Català compta amb diver-
ses exposicions que ha posat a l’abast dels ajuntaments interessats a exhibir-les en
els seus municipis.

Durant el 2005 s’ha inaugurat l’ex-
posició UUnnaa aallttrraa gglloobbaalliittzzaacciióó ééss ppooss--
ssiibbllee. Atesa la gran magnitud dels
efectes de l’actual globalització, cal
prendre consciència de l’origen dels
béns que consumim i de la realitat
que estem construint. Aquesta exposi-
ció és un reflex d’aquesta nova
situació, que es fonamenta en un sis-
tema econòmic internacional basat en
l’explotació laboral, l’esgotament dels
recursos naturals sense miraments, el

consumisme desmesurat i innecessari dels ciutadans dels països del Nord, la pro-
gressiva eliminació de garanties socials a tots els països del món i un llarg etcètera.
Fins ara, l’exposició ha visitat Reus, el Fòrum Social de la Mediterrània a Barcelona,
Valls, La Seu d’Urgell i Manresa.

Arran de la campanya d’emergència posada en marxa després del tsunami al sud-
est asiàtic, que va tenir lloc el 26 de desembre de 2004 i va provocar la mort de
295.000 persones i la desaparició de 50.000, i coincidint amb el primer aniversari
d’aquest desastre, el Fons Català també ha posat en marxa l’exposició UUnn aannyy
ddeesspprrééss ddeell ttssuunnaammii.. RReessppoosstteess ppeerr aa llaa ttrraannssffoorrmmaacciióó llooccaall aall ssuudd--eesstt aassiiààttiicc, amb
l’objectiu de fer un recordatori d’aquesta crisi i de retorn per a aquells ajuntaments
i entitats ciutadanes que es van mobilitzar per contribuir a la resposta humanitària.
Aquesta iniciativa respon al compromís permanent del Fons Català d’informar sobre
els principis i les accions dutes a terme i garantir la transparència en la destinació
dels recursos econòmics aportats.

L’exposició UUnn aannyy
ddeesspprrééss ddeell ttssuunnaammii es
va inaugurar el 19 de
desembre de 2005 a
Girona, amb una taula
rodona on van inter-
venir el diputat d’Acció
Social i Cooperació de
la Diputació de Girona,
Pere Trias; el president
del Fons Català i alcalde
de Santa Margarida de
Montbui, Teo Romero;
el director de Serveis
Territorials del

Departament de Governació i Administracions Públiques a Girona, Jordi Martinoy; el
director del programa ART-PNUD-Ginebra, Giovanni Camillieri i el periodista de TV3
Vicenç Lozano, que va moderar la taula. Durant tot l’any 2006 l’exposició recorrerà
diversos municipis catalans, entre ells Girona, Sant Feliu de Pallerols, Prats de
Lluçanès, Navarcles, Cabrera de Mar, Palafrugell, Badalona, Cambrils, Santa Coloma
de Gramenet, Mataró, La Garriga, Caldes de Montbui, Subirats, Boadella i les

Exposicions
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Escaules, Pineda de Mar, Solsona, Igualada, La Seu d’Urgell, Sant Sadurní d’Anoia,
Castellcir i Molins de Rei. 

D’altra banda, durant el 2005 continuen vigents les exposicions posades en marxa
en anys anteriors:

CCoonnssttrruuiirr llaa PPaauu:: eellss ccoonnfflliicctteess oobblliiddaattss ii eell nnoouu ccoonnfflliiccttee gglloobbaall
Amb la fi de la Guerra Freda s’acabava una etapa d’enfrontament bipolar i de con-
flicte bèl·lic, on havia planat el perill d’utilització d’armes nuclears. Així, es va pen-
sar que s’instauraria un nou ordre mundial, però en la darrera dècada hi ha hagut
un reviscolament de conflictes que quedaven amagats sota la lògica de l’enfronta-
ment entre blocs. Durant aquest temps s’han produït uns 120 conflictes armats, que
han implicat 80 estats i han generat 10 milions de morts. Aquesta exposició és un
projecte de sensibilització realitzat per Oikumene, Acció Ciutadana per la Pau i
l’Equitat amb el suport del Fons Mallorquí i el Fons Català, que invita a la reflexió
sobre els conflictes bèl·lics al món d’avui i elabora propostes per a la construcció de
la pau. Fins ara, l’exposició ha visitat Sant Boi de Llobregat, Lleida, Cabrils, Sant Joan
de Vilatorrada i Sitges. 

Sàhara, un poble oblidat
Els 175.000 sahrauís que es van refrendar com a Estat proclamant la República Àrab-
Sahrauí Democràtica (RASD) i que van marxar del seu territori davant la invasió del
Marroc i Mauritània, viuen al desert d’Algèria, en l’anomenada “hamada”, un terreny
dur i inhòspit on s’han organitzat en tendes de campanya distribuïdes en quatre
grans campaments o “Wilayes” que tenen el nom de regions del Sàhara Occidental.
Aquesta exposició fotogràfica ens condueix per la vida diària dels habitants dels
campaments de refugiats sahrauís. A partir de les imatges recollides per Ramon Josa
Campoamor, se’ns mostra la vida íntima i l’altra cara d’aquests campaments situats
enmig del desert algerià. Aquesta mostra ha visitat els municipis de Cambrils i el
centre cívic del Besòs, a Barcelona.

LLaa MMeeddiitteerrrràànniiaa,, uunnaa ccrruuïïllllaa ddee ppoobblleess
Aquesta exposició s’emmarca en la campanya de sensibilització La Mediterrània, una
cruïlla de pobles, en la qual han participat un centenar de municipis de Catalunya i
les Illes Balears, i que es proposa recuperar i donar a conèixer el que la Mediterrània
representa per construir una veritable cultura de la solidaritat amb els nostres veïns.
L’exposició presenta els orígens de la Mediterrània, les seves potencialitats i la dels
seus pobles, els problemes, els reptes i l’acció local que es pot dur a terme des dels
municipis. Ha estat elaborada pel Fons Mallorquí, el Fons Menorquí, el Fons Pitiús i
el Fons Català amb la voluntat de contribuir a l’acostament dels municipis de
Catalunya i les Illes Balears a la complexa realitat de l’espai Mediterrani.
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El Fons Català participa en diversos consells de cooperació locals, a petició dels
ajuntaments i les administracions que ho requereixen amb l’objectiu d’informar i
assessorar el consell en tot allò que se sol·liciti, aproximar la dinàmica del Fons al
treball local i establir un comunicació directa amb les entitats dels municipis. Un bloc
important del treball del Fons en el marc dels consells és l’anàlisi dels projectes que
es presenten i la gestió i el seguiment de la convocatòria local. A més de l’anàlisi,
es fa un acompanyament a les entitats locals per millorar la qualitat de les propos-
tes que any rere any es presenten.

Enguany hem participat en iniciatives dels Consells de Cooperació de: Badalona,
Castellar del Vallès, Castelldefels, Centelles, Cerdanyola del Vallès, Esparreguera,
Girona, Igualada, Lleida, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montmeló,
Ripollet, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès,
Diputació de Girona i Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Consells de cooperació
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L’any 2005 es va complir el desè aniversari de la constitució de la Confederació de
Fons. Els Fons que constitueixen la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat
han mantingut la línia de creixement que els ha caracteritzat els darrers anys.
Actualment són mmééss ddee 880000 lleess iinnssttiittuucciioonnss ppúúbblliiqquueess aassssoocciiaaddeess dels 9 Fons que
formen la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat: Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, Euskal Fondoa-Asociación de Entidades Locales
Vascas Cooperantes, Fons Valencià per la Solidaritat, Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació, Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade, Fons Pitiús de Cooperació, Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, i Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo.

D’altra banda, cal destacar que el treball dut a terme durant els darrers deu anys
pels Fons de Cooperació ha rebut un important suport i reconeixement per part del
govern estatal i dels governs autonòmics respectius, reflectits en la ssiiggnnaattuurraa dd’’aa--
ccoorrddss ddee ccooll··llaabboorraacciióó ii ffiinnaannççaammeenntt: conveni de la Confederació de Fons amb l’AECI;
conveni del Fons Català amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament;
conveni entre el Govern de les Illes Balears i els Fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús,
respectivament; conveni del Fondo Andaluz amb la Junta de Andalucía; a més dels
convenis ja en vigor d’anys anteriors dels governs autonòmics respectius amb Euskal
Fondoa, el Fons Valencià, el Fondo Galego i  el Fondo Extremeño.

Entre les accions que la Confederació de Fons va dur a terme durant l’any 2005, cal
destacar:

Relacions amb l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI) 
fruit d’una reunió que es va celebrar al mes de juliol amb la secretària d’Estat de
Cooperació Internacional, Leire Pajín, i de les negociacions posteriors, el 22 de
desembre va tenir lloc l’acte de signatura d’un ccoonnvveennii mmaarrcc eennttrree ll’’AAEECCII i la
CCoonnffeeddeerraacciióó ddee FFoonnss. Aquest acord permetrà l’execució i finançament conjunta de
programes de cooperació internacional i la participació de la Confederació de Fons
en el disseny de les estratègies de governabilitat, desenvolupament municipal i local
en els àmbits regionals corresponents, i podrà proposar l’execució de parts o línies
d’aquestes estratègies, que serà instrumentada a través dels Fons de Cooperació.
D’altra banda, l’AECI va convidar la Confederació a prendre part en un TTaalllleerr ssoobbrree
ccooooppeerraacciióó mmuunniicciippaall aa AAmmèèrriiccaa CCeennttrraall, celebrat a Granada el 5 de juliol, en el qual
es varen presentar les directrius d’un programa regional de cooperació amb Amèrica
Central a l’àmbit del municipalisme; i també al mes de juliol, es va participar en una

Confederació de Fons

Fons Any de creació Socis 2005 Recursos 2005 

FONS CATALÀ 1986 288      5.920.000,00 e

EUSKAL FONDOA 1988/1996 81      1.469.900,00 e

FONS VALENCIÀ 1992 103      1.040.157,00 e

FONS MALLORQUÍ 1993 58      2.334.991,56 e

FONS MENORQUÍ 1993 25      1.042.919,02 e

FONDO GALEGO 1997 88         517.330,34 e

FONS PITIUS 1999 16         812.779,00 e

FONDO ANDALUZ 2000 75     1.124.623,00 e

FONDO EXTREMEÑO 2002 119         185.476,63 e

TTOOTTAALL  882299 1144..444488..117766,,5555 ee
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reunió de presentació dels DDooccuummeennttss EEssttrraattèèggiiaa PPaaííss ddee llaa PPoobbllaacciióó SSaahhrraauuíí,, eellss
TTeerrrriittoorriiss PPaalleessttiinnss ii MMaauurriittàànniiaa. 

Participació a la Comissió Interterritorial 
durant l’any passat es va par-
ticipar a les reunions del Ple de
la Comissió Interterritorial (17
de gener, 29 de març, 27 d’oc-
tubre i 22 de desembre) i dels
grups de treball creats en el si
de la Comissió.  Les reunions
de la Comissió Interterritorial
celebrades el 17 de gener, el 29
de març i el 22 de desembre
varen tenir com a tema central
el dictamen del PPllaa DDiirreeccttoorr
22000055--22000088,, del PPllaa AAnnuuaall ddee

CCooooppeerraacciióó IInntteerrnnaacciioonnaall ((PPAACCII)) 22000055,, i del PPllaa AAnnuuaall ddee CCooooppeerraacciióó IInntteerrnnaacciioonnaall
22000066,, respectivament, que incorporaven algunes de les esmenes presentades per la
Confederació i varen comptar amb el suport dels Fons de Cooperació. 

Seguiment dels processos de constitució 
de nous fons 
des de la Confederació s’ha seguit amb gran interès i amb diverses preses de con-
tacte la constitució de la FFuunnddaacciióónn CCaasstteellllaannoo MMaanncchheeggaa ddee CCooooppeerraacciióónn, que ges-
tiona el “Fondo Castellano Manchego de Cooperación”, la presentació del qual va
tenir lloc el 12 de desembre a Toledo. D’altra banda, cal destacar les gestions real-
itzades pel Fondo Galego a PPoorrttuuggaall, en concret amb diversos municipis que duen a
terme accions de cooperació al desenvolupament, que han acollit molt favorable-
ment les informacions i intercanvis proposats pel Fondo, i que s’estan plantejant la
possibilitat de crear un fons propi. 

Col·laboració amb el PNUD 
en la línia de mantenir les relacions amb institucions internacionals com Nacions
Unides, especialment en el marc del Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament, el 12 d’abril es va celebrar una reunió amb els representants del
programa ART, per tal de concretar possibilitats de treball conjunt, que es varen
materialitzar en el PPrrooggrraammaa AARRTT GGOOLLDD SSrrii LLaannkkaa per a la reconstrucció després de
l’emergència pel tsunami de finals de desembre de 2004. Hi participen el Fondo
Andaluz i el Fons Català, el Fondo Extremeño i el Fondo Galego. D’altra banda, la
Confederació de Fons va donar suport a la celebració de la Trobada Internacional de
Cooperació Descentralitzada: “AARRTT:: mmaarrcc mmuullttiillaatteerraall ii ccooooppeerraacciióó ddeesscceennttrraalliittzzaaddaa
ppeerr aallss oobbjjeeccttiiuuss ddeell MMiill··lleennnnii”, que va tenir lloc a L’Havana (Cuba) els dies 7 a 9 de
desembre, i va aplegar prop d’un centenar de delegats de 15 països d’Amèrica i
Europa. 

Participació a la Xarxa de Municipis Europeus per la
Pau al Pròxim Orient 
en el marc del suport a la cooperació descentralitzada al Pròxim Orient, la
Confederació de Fons ha participat, a través del Fons Català i del Fondo Andaluz, en
algunes de les iniciatives de la Xarxa de Municipis Europeus per la Pau al Pròxim
Orient. Cal ressaltar la participació d’una delegació del Fons Català en la mmiissssiióó dd’’oobb--
sseerrvvaacciióó eelleeccttoorraall aa PPaalleessttiinnaa amb motiu de les eleccions municipals a Cisjordània i
Gaza al mes de maig, juntament amb autoritats locals de França, Itàlia i els Països
Baixos, fent un total de vuitanta delegats. Especial atenció mereix la celebració al
mes de novembre a Còrdova de la IIII CCoonnffeerrèènncciiaa IInntteerrnnaacciioonnaall dd’’AAuuttoorriittaattss LLooccaallss ppeerr
llaa PPaauu aall PPrròòxxiimm OOrriieenntt, organitzada conjuntament per la Diputació de Còrdova, el
Fondo Andaluz, el Fons Català i la Xarxa, que va reunir a autoritats locals d’Europa,
Palestina i Israel per promoure un escenari de pau i diàleg a fi de superar el con-
flicte que de fa anys pateixen les comunitats àrab i israeliana. 
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Suport al Poble Sahrauí 
a l’àmbit del suport al Poble Sahrauí, cal assenyalar que al juny, arran de l’empitjo-
rament de la situació als territoris ocupats, la Confederació de Fons va realitzar, per
acord unànime, un pprroonnuunncciiaammeenntt de denúncia de la violació dels drets humans als
territoris ocupats, en el qual s’instava a les parts implicades i a les autoritats espa-
nyoles a promoure la pau i donar compliment als acords internacionals. D’altra
banda, Euskal Fondoa va participar a la XXXXXXII CCoonnffeerrèènncciiaa EEuurrooppeeaa ddee CCoooorrddiinnaacciióó ii
SSuuppoorrtt aall PPoobbllee SSaahhrraauuíí (EUCOCO 2005), que va tenir lloc al novembre a Mol
(Bèlgica). 

Esdeveniments internacionals 
el Fons Català i el Fondo Andaluz participaren a finals de gener a la reunió de la
Xarxa del FFòòrruumm dd’’AAuuttoorriittaattss LLooccaallss ppeerr llaa IInncclluussiióó SSoocciiaall (FAL) que va tenir lloc a
Porto Alegre en el marc del V Fòrum Social Mundial. Aquesta Xarxa pretén dotar de
més continuïtat als FAL i ha estat impulsant la creació d’una Comissió d’Inclusió
Social al si de CCiiuuttaattss ii GGoovveerrnnss LLooccaallss UUnniittss. Finalment, cal remarcar que durant tot
l’any el Fons Valencià ha assumit la representació de la Confederació en les reunions
de treball preparatòries del VV FFòòrruumm IInntteerrnnaacciioonnaall ddee ll’’AAlliiaannççaa MMuunnddiiaall ddee CCiiuuttaattss
ccoonnttrraa llaa PPoobbrreessaa, que se celebrarà a València a finals de març de 2006 i en la qual
és previst que hi hagi un espai per a la presentació de l’experiència dels Fons de
Cooperació.

Publicacions i difusió 
a finals de maig es va publicar el ddííppttiicc commemoratiu del desè aniversari de la
Confederació de Fons, amb la intenció de presentar els Fons de Cooperació i la
Confederació i divulgar la tasca realitzada en els darrers deus anys i les principals
eines de treball que ofereix la Confederació (publicacions, pàgina web, observatori,
butlletí).

Butlletí electrònic 
la publicació electrònica de la Confederació, CCooooppeerraacciióó DDeesscceennttrraalliittzzaaddaa MMuunniicciippaall,
ha assolit en aquest primer any de publicació la regularitat que s’havia proposat (fre-
qüència bimestral) i ha estat rebuda amb força interès, especialment a les àrees on
no existeixen fons de cooperació, d’on han arribat nombroses sol·licituds de sub-
scripció. El butlletí compta amb seccions d’actualitat i informació sobre la
Confederació i els Fons de Cooperació, i de reflexió sobre temes de la cooperació
descentralitzada. Es distribueix gratuïtament via electrònica en tot l’àmbit territorial
de l’Estat espanyol i algunes institucions europees i internacionals. 

Observatori de la Cooperació Descentralitzada 
s’ha continuat consolidant com a sseerrvveeii ddee ccoonnssuulltteess eessppeecciiaalliittzzaaddeess ssoobbrree llaa ccoooo--
ppeerraacciióó ddeesscceennttrraalliittzzaaddaa,, especialment a l’àmbit de la legislació i la documentació.
Durant aquest any s’han anat introduint nous textos legislatius, de manera que
actualment se’n poden consultar 76, i s’ha ampliat la base de documentació fins als
133 documents catalogats, dels quals se’n poden consultar en format electrònic més
de la meitat. El seguiment de les consultes realitzades a l’espai virtual de la
Confederació confirma l’interès creixent per l’Observatori, al qual es pot accedir en
sis idiomes: castellà, català, èuscara, gallec, anglès i francès. 



Torredembarra
Torrelavit
Torrelles de Llobregat
Torres de Segre
Torroella de Montgrí
Tortosa
Tossa de Mar
Ulldecona
Vacarisses
Vallfogona de Ripollès
Vallromanes
Valls
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
El Vendrell
Vic
Vidreres
Vilabertran
Vilablareix
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilamalla
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar
Vilobí d’Onyar
Xerta

ALTRES INSTITUCIONS
Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
(Tremp)
Mancomunitat de  Municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona

ENTITATS
Associació d’Amics de la Cultura de Lloret de Mar
Càritas Diocesana de Girona
CIEMEN
Comitè d’Osona de Solidaritat amb Nicaragua i
Centramèrica
Comitès Oscar Romero de Catalunya
Cooperativa Abacus
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de
Catalunya
Federació Sindical de l’administració pública de
CCOO
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social
Grup Gicapla, S.A.
Justícia i Pau de Barcelona
Justícia i Pau de Girona
Justícia i Pau de Tarragona

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ
Agència Espanyola de Cooperació Internacional - AECI
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Federació de Municipis de Catalunya
PDHL - Programa de Desenvolupament Humà Local
de Nacions Unides

INSTITUCIÓ PROTECTORA
Generalitat de Catalunya

Flaçà
Flix
Fontcoberta
Fornells de la Selva
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
Gelida
Girona
Gironella
La Granada
Granollers
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet
Els Hostalets de Pierola
Igualada
La Jonquera
Les
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Lloret de Mar
Les Llosses
Lluçà
Maçanet de la Selva
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Les Masies de Voltregà
El Masnou
La Masó
Masquefa
Massanes
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montblanc
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Mont-ras
Montmeló
Navarcles
Oliana
Olot
Orís
Palafolls
Palafrugell
Palamós
Palau-Solità i Plegamans
Pallejà
Pals
El Papiol
Parets de Vallès
Perafita
Peralada
Pineda de Mar
El Pla de Santa Maria
Les Planes d’Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Quart
Regencós

Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
La Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
Roses
Rubí
Sabadell
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fost de Campsentelles
Sant Gregori
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Torelló
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d’Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Corcó
Santa Maria d’Oló
Santa Maria de Palautordera
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Secuita
La Sénia
Sentmenat
La Seu d’Urgell
Sitges
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tarragona
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló

AJUNTAMENTS
Abrera
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Alcanar
Alella
Alfarràs
Alió
Alpens
L’Ametlla del Vallès
Anglès
L’Arboç
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Badalona
Badia del Vallès
Banyeres del Penedès
Banyoles
Barberà del Vallès
Barcelona
Begur
Bell-lloc d’Urgell
Bellpuig
Berga
Besalú
Bescanó
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Boadella i les Escaules
Les Borges Blanques
Borredà
El Bruc
El Brull
Cabanes
Les Cabanyes
Cabra del Camp
Cabrera de Mar
Cadaqués
Caldes d’Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Cambrils
Campdevànol
Camprodon
Canet de Mar
Canovelles
Canyelles
Cardedeu
Cassà de la Selva
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castell-Platja d’Aro
Castelló d’Empúries
Castellterçol
Castellví de la Marca
La Cellera de Ter
Celrà
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Cervera
Corbera de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cunit
Dosrius
L’Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres

Socis del Fons Català


