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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.
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• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.
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Junta executiva
Composició de la Junta Executiva durant l’any 2016

Presidenta

Vicepresidenta

Secretari

Tresorera

Vocal A

Vocal B

Vocal C

Vocal D

Vocal E

Vocal F

Vocal G

Vocal H

Vocal I

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Meritxell Budó Pla, alcaldessa

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Núria Parlón Gil, alcaldessa

AJUNTAMENT DE VALLROMANES

Josep Sagarra Luna, regidor

AJUNTAMENT SANT BOI DE LLOBREGAT

Alba Martínez Vélez, regidora

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

Isidre Pineda Moncusí, regidor

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

Rafael Caballeria Perramon, regidor

Fins el 3 de juny

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DELVALLÈS

Elvira Vila Caelles, regidora

Des del 3 d3 juny

AJUNTAMENT DE BERGA

Anna Alsina López, regidora

AJUNTAMENT DE GIRONA

Fins el 3 de juny

Eduard Berloso Ferrer, regidor

Des del 3 de juny

Cristóbal Sánchez Torreblanca, regidor

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Josep Mayoral Artigas, alcalde

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

Francesc Josep Belver Vallès, regidor

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Joan Gómez López, regidor

AJUNTAMENT DE MATARÓ

Isabel Martínez Cid, regidora

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Ana María Díaz Aranda, regidora

Vocal J

Vocal K

Vocal L

Vocal M

Vocal N

Vocal O

Vocal P

Vocal Q

Vocal R

Vocal S

Vocal T 

Vocal U

Vocal V

Vocal X 

Director de gestió

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

Monica Martínez Gómez, regidora

AJUNTAMENT DE SALLENT

David Saldoni de Tena, alcalde

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Susanna Pellicer López, regidora

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Lourdes Borrell Moreno, regidora

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

Maria Rosell Medall, alcaldessa

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Ivana Martínez Valverde, regidora

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Rosa Maria Perelló Escoda, alcaldessa

AJUNTAMENT DE TERRASSA

Jordi Ballart Pastor, alcalde

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anna Algueró Caballé, regidora

AJUNTAMENT DE VIC

Anna Erra Solà, alcaldessa

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

Damià del Clot Trias, alcalde

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Alfred Bosch Pascual, vicepresident

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Jordi Mir Boix, conseller

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Jaume Ciurana Llevadot, diputat

Ariel Monells

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.
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Presentació
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Memòria d'activitats 2016

Nous socis

Informació econòmica

Projectes 2016
Centreamèrica, Mèxic i Carib
Sud-amèrica
Àfrica Sudsahariana
Mediterrània
Àsia
Emergència i ajut humanitari
Sensibilització i EpD
Acollida temporal
Iniciatives pròpies del Fons

Socis del Fons Català

FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

El 2016 ha estat un any d’intensa activitat per part del Fons, amb la incorporació 
d’un nou coordinador tècnic i l’adopció d’un document estratègic de l’entitat, que 
ha de servir per iniciar un debat amb els ens locals socis sobre com ha de ser la 
cooperació municipalista dels propers anys, que va ser aprovat per la 37a Assemblea 
del Fons, conjuntament amb l’actualització dels estatuts, per una àmplia majoria.

Per altra banda, la signatura dels acords de pau entre el govern de Colòmbia i les 
FARC a l'Havana el 26 de setembre de 2016 van omplir d’esperança la ciutadania 
d’aquest país amb qui la cooperació catalana ha teixit tantes complicitats treballant 
per la pau i els drets humans. Per aquesta raó des del Fons es va propiciar una 
declaració del món local català en coordinació amb la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Xarxa d’alcaldes i alcaldesses 
per la pau de Catalunya, en suport al procés de pau, i promovent entre els ciutadans 
colombians residents a Catalunya la participació activa en el plebiscit del 2 d’octubre.

Però si hi ha hagut un fet destacat enguany que calgui remarcar ha estat la 
commemoració del 30è aniversari de l’entitat que va omplir el centre cultural La 
Mercè de Girona, en un acte de reconeixement a la tasca desenvolupada per 
l’associació en aquestes tres dècades i també de suport per encarar amb força els 
nous reptes, presidit pel MHP Carles Puigdemont. 

Ara fa 30 anys, el 5 de juliol de 1986, va néixer el Fons Català, constituït per 27 
socis i una Junta Executiva presidida per l’aleshores alcalde de Salt, Salvador 
Sunyer, i formada per sis ajuntaments i tres entitats. Tal i com recordava qui fou 
el primer president del Fons durant el 25è aniversari: “Aquesta gran aventura la 
vam iniciar peregrinant d’una ciutat a l’altra, d’un poble a l’altre a fi de proposar 
als alcaldes que se’n fessin socis segons les seves possibilitats, ja que els fonaments 
del Fons Català són, precisament, les poblacions associades”. Aquesta peregrinació 
inicial, juntament amb el suport decidit d’entitats com Justícia i Pau, Càritas i el 
CIEMEN, va contribuir enormement a arribar als 315 socis actuals, entre ajuntaments 
i entitats supramunicipals, que representen el 86% de la població de Catalunya. 
Entre tots, hem donat suport a gairebé 3.000 projectes de cooperació i/o de 
sensibilització i educació al desenvolupament. 

Al llarg d’aquests 30 anys la cooperació al desenvolupament ha evolucionat molt 
i el Fons Català ha sabut respondre als nous reptes, l’últim dels quals, 
malauradament, és la crisi de la població refugiada en trànsit a Europa víctima 
dels conflictes armats a l’àrea Mediterrània. No obstant això, el municipalisme 
català ha tingut i està tenint una gran resposta: la participació d’uns 170 ajuntaments 
i ens supramunicipals, que hi destinem prop d’1,5 milions d’euros per executar 
20 projectes d’ajut humanitari a les rutes de fugida, 16 projectes d’educació al 
desenvolupament i treballem per concretar propostes de suport als municipis que 
es troben a la ruta que fan les persones refugiades, alhora que hem manifestat el 
compromís del món local d’oferir els nostres municipis com a territori d’acollida i 
protecció. 

Gràcies al compromís ininterromput del món local català amb el desenvolupament 
dels països i pobles del Sud i amb la solidaritat internacional, malgrat els darrers 
anys de crisi que han estat molt durs per a la cooperació, no partim de zero sinó 
d'una feina feta i d'un treball de fons que ha deixat petjada a la cooperació catalana

Per aquesta raó vull donar les gràcies a totes les persones que ho heu fet possible

Meritxell Budó i Pla
Presidenta del Fons Català
Alcaldessa de la Garriga
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30è Aniversari 

El dia 15 de desembre es va celebrar l'acte de commemoració del 30è aniversari el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, que va omplir el Centre Cultural La Mercè de Girona i es va convertir en un acte públic de reconeixement 
a la tasca desenvolupada per l’associació municipalista en aquestes tres dècades i també de suport per encarar amb força 
els nous reptes.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament celebra el 30è aniversari a Girona

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

Presentat per la periodista Mercè Sibina, la benvinguda de l’acte va anar a càrrec de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. 
En segon lloc, un dels membres fundadors del Fons i responsable de l’Agenda Llatinoamericana, Jordi Planas, va recordar 
els orígens de l’entitat. Seguidament, el jove refugiat sirià Jamal Waez va donar veu a les persones que avui pateixen el drama 
de veure’s abocats a fugir de casa seva per culpa de la guerra i va reivindicar el paper dels ajuntaments a l’hora d’acollir 
persones refugiades.

En el transcurs de l’acte, la presidenta del Fons i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, va recordar que aquest aniversari 
ha obligat a repensar la tasca d'aquesta institució i en aquest sentit va destacar la necessitat “que la cooperació sigui més 
coherent amb la resta de polítiques públiques” i tendir a una major coordinació amb la resta d'administracions.

Finalment, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
va cloure l’acte recordant que el benefici més important 
d'aquestes tres dècades d'activisme municipalista solidari no 
han estat únicament els recursos que s'han destinat a pal·liar 
els efectes de les crisis humanitàries, sinó la transformació 
de la mirada col·lectiva envers les causes que hi ha al darrere 
de les crisis. I va assegurar que, davant situacions com ara 
la crisi dels refugiats, el país disposa dels recursos necessaris 
per fer-hi front, però no de les estructures d'estat adequades 
per acollir-los.



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

 

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

Memòria d'activitats
2016

L’any 2016 s’han celebrat dues Assemblees Generals: la primera, per a l’aprovació dels comptes anuals i l’aprovació del 
pla de treball i pressupost; i la segona, per aprovar la proposta de document estratègic.

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

El dia 3 de juny de 2016 es va celebrar la 36a Assemblea 
General Ordinària, que va tenir lloc a Santa Coloma de 
Gramenet, en la qual es va procedir a l’aprovació de la 
memòria de gestió i els comptes de l’any 2015 i l’aprovació 
del pla de treball i el pressupost per l’any 2016. 

•

•

•

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

El Fons Català té convenis signats amb diverses institucions associades, a través dels quals es fa càrrec de l’anàlisi i el 
seguiment dels projectes que les ONG presenten a les convocatòries de subvencions d’aquestes institucions. Les 
convocatòries analitzades l’any 2016 han estat: 

Institució Projectes
presentats

Projectes
aprovats

Notes

Aj. Caldes de Montbui

Aj. Castellbisbal

Aj. Cerdanyola del Vallès

Aj. la Garriga

Aj. Igualada

3

6

9

7

12

36a Assemblea General del Fons Català, celebrada a Santa Coloma
de Gramenet

any 2016

5

6

10

7

12

1. ASSEMBLEA GENERAL

2. ALTA, BAIXA I AMPLIACIÓ DE PROJECTES ANY 2016

El dia 15 de desembre de 2016 es va celebrar a Girona la 
37a Assemblea General, coincidint amb la commemoració 
del 30è aniversari de creació del Fons Català. Hi va haver 
una Assemblea Extraordinària per aprovar l’actualització 
dels estatuts i una Assemblea  Ordinària en la qual es va 
aprovar la proposta de document estratègic per iniciar un 
procés de reflexió amb l’objectiu d’elaborar el full de ruta 
que ressituï el Fons en el nou context que viu la cooperació 
al desenvolupament i el món local català. 

37a Assemblea General del Fons Català, celebrada a Girona
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Aj. Mataró

Aj. Molins de Rei

Aj. la Roca del Vallès

Aj. Sant Boi de Llobregat

Aj. Sant Cugat del Vallès

Aj. Sant Sadurní d’Anoia

Aj. Santa Coloma de Gramenet

Aj. Viladecans

Aj. Vilafranca del Penedès

Consell Comarcal d’Osona

5

7

4

--

15

5

18

2

8

3

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

129 104 Alguns dels projectes aprovats són 
ampliacions de projectes ja aprovats 
anteriorment i també alguns projectes 
han estat aprovats en més d'una 
convocatòria 

5

7

5

10

22

5

19

2

11

3

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

Altres projectes proposats pels socis del Fons Català

Projectes relacionats amb campanyes d'emergència

Projectes proposats pel Fons Català

TOTAL

2. Resum global de projectes aprovats l’any 2016

Aquest quadre conté el total de nous projectes aprovats durant l’exercici 2016: 

79

14

38

13

144

any 2016

3. Imports de projectes aprovats per Junta Executiva l’any 2016

La Junta Executiva està facultada per aprovar nous projectes o ampliar-ne d’aprovats prèviament, sempre que hi hagi un 
compromís de finançament (compromís per part d’algun soci del Fons o provinent de traspassos d’altres projectes, per 
exemple de campanyes d’emergència). En aquest sentit, durant l’exercici 2016 la Junta Executiva ha aprovat nous 
projectes i ampliacions de projectes aprovats anteriorment pels imports següents: 

Alta de nous projectes

Ampliació de projectes aprovats anteriorment

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

any 2016

2.222.106,13 €

886.931,82 €

-15.143,35 €

4. Informes elaborats 

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

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

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

•

•

•

Informes processats Projectes tancats Projectes retirats

193 108 2any 2016

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

El Fons només ha fet l'avaluació prèvia

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.
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4. ÀREA D'AMÈRICA LLATINA

Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta 

• Rutes de seguiment des de l’Oficina de Managua als països de l’Àrea de Centreamèrica: Nicaragua (4 rutes), El Salvador 
(2 rutes), Hondures (1 ruta), Guatemala (3 rutes). 

• Rutes de seguiment de projectes a Nord i Sud-amèrica: Equador (2 rutes) i Bolívia (1 ruta).
• Rutes de seguiment de projectes al Carib: Cuba (1 ruta) i Haití (1 ruta).
• Seguiment de projectes a petició de l’Ajuntament de Girona a l’Equador.
• Elaboració d’informes de seguiment i informes especials per als ajuntaments que fan cooperació directa. 

Acompanyament a la cooperació directa 

Projecte de cooperació directa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb la ciutat de Tarija (Bolívia).

 

Suport a iniciatives de cooperació tècnica entre municipis i entitats catalans i municipis del Sud 

Centreamèrica 

• Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids amb la Mancomunitat de Municipis del llac Petén 
Itzá a Guatemala i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Revisió i validació del projecte de construcció d’una planta de 
compostatge i reciclatge al municipi de San Andrés (Guatemala). 

• Contacte amb el GREIP de la Universitat Autònoma de Barcelona per a un possible procés de cooperació tècnica amb 
l’Acadèmia de Llengua Indígena Miskitu de Puerto Cabezas (Nicaragua). 

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

Sud-amèrica 

• Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids entre les ciutats de Sant Cugat del Vallès i Tarija 
(Bolívia).

• Programa d’assistència tècnica en el sector d’atenció ciutadana i gestió documental entre les ciutats de Sant Cugat 
del Vallès i Cotacachi (Equador).

Durant el 2016 s’han mantingut trobades de la Junta del Fons amb el president de la Generalitat de Catalunya per actualitzar 
el marc general de relacions entre el Fons Català i el Govern, amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència per acordar la col·laboració en l’àmbit de les polítiques de cooperació al desenvolupament, i amb la consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies per acordar vies de coordinació en matèria d’assistència a les persones refugiades. 
 
Així mateix, s’han mantingut reunions per a la consolidació dels convenis institucionals amb l’Ajuntament de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona i s’ha participat activament en els respectius plans estratègics de l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament. 

Per altra banda, s’han mantingut contactes sovintejats amb els secretaris generals de l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, i amb alcaldes, alcaldesses de diversos municipis socis, així com presidències d’ens 
supralocals catalans. 

3. RELACIONS INSTITUCIONALS 

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.
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- Seguiment del conveni de col·laboració Ciutat a Ciutat-Tarija i Sant Cugat
- Seguiment del Pla d’acció anual
- Seguiment i avaluació del procés d’Assistència Tècnica especialitzada en GIRS-Gestió de Residus (novembre)
Identificació de la intervenció pel projecte de cooperació directa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb la ciutat de 
Cotacachi (Equador) emmarcat en el sector d’atenció ciutadana i gestió documental.
Seguiment de projectes en el marc de l’agermanament entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’Alcaldía de San 
Miguelito (Nicaragua). Acompanyament de la delegació de Sant Boi al municipi de San Miguelito (juliol) i assistència 
conjunta al Primer Congrés Internacional d’Agermanaments amb Nicaragua.
Seguiment de projectes promoguts per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a Puerto Cabezas-Bilwi (Nicaragua).
Projecte de cooperació directa de l’Ajuntament de Centelles amb les CEBS Estelí a San Fernando (Nicaragua). 
Acompanyament a la reformulació d’un projecte ramader per aconseguir la sostenibilitat econòmica d’una granja de 
vaques lleteres.
Projecte de cooperació directa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Instituto Superior Segundo Montes a Meanguera 
(El Salvador). Revisió del procés de gestió de l’Institut per assolir la independència executiva i financera.

•

•

•
•

•



Reunions bilaterals amb ajuntaments socis 

• Visites dels tècnics de l’Àrea a diferents municipis socis per informar de l’avenç dels projectes, explorar nous marcs de 
col·laboració i intervenció, etc. 

Suport a la cooperació municipal indirecta 

• Avaluació prèvia exante dels projectes presentats a les convocatòries locals.
• Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de millora dels projectes presentats.
• Acompanyament especial sobre terreny (projectes indirectes que requereixen d’un seguiment especial):
 

 Assistència per a la cerca de finançament extern 

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

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

Cerca d’aliats per accedir conjuntament a fons externs bilaterals i/o multilaterals 

Nicaragua
• Presentació a la convocatòria Europ Aid de Nicaragua amb un Consorci creat ad hoc (Alcaldia de Puerto Cabezas, GVC, 

ASORENIC i Fons Català) per implementar un Pla de Gestió de Residus al municipi de Puerto Cabezas. El projecte va ser 
aprovat per a tres anys amb una subvenció de 750.000 euros, i una contrapartida per part dels municipis agermanats de 
Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes.

Cuba
• Programa PADIT-Cuba: Explorar la vinculació i els punts de trobada amb el PADIT (Plataforma Articulada para el 

Desarrollo Integral Sostenible en Cuba) durant la missió de seguiment realitzada el novembre de 2016 a Cuba. Establir les 
bases per a una futura articulació del Fons Català dins el PADIT.

Haití
• Reunions de coordinació per explorar l’encaix en el projecte europeu “Reforçament de la concertació entre societat civil i 

autoritats locals per la bona governança a la regió d’Aquin en clau de postemergència per l’huracà Matthew” executat pel 
CRESFED a tres municipis afectats per l’huracà Matthew a Haití.

 

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

Entitat catalana

EPMA / Comitè d'agermanament
Nou Barris - Boris Vega

Ensenyament Solidari

GERDD

Fundació Maresme

Fornells x 3

Comissió d’agermanament 
l’Esquirol-Limay

ESF-Enginyeria Sense Fronteres 
Catalunya

Soci local

Barri Boris Vega
(Estelí, Nicaragua)

Enseñanza Solidaria

ASOPEDI i Fundación 
Transiciones

FRATER Masaya

FUNDEIT (Torola, El Salvador)

Fundación Hermanamiento 
l’Esquirol- Limay (Nicaragua)

MEER
Empreses públiques 
elèctriques
GADM Orellana
(Equador)

Acció

Revisió dels projectes realitzats i assessorament per 
reconduir les relacions d’agermanament

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

Acompanyament de l’intercanvi entre persones amb discapacitat 
de Nicaragua, Guatemala i Catalunya a la ciutat de Masaya 
(març) per tal d’establir relacions de cooperació Nord-Sud i 
Sud-Sud

Suport a la formulació d’un projecte triennal per a persones amb 
discapacitat i seguiment puntual de les accions associades

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

Seguiment de la posada en marxa del nou CDI de San Juan de 
Limay i suport a la contrapart en la gestió de l’ajut alimentari

Seguiment sobre terreny conjunt, amb l’Ajuntament de Girona, 
de la iniciativa d’ESF de les intervencions de consolidació i 
promoció de sistemes descentralitzats de generació elèctrica 
renovable al nord amazònic equatorià

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.
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6. ÀREA D'ACCIÓ HUMANITÀRIA

A finals de l’any 2015 va esclatar la crisi de les persones que busquen refugi a Europa provinents dels països en conflicte al 
Pròxim Orient, sobretot de Síria, que s’ha continuat desenvolupant durant aquest any 2016 i ha provocat el tancament 
progressiu de les fronteres dels països de la ruta dels Balcans i l’acord de la Unió Europea amb Turquia perquè aquest país 
aturi el flux de refugiats cap a Grècia. Amb els recursos aportats inicialment a la campanya promoguda pel Fons Català, a 
finals de 2015 es va poder donar suport a una quinzena de projectes, tant als territoris de primera acollida (Líban, Jordània, 
Síria, Iraq) com als països on en aquells moments s’estava produint el trànsit massiu per arribar a la Unió Europea (Grècia, 
Macedònia, Sèrbia, Croàcia, Sud d’Itàlia). Durant aquest any 2016 els ajuntaments i altres ens locals han continuat fent 
noves aportacions, que han permès donar suport a nou projectes més, set dels quals als països de primera acollida al voltant 
de Síria i dos centrats en l’àmbit del rescat i primera assistència a Grècia i al Mediterrani central. 

D’altra banda, també s’han aprovat els projectes presentats a la convocatòria de projectes d’Educació per al Desenvolupament 
(EpD) i sensibilització, amb l’objectiu de donar suport a accions de sensibilització de la ciutadania catalana per posar de 
relleu les causes que hi ha al darrere de l’èxode massiu de persones refugiades, difondre coneixement de bones pràctiques 
per a la solidaritat amb les persones refugiades i donar a conèixer l’estatut d’asilat, les responsabilitats de les societats 
d’acollida i les formes de participació de la ciutadania. 

A més de la campanya per la crisi de refugiats, durant aquest any 2016 s’han obert dues noves campanyes per donar resposta 
a emergències provocades per fenòmens naturals: 

• El mes d’abril es va produir un greu terratrèmol a l’Equador. En aquest cas, la resposta del Fons Català ha estat donar suport 
als municipis equatorians afectats. Inicialment s’ha treballat en la recuperació del municipi de Jama i posteriorment en el 
desenvolupament d’un programa de cooperació tècnica amb la col·laboració de l’Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.

• El mes d’octubre un nou huracà, en aquest cas el Matthew, va colpejar novament les illes del Carib, especialment Haití i 
l’est de Cuba. El Fons Català té experiència de treball amb municipis d’aquests països, acompanyant processos de 
reconstrucció en emergències anteriors i fent èmfasi en la necessitat d’enfortir les estructures de prevenció locals i construir 
ciutadania activa i institucions locals fortes. Amb els recursos aportats pels ajuntaments socis s’han identificat els dos 
primers projectes i s’està en procés d’identificació d’altres iniciatives que es concretaran durant l’any 2017. 

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

5. ÀREA D'ÀFRICA, ÀSIA I MEDITERRÀNIA

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

Reunions bilaterals amb ajuntaments socis
• Visites dels tècnics de l’Àrea a diferents municipis socis per informar de l’avenç dels projectes, explorar nous marcs de 

col·laboració i intervenció, etc. 
 

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

OFICINA SENEGAL
• Rutes de seguiment des de l’Oficina del Senegal a projectes del propi país i Gàmbia.
• Seguiment de projectes a petició de l’Ajuntament de Girona al Senegal i Gàmbia.
• Suport a projectes de cooperació indirecta aprovats a les convocatòries de diversos ajuntaments gestionades pel Fons.

Acompanyament de la cooperació directa
• Acompanyament i seguiment de projectes promoguts per l’Ajuntament de Vic a Diatock (Senegal).
• Acompanyament i seguiment de projectes promoguts per l’Ajuntament de Polinyà a Sandiniery (Senegal).

Altres activitats de l’Oficina al Senegal
- Acompanyament a la missió de l’Ajuntament de Girona per a identificació de nous projectes i reunions amb institucions    

de la zona nord del Senegal. 
- Contacte permanent amb l’ONG local FADDO i participació en assemblees i reunions de coordinació per a  identificació de 

necessitats del departament d’Oussouye.  
- Participació a la trobada organitzada per l’OTC de Dakar el Dia del Cooperant i presentació del projecte de Desenvolupament 

Urbanístic d’Oussouye. 
- Reunions i vincle permanent amb l’antena de l’AECID a la Casamance. 
- Trobades preparatòries amb l’ARD Sédhiou, Région Médicale de Sédhiou i altres institucions per a  la posada en marxa del 

projecte de construcció d’un “Poste de Santé” a Sandiniery. 

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.
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D’altra banda, també s’ha donat continuïtat a campanyes iniciades en anys anteriors, concretament s’ha desenvolupat un nou 
projecte d’enfortiment del sistema sanitari en el marc de la campanya de suport a població afectada per la malaltia del virus 
de l’Ebola a l’Àfrica Occidental, s’han continuat executant els projectes aprovats en el marc de la campanya pel terratrèmol 
al Nepal, i finalment s’han executat dos nous projectes en el marc de la campanya en resposta a les inundacions als 
campaments de refugiats sahrauís. 

Gestió de campanyes d’emergència

Durant el 2016 s’ha treballat en la gestió de projectes vinculats a cinc campanyes d’emergència actives: 

• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A HAITÍ: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
• CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL
• RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL
• INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS: CAMPANYA D’EMERGÈNCIA DES DEL MÓN LOCAL
• SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A
  L’ÀREA MEDITERRÀNIA

Pel que fa a les dues noves campanyes obertes el 2016, cal destacar:

• CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ

El 16 d’abril de 2016, un terratrèmol de magnitud 7,8 graus a l’escala de Richter va sacsejar l’Equador. El sisme va 
devastar les províncies de Manabí i d’Esmeraldas. 

Partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i la implementació de la resposta de reconstrucció va ser 
en clau local. Es va fer èmfasi en la participació dels municipis i les entitats equatorianes, per fer front a la postemergència 
sense deslegitimar els actors locals. 

L’equip del Fons va realitzar una missió de seguiment i identificació de respostes de postemergència el maig de 2016 a 
Manabí. Es van identificar dos projectes de reconstrucció al municipi de Jama, a la província de Manabí. L’octubre de 
2016, coincidint amb el Congrés d’ONU-Habitat a Quito, una delegació del Fons Català, encapçalada per la presidenta va 
visitar aquesta província. 

• RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ. 

L’huracà Matthew va entrar a Haití i Cuba la primera setmana d’octubre de 2016. Al seu pas per les illes, va devastar el 
Sud d’Haití i va causar danys materials dramàtics al seu pas per l’Orient de Cuba. 
 
L’equip del Fons va realitzar una missió de seguiment i identificació de respostes de postemergència el novembre de 2016 a Cuba 
i Haití. Es va identificar un projecte de reconstrucció a Baracoa (Cuba) i tres projectes a Haití, a Cayes Jacmel, Tiburon i Aquin. 

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.



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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

7. UNITAT D'AVALUACIÓ

L’objectiu de la Unitat d’Avaluació és aportar més coherència, qualitat i visibilitat al treball realitzat pel Fons Català a 
Catalunya,a la resta de l’Estat, a Europa i als països del Sud on s’intervé. Pretén aportar continguts per a la construcció d’un 
sistema d’avaluació ad hoc de la cooperació municipal descentralitzada. 
 
La  Unitat d’Avaluació s’articula a les diferents comissions de treball del Fons Català i a les àrees geogràfiques, a través de 
la incorporació de l’estratègia de qualitat i eficàcia de l’ajut com a eix transversal a les pràctiques implementades i 
gestionades des del Fons Català, sota el principi d’apropiació de la cultura d’avaluació per part dels ajuntaments socis i 
el desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement. Enguany s’ha fomentat la integració d’equips 
mixtes amb personal dels ajuntaments socis (Sant Cugat del Vallès). 
 
L’any 2016, la Unitat d’Avaluació ha realitzat tres avaluacions, una a Bolívia vinculada al conveni de gestió de la Cooperació 
Directa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, una segona a l’Equador i una tercera a Gàmbia vinculada al Grup de Treball 
Gàmbia i a la Comissió de Codesenvolupament. 
 

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

Projectes 2604 / 2902. CIUTAT A CIUTAT, COOPERACIÓ 
TÈCNICA SANT CUGAT-TARIJA: SUPORT A LA GESTIÓ 
INTEGRAL DE RESIDUS SÒLIDS. L’avaluació va ser intermèdia 
i conjunta amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El treball 
de camp es va realitzar a Tarija, Bolívia, del 7 al 14 de maig de 
2016.  

Projecte 2548. CONSOLIDACIÓ I PROMOCIÓ DE L’APLICACIÓ 
DE SISTEMES DESCENTRALITZATS DE GENERACIÓ 
ELÈCTRICA RENOVABLE AL NORD AMAZÒNIC EQUATORIÀ. 
L’avaluació final va ser conjunta amb el MEER-Ministerio de 
Energías Renovables (Equador) i ESF-Catalunya. El treball de 
Camp es va realitzar a Quito i a la província d’Orellana, Equador,  
del 23 al 30 de maig de 2016. En aquest projecte hi ha 
implicats els ajuntaments de Girona, Sant Cugat del Vallès, 
Tarragona i Santa Coloma de Gramenet. 
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SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES 
ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

8. COMISSIÓ DE MUNICIPALISME

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

Projecte 2452. FANDEMA. CENTRE DE FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ PER A DONES DE TUJERENG, GÀMBIA. 
L’avaluació va ser final i mixta. L’equip avaluador va estar 
integrat per un equip de dues persones, una del Fons Català 
i una consultora externa. El treball de camp es va realitzar a 
Gàmbia del 30 d’octubre al 10 de novembre de 2016.  

La feina de la Comissió s’ha desenvolupat a partir de les accions següents: 

Projecte 2780. Estudi sobre els criteris d’aplicació del 0,7% dels 
ingressos propis municipals a cooperació al desenvolupament 

L’aplicació del 0,7% dels ingressos propis municipals és un tema molt 
important per a la definició de la cooperació com a política pública. L’any 
2001 es va encarregar a Joaquim Solé Vilanova, catedràtic de Finances 
Publiques de la Universitat de Barcelona, l’elaboració d’un estudi sobre 
els criteris d’aplicació del 0,7% dels ingressos propis municipals a 
cooperació al desenvolupament. Atès que en aquests darrers anys hi ha 
hagut modificacions en els plans de la comptabilitat dels ens locals, 
diversos ajuntaments socis del Fons van proposar de fer l’actualització 
d’aquest Estudi. 

El professor Joaquim Soler Vilanova va fer la revisió de l’estudi del qual 
es va fer una presentació preliminar amb l’objectiu que els aj un t aments 
membres de la Comissió poguessin fer-hi observacions i la versió final es 
va presentar a l’Assemblea General del mes de juny i es va fer un debat a 
la Comissió el mes octubre. 

http://www.fonscatala.org/arxius/documents/Justifica07_ct.pdf

Projecte 2781. Campanya de comunicació i sensibilització “En defensa de la Cooperació 
des dels municipis” 

Durant l’any 2016 s’ha anat presentant la guia “Les raons de la cooperació als municipis” 
als responsables municipals de una trentena d’ajuntaments i als principals partits polítics 
catalans: PDECat, PP, ERC, PSC, Ciutadans, ICV. 

http://www.fonscatala.org/upload/archivos//20150417_1020Guia_Les_raons_de_la_cooperacio.pdf 

A finals de l’any 2015 va començar a circular entre els ajuntaments l’exposició “Les raons 
de la cooperació”, basada en la guia i creada per l’Ajuntament de Molins de Rei. Davant 
del gran interès mostrat pels ajuntaments, el Fons Català va fer un duplicat de l’exposició, 
per poder-ne fer circular dues alhora. Durant aquest any 2016 les dues exposicions han 
visitat un total de 24 municipis. 

D’altra banda, també s’han produït dos clips de vídeo, amb la participació de diversos 
alcaldes i alcaldesses: 

https://youtu.be/daa00jFDPzg
https://youtu.be/Sk03GOJFuhU
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SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES 
ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

Projecte 2779. Promoció de models de cooperació horitzontal i recíproca: la cooperació tècnica o la cooperació entre institucions 
públiques locals 

Guia de Cooperació Tècnica Municipal 

Durant l’any 2016 s’ha elaborat la Guia com un mètode per a la identificació i la implementació d’accions de cooperació 
tècnica municipal: modalitats, competències i procediments juridicolaborals. Presentació i validació de la proposta (febrer) 
i els productes (octubre) a la Comissió de Municipalisme. 
  
http://www.fonscatala.org/upload/archivos//20170321_0135Guia_Cooperacio_Tecnica_municipal.pdf 

Jornades-Seminari de Cooperació Tècnica (a celebrar a Sant Cugat del 7-10 març 2017) 

Durant el darrer trimestre de 2016 s’ha preparat la logística i els continguts de la Jornada que s’ha de realitzar el mes de 
març de 2017: Selecció de participants de països del Sud, de Catalunya i de l’Estat espanyol. 

Seguiment dels processos de cooperació tècnica endegats en clau de coherència de polítiques: 

- Bolívia: Projecte 2902. Ciutat a ciutat, cooperació tècnica Sant Cugat-Tarija: Suport a la gestió integral de residus sòlids.
- Equador: Projecte 2939. Ciutat a ciutat, cooperació tècnica Sant Cugat-Cotacachi: Suport a l’oficina d’atenció ciutadana.
- Equador: Identificació del Projecte de Cooperació Tècnica de Municipi a Municipi en clau postterratrèmol a Manabí.
- Guatemala: Projecte 2910. Projecte pilot de gestió integral de residus sòlids a la Mancomunitat de Municipis de la Conca 

del Llac Petén Itzà, Petén. 
- Nicaragua: Projecte TAWAN KLIN-Ciutat neta sanejament ambiental amb enfocament en el desenvolupament territorial 

participatiu al casc urbà de Puerto Cabezas-Bilwi, en el marc de l’agermanament dels municipis de Vilafranca del Penedès 
i Sant Pere de Ribes amb Puerto Cabezas. 

- Palestina: Projecte 2899. Estudi de necessitats de cooperació tècnica en matèria del cicle integral de l’aigua en clau de 
cooperació tècnica de municipi a municipi a Cisjordània. 

Grup de Treball de l'Aigua 

Les principals accions desenvolupades durant l'any 2016 en el marc del Grup de Treball de l'Aigua són les següents:

Campanya Som Aigua: 
 
La campanya de sensibilització l’any 2016 s’ha realitzat a Santa Coloma de Gramenet. El dia 22 de novembre es va divulgar 
una nota de premsa a tots els ajuntaments catalans amb un posicionament amb enfocament del dret humà a l’aigua. 
(http://somaigua.cat) 

Creació d’eines en matèria d’aigua i drets humans: Mapa interactiu aigua i cooperació

S’ha treballat en l’ampliació de la “mineria de dades” realitzada sobre els diferents projectes d’aigua i sanejament que s’han 
dut i s’estan duent a terme des dels municipis catalans i des del Fons Català durant els anys 2005-2015. I també s’han 
ampliat els actors, entrant els projectes de l’AMB. El dia 19 de novembre, coincidint que és el Dia Mundial del Sanejament, 
es va fer el segon llançament dels dos webs vinculats al Grup de l’Aigua: http://aiguaicooperacio.cat/ i http://somaigua.cat

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

Seminari de formació on line “Aigua i Drets Humans” i la Jornada presencial al 
Prat de Llobregat

El seminari, emmarcat en desenvolupament de capacitats en matèria 
d’enfocament de drets, Cicle integral de l’aigua, adreçat a tècnics i tècniques 
municipals, va ser de 6 hores de formació on-line (25 persones participants), 
del 27 de setembre al 7 d’octubre, i 4 hores en una jornada presencial l’11 
d’octubre al Prat de Llobregat amb la participació de 21 persones.  
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SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES 
ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

9. COMISSIÓ DE CODESENVOLUPAMENT

Projecte 2898. 2a edició de formacions “Enfortint el Codesenvolupament” a Salt i a Manresa 

Els dissabtes dels mesos d’octubre i novembre de 2016 es varen dur a terme a Salt i Manresa les formacions per millorar les 
capacitats de les entitats de codesenvolupament. 

Procés de reflexió sobre el Codesenvolupament 

El segon semestre de 2016 s’inicia un procés de reflexió i debat entorn del codesenvolupament, amb la intenció de concretar 
el 2017 una proposta per fer tallers participatius de debat i reflexió sobre el binomi migracions i desenvolupament a diferents 
municipis de Catalunya i elaborar una guia de recomanacions en l’àmbit de les migracions i el desenvolupament per als 
ajuntaments catalans. 

Els objectius plantejats són millorar l’eficàcia de l’ajut des del municipalisme català i incidir alhora en el reforçament de la 
cohesió social; actualitzar, reforçar i millorar el discurs i les pràctiques entorn del vincle entre migracions i cooperació al 
desenvolupament dels ajuntaments catalans; definir estratègies d’intervenció en l’àmbit de les migracions i el desenvolupament,  

Les formacions varen permetre als participants familiaritzar-se amb les 
diferents parts dels projectes de desenvolupament comunitari, 
proporcionant-los mètodes i tècniques per a la gestió del cicle del projecte; 
i amb l’enfocament de gènere i basat en drets humans. També els va 
permetre de millorar el coneixement sobre el concepte del cicle de projectes 
i d’introduir-hi el concepte d’enfocament de gènere i basat en drets humans. 

Salt 
Dates: 1, 8, 15 i 22 d’octubre
Lloc: Factoria Cultural Coma Cros
Assistents: 26 persones

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.
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Identificació i desplegament d’accions de cooperació tècnica de municipi a municipi en matèria del Cicle Integral de 
l’Aigua. 

L’any 2016 s’ha treballat en dues iniciatives:  

- Orient Mitjà: estudi de necessitats de cooperació tècnica de municipi a municipi a Cisjordània, Palestina. Identificació, 
estudi de context general  i institucional  (municipis  i competències), identificació de necessitats de cooperació 
tècnica en matèria del cicle integral de l’aigua per part de municipis palestins. Estudi del cicle integral de l’aigua i 
context legal. Identificació d’actors potencials per col·laborar i de possibles intervencions futures en matèria del cicle 
integral de l’aigua. Identificació d’un projecte de cicle integral de l’aigua en clau de projecte pilot i, si és factible, 
localitzat a la Vall del Jordà – Àrea C 

- Carib: Explorar la proposta d’articulació al programa PADIT-Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Sostenible 
en Cuba. 

Coordinació i incidència en xarxes de cooperació locals, estatals i internacionals de cooperació en aigua i sanejament  

- Trobada AEOPAS i GWOPA/ONU-HABITAT, a Gijón (juny). 
- 2˚ ENCUENTRO AEOPAS y GWOPA/ONU-HABITAT, a Còrdova (octubre). 

Aquestes trobades destaquen la importància cabdal de vetllar perquè tot el que es faci sota el paraigües de la GWOPA 
sigui sense ànim de lucre. Es mostren experiències i bones pràctiques entre partenariats públics-públics (PUP). 

Manresa 
Dates: 5, 12, 19 i 26 de novembre
Lloc: Casa Flors Sirera
Assistents: 21 persones



15

w
w

w.
fo

ns
ca

ta
la

.o
rg

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

tant a Catalunya com als països socis; i facilitar eines per a la concertació, el reforçament i l’apoderament de les associacions 
que treballen des de la lògica de les migracions i el desenvolupament, amb la participació activa de les autoritats locals dels 
països d’origen. 

Cal prendre com a punt de partida que les migracions i la cooperació al desenvolupament són processos que presenten una enorme 
complexitat i en les quals intervenen múltiples dimensions. Per tant, resulta impossible incidir sobre totes des de l’àmbit dels 
governs locals, si bé dins del seu àmbit competencial els ajuntaments poden promoure accions amb impactes gens menyspreables. 
Sense prejudici de tot el que pugui anar apareixent en el marc del cicle de reflexió i debat que es proposa entorn del binomi 
migracions i desenvolupament, les problemàtiques que es volen abordar amb aquesta proposta són les següents: 

1. Supeditació del codesenvolupament a la lògica de les polítiques migratòries i de seguretat i als marcs legislatius establerts 
pels estats, que no es troben en la primera línia de la prestació de serveis bàsics a les persones. 

2. S’ha focalitzat excessivament el paper protagonista dels immigrants sense tenir suficientment en compte la implicació 
dels govern locals dels països d’origen ni els plans de desenvolupament que tenen en marxa. 

3. Sobrecàrrega de responsabilitats a les esquenes dels immigrants, sovint immersos en una lluita quotidiana per la 
supervivència, la legalització de la seva situació i la recerca de treball i fonts d’ingressos, mentre que la solidaritat i la 
cooperació han de ser valors que impliquin tota la població. 

4. Atomització i manca de capacitats de les associacions d’immigrants que es pretén convertir en protagonistes de les accions 
de codesenvolupament. 

5. Manca de visió comunitària dels projectes de codesenvolupament.
6. No s’ha tingut prou en compte la dimensió del codesenvolupament com a element constructor de societats diverses i 

generador de cohesió social en el país d’acollida, focalitzant les accions en els països d’origen. 
7. Manca d’estabilitat i permanència en el temps de les accions de codesenvolupament entre les comunitats vinculades.
8. Dificultats per emmarcar les remeses, un dels principals factors de desenvolupament dels països d’origen, en les accions 

de codesenvolupament, considerant que són fluxos econòmics privats. 

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

Grup de Treball Senegal

Projecte 2976. Impuls d’un marc de concertació de la cooperació catalana (Fons Català, ACCD i Diputació de Barcelona) al Senegal 

Davant l’atomització dels esforços de la cooperació catalana a la regió de la Casamance i per incrementar-ne els impactes i 
l’alineament amb els plans locals de desenvolupament dels països socis, s’impulsa un espai de concertació dels diferents 
agents de la cooperació catalana a la regió de la Casamance, que permeti un lideratge de la cooperació municipalista d’aquest 
procés. Aquest espai es posa en marxa a finals de 2016, amb la preparació d’una trobada a Barcelona amb els directors de 
les Agències Regionals de Desenvolupament de Ziguinchor, Sédhiou i Kolda que s’ha de dur a terme el gener de 2017.

Fòrum Senegal Diàspora Invest 2016 celebrada a Manresa

Del 9 a l’11 de desembre de 2016 la Confederació d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC) va organitzar, amb el 
suport del Fons Català, el Fòrum Senegal Diàspora Invest que va abordar aspectes importants per al desenvolupament i les 
migracions com les remeses, les inversions d’empreses catalanes al Senegal i els drets laborals. 

Projecte 2560. Enfortiment de capacitats en gestió d’organitzacions comunitàries de base (OCB) al Senegal

FODDE va enviar l’informe de tancament econòmic de la primera fase del projecte. La segona fase es posarà en marxa el 2017, 
després de confirmar amb els ajuntaments interessats quines entitats locals del Senegal volen reforçar de forma prioritària. 

Projecte 2625. Enfortiment de la gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i d’Oussouye – Senegal

El juliol de 2016 va finalitzar aquest projecte implementat per la Xarxa de Consum Solidari. La continuïtat del projecte queda 
condicionada a les negociacions amb l’Ajuntament d’Oussouye. 

Grup de Treball Gàmbia

Projecte 2452. Fandema. Centre de formació i ocupació per a dones de Tujereng 

Finalització de la primera fase del projecte (desembre 2016). El novembre de 2016 se’n fa una avaluació (projecte 2901). 
El 2017 s’obrirà una nova línia de treball centrada en formacions sobre energia solar. 

 

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.



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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

Organització d’una trobada de 
contraparts dels projectes impulsats per 
ajuntaments catalans a Gàmbia 

El maig de 2016 es va fer una trobada 
de les contraparts gambianes de sis 
entitats catalanes que estan realitzant 
projectes a Gàmbia, en el marc del 
projecte 2452. 

 

Projecte 2408. Enfortiment dels agents locals de la regió de Upper River, Basse, WASDA

El novembre de 2016 s’inicia la segona fase del projecte.

Grup de Treball Marroc

Projecte 2477. 2a fase del projecte de la iniciativa regional per a l’enfortiment de les comunes rurals en gènere i igualtat 
d’oportunitats a la Regió Tànger-Tetuan (RTTA)

• Signatura del conveni Fons Català-RTTA: El setembre de 2016 per donar continuïtat al projecte de suport a la Iniciativa 
Regional d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les comunes rurals de la RTTA. 

• Definició del pla d’acció i pressupost: L’entitat finalment seleccionada per la RTTA va ser ADELMA, i les comunes 
beneficiàries seran Taghramt, Ksar Sghir, Tamsouat, Bni Faghloum, Tammorot, Laouamra i Ain Baida. Les línies de treball 
escollides pels Comitès de Paritat i Igualtat d’Oportunitats (CPEC) varen ser Salut i Educació.  

 

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

10. COMISSIÓ DE PAU I DIPLOMÀCIA DE CIUTATS

La feina de la Comissió durant l'any 2106 ha estat la següent: 

Projecte Ciutats Defensores de Drets Humans 

Fins el 2016 el Fons participava en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans com a 
ens col·laborador. El projecte consisteix a organitzar l’estada a Catalunya d’un grup d’activistes 
pels drets humans durant dues setmanes per dur a terme una sèrie d’activitats diverses als 15 
ajuntaments participants (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles...) per 
tal de donar a conèixer la seva tasca i la importància de la promoció dels drets humans. 
 
El setembre de 2016 s’acorda la creació d’una comissió en el marc del Fons Català per 
gestionar el projecte Ciutats Defensores. La secretaria tècnica de la Comissió Catalana de 
Ciutats Defensores dels Drets Humans es desenvoluparia mitjançant un conveni entre el Fons 
Català i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. 

 

Suport al procés de Pau a Colòmbia 

El Fons té l’encàrrec de coordinar la part institucional del suport al procés de pau a Colòmbia. Això s’ha materialitzat en la 
moció i la declaració fetes des del món local en coordinació entre les tres entitats municipalistes (FMC, ACM i Fons). A més, 
es van demanar les dades de ciutadans colombians/es segons municipis a la Direcció General d’Immigració, per tal de 
promoure la participació al plebiscit del 2 d’octubre als municipis amb més ciutadania colombiana. Per últim, es va convocar 
una reunió el 9 de setembre per fixar l’acte de tancament de campanya per promoure la participació dels colombians al 
plebiscit sobre els acords de pau. Hi van participar: ACCD, Casa Amèrica Catalunya, Colòmbia en Pau, Colombia Soy Yo 
Barcelona, ICIP, Taula per Colòmbia, Ajuntament de Barcelona i CNP/CP. 

Monogràfic de formació sobre Pau i Gènere ofert als municipis socis del Fons Català

Organitzat per la Comissió de Pau amb el suport de l’ACCD, celebrat a Barcelona el 7 d’octubre de 2016 (10 assistents).

Organització del taller “La protecció dels drets humans i la cohesió social: el repte de les ciutats” a la trobada de Ciutats i 
Governs Locals Units a Tànger, Marroc 

Celebrat el 28 i 29 de novembre, per identificar quins serveis han de proveir les ciutats per garantir la protecció dels drets 
humans i la cohesió social. 
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SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES 
ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.
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A més d’aquestes activitats, des de l’àrea de  Pau i Diplomàcia de ciutats es fa el seguiment de projectes de cooperació temàtics i 
geogràfics: 

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

Dinamització de la Comissió Executiva de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS)

Durant el 2016 es va realitzar l’assemblea de la CCASPS (15 de setembre) en què es va aprovar el pla de treball amb els següents 
aspectes emfasitzats: incidència política, promoció de la cultura de pau i de la lluita no violenta, suport a la millora de l’administració 
descentralitzada, i suport i acció humanitària. 

El 2016 la Comissió Executiva de la CCASPS es va reunir el 18 de novembre. Entre els temes abordats es van concretar els objectius 
del pla de mandat aprovat durant l’assemblea del 15 de setembre. 

Exposició (13)25 al principi va ser la paraula. 
Dones del Poble Sahrauí,  

Aquesta exposició visibilitza el valor, la fortalesa, la 
integritat i la resistència de la comunitat sahrauí 
representada per les 13 dones fotografiades, que 
són especialment destacables per biografia, 
història i experiència. Sorgeix del convenciment 
que la dona té un rol fonamental en els processos 
de pau. Durant l’any 2016 l’exposició ha estat 
exposada a Santa Perpètua de Mogoda, el districte 
d’Horta-Guinardó (Barcelona) i Montcada i Reixac. 
 

Projecte 2936. Creació i posada en marxa d’una guia ètica i de drets humans per a la contractació i la compra 
pública ètica dels municipis catalans. 

Catalunya

Projecte 2904. Servei social per la pau: construïm la pau com a alternativa a la guerra

Projecte 2811. Acompanyament de defensors/es de Dret Humans a Colòmbia 

Colòmbia

Projecte 2812. Reconstrucció d’infraestructures als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf arran de les 
inundacions de 2014 

Projecte 2940. Contribuir a la millora de les condicions de vida en els centres d’educació especial i d’invidents 
dels campaments de població refugiada sahrauí, afectats per les inundacions del 2015 

Projecte 2945. Suport a l’exercici del dret a l’alimentació de la població refugiada sahrauí
Projecte 2937. Creació de la Xarxa LAONF per a la transformació noviolenta del conflicte al Sàhara Occidental – 
LAONF2 

Sàhara 
Occidental

11. REPRESENTACIÓ EN ÀMBITS INTERNACIONALS

CGLU - Ciutats i Governs Locals Units 

El Fons Català coordina el Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament (pertanyent a la Comissió de Cooperació 
Descentralitzada i Diplomàcia de Ciutats). 
 
Durant el 2016 es va participar en les següents trobades internacionals: 

• Missió al Líban (mai).
• 5è Congrés de CGLU, Cimera Mundial de líders locals i regionals, Bogotà, Colòmbia (octubre).
• Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals de la Mediterrània, Tànger, Marroc (octubre).
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SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES 
ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

• Taskforce sobre Resposta a desastres a l’àmbit local i regional, Workshop, Ginebra, Suïssa (maig).
• 25 anys de la Xarxa Medcities, Barcelona (octubre).
 
Durant el 2016 es va participar en el projecte Perfils Migratoris i diàleg Ciutat a Ciutat a la Mediterrània (C2C). Aquest 
projecte agrupa 10 ciutats mediterrànies i consisteix en la realització de trobades (diàlegs) sobre diferents matèries 
relacionades amb la migració, amb l’objectiu de compartir experiències i arribar a conclusions que serveixin als diferents 
actors en la seva gestió. 

La direcció està a càrrec del ICMPD (Centre Internacional per al Desenvolupament de Polítiques Migratòries). CGLU i 
ONU-Habitat actuen com a socis del projecte i ACNUR com a associat. 
Durant el 2016 es va participar en les següents trobades (diàlegs): 

El Fons Català va participar en el diàleg de Tànger com organitzador del taller “La protecció dels drets humans i la cohesió social: 
el repte de les ciutats”. La sessió pretenia propiciar la reflexió entre les persones assistents per identificar quins serveis han de 
proveir les ciutats per garantir la protecció dels drets humans i la cohesió social. També es volia obrir el debat sobre els marcs de 
cooperació amb altres àmbits administratius per assegurar la correcta provisió dels serveis bàsics i veure quin ha de ser l’encaix de 
la societat civil. 

Temàtica Data Ciutat

12-13/07/16

3-4/11/16

28-29/11/16

Lisboa, Portugal

Madrid

Tànger, Marroc

1r Diàleg - Cohesió social, intercultural i interreligiós

2r Diàleg - Ocupació i Emprenedoria

3r Diàleg - L’accés als drets humans i als serveis bàsics
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SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES 
ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

Nous socis
L’any 2016 s’han incorporat com a socis del Fons Català quatre nous ajuntaments i 
una diputació. En total el nombre de socis ha augmentat fins arribar als 319. Així, 
els ajuntaments socis representen el 86,96% de la població de Catalunya. 

Les noves institucions incorporades són:

AJUNTAMENT DE BALSARENY
AJUNTAMENT DE JORBA
AJUNTAMENT DE MARTORELLES
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Distribució dels ajuntaments socis, segons la població del municipi

Nombre d’habitants

de 0 a 1.000

de 1.001 a 5.000

de 5.001 a 10.000

de 10.001 a 25.000

de 25.001 a 100.000

de 100.000 a 500.000

més de 500.000

TOTAL

Total de municipis(*)

487

250

89

70

41

9

1

948

Ajuntaments socis

36

88

55

56

41

9

1

266

Proporció

7,0 %

35,2 %

61,8 %

80,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

30,2 %

(*) Dades Padró Municipal 2016

Altres institucions

Consells Comarcals

Diputacions

Àrees Metropolitanes

Entitats Municipals
Descentralitzades (EMD)

Total

41

4

Institucions sòcies

14

4

1

1

Proporció

34,1 %

100 %
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Cada any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament se sotmet voluntàriament a una auditoria 
externa per tal de supervisar l'estat de comptes i donar transparència als moviments econòmics de 
l'exercici. L’empresa encarregada de fer l’auditoria de l’any 2016 és Audiaxis Auditores, S.L.P. L’informe 
d’auditoria es va presentar a l'Assemblea General de Socis el 21 de juny 2017 i està a disposició de tots 
els socis i col·laboradors. 

Concepte

Consignacions

Ingressos per serveis diversos

Ingressos financers

Altres resultats

TOTAL

31/12/2015

3.759.930,73

0,00

8.521,28

0,00

3.768.452,01

31/12/2016

3.119.651,53

0,00

2.790,87

94,82

3.122.537,22

Concepte

Aplicacions a projectes

Variació projectes pendents de consignació

Serveis exteriors

Despeses de personal

Altres despeses de gestió

Despeses financeres

Dotacions per amortitzacions

Pèrdues procedents immobilitzat material

Despeses d'exercicis anteriors

TOTAL
SUPERÀVIT / DÈFICIT abans d’impostos

Impost sobre beneficis

SUPERÀVIT / DÈFICIT EXERCICI

INGRESSOS

DESPESES

-3.716.295,90

Informació econòmica

-3.185.010,78

31/12/2016

-2.459.117,85

0,00

-164.350,13

-538.744,65

0,00

-1.449,32

-21.348,83

0,00

0,00

-62.473,56

-134,16

-62.607,72

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

Durant aquest any 2016 ha continuat el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya:

• LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny
• Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016)
• Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
• Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
• Actualització contínua del context de la crisi
• Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya d’Emergència.   

https://monlocalrefugiats.weebly.com/
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida 
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania

La línia 1 ha executat un total de 831.975,00 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13, dels quals set es varen 
executar al Líban, Jordània i l’Iraq i sis a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia. L’any 2016 es tanca amb 10 projectes actius i 
cinc projectes en estudi a països de primera acollida i Europa. 

• LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta

- S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni d’acord de les cooperacions   
catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les comunitats d’acollida al Líban.

- Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al manteniment del camp de refugiats que 
gestiona el municipi, però els problemes polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631,00 euros.

• LÍNIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització

- Convocatòria de subvencions d’EpD
A finals de desembre de 2015 es va tancar la convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual 
es val presentar 21 projectes. A finals del mes de març es va resoldre amb l’aprovació de 16 projectes, un dels quals 
finalment va renunciar a la subvenció.

- Conveni amb Asil.Cat (xarxa de les entitats especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional). 
En el marc del suport a les associacions especialitzades en aquest àmbit, s’ha signat un conveni per a la consolidació de 
la tasca que realitza Asil.Cat, de sensibilització sobre el dret d’asil. 

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia s’executen durant l’any 
2016 i el primer semestre de 2017.

Pel que fa al procés de socialització i retorn de la informació, durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a 
petició dels ajuntaments sobre el desenvolupament de la campanya.

Conveni de participació en el projecte EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya

Des de l’Àrea d’AH, en coordinació amb l’entitat ASL-EREC (Acció Solidària i Logística-Equip de Resposta Ràpida), ha iniciat 
un procés de concertació amb els socis per a l’establiment d’un fons econòmic creat amb recursos aportats pels ajuntaments 
socis, destinat a potenciar i regular la resposta de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències de Catalunya en grans 
emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat a les respostes d’emergència i afegir valor a les 
aportacions de les administracions catalanes.

31/12/2015

-3.094.306,23

0,00

-145.116,09

-452.945,09

0,00

0,00

-23.928,49

0,00

0,00

52.156,11

-852,13

51.303,98
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Origen dels recursos 

Pràcticament la totalitat dels recursos gestionats pel Fons Català l’any 2016, el 
95,9%, provenen de les aportacions fetes per les administracions locals: 
ajuntaments, diputacions, consells comarcals i Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Aportacions municipals 

Dels 319 socis que el Fons Català tenia el 31 de desembre de l'any 2016, 286 són 
ajuntaments. D’aquests, un total de 236 han fet alguna aportació econòmica per 
finançar projectes, per a les campanyes d’emergència coordinades pel Fons durant 
l'any o en concepte de quota. L’any  2016 les aportacions fetes pels ajuntaments 
socis van sumar 2.750.862,56 euros, que representen un 88,14 % del total de 
recursos gestionats. 

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

 

NOTA: L’any 2015, amb l’esclat de la crisi de refugiats a la Mediterrània oriental, molts ajuntaments van fer aportacions 
extraordinàries per a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit. Per aquest motiu l’aportació mitjana 
en euros per habitant feta pels ajuntaments va tenir un increment important l’any 2015 i ha tornar a reduir-se l’any 2016, 
però amb una mitjana superior a la dels anys anteriors, fet que constata la lenta recuperació de les aportacions municipals 
per a accions de solidaritat i cooperació després de les importants retallades que hi va haver durant pitjors els anys de la crisi 
econòmica. 

Aportació dels ajuntaments socis (euros/habitant) 1

Més de 12,00 €

Entre 6,00 i 12,00 €

Entre 3,00 i 6,00 €

Entre 1,80 i 3,00 €

Entre 0,90 i 1,80

Entre 0,45 i 0,90

Entre 0,15 i 0,45

Entre 0,06 i 0,15

Menys de 0,06

Total ajuntaments que consignen

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

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

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

2011

0

3

12

12

17

32

49

103

20

248

0,486

2012

0

1

7

15

15

21

41

109

25

234

0,349

2013

0

1

10

13

11

26

52

90

25

228

0,361

2015

0

3

12

11

14

31

74

78

13

236

0,492

2016

0

2

12

10

14

18

59

99

22

236

0,437

2014

0

1

14

8

15

23

45

98

27

231

0,414



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

Aportacions realitzades pels socis i col·laboradors el any 2016

Ajuntaments socis

Any 2016
4.368,78 €
1.150,00 €

150,00 €
0,00 €

39.900,00 €
450,00 €

0,00 €
987,00 €
873,00 €
750,00 €
750,00 €

1.750,00 €
1.100,00 €

750,00 €
1.100,00 €
4.750,00 €
2.100,00 €
1.223,00 €

0,00 €
0,00 €

2.100,00 €
13.100,00 €

144.800,00 €
10.750,00 €

5.450,00 €
0,00 €
0,00 €

1.100,00 €
150,00 €
450,00 €

1.100,00 €
5.440,00 €

0,00 €
0,00 €

150,00 €
150,00 €

0,00 €
0,00 €

1.150,00 €
150,00 €
150,00 €

25.450,00 €
0,00 €

150,00 €
450,00 €
750,00 €

54.343,00 €
14.000,00 €

1.100,00 €
450,00 €
150,00 €

0,00 €
2.600,00 €

450,00 €
1.100,00 €
1.223,00 €

0,00 €
4.100,00 €

42.985,00 €
150,00 €

62.226,05 €
150,00 €
123,00 €

0,00 €
150,00 €
150,00 €
800,00 €

9.793,00 €
7.000,10 €

FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

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

150,00 €
111.500,00 €

750,00 €
3.600,00 €
1.500,00 €

150,00 €
450,00 €

1.100,00 €
0,00 €

750,00 €
1.100,00 €
6.100,00 €

14.287,00 €
5.000,00 €

150,00 €
206,00 €

6.500,00 €
150,00 €
400,00 €
150,00 €
300,00 €
450,00 €
150,00 €

1.100,00 €
76.551,00 €
18.100,00 €

0,00 €
48.276,00 €

450,00 €
0,00 €

26.600,00 €
2.150,00 €

150,00 €
23.326,60 €

450,00 €
450,00 €

68.736,20 €
450,00 €

0,00 €
150,00 €

2.723,00 €
1.750,00 €

150,00 €
2.818,00 €
1.100,00 €
8.000,00 €
2.600,00 €

0,00 €
0,00 €

750,00 €
1.100,00 €
1.100,00 €
3.500,00 €
1.387,00 €

450,00 €
900,00 €

53.387,00 €
0,00 €

750,00 €
0,00 €

750,00 €
310.215,79 €

150,00 €
0,00 €
0,00 €

56.474,00 €
7.500,00 €

0,00 €
450,00 €

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

7.987,00 €
150,00 €
750,00 €

18.800,00 €
150,00 €

1.750,00 €
450,00 €

1.100,00 €
0,00 €

150,00 €
2.787,00 €

150,00 €
0,00 €

1.100,00 €
1.100,00 €
4.223,00 €
6.100,00 €

950,00 €
450,00 €

4.100,00 €
150,00 €

1.150,00 €
5.100,00 €

0,00 €
150,00 €
450,00 €

53.873,00 €
150,00 €

9.976,00 €
450,00 €

0,00 €
3.000,00 €
1.330,00 €

450,00 €
150,00 €

2.818,00 €
150,00 €
450,00 €

0,00 €
0,00 €

650,00 €
150,00 €

45.203,00 €
750,00 €

1.850,00 €
1.100,00 €

17.976,00 €
150,00 €

2.818,00 €
750,00 €

1.100,00 €
21.987,00 €

252,00 €
4.100,00 €

0,00 €
0,00 €

95.127,29 €
450,00 €

1.100,00 €
442.925,33 €

450,00 €
0,00 €

1.550,00 €
1.100,00 €
3.600,00 €

0,00 €
2.873,00 €

13.924,16 €
0,00 €

150,00 €
1.500,00 €
1.100,00 €
-900,00 €

0,00 €
450,00 €

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

12.846,00 €
0,00 €

9.814,00 €
150,00 €

0,00 €
15.100,00 €

150,00 €
750,00 €
150,00 €

77.285,66 €
0,00 €

750,00 €
750,00 €
150,00 €

1.100,00 €
1.100,00 €

117.648,97 €
0,00 €
0,00 €

150,00 €
0,00 €

750,00 €
20.000,00 €

0,00 €
5.000,00 €

0,00 €
4.100,00 €

450,00 €
150,00 €

1.150,00 €
750,00 €

1.100,00 €
1.100,00 €
3.992,00 €

750,00 €
150,00 €
300,00 €

2.100,00 €
3.100,00 €

750,00 €
6.818,00 €

873,00 €
750,00 €

1.100,00 €
11.100,00 €

1.100,00 €
150,00 €

27.750,00 €
0,00 €

5.550,00 €
8.600,00 €

750,00 €
873,00 €

2.250,00 €
0,00 €

8.000,00 €
11.100,00 €

0,00 €
1.100,00 €

61.100,00 €
1.050,00 €

150,00 €
450,00 €

34.000,00 €
1.550,00 €

111.133,63 €
0,00 €

150,00 €
1.100,00 €
4.976,00 €
9.000,00 €

450,00 €
0,00 €
0,00 €



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

Any 2016
4.368,78 €
1.150,00 €

150,00 €
0,00 €

39.900,00 €
450,00 €

0,00 €
987,00 €
873,00 €
750,00 €
750,00 €

1.750,00 €
1.100,00 €

750,00 €
1.100,00 €
4.750,00 €
2.100,00 €
1.223,00 €

0,00 €
0,00 €

2.100,00 €
13.100,00 €

144.800,00 €
10.750,00 €

5.450,00 €
0,00 €
0,00 €

1.100,00 €
150,00 €
450,00 €

1.100,00 €
5.440,00 €

0,00 €
0,00 €

150,00 €
150,00 €

0,00 €
0,00 €

1.150,00 €
150,00 €
150,00 €

25.450,00 €
0,00 €

150,00 €
450,00 €
750,00 €

54.343,00 €
14.000,00 €

1.100,00 €
450,00 €
150,00 €

0,00 €
2.600,00 €

450,00 €
1.100,00 €
1.223,00 €

0,00 €
4.100,00 €

42.985,00 €
150,00 €

62.226,05 €
150,00 €
123,00 €

0,00 €
150,00 €
150,00 €
800,00 €

9.793,00 €
7.000,10 €

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

150,00 €
111.500,00 €

750,00 €
3.600,00 €
1.500,00 €

150,00 €
450,00 €

1.100,00 €
0,00 €

750,00 €
1.100,00 €
6.100,00 €

14.287,00 €
5.000,00 €

150,00 €
206,00 €

6.500,00 €
150,00 €
400,00 €
150,00 €
300,00 €
450,00 €
150,00 €

1.100,00 €
76.551,00 €
18.100,00 €

0,00 €
48.276,00 €

450,00 €
0,00 €

26.600,00 €
2.150,00 €

150,00 €
23.326,60 €

450,00 €
450,00 €

68.736,20 €
450,00 €

0,00 €
150,00 €

2.723,00 €
1.750,00 €

150,00 €
2.818,00 €
1.100,00 €
8.000,00 €
2.600,00 €

0,00 €
0,00 €

750,00 €
1.100,00 €
1.100,00 €
3.500,00 €
1.387,00 €

450,00 €
900,00 €

53.387,00 €
0,00 €

750,00 €
0,00 €

750,00 €
310.215,79 €

150,00 €
0,00 €
0,00 €

56.474,00 €
7.500,00 €

0,00 €
450,00 €

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

7.987,00 €
150,00 €
750,00 €

18.800,00 €
150,00 €

1.750,00 €
450,00 €

1.100,00 €
0,00 €

150,00 €
2.787,00 €

150,00 €
0,00 €

1.100,00 €
1.100,00 €
4.223,00 €
6.100,00 €

950,00 €
450,00 €

4.100,00 €
150,00 €

1.150,00 €
5.100,00 €

0,00 €
150,00 €
450,00 €

53.873,00 €
150,00 €

9.976,00 €
450,00 €

0,00 €
3.000,00 €
1.330,00 €

450,00 €
150,00 €

2.818,00 €
150,00 €
450,00 €

0,00 €
0,00 €

650,00 €
150,00 €

45.203,00 €
750,00 €

1.850,00 €
1.100,00 €

17.976,00 €
150,00 €

2.818,00 €
750,00 €

1.100,00 €
21.987,00 €

252,00 €
4.100,00 €

0,00 €
0,00 €

95.127,29 €
450,00 €

1.100,00 €
442.925,33 €

450,00 €
0,00 €

1.550,00 €
1.100,00 €
3.600,00 €

0,00 €
2.873,00 €

13.924,16 €
0,00 €

150,00 €
1.500,00 €
1.100,00 €
-900,00 €

0,00 €
450,00 €

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

12.846,00 €
0,00 €

9.814,00 €
150,00 €

0,00 €
15.100,00 €

150,00 €
750,00 €
150,00 €

77.285,66 €
0,00 €

750,00 €
750,00 €
150,00 €

1.100,00 €
1.100,00 €

117.648,97 €
0,00 €
0,00 €

150,00 €
0,00 €

750,00 €
20.000,00 €

0,00 €
5.000,00 €

0,00 €
4.100,00 €

450,00 €
150,00 €

1.150,00 €
750,00 €

1.100,00 €
1.100,00 €
3.992,00 €

750,00 €
150,00 €
300,00 €

2.100,00 €
3.100,00 €

750,00 €
6.818,00 €

873,00 €
750,00 €

1.100,00 €
11.100,00 €

1.100,00 €
150,00 €

27.750,00 €
0,00 €

5.550,00 €
8.600,00 €

750,00 €
873,00 €

2.250,00 €
0,00 €

8.000,00 €
11.100,00 €

0,00 €
1.100,00 €

61.100,00 €
1.050,00 €

150,00 €
450,00 €

34.000,00 €
1.550,00 €

111.133,63 €
0,00 €

150,00 €
1.100,00 €
4.976,00 €
9.000,00 €

450,00 €
0,00 €
0,00 €



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

Consells comarcals socis
Any 2016

0,00 €
0,00 €

750,00 €
750,00 €

0,00 €
0,00 €

1.550,00 €
0,00 €

750,00 €
10.000,00 €

750,00 €
0,00 €

750,00 €
7.542,53 €

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

Diputacions sòcies
Any 2016

215.120,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Àrea Metropolitana de Barcelona

Àrees metropolitanes sòcies
Any 2016

0,00 €

Albesa
Altafulla
Artesa de Segre
Avià
Bellver de Cerdanya
Bolvir
Cabrils
Calafell
L’Espluga de Francolí
Figaró-Montmany
Montgat
Oliola
Porqueres
Puig-reig
Puigpelat
Riudellots de la Selva
Sant Antoni de Vilamajor
Santa Coloma de Cervelló
Santpedor
La Torre de Capdella
La Vall d’en Bas
Vilanova del Vallès

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

Altres ajuntaments col·laboradors
Any 2016

200,00 €
320,00 €
500,00 €

77,00 €
500,00 €

1.000,00 €
2.123,00 €
1.000,00 €

77,00 €
100,00 €

5.000,00 €
150,00 €

4.200,00 €
300,00 €
800,00 €
202,20 €

1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €

450,00 €
150,00 €

1.623,00 €

Altres organismes municipals col·laboradors
Any 2016

3.758,40 €
726,00 €

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Altres institucions municipalistes
Any 2016

8.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Institució protectora
Any 2016

64.500,00 €
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Campanya Ciutadana - Ajuntament de la Cellera de Ter
Campanya Ciutadana - Ajuntament de la Palma de Cervelló
Campanya Ciutadana - Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Campanya Ciutadana - Ajuntament de Vallromanes
Agrupaments i Esplais de Rubí
Associació Cultural Frederica Montseny – Santa Maria 
Palautordera
Associació per la Solidaritat de Santa Coloma de Cervelló
Bou & Associats, S.A.
Club Esportiu Patidors - Sant Pere de Riudebitlles
Companyia Escola Municipal de Dansa - La Seu d’Urgell
Escola Escala Dei - Cerdanyola del Vallès
Escola Germans Corbella – Cardedeu 
GRAMISS - Grup Animació Missionera
Guanyem El Prat
Palau Acull - Santa Maria de Palautordera
Pineda amb Síria
Taula Solidària de Navàs
Donatius diversos

Altres aportacions
Any 2016

544,00 €
310,00 €
854,00 €

2.500,00 € 
227,93 €
843,00 €

2.500,00 €
300,00 €

52,00 €
1.094,00 €
2.000,00 €
5.357,50 €
3.000,00 €

200,00 €
973,17 €

7.535,52 €
2.405,63 €
1.630,00 €

FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
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En aquest apartat, hi trobareu la llista de tots els projectes consignats durant l’any 2016. 
És a dir, els projectes als quals els socis i col·laboradors del Fons Català s’han compromès 
a donar suport econòmicament. El pagament als projectes esmentats s’ha fet a mesura que 
els socis han fet efectius els seus compromisos. 

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



De cada projecte s’inclou la següent informació: número d’identificació, títol, entitats i/o 
institucions que han presentat el projecte, aportació del Fons Català (import total que la 
institució aporta al projecte), import consignat (compromès pels socis del Fons Català l’any 
2016) i la llista de les institucions finançadores, que són els ajuntaments i institucions 
socis del Fons que han donat suport econòmic al projecte (en el cas de projectes plurianuals 
la llista inclou tots els finançadors que hi han participat durant tot el període d’execució 
del projecte). 

Projecte 2784. Centre de desenvolupament integral per a persones amb discapacitat a Masaya (Nicaragua). Fundació privada El Maresme pro persones amb 
disminució psíquica
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Àfrica Sudsahariana

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Projectes que han rebut consignacions 
en el transcurs de l’any 2016

Any 2016

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

3
1
3
5
3
1
1
1
4
1
1
10
1
1

Amèrica Central i Mèxic

15
16
17
18
19
20
21

El Salvador
Guatemala
Hondures
Mèxic
Nicaragua
Catalunya-Llatinoamèrica 
Diversos països

7
5
3
2
13
1
2

Àsia

22
23
24
25
26

Filipines
Índia
Iraq
Jordània
Nepal

1
9
1
1
1

Carib

27
28

Cuba
Haití

2
1

Mediterrània

29
30
31
32
33
34

Líban
Marroc
Palestina
Poble Sahrauí
Síria
Mar Mediterrani central

4
5
3
6
1
1

Sud-amèrica

35
36
37
38
39

Bolívia
Colòmbia
Equador
Paraguai
Perú

8
4
3
1
5

02

03

22

09

31

10

07

06

29 33

25

23

24

Europa (emergència refugiats)

40 Grècia 1

Sensibilització

41 Catalunya 35

40

11

26
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Projecte 2964. Reducció de vulnerabilitats i reforç de les capacitats de 
resposta de la població i institucions de 21 comunitats de Quetzaltenango i 
San Marcos (Guatemala). Mans Unides

Projecte 2656. Ampliació i manteniment de la llar d’avis d’El 
Sauce (Nicaragua). Solidaritat sense Mons

Projecte Títol Presenta Aportació Fons
CATALUNYA - LLATINOAMÈRICA

2769 Agenda Llatinoamericana 2016 - 
campanya 2015-2016

Comissió Agenda Llatinoamericana 26.818,16

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

DIVERSOS CENTREAMÈRICA

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016
CENTREAMÈRICA    

Consignat ‘16

2967 Consolidació de la xarxa 
centreamericana de comunicació 
com un espai generador 
d’informació alternativa

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

23.307,06

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

25.637,77

1.500,00

2907 Agenda Llatinoamericana 2017 - 
campanya 2016-2017

Comissió Agenda Llatinoamericana 20.357,27

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

22.393,00

ÀREA D’AMÈRICA LLATINA



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

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

4.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Caldes de Montbui

4.400,00

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

2908 Escola itinerant per al Treball Digne 
a El Salvador - Fase 2

Fundació Josep Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris, Ajuntament de 
Mataró 

16.274,53

Institucions finançadores Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

17.902,00

2954 Formació musical i organitzativa 
dels grups de música del Bajo 
Lempa 2016

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

5.200,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

5.720,00

2971 Transport escolar al Bajo Lempa 
2016

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

12.132,00

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

13.345,20

3026 Millora de les capacitats educatives, 
organitzatives i emprenedores de 
24 comunitats rurals dels municipis 
de Chirilagua i Jucuapa

Mans Unides, Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia 

12.204,08

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

13.424,49

3030 Enfortiment de l’enfocament 
d’autonomia econòmica de les dones 
des de l’anàlisi de l’economia 
feminista 2016

Associació Grup d’Amistat amb Amèrica 
Llatina – Huayna, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

5.145,75

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

5.660,33

2948 Programa de formació per al Treball 
Decent a El Salvador-Fase I 
(2016-2017)

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

21.738,26

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

23.912,09

EL SALVADOR

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

Instituto Tecnológico Padre Segundo 
Montes, Ajuntament de Esplugues de 
Llobregat

3.500,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

1.950,00

GUATEMALA

2671 Ampliació del taller impremta 
Transiciones

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

30.938,12

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

2.000,00
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

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

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

20.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

22.000,00

2964 Reducció de vulnerabilitats i reforç 
de les capacitats de resposta de la 
població i institucions de 21 
comunitats de Quetzaltenango i San 
Marcos - 2016

Mans Unides, Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

11.052,81

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

12.158,09

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

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

105.627,58

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

7.313,00

3015 Apoderament polític de dones maies, 
enfortiment d’organitzacions 
indígenes i aplicació de mecanismes 
de defensa per l’exigibilitat de drets 
dones i pobles indígenes a l’àmbit 
municipal, nacional i internacional

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

14.615,00

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

16.076,50

2909 Promoció de la capacitat d’incidència 
dels treballadors i especialment de 
les treballadores i la població 
indígena per a la consecució d’un 
desenvolupament equitatiu i amb 
justícia social a Guatemala

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

44.323,51

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

48.755,86

NICARAGUA

2849 Construcció d’un edifici per a l’escola 
Dionisio Herrera del nucli La Masica

Acció Solidària i Logística, Ajuntament 
de Sant Just Desvern

14.054,54

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Sant 
Just Desvern

10.960,00

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

ACOES Catalunya, Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

16.104,79

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

17.715,27

2993 Amb formació i feina els joves de la 
vall d’Amarateca són protagonistes del 
seu desenvolupament

CESAL Catalunya, Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

15.107,48

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

16.618,23

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

Solidaritat sense Mons, Ajuntament de 
Begues

60.033,63

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de 
Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Montornès del 
Vallès, Ajuntament del Masnou

28.537,00

HONDURES



Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

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

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

9.090,90

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

5.000,00

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

Wateraid, Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

63.612,86

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

40.974,16

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

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

8.031,71

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

8.834,88

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

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

69.553,01

Institucions finançadores Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Just Desvern

32.545,81

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

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

25.501,81

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

28.052,00

2877 2a fase enfortiment institucional a 
través de la millora a l’accés a l’aigua a 
San Miguelito

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

53.792,87

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

16.659,99

2965 Prevenció i protecció de nenes i 
adolescents que pateixen violència de 
gènere

Associació Amics de Puerto Cabezas, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

9.467,44

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

10.414,18

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

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

5.381,00

Institucions finançadores Ajuntament de Centelles

5.919,10

2891 Augment de la participació 
democràtica del col·lectiu de dones 
lideresses de la comunitat indígena de 
Sutiaba

Creu Roja de Catalunya-Àrea de 
Cooperació Internacional, Ajuntament 
de Castellbisbal, Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès

21.352,74

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

9.787,09

2824 Nens, nenes i adolescents participen 
en la demanda del compliment dels 
seus drets a través d’una estratègia de 
comunicació social als municipis de 
Jinotega i San Sebastián de Yali

Fundación Educación y Cooperación 
EDUCO, Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès

37.178,99

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

19.329,25
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2555 Dones de MUSA caminant cap al bon 
viure de les seves famílies i comunitats

Fundació Grup Tercer Món - Mataró, 
Ajuntament de Mataró

128.649,18

Institucions finançadores Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Mataró

2970 Escola de comunicació popular ‘Votan 
Kop’ (el cor de la paraula)

La Garriga. Societat Civil, Ajuntament 
de la Garriga 

19.590,00

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

MÈXIC

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016
AMÈRICA DEL NORD   

32.441,37

21.549,00

3002 Rehabilitació de nens afectats per 
paràlisi cerebral a Cuba 2016

Fundació Humanitària Dr. Trueta, 
Ajuntament de Castellbisbal

3.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

CUBA

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016
CARIB   

3.300,00

2950 Implantació d’una planta potabilitzadora 
d’aigua de pou per a múltiples propòsits 
socials

Sembradores sin Fronteras, Ajuntament 
d’Igualada

4.000,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

REPÚBLICA DOMINICANA

4.400,00
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

3038 Exercint ciutadania, defensant els 
drets de les dones

Entrepobles, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

7.645,69

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

8.410,26



BOLÍVIA

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016
AMÈRICA DEL SUD   

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

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

39.365,34

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

43.301,87

2951 Enfortiment de l’àrea de salut i 
nutrició des de la millora de la 
infraestructura i de l’equipament de 
cuina i dutxes del centre Kürmi

Amics de FUNDASE - Bolívia, 
Ajuntament Igualada

4.200,00

Institucions finançadores Ajuntament d'Igualada

4.620,00

2955 Oliveres i seguretat alimentària 
nutricional sostenible 2016

Associació Aprop, Ajuntament Igualada 4.700,00

Institucions finançadores Ajuntament d'Igualada

5.170,00

2986 Enfortiment de l’agricultura 
camperola i indígena amb 
perspectiva de sobirania alimentària 
i gènere al municipi Vila Vila, 
Cochabamba

Xarxa de Consum Solidari, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès 

17.310,50

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

19.041,55

2992 Sucre, un municipi compromès amb 
els drets i la creació d’entorns 
protectors, legals i educatius per a 
nenes, nens i adolescents 
treballadores, des d’un enfocament 
d’eradicació del treball infantil

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

12.833,44

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

14.116,78
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Projecte 2997. Enfortiment de les capacitats i els coneixements dels agents 
comunals de salut (Perú). Fundació Humanitària Dr. Trueta

Projecte 2951. Enfortiment de l’àrea de salut i nutrició des 
de la millora de la infraestructura i de l’equipament de cuina 
i dutxes del centre Kürmi (Bolívia). Amics de FUNDASE



Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

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

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

19.409,78

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

21.350,76

3028 Millora de la salut ocular de la 
població boliviana

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

4.558,75

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

5.014,63

3032 Llar El Faro a Santa Cruz de la Sierra 
2016

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

3.064,31

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

3.370,74

2811 Acompanyament internacional i 
promoció dels drets humans a 
Colòmbiaboliviana

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

7.571,66

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

7.728,83

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

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

11.727,27

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

12.900,00

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

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

2.849,18

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

3.134,10

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

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

4.243,33

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

4.667,66

2974 Rehabilitació de 20 víctimes de mines 
antipersona i actes bèl·lics a Antioquia. 
Comunicació corporativa de 
sensibilització 2016

Fundació privada PAX, Ajuntament de 
la Garriga 

4.506,00

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

4.956,60

3018 Enfortiment d’actors institucionals i 
comunitaris de la baixa visió a 
Colòmbia per a l’abordatge de la 
discapacitat visual des dels drets, les 
oportunitats i la perspectiva de gènere

Associació Institut de les Desigualtats, 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

13.278,00

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

14.605,80

COLÒMBIA

2754 Foment del desenvolupament 
socioeconòmic a través de l’enfortiment 
de les capacitats productives i impuls de 
les emprenedories associatives a sis 
parròquies de la província de Loja

Creu Roja de Catalunya-Àrea de 
Cooperació Internacional, Ajuntament 
de Caldes de Montbui, Ajuntament de 
Molins de Rei, Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia 

27.945,38

Institucions finançadores Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Molins 
de Rei, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

15.739,35

EQUADOR
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PARAGUAI

2972 Obres de millora de les instal·lacions i 
sensibilització sobre els drets de les 
persones de la tercera edat en 
situació precària

Associació Yby Terra, Ajuntament la 
Garriga

6.008,00

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

6.608,80

PERÚ

2952 Programa d’enfortiment i 
permanència educativa dels nens/es 
i adolescents treballadors de Piura - 
2016

Amics de Manitos, Ajuntament 
d’Igualada

4.200,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

4.620,00

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

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

45.672,35

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

50.239,59

2989 Promoció d’emprenedories associatives 
de productors i productores 
agroecològiques al nord de 
Cajamarca

Associació Catalana d’Enginyeria Sense 
Fronteres, Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès

18.663,03

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

20.529,33

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

Fundació Humanitària Dr. Trueta, Consell 
Comarcal d’Osona

2.720,59

Institucions finançadores Consell Comarcal d’Osona

2.992,65

3041 Un espai per als teixits ancestrals de 
Patakancha

Associació l’Arrel, Ajuntament de Sant 
Just Desvern

2.272,73

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Just Desvern

2.500,00



Projecte Títol Presenta Aportació Fons
BURKINA FASO

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

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

136.820,32

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

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016
ÀFRICA    

Consignat ‘16

25.939,90

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

Vols - Voluntariat Solidari, Ajuntament de 
Mataró

23.432,73

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

25.776,00

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

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

16.933,38

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

18.626,72

ÀREA D'ÀFRICA, MEDITERRÀNIA i ÀSIA

Projecte 3000. Ulls de Moçambic 2016. Millora de l’accés i la disponibilitat 
de la salut ocular a la província d’Inhambane i en especial de les dones 
(Moçambic). Fundació privada Ulls del Món

Projecte 2957. Accés a l’aigua i a l’horticultura per al complex 
socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de 
Kouba, a la comuna de Koubri (Ouagadougou) (Burkina Faso).  
VOLS-Voluntariat Solidari
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

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

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

2.463,24

Institucions finançadores Consell Comarcal d’Osona

2.709,56

2969 Millora de l’accés a l’aigua i sanejament a 
Ayda Teklo, zona rural d’Oromia

Mans Unides, Ajuntament de la 
Garriga, Ajuntament de la Roca del 
Vallès

11.926,55

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos

13.119,20

3014 Nutrició suplementària per a menors de 
cinc anys a la zona del Tigray - 2016

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

10.343,00

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

11.377,30

3035 Projecte integrat de salut maternoinfantil  
basat en la comunitat

Alegría sin Fronteras, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet 

4.057,47

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

4.463,22

2796 Tanca perimetral per a l’escola de Jirong Fundació Kalilu Jammeh, Ajuntament 
d’Igualada

5.872,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

3.709,20

3017 La formació ocupacional com a eina 
d’emancipació i inserció laboral de dones 
joves gambianes de Kanifing-Bakau (fase 2)

Església Evangèlica Baptista de 
Cerdanyola, Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès

4.795,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

5.274,50

3039 Desafiaments i oportunitats des de les 
arrels: percepcions de les llevadores 
tradicionals i sensibilització en mutilació 
genital femenina en el nou marc legal que 
prohibeix la pràctica a Gàmbia

Fundación Wassu-UAB, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet

6.572,38

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

7.229,60

CAMERUN

ETIÒPIA

2452 FANDEMA. Centre de formació i ocupació 
per a dones de Tujereng

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

230.219,52

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de la Cellera 
de Ter, Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Molins de 
Rei, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, Ajuntament de Torrelles de Llobregat

31.286,40

GÀMBIA

2882 Cinquena fase de la construcció d’un 
centre de desenvolupament infantil per a 
l’atenció d’infants amb discapacitat 
intel·lectual i/o múltiple a Biombo

Associació Mèdica per a la Infància de 
Catalunya (AMIC), Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

19.619,74

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

7.500,00

2990 Dotació de material gràfic pel centre de 
desenvolupament infantil per a l’atenció 
d’infants amb discapacitats intel·lectual i/o 
múltiple a Biombo

Fundació privada Dr. Iván Mañero, 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1.964,17

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2.160,59

GUINEA-BISSAU



3009 Fase final de la construcció d’un centre de 
desenvolupament infantil per a l’atenció 
d’infants amb discapacitat intel·lectual i/o 
múltiple a Biombo

Associació Mèdica per a la Infància de 
Catalunya (AMIC), Ajuntament de la 
Roca del Vallès

11.001,53

Institucions finançadores Ajuntament de la Roca del Vallès

12.101,68

2987 Centre d’orientació professional per a joves 
i darrera fase de la cooperativa agrícola de 
Madagascar

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

14.685,50

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

16.154,05

MADAGASCAR

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

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

7.379,45

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

4.273,10

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

Medicus Mundi Mediterrània, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès

16.367,67

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

18.004,44

3000 Ulls de Moçambic 2016. Millora de l’accés 
i la disponibilitat de la salut ocular a la 
província d’Inhambane i en especial de les 
dones

Fundació privada Ulls del Món, 
Ajuntament de Castellbisbal

3.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal

3.300,00

3010 Millora de la gestió dels residus sòlids urbans 
mitjançant la consolidació i la participació a 
la ràdio comunitària Maxakenene ‘A’ al 
districte municipal de Ka-Maxakeni

Associació Catalana d’Enginyeria Sense 
Fronteres, Ajuntament de la Roca del 
Vallès

15.637,94

Institucions finançadores Ajuntament de la Roca del Vallès

17.201,73

MOÇAMBIC

2826 Petits Músics del Món, Sant Cugat a 
l’Àfrica 2016-2017

Petits Músics del Món, Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès

26.132,41

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

15.386,55

MALAWI

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

Cooperacció, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

3.424,09

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

3.766,50

MALI

2953 Millora de l’educació en el medi rural de la 
província de Katanga

Mans Unides, Ajuntament d’Igualada 7.200,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

7.920,00

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO

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

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

34.172,73

Institucions finançadores Ajuntament de Mataró

37.590,00

RUANDA

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16
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2942 Construcció d’aules, de lavabos i de 
tancament de l’escola primària de Keur 
N’diaye Lô

Associació intercultural i de solidaritat 
Teranga, Ajuntament de Molins de Rei

7.975,00

Institucions finançadores Ajuntament de Molins de Rei

8.772,50

2949 Construcció d’un col·legi de secundària i 
batxillerat al barri de Thiaroye de Pikine - 
2a fase

Fundació Educació Solidària, 
Ajuntament d’Igualada

5.500,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

6.050,00

3006 Alleujament de les tasques de les dones de 
l’Association Coopérative des Femmes de 
Sandiniery

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

40.909,09

Institucions finançadores Ajuntament de Polinyà

45.000,00

3008 Salut universal del poblat de Dar Salam: 
fase 1, implementació d’infraestructures

Asociación de Cooperación Fallou 
ONGD, Ajuntament de Viladecans

9.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Viladecans

9.900,00

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

Caldes Solidària, Ajuntament de 
Caldes de Montbui

29.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Caldes de Montbui

31.900,00

3021 Equipament informàtic i foment de la 
formació dual, integrant escola i entorn, a 
la comunitat de Diatock

Ajuntament de Vic 53.636,36

Institucions finançadores Ajuntament de Vic

59.000,00

3001 Millora de l’accés a l’aigua potable a la 
zona rural de la regió de Kara

Mans Unides, Ajuntament de 
Castellbisbal

3.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal

3.300,00

TOGO

2658 Suport a la formació professional al centre 
de promoció agrària de M’lomp  

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

74.466,66

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Mataró

SENEGAL

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16
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19.651,60



Projecte 2937. Creació de la xarxa LAONF per a la transformació noviolenta del 
conflicte del Sàhara OccidentaL (Poble Sahrauí).  ACAPS-Federació 
d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí

Projecte 3007. Programa de formació Treball Decent per a 
tots i totes. Marroc 2016-2019 (fase 1 - 2016-2017) 
(Marroc). Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes 
Solidaris

Projecte Títol Presenta Aportació Fons
MARROC

2477 Suport a la participació de la dona en la 
governança local a través de creació i posada 
en funcionament de les comissions de 
paritat i d'igualtat d'oportunitats als 
municipis rurals de la regió de Tànger-Tetuan

Fons Català de Cooperació al Desenvolu- 
pament, Conseil Régional Tanger-Tetouan, 
Programme Art Gold Maroc - PNUD 
Tanger-Tétouan, ADELMA - Association 
de Développement Local Méditerranéen

192.486,17

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de 
Granollers, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, 
Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Just Desvern, 
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Valls, Ajuntament de Viladecans, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, recursos propis del Fons Català de Cooperació

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016
ÀREA MEDITERRÀNIA

Consignat ‘16

12.524,00

2963 Xarxa d’escoles sense violència a la 
província d’Al Hoceima - 7a fase i última

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

27.485,61

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès

30.234,17

3004 Incuba Fez dones Fundació Plataforma Educativa, 
Ajuntament de Castellbisbal

1.323,00

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal

1.455,30

2983 Millora de les condicions socieducatives, 
higiènicosanitàries i ambientals de 116 
persones (17 nenes, 26 nens, 3 docents, 
32 pares i 38 mares) que componen la 
comunitat educativa de l’escola Maboruka

ACPP-Assemblea de Cooperació per 
la Pau, Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès

14.090,17

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

15.499,19
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

2775 Programa de salut mental comunitària. 
Impulsant la resiliència a través d'activitats 
psicosocials per a la població infantil de la 
franja de Gaza

Asociación Comité Español de la 
UNRWA

47.846,39

Institucions finançadores Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de 
Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Vallromanes

6.500,00

PALESTINA

2937 Creació de la xarxa LAONF per a la 
transformació noviolenta del conflicte del 
Sàhara Occidental

ACAPS - Federació d’Associacions 
Catalanes Amigues del Poble Sahrauí

42.216,33

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Celrà, Ajuntament d’Esparreguera, 
Ajuntament de Granollers, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de 
Rei, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Consell 
Comarcal del Vallès Oriental

49.937,97

POBLE SAHRAUÍ

3007 Programa de formació Treball Decent per a 
tots i totes. Marroc 2016-2019 (fase 1 - 
2016-2017)

Fundació Josep Comaposada – 
Sindicalistes Solidaris, Ajuntament de 
Viladecans

6.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Viladecans

6.600,00

2982 Impuls de la capacitació professional i 
l’equitat de gènere a Al Dahrieh, Hebron

Associació Europea de Cooperació 
amb Palestina-ASECOP, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès

8.811,76

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

9.692,94

2944 Agermanament en la cultura i el lleure - 
l’Esplai Agrupa al campament de refugiats 
d’Emhereiz

Esplai l’Agrupa, Ajuntament de Molins 
de Rei

3.359,00

Institucions finançadores Ajuntament de Molins de Rei

3.694,90

2947 Projecte Sàhara 2016 Mahbes: projecte 
d’ajuda humanitària als campaments de 
refugiats sahrauís a Tindouf

ACAPS – Anoia, Ajuntament 
d’Igualada

8.200,00

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada

9.020,00

2966 Cooperatives per a la criança de xais ACAPS - Wilaia Alt Penedès, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2.461,85

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2.708,04



Projecte 3031. Aatmiya Community Hospital (Nepal). Associació Pont Solidari al Món

Projecte 2943. Millora en la gestió i en l’aprofitament de 
recursos hídrics i de la productivitat de les terres mitjançant 
la implantació de sistemes de reg per degoteig al districte 
d’Anantapur (Índia). Fundación Vicente Ferrer

Projecte Títol Presenta Aportació Fons
FILIPINES

3025 Enfortint organitzacions productives 
agrícoles per a la millora de generació 
d’ingressos de 440 llars a les 
municipalitats de Maddela i Nagtipunan

Creu Roja de Catalunya-Àrea de 
Cooperació Internacional, 
Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia 

10.315,82

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016
ÀSIA

Consignat ‘16

11.347,40

ÍNDIA

2447 Programa d’activitats per al 
desenvolupament sostenible i 
d’autogestió del centre d’acollida de 
Koilakuntla

HARIBALA - Associació  per a la 
col·laboració i desenvolupament del 
Tercer Món, Ajuntament de Mataró

81.038,88

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

18.497,20

2912 Millora en la gestió i l’aprofitament dels 
recursos hídrics mitjançant la implementació 
de diferents mesures a la regió de 
Kalyandurg, districte d’Anantapur

Fundación Vicente Ferrer, 
Ajuntament de Mataró

60.873,71

Institucions finançadores Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Mataró

66.961,09

2777 Impulsant el dret a l’educació a través de 
l’ampliació i millora d’un institut públic 
de secundària per a joves dels sectors 
més desfavorits de la societat a la 
comunitat de Devanakonda, Kurnool

Fundación Vicente Ferrer, Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament 
d’Igualada, Ajuntament de Molins de 
Rei, Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

32.686,39

Institucions finançadores Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Molins de Rei, 
Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

8.139,00
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NEPAL

3031 Aatmiya Community Hospital Associació Pont Solidari al Món, 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

3.492,00

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

3.841,20

Projecte Títol Presenta Aportació Fons

2943 Millora en la gestió i en l’aprofitament de 
recursos hídrics i de la productivitat de 
les terres mitjançant la implantació de 
sistemes de reg per degoteig al districte 
d’Anantapur

Fundación Vicente Ferrer, 
Ajuntament d’Igualada, Ajuntament 
de Molins de Rei, Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet

18.173,56

Institucions finançadores Ajuntament de Granollers, Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de 
Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Consignat ‘16

19.990,92

2981 Accés al dret a un habitatge digne per a 
27 famílies dels col·lectius més 
desfavorits a Thappetavaripalli

Fundación Vicente Ferrer, 
Ajuntament de Tortosa

5.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Tortosa

5.500,00

2985 Campus Sant Cugat - Índia Sant Cugat Esport Futbol Club, 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

10.241,45

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

11.265,60

2991 Millora de la situació socioeconòmica de 
38 famílies agricultores d’Anantapur

Fundación Vicente Ferrer, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès

12.687,97

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

13.956,77

3019 Colors of India. Economia social als slums 
de Bombai

Sonrisas de Bombay, Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

5.443,00

Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

5.987,30

3003 Accés a un habitatge digne amb 
sanejament bàsic per a 10 dones i les 
seves famílies en situació de 
vulnerabilitat del districte d’Anantapur

Fundación Vicente Ferrer, Ajuntament 
de Castellbisbal

3.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal

3.300,00
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CAMPANYES D'EMERGÈNCIA 2016
Tal com recull el punt 6 de la Memòria d’activitats, el 2016 s’ha continuat desplegant la campanya “Món Local Refugi” endegada 
arran de la crisi de les persones refugiades a la Mediterrània. D’altra banda, tal con s’explica al mateix punt, s’han obert dues noves 
campanyes, a l’Equador (terratrèmol) i al Carib (huracà Matthew) i també s’ha donat continuïtat a campanyes iniciades en anys 
anteriors, concretament arran de la crisi pel virus de l’Ebola a l’Àfrica Occidental, del terratrèmol al Nepal, i de les inundacions als 
campaments de refugiats sahrauís. 

2667 Campanya de suport a població afectada per 
la malaltia del virus de l’Ebola a l’África 
Occidental

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

190.748,42

Ajuntament d’Abrera, Ajuntament d’Alcover, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de 
Begues, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Calaf, Ajuntament de 
Caldes de Montbui, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Castell - Platja d’Aro, Ajuntament de 
Castellbisbal, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament de la 
Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret 
de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins 

Consignat ‘16

0,00

Projecte 3027. Enviament, instal·lació i control d’una potabilitzadora d’aigua a 
Cayes-Jacmel (Haití). Acció Solidària i Logística-ASL

Projecte 2959. Projecte Astral: suport a les tasques de 
salvament marítim a la Mediterrània central (Mediterrània 
central). ProActiva Open Arms

ÀREA D'EMERGÈNCIA I AJUT HUMANITARI

Campanya de suport a població afectada per la malaltia del virus de l’Ebola a l’Àfrica Occidental:  
A finals del mes de març de 2014 es van detectar a Guinea Conakry els primers casos de persones infectades per la malaltia del 
virus de l’Ebola. Sis mesos després, aquesta epidèmia sense precedents segons dades de l’OMS afectava de manera severa quatre 
països de l’Àfrica Occidental (Sierra Leone, Libèria, Guinea Conakry i Nigèria) provocant més de 4.000 morts a la zona. El brot 
que afecta aquesta regió té una taxa de mortalitat elevada i tan important és la detecció, el tractament i l’aïllament de les 
persones afectades, com la coordinació dels serveis sanitaris per a la detecció de nous casos i prevenció. 
 
L’OMS, els ministeris de Salut i les organitzacions que treballen a la regió van considerar primordial posar en marxa una gran 
campanya de conscienciació i informació a la població sobre mètodes preventius i de detecció dels casos per evitar la propagació 
de la malaltia i evitar el que podria ser una catàstrofe humanitària. 
 
Per això el Fons Català va fer una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest campanya de suport 
a la població afectada per la malaltia del virus de l’Ebola a l’Àfrica Occidental. A la campanya hi han participat 53 ajuntaments, 
3 consells comarcals, una diputació i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’any 2014 i 2015 es van finançar dos projectes a 
Sierra Leone i aquest 2016, un cop superada la crisi de l’epidèmia, s’ha finançat un tercer projecte d’enfortiment del sistema 
de salut.      amamammamamammamamamammamamammamvvvvvmamamamammamamammammmmmmmmmmmmm



Resposta a les inundacions als campaments de refugiats sahrauís: campanya d’emergència des del 
món local: per segon any consecutiu, la tardor de l’any 2015 els campaments de refugiats han patit l'efecte de pluges torrencials, 
acompanyades per intenses ratxes de vent, que han causat grans inundacions i destrosses. Les pèrdues d'habitatges, aliments i 
equipaments han estat molt importants. Moltes famílies han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d'aliments 
de què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) 
presents sobre el terreny, alguns refugiats van resultar afectats malgrat que no s'han de lamentar pèrdues humanes. Milers de 
famílies s'han vist obligades a estar a la intempèrie per manca d'edificis segurs. Els danys i pèrdues materials han estat 
considerables. Quant als centres socials, s'està fent una avaluació dels danys o esfondraments dels centres de salut, d'educació i 
d'altres, sobretot pel que fa a material de manteniment d'edificis. 

La Mitja Lluna Roja Sahrauí ha llançat una crida als països donants, a les organitzacions internacionals, a les ONG, al moviment 
solidari, a la societat civil i a tots els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar realitzant donacions d'emergència per 
atendre les necessitats més urgents de la població causada per les pluges: proveïment d'aigua, d'aliments, de haimes, de 
mantes, d'equipaments domèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d'edificis.  

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, conjuntament amb la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Sahrauí (CCASPS) ha fet novament una crida als ajuntaments catalans a sumar-se a la resposta davant les inundacions que 
han afectat els campaments de refugiats sahrauís, que aquest any 2016 s’ha concretat en dos projectes. A la campanya hi ha 
participat 50 ajuntaments, una diputació i un consell comarcal. 

2865 Inundacions als campaments de refugiats 
sahrauís: campanya d’emergència des del 
món local

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

280.637,44

Ajuntament d’Abrera, Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de 
Barcelona, Ajuntament de Bescanó, Ajuntament de Calafell, Ajuntament de Caldes de Montbui, 
Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, Ajuntament d’Esparreguera, Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ajuntament 
de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de 
Llagostera, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Malgrat de Mar, 
Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Mieres, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del 
Vallès, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de Polinyà, 
Ajuntament de Premià de Mar, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 
Ajuntament de Sant Gregori, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant Just Desvern, 
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de Solsona, Ajuntament de Subirats, 
Ajuntament de Valls, Ajuntament de Vidreres, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de 
Vilassar de Mar, Ajuntament del Masnou, Consell Comarcal del Maresme, Diputació de Barcelona, 
Donatius de particulars 

de Rei, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament 
de Parets del Vallès, Ajuntament de la Pobla de Mafumet, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de 
Porqueres, Ajuntament de la Riba, Ajuntament de Roquetes. Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament 
de Sant Joan de Vilatorrada, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Llorenç Savall, 
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Tona, Ajuntament 
de Vacarisses, Ajuntament de la Vall d’en Bas, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafant, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Tarragona 
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Consignat ‘16

101.295,68

2932 Enfortiment de la resiliència del sistema de 
salut al districte de Moyamba (Sierra Leone)

Metges del Món Catalunya 100.000,00

Projecte Títol Presenta Aportació Fons

PROJECTES 2016

2940 Contribuir a la millora de les condicions de vida 
en els centres d’educació especial i d’invidents 
dels campaments de població refugiada sahrauí, 
afectats per les inundacions del 2015

Creu Roja de Catalunya-Àrea de Cooperació 
Internacional

90.000,00

Projecte Títol Presenta Aportació Fons

PROJECTES 2016



2945 Suport a l’exercici del dret a l’alimentació de 
la població refugiada sahrauí

MPDL - Moviment per la Pau 90.000,00

Projecte Títol Presenta Aportació Fons

Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal: El dia 25 d'abril de 2015 un terratrèmol de magnitud 7,8 graus de 
l'escala de Richter va sacsejar el Nepal i va ocasionar la pèrdua de més de 3.000 persones i innombrables pèrdues materials. Segons 
l'OCHA-Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de Nacions Unides a l'Àsia i el Pacífic, s'estima que la xifra de persones 
afectades a l'àrea impactada pel terratrèmol és de més de 6,6 milions. 

Aquests fets s'agreugen per l'alta vulnerabilitat que pateix el Nepal, un dels països més empobrits del món, que pot no estar preparat 
per donar resposta a un desastre d'aquesta magnitud. El Nepal és el país més empobrit del sud d'Àsia. El conflicte intern que pateix 
des de fa anys és un factor que n'ha limitat el desenvolupament. Malgrat els Acords de Pau signats l'any 2006, que han suposat 
una certa estabilitat i han assentat les bases per al creiexement, la situació de vulnerabilitat que viu la major part de la població 
nepalesa és molt elevada. 

El Govern del Nepal ha declarat l'estat d'emergència a les zones afectades i ha sol·licitat ajut internacional. El Govern nepalès 
confirma que 30 dels 75 districtes del país, a l'oest i a les zones centrals (inclosa la Vall de Kathmandú), estan afectats pel sisme. 

Davant d'aquesta catàstrofe, el Fons Català posa en marxa una campanya d'emergència dins la filosofia de reconstrucció 
postemergent, per tal de donar suport als esforços que el propi país ha començat a dur a terme amb l'acompanyament de la 
cooperació internacional. En aquest sentit, la campanya ha tingut el suport de 72 ajuntaments, un consell comarcal i diverses 
entitats, i amb els recursos aportats s’ha donat suport a 4 projectes. 

Suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 
mediterrània: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va obrir l'any 2013 una campanya de suport a la població afectada 
per la guerra civil a Síria. Atenent a la gravetat de la situació creada els darrers mesos de 2015 amb l'èxode massiu de refugiats 
cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de setembre de 2015 el Fons Català va convocar 
una reunió amb els ajuntaments i ens locals socis del Fons, que van acordar una estratègia per a donar suport i acollir aquests 
refugiats.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

En aquest sentit, el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i la ciutadania, i d'acord amb les necessitats 
identificades i peticions realitzades, ha obert una campanya de suport als refugiats centrada en cinc eixos: 
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2782 Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

165.287,41

Ajuntament d’Almenar, Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, Ajuntament d’Artés, Ajuntament de 
Banyoles, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Bolvir, Ajuntament de Cabrera de Mar, 
Ajuntament de Cabrils, Ajuntament de Caldes d'Estrac, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament 
de Calella, Ajuntament de Campllong, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Centelles, 
Ajuntament de Corbera d’Ebre, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament de Fontanals de 
Cerdanya, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Girona, 
Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Llavorsí, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret 
de Mar, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de les Masies de Voltregà, 
Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de 
Mont-ras, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament d’Òrrius, 
Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament 
de Parets del Vallès, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament de les Preses, 
Ajuntament de Rajadell, Ajuntament de Riudarenes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Salou, 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltegrà, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de 
Setcases, Ajuntament de Sils, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de 
Viladecans, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilallonga del Camp, Ajuntament de 
Vilanova de Segrià, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament del Masnou, Ajuntament del Prat de 
Llobregat, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Agrupació Excursionista Palafrugell, Associació per 
la Solidaritat de Santa Coloma de Cervelló, Campanya Solidària Nepal - Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro, Departament Centres Cívics i Casals de Santa Coloma de Gramenet, Parròquia de la 
Santa Creu de Cabrils, Patronat Municipal d’Esports - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Turó 
Solidari (Cerdanyola del Vallès) 

Consignat ‘16

4.000,00



Assistència en les rutes de fugida. Es tracta de necessitats bàsiques: alimentació, salut i higiene així com seguretat marítima. En aquest 
sentit, ja hi ha entitats que treballen en l'assistència bàsica en ruta. El Fons Català ha identificat ONG i agències consolidades, 
verificables i amb prestigi que duen a terme aquestes tasques en ruta. La primera acció que caldria fer seria destinar recursos econòmics 
a aquestes entitats allà on manquin, ja que hi ha rutes que ja estan cobertes i en canvi n'hi ha d'altres que no. L'objectiu és garantir 
que els refugiats arribin allà on han d'arribar. 

Suport als municipis de la ruta. A la ruta que emprenen els refugiats, els municipis estan tenint un rol molt actiu en acollir els refugiats 
que arriben als seus pavellons, escoles etc... perquè descansin, es rentin i puguin continuar el seu camí. Alguns d'aquests municipis 
es troben en països que estan vivint una situació complicada, com és el cas de Grècia. És per aquest motiu que els municipis catalans 
han de donar suport a aquests municipis ja que s'estan quedant sense recursos. D'altra banda, es poden crear canals de contacte de 
municipi català a municipi de la ruta i aprofitar en aquest sentit les xarxes de ciutats de les quals el Fons Català forma part, com és 
el cas del CGLU (Ciutats i Governs Locals Units). 

Planificació i gestió de l'acollida. L'acollida no és ni breu ni limitada en el temps i el refugiat està un temps sense tenir accés a drets. 
Planificar la gestió vol dir tenir en compte que alguns dels refugiats no tenen recursos econòmics, capacitat habitacional o recursos 
jurídics. S'ha de poder donar resposta a les necessitats logístiques i de serveis dels refugiats per poder-los acollir. En un termini mitjà 
s'ha d'abordar la qüestió de la integració dels refugiats i ha d'haver-hi un criteri de territorialització que la permeti. Durant molt de 
temps caldrà desplaçar al llarg del territori serveis jurídics i socials perquè els que arriben tenen necessitats especials i per això cal 
que els consells comarcals planifiquin la territorialització. D'aquí a 4-5 mesos arribaran molts refugiats i cal organitzar-se i coordinar-se 
per tal que hi hagi un dispositiu jurídic especial de tramitació de l'acollida del Govern central adequat, que en té la competència 
exclusiva.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvfff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f t t f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Acollida a Catalunya. S'ha de tenir en compte com es farà la tramitació de l'acollida i la distribució en el territori, la qual ja haurà 
d'estar preparada, igual com s'haurà d'haver previst quines són les necessitats dels refugiats: serveis bàsics, habitatge, necessitats 
jurídiques etc...i haver preparat un dossier d'aquestes necessitats. Pel que fa al càlcul del nombre de refugiats que vindran, no cal fer 
càlculs al respecte sinó pensar a planificar bé l'acollida donant-los una vida digna d'acord a les capacitats dels municipis, sense deixar 
de banda la qüestió de la integració. Per això cal tenir implantat un dispositiu especial del Ministeri que permeti resoldre en hores les 
gestions administratives de la demanda d'asil. 

Educació per al desenvolupament i sensibilització. En el marc d'aquest eix treballem amb un doble objectiu, per una banda es tracta 
d'alimentar de discurs crític l'embranzida de solidaritat que s'ha generat de manera espontània entre la ciutadania pels refugiats, amb 
perspectiva de transformació social i justícia global, evitant el paternalisme i la caritat. L'altre objectiu és sensibilitzar els ajuntaments 
de la importància de la cooperació al desenvolupament per atacar les causes, més enllà d'ara gestionar les conseqüències, que són els 
refugiats. 

Els recursos recollits en aquesta campanya es destinen al desplegament dels eixos d’assistència en les rutes de fugida, suport als 
municipis de la ruta i Educació per al Desenvolupament i sensibilització, en funció de l'evolució de les necessitats de cada moment.

Al llarg de l’any 2016 molts ajuntaments que havien fet aportacions l’any anterior han tornat a aportar recursos econòmics per fer front 
a aquesta situació de crisi. A finals de l’any 2016 ja s’havien sumat a la campanya 134 ajuntaments, tres consells comarcals, tres 
diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i diverses entitats i campanyes ciutadanes. 

Amb els recursos recollits, l’any 2015 es va fer una primera convocatòria de subvencions per a les entitats que ja estaven treballant 
en els territoris afectats per la crisi en la qual es van aprovar 15 projectes. La continuïtat de les aportacions dels ajuntaments aquest 
any 2016 ha permès donar suport a 9 projectes més. 

A finals de 2015 es va obrir una convocatòria per a projectes d’Educació per al Desenvolupament que es va resoldre el mes de març 
de 2016 amb l’aprovació de 14 projectes per realitzar activitats de sensibilització i educació arreu de Catalunya. També es va signar 
un conveni amb les entitats que formen la coordinadora Asil.Cat, per promoure les activitats que aquestes entitats fan de suport als 
refugiats, de divulgació de la seva situació i per a l’aplicació efectiva del dret d’asil. 
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2833 Suport a l’acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats 
a l’àrea mediterrània

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

1.506.929,45

Ajuntament d’Abrera, Ajuntament d’Alcover, Ajuntament d’Almenar, Ajuntament d’Alpens, Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès, Ajuntament d’Argelaguer, Ajuntament d’Artés, Ajuntament d’Artesa de Segre, 
Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Banyoles, Ajuntament de Barberà del Vallès, 
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Begur, Ajuntament de Beuda, 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Bolvir, Ajuntament de 
Breda, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Calella, 
Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de 
Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Celrà, 
Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Colldejou, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament 
de Cubelles, Ajuntament d’Esparreguera, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de 
Figueres, Ajuntament de Fogars de la Selva, Ajuntament de Fontcoberta, Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Gavet de la Conca, 
Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Gironella, Ajuntament de Granollers, 
Ajuntament de Gualba, Ajuntament de l’Hospitalet, Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Ajuntament 
d’Hostalric, Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de la Jonquera, Ajuntament de la Llagosta, Ajuntament 
de Llagostera, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Llorenç del Penedès, Ajuntament de Lloret 
de Mar, Ajuntament de Maçanet de la Selva, Ajuntament de Maià de Montcal, Ajuntament de Malgrat 

Consignat ‘16

407.410,35
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de Mar, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament de les Masies de Voltregà, Ajuntament del Masnou, 
Ajuntament de Masquefa, Ajuntament de Matadepera, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Mieres, 
Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, 
Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 
Ajuntament d’Oliola, Ajuntament d’Olot, Ajuntament d’Osor, Ajuntament de Palafrugell, .Ajuntament de 
Pals, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de Peralada, Ajuntament de 
Pineda de Mar, Ajuntament de les Planes d’Hostoles, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Porqueres, 
Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Premià de Mar, Ajuntament de les Preses, Ajuntament 
de Riudarenes, Ajuntament de Riudaura, Ajuntament de Riudellots de la Selva, Ajuntament de la Roca 
del Vallès, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sales de 
Llierca, Ajuntament de Salou, Ajuntament de Sallent, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament 
de Sant Agustí de Lluçanès, Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament 
de Sant Esteve de Palautordera, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, Ajuntament de Sant Ferriol, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant 
Gregori, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant 
Just Desvern, Ajuntament de Sant Llorenç Savall, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant 
Pol de Mar, Ajuntament de Sant Quirze de Besora, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Santa 
Pau, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de Santpedor, Ajuntament de la Sénia, 
Ajuntament de la Seu d’Urgell, Ajuntament de Sils, Ajuntament de Subirats, Ajuntament de Talamanca, 
Ajuntament de la Tallada d’Empordà, Ajuntament de Tàrrega, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de 
Tiana, Ajuntament de Tona, Ajuntament de Tordera, Ajuntament de Torelló, Ajuntament de la Torre de 
Cabdella, Ajuntament de Torrelles de Llobregat, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de 
Tortosa, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de la Vall d’en Bas, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament 
de Valls, Ajuntament de Vidreres, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafant, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova del Camí, Ajuntament de Vilanova del Vallès, Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Vilassar de Dalt, Ajuntament de Vilassar de Mar, Consell Comarcal 
del Garraf, Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de 
Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Tarragona, Associació Catalana de Municipis, Campanya 
Ciutadana - Ajuntament d’Almoster, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Campins, Campanya Ciutadana 
- Ajuntament de la Cellera de Ter, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Dosrius, Campanya Ciutadana 
- Ajuntament d’Olot, Campanya Ciutadana - Ajuntament de la Palma de Cervelló, Campanya Ciutadana 
- Ajuntament de Parets del Vallès, Campanya Ciutadana - Ajuntament de Vallromanes, Campanya 
Ciutadana - Ajuntament de Vilassar de Dalt, Patronat Municipal d’Esports - Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca, Agrupació PSC – Cubelles, Agrupaments i Esplais de Rubí, Alternativa per Centelles, AMPAS 
Escoles i Institut de Castellbisbal, Associació Cultural Frederica Montseny – Santa Maria de Palautordera, 
Associació per la Solidaritat de Santa Coloma de Cervelló, Bou i associats, S.A., Campanya d’Entitats 
de Santa Coloma de Gramenet, Centro Cultural Recreativo de Andalucía de Canovelles, Club Esportiu 
Patidors - Sant Pere de Riudebitlles, Comediants de Tivenys, Comissió de Festes de Sant Pol de Mar, 
Companyia Escola Municipal de Dansa - La Seu d’Urgell, Comunitat de Regants de la Cellera de Ter, 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Entitat Solidària - Mollet del Vallès, Entitats Culturals de Canovelles, 
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, Escola Germans Corbella - (Cardedeu), GRAMISS - 
Grup Animació Missionera, Guanyem El Prat, ICV - Els Pallaresos, Institut Escola Les Vinyes - 4t ESO 
(Castellbisbal), Palau Acull - Santa Maria de Palautordera, Palau Solidari - Santa Maria de Palautordera, 
Partits Polítics de l’ajuntament d’Anglès, Pineda amb Síria, Taula Solidària de Navàs, Xarxa per la 
Convivència de Tortosa, Donatius particulars 

2903 Enviament humanitari de NFI a Síria - articles 
no alimentaris (Síria)

Creu Roja de Catalunya-Àrea de Cooperació 
Internacional

40.000,00

Projecte Títol Presenta Aportació Fons

PROJECTES 2016 D’AJUT HUMANITARI

2911 Rescat i primera assistència als refugiats que 
arriben a l’illa de Lesbos i al camp d’Idomeni 
(Grècia)

Acció Solidària i Logística - ASL 102.354,65

2933 Ajuda alimentària d'emergència per a la 
població PRS als camps de Rashidieh i al Bas 
(Líban)

ACP - Associació Catalana per la Pau 22.360,00

2934 Garantir l’accés al dret a la salut a la població 
més vulnerable de Halba, Akkar (Líban)

Associació Catalunya-Líban 24.090,91



51

w
w

w.
fo

ns
ca

ta
la

.o
rg

Projecte Títol Presenta Aportació Fons

PROJECTES 2016 D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (EpD)

2935 Atenció psicosocial i legal per a dones 
refugiades sirianes a Ar Ruzaifah  (nord de 
Jordània), víctimes de la violència de gènere 
(Jordània)

ACP - Associació Catalana per la Pau 26.871,67

2959 Projecte ASTRAL: suport a les tasques de 
salvament marítim a la Mediterrània central

ProActiva Open Arms 52.522,57

2960 Centre de formació vocacional a Saida (Líban) Hariri Foundation for Sustainable Human 
Developement

24.090,91

3005 Accés a les necessitats bàsiques essencials per 
a la població desplaçada interna a l’Iraq

Comitè Català per als Refugiats - Catalunya 
amb ACNUR

31.818,18

3024 Acord de les cooperacions catalanes amb el 
PNUD del Líban: projecte de suport a les 
comunitats d’acollida al Líban

PNUD Lebanon 120.000,00

2915 En defensa del dret d’asil: consolidació de la 
xarxa Asil.Cat i campanya de sensibilització

CCAR - Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 31.720,00

2916 Per una Europa solidària i acollidora dels 
refugiats

Justícia i Pau – BARCELONA 9.876,15

2917 Jornada sobre l’atenció a la salut mental dels 
refugiats

Fundació Hospital Sant Pere Claver 9.668,10

2919 Catalunya amb el dret internacional, el dret 
d’asil una garantia per a tothom!

Cooperació Activa al Camp de Tarragona 5.640,00

2920 El meu arbre, les teves arrels Fundació Save the Children 19.067,50

2921 Ajudem els refugiats: prevenim els conflictes 
armats

FUNDIPAU - Fundació per la Pau 28.564,47

2922 Defensem drets per una ciutadania global: 
eines per entendre i educar envers la crisi de 
persones refugiades i les migracions

SCI - Servei Civil Internacional 13.087,50

2923 De què fugen els refugiats? Sensibilització i 
mobilització ciutadana sobre el rol del comerç 
d’armes i el militarisme en l’èxode de les 
persones refugiades de la regió mediterrània

Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs 30.230,60
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons

2924 Benvinguts: consolidació de la xarxa de 
municipis acollidors i solidaris amb les 
persones refugiades

CCAR - Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 15.802,50

2925 Protegim la humanitat, acabem amb la 
indiferència

Creu Roja de Catalunya-Àrea Drets Humans i 
DIH

14.018,40

2926 Mare Nostrum: solidaritat local, diàleg i 
construcció plural de la pau des de l’exili

Fundació Solidaritat UB 16.952,70

2928 La Mediterrània, societat d’acollida pel refugi 
dels drets

Metges del Món Catalunya 14.970,56

2929 Refugi o murs? Exposició i teatre 
socioeducatiu per la justícia social

Grup Eirene 10.564,12

2931 Escoltem els refugiats: aprenem a ser, 
aprenem a conviure

Comitè Català per als Refugiats - Catalunya 
amb ACNUR

17.387,50

2946 Què puc fer jo davant la crisi de les persones 
refugiades? Opcions d’implicació per a la 
ciutadania

Lafede.Cat - Organitzacions per a la Justícia 
Global

1.080,00

2930 Ciutats obertes, educació integradora ACPP - Assemblea de Cooperació per la Pau 16.497,50

Campanya d’emergència. Resposta als efectes del terratrèmol a l’Equador: fase de reconstrucció:
El 16 d’abril de 2016 un terratrèmol de magnitud 7,8 graus a l’escala de Richter va sacsejar l’Equador. El sisme, el pitjor que s’ha 
produït a l’Equador en els darrers 30 anys, també va provocar una alerta de tsunami a països veïns com Colòmbia, el Perú i Xile, 
que va poder ser desactivada poc després. Les localitats de Manta, Portoviejo i Pedernales (zona nord de la província de Manabí) 
es troben entre les més afectades. Manta és el segon port marítim del país i una ciutat en creixement amb edificis arran de platja; 
Portoviejo és una ciutat de costa interna que es dedica sobretot al comerç i a la reparació de vehicles i motocicletes, amb cases de 
poc més de dues o tres plantes. Pedernales, la més afectada, és una ciutat turística, amb hotels de platja, però també amb edificis 
poc alts.

Sens dubte, aquesta catàstrofe ha posat a prova la capacitat de prevenció, planificació i resposta de les autoritats i organismes 
responsables i aquesta dura experiència serà de gran ajuda per avançar en polítiques i programes que, en el futur, minimitzin encara 
més els danys i les pèrdues humanes. El que queda en evidència, com sempre, és que el món local, passada la catàstrofe, és qui 
ha de liderar la reconstrucció del territori afectat, no només les infraestructures, sinó també el teixit social.

Com que avui els ciutadans equatorians són també ciutadans de casa nostra creiem que la cooperació municipalista té una 
responsabilitat d’acompanyar els processos de reconstrucció postemergència en el seu país d’origen. Per això, partint del mandat 
municipalista del Fons Català, la identificació i implementació de la resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica 
fer èmfasi en la participació dels municipis i les entitats equatorianes, així com en els mitjans locals per fer front a la postemergència 
sense deslegitimar els actors locals.
 
En aquest marc el Fons Català ha identificat una resposta a la crisi humanitària de l’Equador orientada a la mitigació de riscos i la 
gestió del territori, en clau de reconstrucció i prevenció de riscos i desastres. Aquestes accions necessiten, entre d’altres, treballar 
per a l’apropiació del risc per part de la ciutadania i la promoció d’una norma de gestió del territori i de la seva implementació. Totes 
dues accions són competències municipals i situen els governs locals com actors actius del procés de reconstrucció del territori que 
governen. En aquest sentit, es prioritza el treball amb els actors locals que són els vertaders actors en l'impuls del seu propi 
desenvolupament i que les accions es duguin a terme en coordinació directa amb els governs locals i la societat civil organitzada 
presents als territoris afectats.

Es aquest sentit, el Fons Català ha posat en marxa una campanya d'emergència que ha comptat amb el suport de 48 ajuntaments, 
un consell comarcal i una diputació. L’equip del Fons Català va realitzar una missió de seguiment i identificació de respostes de 
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Resposta als efectes de l’huracà Matthew al seu pas pel Carib: fase de reconstrucció: Els primers dies 
d’octubre de 2016 l’huracà Matthew ha causat danys materials dramàtics al seu pas per l’Orient de Cuba i ha devastat Haití en un 
desastre que se suma a la crisi aguda i sostinguda que pateix aquest país (on encara estem treballant en la reconstrucció arran del 
terratrèmol de 2010 i la crisi per l’epidèmia del còlera de l’any 2011 i 2012). Pel que fa a Cuba, l’orient de l’illa ha patit pèrdues 
significatives sobretot en infraestructura econòmica, social i habitacional, també en zones on el Fons Català treballa des de fa anys.

Sabem que les catàstrofes naturals tenen un impacte en el desenvolupament econòmic i polític i, per tant, cal limitar els factors 
agreujants que la vulnerabilitat aporta. Combatre-la permet reduir l’impacte de les catàstrofes associades als fenòmens naturals, també 
limitar el nombre de víctimes i els danys econòmics. La combinació entre un fenomen natural i la vulnerabilitat dóna com a resultat 
un desastre. 

Aquesta situació fa preveure una necessitat important d’inversions per poder recuperar-se dels efectes de l’huracà en un termini 
mitjà. Després de les tasques d’actuació urgent en la primera fase d’emergència, caldrà fer un important esforç per a la reconstrucció i la 
rehabilitació dels territoris afectats, des d’un enfocament de prevenció de riscos i desastres i enfortiment de capacitats dels Comitès 
de Protecció Civil. 

El Fons Català té experiència de treball amb municipis d’aquests països, acompanyant processos de reconstrucció en emergències 
anteriors i fent èmfasi en la necessitat d’enfortir les estructures de prevenció locals i construir ciutadania activa i institucions locals 
fortes.

Per això, el Fons Català posa en marxa una campanya d’emergència en la qual hi participen 40 ajuntaments. L’equip del Fons va realitzar 
una missió de seguiment i identificació de respostes de postemergència el novembre de 2016 a Cuba i Haití. Es va identificar un 
projecte de reconstrucció a Baracoa (Cuba) i tres projectes a Haití, a Cayes Jacmel, Tiburon i Aquin, que es desenvoluparan durant 
l’any 2017.

postemergència el maig de 2016 a Manabí. Es van identificar dos projectes de reconstrucció al municipi de Jama, a la província 
de Manabí. També s’ha iniciat un tercer projecte que permetrà desenvolupar, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona, un pla d’assistències tècniques a diversos municipis afectat, amb la participació de tècnics especialitzats 
de municipis catalans.

2938 Campanya d’emergència. Resposta als 
efectes del terratrèmol a l’Equador: fase de 
reconstrucció

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

182.620,92

Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament d’Albesa, Ajuntament de Banyoles, Ajuntament de Barberà del 
Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Cabrils, Ajuntament de Caldes 
de Montbui, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Figaró-Montmany, 
Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de l’Hospitalet, Ajuntament de Llagostera, 
Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de les Masies de Voltregà, Ajuntament de Mataró, Ajuntament 
de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Navarcles, 
Ajuntament de Pals, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament 
de Puig-Reig, Ajuntament de Puigpelat, Ajuntament de Riudellots de la Selva, Ajuntament de Rubí, 
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant Gregori, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 
Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de La Torre de Cabdella, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de 
la Vall d’en Bas, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament 
del Prat de Llobregat, Campanya Ciutadana - Ajuntament Sant Vicenç dels Horts, Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, Diputació de Barcelona, Escola Escaladei (Cerdanyola del Vallès), Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade, Donatius particulars

Consignat ‘16

200.883,02

PROJECTES 2016

2961 Reimplementació de l'equipament informàtic 
del municipi de Jama per oferir serveis a la 
ciutadania després del terratrèmol a l'Equador

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Cantón Jama

10.000,00

2962 Implementació i posada en funcionament del 
nou mercat del municipi de Jama després del 
terratrèmol de l’Equador

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Cantón Jama

45.000,00

3020 Cooperació tècnica de municipi a municipi en 
clau post-terratrèmol a Manabí, Equador

Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas, Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, PNUD-Programa de 
Nacions Unides per al Desenvolupament

81.818,18
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PROJECTES 2016

2979 Recuperació de les llars afectades per l’huracà 
Matthew als municipis de Baracoa i Maisí

FADES - Foment i Ajuda al 
Desenvolupament Econòmic i Social

2.727,27

3027 Enviament, instal·lació i control d’una 
potabilitzadora d’aigua a Cayes-Jacmel

Acció Solidària i Logística - ASL 29.974,76

2975 Resposta als efectes de l’huracà Matthew 
al seu pas pel Carib: fase de 
reconstrucció

Projecte

Institucions finançadores

Títol Presenta Aportació Fons

107.109,69

Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Bellver de Cerdanya, 
Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Cabrils, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Castellbisbal, 
Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de 
la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de la Llagosta, Ajuntament de Lliçà 
de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de 
Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament 
d’Oliola, Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de les 
Preses, Ajuntament de Riudarenes, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Subirats, Ajuntament de Vacarisses, 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Consignat ‘16

117.820,67



CATALUNYA

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016
SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (EpD)

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

Projecte 2921. Ajudem els refugiats: prevenim els conflictes armats 
(Catalunya). Fundipau

Projecte 2905. Ciutats Defensores de Drets Humans 2016 
(Catalunya). CCAR - Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ACTUACIONS A CATALUNYA

2905 Ciutats Defensores dels Drets Humans 
2016

CCAR - Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, Institut de Drets Humans de 
Catalunya – IDHC, Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat

50.400,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels, 
Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament 
de Viladecans, Generalitat de Catalunya

52.900,00

2936 Creació i posada en marxa d’una guia 
ètica i dels drets humans per a la 
contractació i la compra pública dels 
municipis catalans

NOVA Centre per a la Innovació Social 17.715,46

Institucions finançadores Ajuntament d’Altafulla, Ajuntament d’Artés, Ajuntament de Celrà, Ajuntament d’Esparreguera, 
Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Vic, 
Consell Comarcal del Vallès Oriental

19.487,00

2906 Pla d’educació i formació per a la 
solidaritat de Sant Boi de Llobregat 
2016

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

35.392,12

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

38.931,34

2914 Pla d’educació pel desenvolupament de 
Sant Cugat del Vallès - 2015-2016

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

19.867,28

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

21.854,01
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

2968 Una ciutadania activa i articulada per a 
la defensa dels drets humans, amb visió 
de gènere

Entrepobles, Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

4.148,31

Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

4.563,15

2973 Jornades de participació de la dona en 
la pau

Associació Cultural Asilah, Ajuntament 
de la Garriga

6.560,00

Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

7.216,00

2994 Aprenent a cooperar 2016 Petits Músics del Món, Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès

9.145,92

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

10.060,51

2995 Elaboració de materials pedagògics 
multiformat per a la sensibilització sobre els 
vectors d’empobriment al Sud i al Nord 
globals, i per a la visualització i coordinació 
de les alternatives de la societat civil

Xarxa de l’Observatori del Deute en la 
Globalització (ODG), Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès

14.863,21

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

16.349,53

2999 41a EUCOCO (conferència internacional 
de suport i solidaritat amb el Poble 
Sahrauí) a Vilanova i la Geltrú

Acció Solidària amb el Sàhara 10.000,00

Institucions finançadores CCASPS-Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament

11.000,00

3022 Fòrum Senegal Diàspora Invest 2016 
(emprenedoria local i diàspora)

CASC-Coordinadora d’Associacions 
Senegaleses de Catalunya

1.500,00

Institucions finançadores Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

1.650,00

3034 Cooperació cultural i processos 
d’intercanvi artístic internacional per a 
la transformació local

Grup Eirene, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

6.244,63

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

6.869,09

3036 Som Aigua a Santa Coloma de Gramenet 
(II)

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

1.804,65

Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

1.985,12

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016
ACOLLIDA TEMPORAL

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

2941 Vacances en pau 2016 Molins de Rei Associació Molins de Rei amb el 
Sàhara, Ajuntament de Molins de Rei

3.491,00

Institucions finançadores Ajuntament de Molins de Rei

3.840,10

2998 Benvingudes refugiades: enfortim el 
sistema d’acollida de persones refugiades 
amb la participació activa dels municipis 
catalans. El cas de la ciutat de Sant Boi 
de Llobregat

CCAR - Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat

14.303,00

Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

15.733,30

CATALUNYA
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PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2016

Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

Projecte 2898. Continuïtat de les formacions per a entitats de 
codesenvolupament en elaboració de projectes de cooperació (Catalunya). 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Projecte 2560. Grup de treball Senegal: enfortiment de capacitats 
en gestió d’organitzacions comunitàries de base (OCB)  al Senegal 
(Senegal). Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

INICIATIVES PRÒPIES DEL FONS CATALÀ

2560 Grup de treball Senegal: enfortiment de 
capacitats en gestió d'Organitzacions 
Comunitàries de Base (OCB) al Senegal

FODDE - Forum pour un 
Développement Durable Endogène, 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

61.938,20

Institucions finançadores Ajuntament de Girona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Vic, 
Ajuntament de Viladecans

4.300,56

2625 Grup de treball Senegal: enfortiment de 
la gestió municipal dels nuclis urbans de 
Ziguinchor i d’Oussouye

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

19.902,24

Institucions finançadores Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Rubí

3.053,80

2779 Comissió de municipalisme: promoció de 
models de cooperació horitzontal i 
recíproca: la cooperació tècnica o la 
cooperació entre institucions públiques 
locals

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

13.909,09

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Montornès del Vallès

10.000,00

2897 Comissió de municipalisme: suport a les 
accions del grup de treball de l’aigua

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, Associació Catalana 
d’Enginyeria sense Fronteres

8.000,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

5.000,00
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Projecte Títol Presenta Aportació Fons Consignat ‘16

2898 Continuïtat de les formacions per a 
entitats de codesenvolupament en 
elaboració de projectes de cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, CeDRe - Centre de 
Recursos per la Pau i la Solidaritat, 
CASC-Coordinadora d’Associacions 
Senegaleses de Catalunya

4.192,07

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Salt

4.980,83

2899 Cooperació tècnica amb Palestina en 
matèria de gestió del cicle de l’aigua

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

9.330,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

10.830,00

2900 Procés de dinamització i d’articulació al 
programa PADIT-Cuba

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

7.573,15

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

9.073,15

2901 Avaluació estratègica del projecte 
2452-Fandema

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

8.656,42

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

10.656,42

2976 Taula de concertació de la cooperació 
catalana amb les ARD de la Casamance

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

4.500,00

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

5.500,00

201601 Àrea de sensibilització - 2016 Justícia i Pau, Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament

5.000,00

Institucions finançadores Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

5.000,00

2977 Taller “Municipis i migracions: 
desenvolupament, diversitat i cohesió 
social”

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

6.114,13

Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

8.114,13



  AJUNTAMENTS

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

Socis del Fons Català 
a 31 de desembre de 2016

Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de 
Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fost de Campsentelles
Sant Gregori
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan Despí
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Tous
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Torelló
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d’Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de 
Montbui
Santa Margarida i els 
Monjos
Santa Maria d'Oló
Santa Maria de 
Palautordera
Santa Pau
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Secuita
La Sénia
Sentmenat
La Seu d'Urgell
Sitges
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tarragona
Tàrrega
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera

Torelló
Torredembarra
Torrelavit
Torrelles de Llobregat
Torres de Segre
Torroella de Montgrí
Tortosa
Tossa de Mar
Ulldecona
Vacarisses
Vallfogona de Ripollès
Vallromanes
Valls
Vandellòs i l'Hospitalet de 
l'Infant
El Vendrell
Vic
Vidreres
Vilabertran
Vilablareix
Viladecans
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilamalla
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar
Vilobí d’Onyar
Xerta
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Castelló d’Empúries
Castellterçol
Castellví de la Marca
La Cellera de Ter
Celrà
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervera
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cubelles
Cunit
Dosrius
L'Escala
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
L’Esquirol
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figueres
Flaçà
Flix
Fogars de la Selva
Fontcoberta
Fornells de la Selva
Fortià
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
Gelida
Girona
Gironella
La Granada
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
L'Hospitalet
Els Hostalets de Pierola
Hostalric
Igualada
La Jonquera
Jorba
Les
La Llagosta
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Lloret de Mar
Les Llosses
Lluçà
Maçanet de la Selva
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Les Masies de Voltregà
El Masnou
La Masó
Masquefa
Massanes

Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montblanc
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Montornès del Vallès
Mont-ras
Montmeló
Navarcles
Òdena
Olesa de Montserrat
Oliana
Olost
Olot
Orís
Palafolls
Palafrugell
Palamós
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Pals
El Papiol
Parets de Vallès
Perafita
Peralada
Pineda de Mar
El Pla de Santa Maria
Les Planes d'Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Quart
Regencós
Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
La Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
Roses
Rubí
Rubió
Sabadell
Sallent
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Boi de Llobregat



  AJUNTAMENTS

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

Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de 
Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fost de Campsentelles
Sant Gregori
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan Despí
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Tous
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Torelló
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d’Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de 
Montbui
Santa Margarida i els 
Monjos
Santa Maria d'Oló
Santa Maria de 
Palautordera
Santa Pau
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Secuita
La Sénia
Sentmenat
La Seu d'Urgell
Sitges
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tarragona
Tàrrega
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera

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

  ALTRES INSTITUCIONS

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

  ENTITATS

Associació d'Amics de la Cultura de Lloret de Mar
Càritas Diocesana de Girona
CIEMEN
Comitè d'Osona de Solidaritat amb Nicaragua i Centreamèrica
Comitès Oscar Romero de Catalunya
Cooperativa Abacus
Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya
Federació Sindical de l'administració pública de CCOO
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social
Justícia i Pau de Barcelona
Justícia i Pau de Girona
Justícia i Pau de Tarragona

  CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Associació Catalana de Municipis
Federació de Municipis de Catalunya
PDHL - Programa de Desenvolupament Humà Local de Nacions Unides

  INSTITUCIÓ PROTECTORA

Generalitat de Catalunya
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Castelló d’Empúries
Castellterçol
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La Cellera de Ter
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Flaçà
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Hostalric
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Les Llosses
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El Molar
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Mollet del Vallès
Montblanc
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Montornès del Vallès
Mont-ras
Montmeló
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Olesa de Montserrat
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Olost
Olot
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Palafolls
Palafrugell
Palamós
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Pals
El Papiol
Parets de Vallès
Perafita
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Pineda de Mar
El Pla de Santa Maria
Les Planes d'Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Quart
Regencós
Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
La Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
Roses
Rubí
Rubió
Sabadell
Sallent
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Boi de Llobregat
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DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

Amb el suport de:


