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OBJECTIUS DEL MIL·LENNI
L’any 2013 es va aprovar el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament (20132016) on la línia d’actuació és el desenvolupament dels Objectius del Mil·lenni.
La Declaració del Mil·lenni fou aprovada per 189 països i signada per 147 caps d’estat i de govern
en la Cimera del Mil·lenni de les Nacions Unides, celebrada el mes de setembre de 2000.
La Declaració proposa els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM): vuit ambiciosos
objectius per al 2015. Aquests 8 objectius són:

ERRADICAR LA POBRESA EXTREMA I LA FAM

ASSOLIR L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA UNIVERSAL

PROMOURE LA IGUALTAT DE GÈNERE

REDUIR LA MORTALITAT INFANTIL

MILLORAR LA SALUT MATERNA

COMBATRE LA SIDA, LA MALÀRIA I ALTRES MALALTIES

INCENTIVAR EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

DESENVOLUPAR UNA ALIANÇA GLOBAL PEL DESENVOLUPAMENT
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EL VALOR DE
LA COOPERACIÓ
Aquest any 2014 l’Ajuntament de Mataró, juntament
amb l’Associació Cultural Valors i amb el suport de la
Diputació de Barcelona, hem endegat la Campanya
“Mataró , ciutat de Valors” amb la intenció de posar
valor a les accions i activitats que porten a terme les
diferents entitats de la ciutat.
La voluntat és donar a conèixer un valor cada mes a
través de les activitats que promouen les entitats de
la ciutat. De fet, vol ser un reconeixement a totes les
entitats en la seva tasca del dia a dia.
Els 12 valors escollits per difondre al llarg de l’any
són: compromís, alteritat, esforç, justícia, sostenibilitat, cooperació, civisme, acollida, identitat, experiència, iniciativa, il·lusió.

17a Nit de la

Solidaritat

projectes de cooperació
i sensibilització 2013

Aquest mes de juny és el mes de la COOPERACIÓ, en
el sentit ampli de la paraula. Coincideix amb l’organització de la 17a edició de la Nit de la Solidaritat,
que té l’objectiu de presentar la Memòria de la feina
feta al llarg de l’any 2013, en matèria de solidaritat
i cooperació internacional i que porten a terme les
entitats amb el suport de l’Ajuntament.
Les protagonistes són les entitats que tenen com a
línia d’acció prioritària el treball de la solidaritat i cooperació internacional, i, per extensió, totes les entitats que d’una manera o altra promouen la cooperació
entre elles mateixes o amb els ciutadans.

Joan Mora Bosch
Alcalde de Mataró

Els ciutadans i les ciutadanes hem de sentir orgull de
ciutat per la nostra història, per les entitats que fan
que una ciutat estigui cohesionada, per les iniciatives
innovadores que surten en qualsevol matèria; en definitiva, orgull de ser mataronins i mataronines.
Com a alcalde, tinc l’orgull de representar una ciutat
en què hi ha una vida activa i reeixida, amb entitats
que amb el seu compromís, iniciativa, il·lusió i esforç
porten el nom de la ciutat de Mataró més enllà de les
nostres fronteres i difonen els valors que cada entitat
té per dur a terme els seus projectes i activitats.
Moltes gràcies, entitats, per treballar i donar a conèixer tants valors en la tasca del dia a dia.
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treballar i consensuar en un treball conjunt amb les
entitats del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència.
D’altra banda, a la sessió del Consell Municipal de
Solidaritat,Cooperació i Convivència, celebrada el
dia 9 de novembre de 2013, s’acordà l’adhesió del
Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència a l’Acord Nacional d’Acció Exterior, que es
va signar en data 22 de març de 2014.
L’any 2013, l’Ajuntament va signar el contracte de
cessió d’ús privatiu de l’espai de La Peixateria amb
la Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró, com
a Centre de Solidaritat i Cooperació La Peixateria.

LA COOPERACIÓ
Trobem a la Viquipèdia una definició del que vol dir
la paraula COOPERACIÓ: la posada en comú de mètodes per assolir uns objectius que satisfacin les necessitats del col·lectiu. En la cooperació l’èxit d’un
depèn sempre i en tota manera de l’èxit dels altres,
es treballa unint esforços i aprofitant els diferents
talents de cada integrant del grup, i es diferencia
de la competència el fet que en aquesta es treballa
de forma independent i isolada per tal d’assolir un
objectiu abans que ho faci un altre individu.
També trobem la definició de COOPERACIÓ INTERNACIONAL: es refereix a l’ajuda voluntària d’un donant d’un país (estat, govern local, ONG) a una població (beneficiària) d’un altre. Aquesta població pot
rebre la col·laboració directament o a través del seu
estat, govern local o una ONG de la zona. Els àmbits
de cooperació internacional, entre d’altres, són millorar la salut, l’educació, les condicions ambientals
i les desigualtats en l’àmbit social i econòmic. En
aquests moments s’entén la cooperació internacional com el conjunt d’accions per obtenir objectius en
el pla internacional.
En aquest sentit, el 18 de novembre de 2013, la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mataró va
aprovar el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament 2013-2016 on es defineixen les
línies a seguir en matèria de solidaritat i cooperació
internacional, i la línia general és l’acompliment dels
Objectius del Mil·lenni. Un Pla Director que es va
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L’Ajuntament de Mataró, des de fa anys, està compromès amb la cooperació internacional, i dóna suport a tots aquells projectes promoguts per entitats
ciutadanes i que estan presents en diferents països
del món per portar a terme el compliment d’algun
dels Objectius del Mil·lenni. L’any 2013, tal com
hem dit abans, es va fer un pas més amb l’adhesió del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació
i Convivència a l’Acord Nacional d’Acció Exterior,
expressant la voluntat d’estar presents, juntament
amb d’altres municipis, entitats, consells,etc.., en
el desenvolupament de polítiques i accions des de
diferents àmbits, també en la cooperació internacional, i donant a conèixer la realitat de Catalunya.
Amb el títol de la conferència ”La Cooperació Internacional dintre de la política exterior d’un estat”,
tema escollit per a aquesta 17a edició de la Nit de la
Solidaritat, volem expressar el compromís del Consell Municipal de Solidaritat , Cooperació i Convivència en el compliment dels Objectius de Mil·lenni,
ser presents al món i donar a conèixer el nostre país
a través de les accions i els projectes que porten a
terme les pròpies entitats.

Joaquim Fernàndez i Oller
Regidor delegat de Cultura,
Participació i Ciutadania
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LA COOPERACIÓ
INTERNACIONAL DINTRE
DE LA POLÍTICA EXTERIOR
D’UN ESTAT”
A l’any 2000 a la Cimera de Nacions Unides de Johanesburg es varen fixar els Objectius del Mil·lenni.
Són els reptes més grans que han fet mai les Nacions Unides. Va ser un gran pas perquè assumien
que al món hi ha una desigualtat creixent, i hi ha
uns drets mínims que moltes persones no tenen.
Dret a la salut, a l’educació, a l’accés a aigua potable, al menjar…
Es varen establir vuit objectius en forma de repte.
Uns països es comprometien a posar diners per
aconseguir que a d’altres països això s’aconseguís.
Malgrat la magnitud del repte, el fet que en 15 anys
es plantegés, per exemple, no fer desaparèixer la
pobresa sinó tan sols reduir-la a la meitat, ens pot
donar una idea que l’ambició inicial tenia alguns límits importants.
Amb límits i tot, cal reconèixer que era una expressió molt important de la visibilització i, d’alguna manera, la implicació dels governs en un problema que
té les seves causes en la creixent desigualtat al món.
Desigualtat no només de recursos econòmics sinó
d’oportunitats, de poder, de legislació, de comerç,…
de tot.
El debat sobre el dret a decidir ha posat sobre la
taula el debat de com hauria de ser un país que nasqués al segle XXI. En tots els camps el plantejament
ha set semblant, hem de fer una país semblant als
del voltant o, posats a pensar, cal imaginar-se com
hauria de ser un país “modern”.
L’Acord Nacional d’Acció Exterior és l’esforç de molta gent per pensar com ha de ser la política exterior
d’un país que neixi aquest segle o, dit d’una altra
manera, com hauria de ser avui en dia la política exterior d’un país qualsevol. I tot això pensant que les
actuals polítiques exteriors dels països tenen unes
dinàmiques que no estan afavorint el que en els seu
dia semblaven voler dir els estats amb l’explicitació
i el repte dels objectius del mil·lenni. I que, conseqüentment, cal una redefinició de la política exterior
definida com a tal. Les actuals no ens serveixen.

Una política exterior creiem que ha de tenir tres potes: la cultura, el comerç i la dimensió mundial.
Aquesta tercera dimensió, la mundial, és un eix
transversal que tenyeix totes les polítiques, tan externes com internes, i que va encaminada a situar qualsevol país dintre del planeta d’una manera
sostenible, ètica i socialment responsable. Aquesta
dimensió engloba els drets humans, la cooperació,
l’ecologia, la sostenibilitat i altres conceptes que
fem servir habitualment.
Però en aquest nou concepte de política exterior,
aquesta dimensió mundial no seria un conjunt d’activitats més, seria allò que defineix profundament i
transformadorament la dimensió d’estat. És un pas
més enllà d’establir Objectius del Mil·lenni. És un
pas més enllà pensat per considerar que al centre
de tota actuació hi ha les persones i la seva dignitat.
Dignitat que és i ha de ser la mateixa a qualsevol
país i racó del món.

Francesc Mateu i Hosta
Director a Catalunya d’Intermon Oxfam
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Equador

Mataró

• Cafè, cacau i cítrics sota els arbres dels camperols

• Cinema i Pau - Activitats educatives

de la vall del riu Yacaumbi (cafcacit)

i de sensibilització per la Pau

Creu Roja Catalunya-Mataró / Cruz Roja Ecuatoriana

Assemblea de Cooperació per la Pau

Subvenció: 26.947,86 euros

Subvenció: 9.000,00 euros

Perú

• Programa anual del Centre de Solidaritat

i Cooperació La Peixateria 2013

• Construcció d’un local polivalent:

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

formació i sosteniment de les residències

Subvenció: 10.500,00 euros

As. d’Amics del Bisbe Joan Godayol / As. Musuq Illary
Subvenció: 48.235,00 euros

• Colònies infantils sahrauís 2013

Nicaragua

Solidaritat Sahrauí de Mataró
Subvenció: 12.000,00 euros

• Tallers de Boris
Col·lectiu de Teatre EPMA

Índia

Subvenció: 34.749,67 euros

• Programa d’activitats pel desenvolupament

sostenible i d’autogestió del centre d’acollida
de Koilankuntla

• Centre de desenvolupament integral per

a persones amb discapacitat a Masaya

As. Haribala / Haribala Drought area development trust

Fundació Privada el Maresme pro persones amb disminució
física / FRATER MASAYA-Fraternidad cristiana de personas
con discapacidad

Subvenció: 14.770,09 euros
• Millora en la gestió i aprofitament dels

Subvenció: 29.574,85 euros

recursos hídrics

Fundación Vicente Ferrer

• Resposta als efectes de l’ona tropical número 3:

Enfortiment del Sistema de Protecció Civil
del Municipi de Puerto Cabezas-Bilwi

Subvenció: 27.585,25 euros

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Senegal

Síria

Subvenció: 4.500,00 euros

• Construcció d’un pou, distribució

• Suport a la població afectada per la guerra civil

Catalunya / Nicaragua
• Agenda Llatinoamericana 2014 -

Projecte de campanya 2013

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 7.000,00 euros

República Dominicana
• Desenvolupament local de

d’aigua i producció hortícola a Sandaga

Mèxic
• Dones de MUSA caminant cap al bon viure

Filipines

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró / MUSA A.C.Organización de Mujeres de la Unión de la Selva

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

• Resposta als efectes del Tifó Hayian

Subvenció: 3.300,00 euros

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Gàmbia

Subvenció: 4.500,00 euros

• Enfortiment dels agents locals de la regió

Guatemala

Subvenció: 27.500,22 euros
• Resposta als efectes de l’huracà Manuel

As. Amics de la República Dominicana per al
desenvolupament dels pobles / Vicaria Episcopal de
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 38.841,30 euros

Marroc

Fundació Josep Comaposada / CTD-Central de
trabajadores democráticos / INELSA-asociación instituto
para un nuevo El Salvador
Subvenció: 2.000,00 euros

Subvenció: 6.000,00 euros

• Assistències tècniques a Oussouye i formació

a la Muntanya de Guerrero

• Escola per al treball decent d’El Salvador

Subvenció: 10.000,00 euros

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament / Creu Roja

de les seves famílies i comunitats

la comunitat rural Los Guineos

El Salvador

As. d’Ajut Social i Cultural al Senegal Sandaga

Subvenció: 4.500,00 euros

• Suport a la participació de la dona en la

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

Upper River, Base

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 1.982,61 euros

Benín
• “MOI AUSSI!” una proposta de formació, més

enllà de l’analfabetisme, per assegurar l’accés
a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural d’Ouème-Plateau

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

VOLS-Voluntariat Solidari /
Institut des filles de Marie Auxiliatrice

Subvenció: 2.176,67 euros

Subvenció: 10.789,87 euros

• Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció

i defensa del treball digne a Guatemala

Fundació Pau i Solidaritat / INESICG-Instituto de Estudios
Sindicales, indígenas y campesinos de Guatemala
Subvenció: 2.000,00 euros

Sàhara
Resposta a la crisi humanitària als Campaments
de Refugiats Sahrauís de Tindouf
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 5.171,00 euros
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RESUM DELS PROJECTES
I CAMPANYES
PROJECTES DE COOPERACIÓ
Dones de MUSA caminant cap al bon viure de
les seves famílies i comunitats
País: Mèxic
Entitat promotora: Fundació Privada Grup
Tercer Món Mataró/MUSA A.C.-Organización
de Mujeres de la Unión de la Selva
Subvenció: 27.500,22 euros
Construcció d’un local polivalent:formació i
sosteniment de les residències
País: Perú
Entitat promotora: As. d’Amics del Bisbe
Joan Godayol / As. Musuq Illary
Subvenció: 48.235,00 euros
Tallers de Boris
País: Nicaragua
Entitat promotora: Col·lectiu de Teatre EPMA
Subvenció: 34.749,67 euros
Centre de desenvolupament integral per
a persones amb discapacitat a Masaya
País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Privada el
Maresme pro persones amb disminució física /
FRATER MASAYA - Fraternidad cristiana
de personas con discapacidad
Subvenció: 29.574,85 euros
Desenvolupament local de la
comunitat rural Los Guineos
País: República Dominicana
Entitat promotora: As. Amics de la República
Dominicana per al desenvolupament dels pobles
/ Vicaria Episcopal de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo
Subvenció: 38.841,30 euros
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Programa d’activitats pel desenvolupament
sostenible i d’autogestió del centre d’acollida
de Koilankuntla

Escola per al treball decent d’El Salvador

País: Índia
Entitat promotora: As. Haribala / Haribala
Drought area development trust
Subvenció: 14.770,09 euros

País: El Salvador
Entitat promotora: Fundació Josep Comaposada / CTD-Central de trabajadores democráticos /
INELSA-asociación instituto para un nuevo
El Salvador
Subvenció: 2.000,00 euros

Millora en la gestió i aprofitament
dels recursos hídrics

Construcció d’un pou, distribució d’aigua
i producció hortícola a Sandaga

País: Índia
Entitat promotora: Fundación Vicente Ferrer
Subvenció: 27.585,25 euros

País: Senegal
Entitat promotora: As. d’Ajut Social i Cultural
al Senegal Sandaga
Subvenció: 10.000,00 euros

Cafè, cacau i cítrics sota els arbres
dels camperols de la vall del riu Yacaumbi
(cafcacit)
País: Equador
Entitat promotora: Creu Roja Catalunya-Mataró
/ Cruz Roja Ecuatoriana
Subvenció: 26.947,86
“MOI AUSSI!” una proposta de formació, més
enllà de l’analfabetisme, per assegurar l’accés
a activitats productives per a cinc grups de
dones de la zona rural d’Ouème-Plateau
País: Benín
Entitat promotora: VOLS-Voluntariat Solidari /
Institut des filles de Marie Auxiliatricede Marie
Auxiliatrice
Subvenció: 10.789,87 euros
Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne a Guatemala
País: Guatemala
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat /
INESICG-Instituto de Estudios Sindicales, indígenas y campesinos de Guatemala
Subvenció: 2.000,00 euros

Assistències tècniques a Oussouye i formació
País: Senegal
Entitat promotora: Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 3.300,00 euros
Enfortiment dels agents locals de la
regió Upper River, Base
País: Gàmbia
Entitat promotora: Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 1.982,61 euros

CAMPANYES
D’EMERGÈNCIA
Resposta als efectes del Tifó Hayian
País: Filipines
Entitat promotora: Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 4.500,00 euros
Resposta als efectes de l’huracà Manuel
a la Muntanya de Guerrero
País: Mèxic
Entitat promotora: Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 4.500,00 euros
Resposta als efectes de l’ona tropical
número 3: Enfortiment del Sistema
de Protecció Civil del Municipi de
Puerto Cabezas-Bilwi
País: Nicaragua
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 4.500,00 euros
Suport a la població afectada
per la guerra civil

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

País: Síria
Entitat promotora: Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament / Creu Roja
Subvenció: 6.000,00 euros

País: Marroc
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 2.176,67

Resposta a la crisi humanitària
als Campaments de Refugiats Sahrauís
de Tindouf

Agenda Llatinoamericana 2014 Projecte de campanya 2013

País: Sàhara
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 5.171,00 euros

País: Catalunya / Nicaragua
Entitat promotora: Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 7.000,00 euros

RESUM DE PROJECTES /
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PROJECTES
DE SENSIBILITZACIÓ
Cinema i Pau - Activitats educatives
i de sensibilització per la Pau
País: Catalunya (Mataró)
Entitat promotora: Assemblea de
Cooperació per la Pau
Subvenció: 9.000,00 euros
Programa anual del Centre de Solidaritat
i Cooperació La Peixateria 2013
País: Catalunya (Mataró)
Entitat promotora: Fundació Privada Grup
Tercer Món Mataró
Subvenció: 10.500,00 euros
Colònies infantils sahrauís 2013
País: Catalunya (Mataró)
Entitat promotora: Solidaritat Sahrauí
de Mataró
Subvenció: 12.000,00 euros

PROJECTES
RESUM DE PROJECTES
DE SENSIBILITZACIÓ
/
/

/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN / 17

16

DONES DE MUSA CAMINANT
CAP AL BON VIURE DE
LES SEVES FAMÍLIES I
COMUNITATS
Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PRIVADA
GRUP TERCER MÓN – MATARÓ / MUSA A.C. –
ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA UNIÓN DE
EJIDOS DE LA SELVA
País: MÈXIC
Cost total del projecte: 355.002,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 27.500,22 euros

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

PROJECTES
DE COOPERACIÓ

La proposta és el resultat de dos processos: un, centrat en la Planificació estratègica portada a terme de
2009 a 2011 i l’altre, en l’avaluació global de dos
projectes anteriors de MUSA, duta a terme el 2012.
Aquests dos processos han portat a definir les característiques per a aquesta intervenció. En aquest
sentit, i prenent les recomanacions dels resultats de
l’avaluació del projecte MUSA, es pretén augmentar
tant la cobertura de treball, com la base social, que
inclogui no només dones, sinó també homes i nens i
nenes; endegar un programa formatiu que afavoreixi
el respecte als drets de les dones.
El projecte aborda cinc eixos estratègics, que tenen
l’objectiu d’avançar cap a la consolidació d’un projecte integral que contribueixi al bon viure de les
dones de MUSA, les seves famílies i comunitats,
també com el d’altres organitzacions i grups de dones que tinguin presència a la regió.
• Eix estratègic 1. Participació i incidència: creació d’un espai de formació i capacitació per a les
dones de MUSA i altres organitzacions i col·lectius
de dones.
• Eix estratègic 2. Sobirania alimentària i economia social i solidària: impuls i enfortiment de processos socioproductius, horts integrals i processament d’aliments.
• Eix estratègic 3. Sanejament ambiental i salut
preventiva: generació de mecanismes adequats
per a la implementació, l’ús i la construcció de
tecnologies apropiades per al sanejament ambiental i per a la prevenció de malalties (estufes, forns,
latrines, dipòsits d’aigua de pluja...)

• Eix estratègic 4. Formació de joves: continuïtat
de la iniciativa de fa tres anys de formació de lideratges juvenils, i creació d’espais culturals i de
desenvolupament personal.
• Eix estratègic 5. Comunicació i difusió: aquesta àrea és un repte i es considera indispensable
per assolir una incidència més gran de la tasca de
MUSA. Consisteix a crear materials educatius interculturals que recullin l’activitat de l’organització i que aportin aprenentatges a altres iniciatives
similars en altres comunitats i regions.
Alhora, es preveu enfortir el nivell organitzatiu per
poder gestionar altres recursos per dur a terme el
projecte, com també sistematitzar el procés de treball de MUSA perquè pugui servir per fer l’anàlisi de
l’experiència i per millorar l’activitat i afavorir espais
d’intercanvi.

PROJECTES DE COOPERACIÓ /
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CONSTRUCCIÓ D’UN
LOCAL POLIVALENT:
FORMACIÓ I SOSTENIMENT
DE LES RESIDÈNCIES

TALLERS DE BORIS,
CASA COMUNAL
BORIS VEGA
Managua

Entitat/s promotora/es: COL·LECTIU DE
TEATRE EPMA

Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ D’AMICS
DEL BISBE JOAN GODAYOL / ASSOCIACIÓ
MUSUQ ILLARY

País: NICARAGUA
Cost total del projecte: 156.554,25 euros
Aportació de l’Ajuntament: 34.749,67 euros

País: PERÚ
Cost total del projecte: 130.815,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 48,235,00 euros

El barri Boris Vega d’Estelí és un reflex de la situació actual de Nicaragua, caracteritzada per una gran
inflació, alt índex de població a l’atur, inseguretat
ciutadana i elevat índex de consum de drogues entre
la població adolescent.

L’Asociación Civil Musuq Illari neix per iniciativa
d’algunes persones que, animades per l’Associació
d’Amics del Bisbe Joan Godayol, tenen la intenció
compartida de continuar la tasca de promoció humana i enfortiment de la dignitat d’homes i dones
quítxues i aimara de l’altiplà peruà.

En aquest context treballa la Comisión de Desarrollo Comunal i el projecte presentat emana d’aquesta
situació. El projecte, que és continuïtat del projecte 1876, aprovat pel mateix Ajuntament de Mataró,
pretén oferir formació als joves del barri per tal que,
en un futur, puguin estar capacitats per incorporarse a la vida laboral.

El projecte, que és continuïtat de projectes anteriors
(1373 i 1785), dóna suport als infants i joves provinents d’Ayaviri que es desplacen fins a la ciutat de
Juliaca per estudiar. En aquest sentit, a través dels
projectes anteriors es van poder crear les residències
d’estudiants: Residencia Estudiantil Diácono Nelio
Quispe Garcés a Ollachea, Residencia Estudiantil
Don Bosco a Juliaca, i Residencia Estudiantil Isabel
Choque, també a Juliaca.
El projecte preveu la construcció d’un local polivalent, que s’ubicarà als terrenys de la Residencia de
Estudiantes Isabel Choque, en una àrea de 2,500
m2 donats pel municipi de Juliaca i ja registrats a
nom de la contrapart. En tot cas, es tracta d’una
iniciativa per aconseguir l’autososteniment de les
residències d’estudiants. Així, s’utilitzarà per fer-hi
conferències, reunions i cursos per a agents socials i
pastorals, cursos de capacitació laboral i de promoció dels drets humans, jornades juvenils, trobades
i reunions socials, convivències, trobades per a organitzacions governamentals i per a ONG, formació
per a dones, tot potenciant i reconeixent les seves
capacitats des de la perspectiva de gènere.
El local es llogarà per a tots aquests actes per un import que permeti cobrir les despeses generades per
l’ús i per mantenir, en gran part, les residències. En
aquest sentit, el projecte tindrà la participació dels

PROJECTES DE COOPERACIÓ /

joves, que faran el manteniment del local (neteja,
adequació segons el tipus d’acte, col·laboració en
l’administració...). Tindran responsabilitats diverses
que els permetin una implicació més gran i una presa de consciència, com a part de la seva formació
integral. Es pretén promoure, a partir d’aquesta implicació, la formació dels joves (nois i noies) com a
veritables actors de la cooperació, per tal que siguin
elements actius per a l’eradicació de la pobresa cultural i per vigoritzar el respecte dels drets humans i
el medi ambient.
L’aportació rebuda de l’Ajuntament es dedicarà íntegrament a la construcció de l’edifici de la Sala Polivalent, que serà insuficient i, per tant, se sol·licitarà
ampliació del projecte.

En aquest sentit, es pretén construir un espai on
poder donar opcions laborals a través de cursos de
capacitació, i que els joves trobin sortides que no
siguin nocives ni per a la comunitat ni per a ells mateixos. El projecte també inclou la rehabilitació del
camp de futbol situat als preescolars del Boris, finançat per l’Associació Catalana de Solidaritat amb
Nicaragua i Centreamèrica de Nou Barris.
El mètode a seguir es basa en la tríada “pensamentsentiment-conducta” de teràpia cognitiva conductual per aconseguir desmuntar creences errònies
que provoquen conductes inadequades alhora que
es milloren les condicions de l’entorn.
Es preveu organitzar diferents tallers per a la formació dels joves com: electricitat residencial,ceràmica
artesanal, de soldaruda, d’ebenisteria, de costura i
manualitats i bijuteria. En aquests tallers s’oferirà
aliments als joves durant la jornada lectiva.

A més, el projecte “Salvando el Nido” va aconseguir la implicació del municipi d’Estelí, el qual es va
comprometre a col·laborar en diversos aspectes del
barri, com la millora del carrer principal.
Durant l’any 2013 s’han establert vincles amb INTAE i s’han aconseguit beques d’estudis de diferents
disciplines per a uns 12 joves.
Durant aquest anys s’ha consolidat el grups de circ
que ha realitzat una gira per diferents pobles. I continuen la resta d’activitats.
S’ha recuperat el grup psicosocial i s’estableix contactes amb la Casa del Adolescente i es fan activitats conjuntes.

Els beneficiaris directes seran 150 joves matriculats
als cursos i 210 jugadors de futbol que faran esport
del barri Boris Vega i La Chiriza.

PROJECTES DE COOPERACIÓ /
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DESENVOLUPAMENT
LOCAL DE LA COMUNITAT
RURAL DE LOS GUINEOS

República
Dominicana

Santo Domingo

Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ AMICS DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS POBLES / VICÀRIA EPISCOPAL
DE PASTORAL SOCIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE SANTO DOMINGO

País: NICARAGUA
Cost total del projecte: 65.152,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 29.574,85 euros

El projecte consisteix en una intervenció per millorar
la integració social de les persones amb discapacitat
a través de:

Durant els darrers anys, a la zona de Los Guineos
(província de Monte Plata) s’han iniciat diversos
projectes a càrrec de la Vicaría de Santo Domingo
amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de la
República Dominicana per al Desenvolupament dels
Pobles.

• Desenvolupament d’habilitats i eines personals
mitjançant activitats de teràpies individuals i tallers
ocupacionals. També es preveuen assemblees formatives mensuals amb metodologia d’educació popular
on es tracten diferents temes (apoderament, ciutadania, parlar en públic, relacions humanes, incidència política, legislació relativa a les Persones amb
Disminució - PaD, etc.) A més, es preveu la consolidació dels nuclis de base als barris, amb periodicitat
mensual, ampliant de 7 a 10 barris l’organització de
nuclis. Cada nucli convoca un grup de 10 persones
de mitjana i les trobades són per compartir de manera més personal i individualitzada l’experiència de
vida, el procés personal, fomentar l’amistat i ajuda
mútua, relacionar-se amb les famílies, etc.

El projecte és la continuïtat d’algunes d’aquestes
accions d’una manera més globalitzada per contribuir a millorar la qualitat de vida de la població de
la zona rural, tot trencant les dinàmiques de pobresa
i marginalització de la zona i contribuint al procés de
formació integral de les persones de les comunitats.

El projecte preveu tota la població, especialment els
grups més vulnerables (dones i infants) per respondre a algunes de les necessitats més immediates
que té la zona:
• Capacitació i formació maternoinfantil per a les
dones embarassades i mares amb fills menors de
6 anys.
• Gestió de les actes de naixement.
• Dotació de beques d’estudi per a alguns joves
amb capacitat per estudiar.

PROJECTES DE COOPERACIÓ /

Managua

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PRIVADA
EL MARESME PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ
FÍSICA / FRATER MASAYA - FRATERNIDAD
CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

País: REPÚBLICA DOMINICANA
Cost total del projecte: 208.336,24 euros
Aportació de l’Ajuntament: 38.841,30 euros

L’objectiu és que el treball que es dugui a terme
durant aquests quatre anys tingui prou pes perquè
pugui tenir continuïtat a partir de les capacitats de
la mateixa comunitat. La població de la zona està
repartida en nou comunitats: La Curva, La Cuchilla, Pepepérez, El Portón, El Cinco, El Llano, Piedra
Azul, El Camarón i Rancho Arriba.

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL PER
A PERSONES AMB
DISCAPACITAT A MASAYA

• Reforç escolar per a nens, alfabetització d’adults,
cursos i capacitació especialitzada segons els objectius de desenvolupament proposats.
• Atenció sanitària per a infants i adults, des
d’operatius mèdics puntuals i específics.
• Millora i adequació dels habitatges de persones
vulnerables com ancians, malalts, mares soles, vídues...
• Granja avícola
• Botiga d’aliments
• Adquisició d’una furgoneta per poder coordinar
totes les accions anteriors

• Enfortiment organitzatiu mitjançant el manteniment
d’una oficina oberta a temps complet, tramitació legal de la personalitat jurídica en un marc d’àmbit
nacional, un salt qualitatiu des de l’actual marc jurídic, que és d’àmbit local. Igualment, l’enfortiment
organitzatiu s’aconseguirà amb una campanya de divulgació ciutadana a través de la ràdio.

L’Alcaldia de Masaya ha arranjat l’entorn del projecte i la connexió entre el nou centre i el carrer
mitjançant rampes i asfaltat, ja que abans hi havia
uns marges impracticables.
Aquest projecte de rehabilitació s’ha elaborat de forma coordinada entre FRATER, l’Alcaldía de Masaya,
les Comunidades Cristianas de Base i Bufete Popular “Boris Vega”.

• Rehabilitació i equipament de locals amb adaptació a les normes d’accessibilitat per establir una
seu o centre social de PaD on poder desenvolupar
activitats pròpies del sector (assemblees, tallers,
espais terapèutics, reunions, etc.). Seria el Centro
de Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad
del Municipio de Masaya.

PROJECTES DE COOPERACIÓ /
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
PEL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE I D’AUTOGESTIÓ
DEL CENTRE D’ACOLLIDA
DE KOILANKUNTLA
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Índia
Nova Delhi

El projecte executat ha millorat les condicions de
vida d’un total de 248 famílies agricultores de la
regió de Kadiri. Tot això s’ha fet mitjançant diferents
mesures dutes a terme en 3 fases, i amb la finalitat
de millorar la gestió i l’aprofitament dels recursos
hídrics tan escassos a la zona.

El projecte és continuïtat del 1366, que preveia la
construcció del centre d’acollida. En aquests moments, són necessaris altres equipaments per tal de
poder funcionar d’una manera efectiva i sostenible
i buscar la independència econòmica a curt termini
dels projectes d’Haribala Índia.
En aquest sentit, els equipaments que cal construir
seran respectuosos amb el medi ambient, es reutilitzaran els recursos i es reciclaran el residus i es
produiran energies renovables.
fer un seguiment a tots aquests joves, fins que trobin l’estabilitat necessària per poder desenvoluparse sense problemes.

• Un segon bloc serà l’equipament de la sala
d’ordinadors/biblioteca i la clínica, la qual cosa permetrà ampliar l’oferta de formació i educació per la
salut.

El cas de les noies encara és més problemàtic, perquè, com que no tenen família, es veurien obligades
a casar-se per subsistir (la societat rural índia és inflexible amb les tradicions familiars). Aquest apartament permetrà que puguin continuar estudiant o
formant-se fins a decidir el futur familiar.

• Una tercera actuació és l’ampliació de la granja i la
creació dels horts escolars que es faran als terrenys
que Haribala té al poble de Koilakuntla. Aquests
horts permetran proporcionar els aliments necessaris per ser cada any més autosuficients.

Pel que fa als joves amb discapacitats físiques o psicològiques també rebran una atenció especial i faran
una transició al món adult d’una manera gradual i
amb una supervisió especial (si cal, seran derivats a
centres especialitzats).

• La quarta actuació serà la creació d’apartaments
tutelats.

Després d’aquestes quatre actuacions, el projecte
ha de poder assolir uns nivells d’independència suficients per poder oferir els serveis als infants i als
joves de la zona, i on desenvolupar actuacions sense
dependre constantment de les aportacions externes.

El 2015 el Centre ja farà 5 anys que funciona i els
joves que arribin a la majoria d’edat no sempre seran
capaços de valer-se per si sols. Haribala ja no en
serà el tutor legal, però té la responsabilitat moral de
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Nova Delhi

País: ÍNDIA
Cost total del projecte: 169.722,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 27.585,25 euros

País: ÍNDIA
Cost total del projecte: 86.419,60 euros
Aportació de l’Ajuntament: 14.770,09 euros

• Un primer bloc d’actuacions preveu la construcció
d’un abocador, un compostador, un incinerador de
paper, una planta de biogàs, un dipòsit d’aigües pluvials i latrines de pou ventilat.

Índia

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ HARIBALA
/ HARIBALA DROUGHT AREA DEVELOPMENT
TRUST

Es preveuen quatre tipus d’actuacions:

MIILLORA EN LA GESTIÓ I
APROFITAMENT DELS
RECURSOS HÍDRICS I
DE LA PRODUCTIVITAT
DE LES TERRES DE CULTIU

D’una banda, i com a primera mesura duta a terme durant la primera fase del projecte, es van construir dos embassaments a la comunitat de Gollapalli
Thanda, en comptes d’un de sol, com estava previst
inicialment. Finalment 17 famílies, 10 més de les
previstes a l’inici, disposen d’aigua suficient per als
seus cultius, aigua provinent de les noves infraestructures construïdes i dels seus pous que s’han pogut reomplir.
D’altra banda, com a segona mesura proposada durant la segona fase del projecte, s’han beneficiat 6
famílies agricultores de la mateixa comunitat de Gollapalli Thanda amb la implantació de 6 sistemes
de reg per degoteig. Els sistemes estan alimentats
per plaques solars fotovoltaiques que els permeten
irrigar una superfície total de 38 acres i 1.200 noves
plantes de mango.

Amb l’execució d’aquestes 3 mesures i amb la feina que realitzen els diferents grups d’usuaris creats,
s’aconsegueix un aprofitament i una gestió eficaç
dels escassos recursos hídrics de la zona. D’aquesta
manera, les famílies agricultores beneficiàries de les
3 mesures estan millorant i incrementant les seves
collites i, conseqüentment, els seus ingressos, que
els permetran romandre a les seves comunitats sense haver d’emigrar a les ciutats ni buscar feines alternatives a l’agricultura.

Finalment, com a tercera mesura i en la tercera fase
del projecte encara en execució fins al mes d’agost
de 2014, s’estan beneficiant un total de 225 famílies agricultores de diferents comunitats rurals de la
regió de Kadiri, entre les quals es troba també la comunitat de Gollapalli Thanda, gràcies a la implantació de 225 equips de reg per aspersió que permetran
la irrigació d’un total de 562,50 acres de terreny.
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MOI AUSSI! UNA PROPOSTA
DE FORMACIÓ, MÉS ENLLÀ DE
L’ANALFABETISME, PER ASSEGURAR L’ACCÉS A ACTIVITATS
PRODUCTIVES PER A CINC
GRUPS DE DONES DE LA ZONA
RURAL D’OUÈME-PLATEAU
Entitat/s promotora/es: VOLS-VOLUNTARIAT
SOLIDARI / INSTITUT DES FILLES DE MARIE
AUXILIATRICE (SALESIANES DON BOSCO)
País: BENÍN
Cost total del projecte: 142.365,46 euros
Aportació de l’Ajuntament: 10.789,87 euros
Cotonou, ciutat portuària amb un dels mercats més
importants de la regió, Dontakpa, rep població dels
pobles més petits, que busca oportunitats. En molts
casos, però, acaben sent víctimes d’abusos. A les
zones rurals, on les famílies no tenen recursos, poder enviar una nena a la capital pot ser una font
d’ingressos.
Amb voluntat de posar en marxa projectes preventius, l’IFMA fa tres anys va començar a treballar a
l’àrea d’influència de Cotonou, en particular al districte d’Ouémé-Plateau. Concretament, s’ha posat
en marxa una granja com a centre de producció i formació, s’ha iniciat una campanya de sensibilització
en drets de les dones, els nens i les nenes en més
de 20 pobles. Cinc d’aquests pobles hi van mostrar
especial interès i han consolidat un grup de fins a 20
dones compromeses i organitzades.
El projecte pretén poder augmentar el nivell formatiu dels grups de dones per poder assegurar la implementació de diverses activitats productives als pobles (horts, pollastres, arròs, elaboració de sabó...)
com a font d’ingressos per a les seves famílies.
S’impartiran formacions teòriques i pràctiques sobre
producció i la gestió necessària amb mètodes adaptats al seu nivell d’analfabetisme.
L’apoderament de les dones passa per la implicació
dels homes, els caps de les comunitats, de les escoles... de tota la comunitat perquè el canvi sigui
possible.
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ENFORTIMENT DELS
MECANISMES DE PROMOCIÓ,
PROTECCIÓ I DEFENSA DEL
TREBALL DIGNE A GUATEMALA

Benín

Porto-novo

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT / INESICG-INSTITUTO DE ESTUDIOS SINDICALES, INDÍGENAS Y CAMPESINOS
DE GUATEMALA, pertanyent al MSICG - MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO
GUATEMALTECO

Guatemala

Guatemala

País: GUATEMALA
Cost total del projecte: 101.965,71 euros
Aportació de l’Ajuntament: 2.000,00 euros
L’OIT ha definit el concepte de treball digne com a
font de dignitat personal, estabilitat familiar, pau a
la comunitat, democràcies que actuïn en benefici de
tothom i com a creixement econòmic que augmenti
les oportunitats de treball productiu i desenvolupament de les empreses. Així, el treball productiu i el
treball digne són elements fonamentals per aconseguir una globalització justa, reduir la pobresa i obtenir
el desenvolupament equitatiu, inclusiu i sostenible.
En aquest context, el projecte pretén enfortir els mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne a Guatemala, a través de la promoció del
reconeixement i respecte dels drets dels treballadors
i treballadores com a objectiu estratègic de l’OIT, tot
prioritzant els sectors socials més desprotegits i les
dones treballadores, mitjançant la cerca de mecanismes d’inclusió social i l’enfortiment de les eines
de defensa d’aquets drets.
Posar en pràctica el treball digne es basa en quatre
objectius estratègics de l’OIT que tenen com a objectiu transversal la igualtat de gènere. Es farà tenint
en compte els eixos de treball següents:
• Previsió d’incrementar les capacitats tècniques
i elevar els coneixements de treballadors i treballadores perquè disposin dels mitjans que els permetin exercir els seus drets i defensar els seus interessos. Això es farà a través de quatre tallers de
formació en què participaran 100 representants
sindicals.

• Previsió de millorar els nivells de comunicació
interna i externa de les organitzacions sindicals de
Guatemala.
• Previsió d’elevar els nivells d’autosostenibilitat
del moviment sindical de Guatemala, a través de
plans que prevegin la introducció de noves formes
de cooperació, de prestació de serveis, com ara
models de descompte o diversificació de fonts
d’ingressos.
• Voluntat d’incrementar la qualitat i la quantitat
de la participació de les organitzacions sindicals
en les seves realitats polítiques i socials, en els
àmbits de promoció del treball digne.
• Voluntat de consolidar una línia d’assessoria jurídica per a la defensa dels drets humans laborals
com a mecanisme que possibiliti l’accés a la justícia a treballadors i treballadores per denunciar-ne
les violacions.
• Previsió d’ampliar la representativitat de les organitzacions sindicals de Guatemala, mitjançant
el suport als sectors socials més desprotegits: moviment camperol, juvenil i, especialment, els dones treballadores.
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CAFÈ, CACAU I CÍTRICS SOTA
ELS ARBRES DELS CAMPEROLS
DE LA VALL DEL RIU
YACAUMBI (CAFCACIT)

CONSTRUCCIÓ D’UN POU,
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA I
PRODUCCIÓ HORTÍCOLA
A SANDAGA

Entitat/s promotora/es: CREU ROJA CATALUNYA MATARÓ / CRUZ ROJA ECUATORIANA

Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ D´AJUT
SOCIAL I CULTURAL AL SENEGAL “SANDAGA”

País: EQUADOR
Cost total del projecte: 167.679,02 euros
Aportació de l’Ajuntament: 26.947,86 euros

País: SENEGAL
Cost total del projecte: 323.678,20 euros
Aportació de l’Ajuntament: 10.000,00 euros
L’any 2006 l’Ajuntament de Mataró va organitzar
un curs de cooperació al codesenvolupament coordinat pel Fons Català. El curs s’adreçava especialment al col·lectiu immigrant organitzat de la ciutat.
L’objectiu principal consistia a formular una proposta de treball amb algun grup d’immigrants.

El projecte proposa l’enfortiment de les capacitats
productives de les comunitats en relació amb els cultius de cafè, cacau i cítrics per millorar els ingressos
econòmics de 200 persones (40 famílies), els mitjans de subsistència i les condicions de vida de les
quals es troben molt afectats.

Aquest projecte és el resultat d’aquest curs i implica l’Associació d’Ajut Social i Cultural de Sandaga
(AASCS), que aplega persones procedents del poble
de Sandaga, situat al sud del Senegal, a la regió
de Kolda. Sandaga, com tota la regió de Kolda, té
condicions mediambientals favorables per al cultiu
d’hortalisses. Però la zona es caracteritza per una
estació seca que dura vuit mesos que fa que els pous
s’assequin i la població tingui dificultats de subministrament d’aigua. L’agricultura és la principal font
d’ingressos de la població i constitueix un 85% de
les rendes de les famílies.

La baixa producció dels cultius de cafè, cacau i cítrics és causada pel deteriorament dels sòls i per
l’inadequat ús dels cultius i plantacions. El mal ús de
pesticides deriven en l’afectació de la salut de tots
els habitants de la vall.
Constitueix una estratègia de desenvolupament comunitari, orientada a la mobilització del potencial
productiu de les comunitats per al propi benefici.
Alhora, impulsa processos ecològics per a la producció de cultius, tot propiciant la conservació del medi
ambient i la millora de les condicions de salut de la
població.
El projecte pretén millorar la vida dels camperols i les
seves famílies, habitants de la vall del riu Yacuambi,
a través de tres components:
• Es crearan espais de capacitació mitjançant la
construcció de vivers agroforestals comunitaris,
que serviran de models replicants per als habitants
de les comunitats (un per comunitat involucrada). Els beneficiaris aprendran a generar varietats
d’espècies millorades, amb noves tècniques (propagació i empelts) per a la utilització de les seves
plantacions.
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• Els beneficiaris aplicaran els coneixements adquirits sobre cultius agroecològics orgànics millorats
(cafè, cacau i cítrics) i sistemes agroforestals a les
seves plantacions.
• Es farà prevenció de riscos ambientals a través
de la implementació del pla de maneig ambiental,
tallers adreçats a autoritats i habitants de tota la
zona d’influència del projecte.

En aquest projecte, que s’executarà amb la coordinació tècnica d’AFDEK (Association pour la Formation,
le Développement Culturel de la Région de Kolda)
se centra en la construcció d’un pou i l’habilitació
d’una superfície de 16 hectàrees per al desenvolupament d’activitats agrícoles.
El projecte, a més, preveu l’equipament del pou per
garantir la distribució d’aigua potable al poble i la
construcció de 60 dipòsits d’aigua en el perímetre
de regadiu. A banda de les infraestructures previstes, es preveu incidir en altres àmbits necessaris,
com la formació i la capacitació de l’entitat, contrapart natural dels immigrants, Association Soninkara
pour le Développement du Village de Sandaga, la
millora de la producció agrícola de la zona, la introducció dels cultius de regadiu, etc.

L’any 2013, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc de la Comissió de Municipalisme, es va acordar crear un grup de treball temàtic
sobre gestió pública de l’aigua.
Un dels mandats de la Comissió de Municipalisme
i del Grup Temàtic sobre Aigua és la promoció de
la cultura de l’avaluació a través de la realització i
difusió d’avaluacions conjuntes i mixtes de projectes d’aigua i sanejament. És en aquest marc que,
en coordinació amb l’Àrea d’Àfrica Subsahariana del
Fons Català, es va identificar aquest projecte.
El dimarts 9 d’abril es va fer l’acte de presentació
de la finalització de la construcció del pou al Centre
Cívic de Cerdanyola.
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ESCOLA PER AL
TREBALL DECENT
D’EL SALVADOR

El Salvador

San Salvador

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA - SINDICALISTES SOLIDARIS /
CTD-CENTRAL DE TRABAJADORES
DEMOCRÁTICOS / INELSA-ASOCIACIÓN
INSTITUTO PARA UN NUEVO EL SALVADOR

ENFORTIMENT DE CAPACITATS
EN GESTIÓ D’ORGANITZACIONS
COMUNITÀRIES DE BASE
(OCB) A LES REGIONS DE
KOLDA I ZIGUINCHOR
Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

País: EL SALVADOR
Cost total del projecte: 88.303,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 2.000,00 euros

País: SENEGAL
Cost total del projecte: 50.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 3.300,00 euros

El projecte consisteix en la creació d’un centre formatiu que oferirà programes de formació a joves
líders sindicals i socials (o amb possibilitat de serho). Els aportarà els instruments i les capacitats necessàries per poder exercir la tasca sindical i social,
orientada a la consecució del treball decent promogut per l’OIT-Organització Internacional del Treball i
la CSI-Confederació Internacional Sindical. També
es vol aprofundir en la participació democràtica en
el si de les organitzacions sindicals.

El projecte s’emmarca en el pla de suport de la cooperació local catalana al Senegal, concretament a
l’enfortiment de les Organitzacions Comunitàries de
Base (OCB).

La contrapart que coordinarà totes les activitats del
projecte és la CTD-Central de Trabajadores Democráticos, central sindical majoritària i en permanent
ascens al llarg dels dos darrers anys.

El projecte s’executarà a les regions de Kolda i Ziguinchor. Una sessió oberta a cada regió. El projecte
també preveu el seguiment de quatre associacions
que el Grup de Treball Senegal consideri estratègiques durant un any.

La gestió administrativa la farà INELSA. Durant el
primer any, es preveu habilitar el centre a la tercera planta de la seu de la CTD a San Salvador (300
m2), crear l’equip de direcció, contractar un equip
de formació i administració de l’escola, elaborar el
programa i els mòduls formatius del primer nivell de
formació i implementar la primera fase de formació
seqüencial a un grup no inferior de 300 líders sindicals i socials (mínims de 40%).
Sindicalistes solidaris participarà en el comitè de direcció de l’escola i s’integrarà en l’equip de formació
sindical aportant un formador en experiència.
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Es tracta de formar i capacitar els membres d’aquestes
organitzacions per gestionar-les i dinamitzar-les, perquè puguin ser actors de desenvolupament de la
seva regió i via d’interlocució amb les associacions
d’immigrants d’origen senegalès de Catalunya.

L’objectiu general del projecte és millorar la governança local a través de l’enfortiment de capacitats
Organitzacions Comunitàries de Base (OCB) a les regions de Kolda i Ziguinchor
Els objectius específics, són:
• Millorar les capacitats de les Organitzacions Comunitàries de Base (OCB) a les regions de Kolda i
Ziguinchor, en gestió d’organitzacions i els àmbits de
planificació i gestió de les pròpies associacions.
• Esdevenir una via d’interlocució vàlida i capacitada
entre les associacions d’immigrants d’origen senegalès de Catalunya i les autoritats locals senegaleses.
Els beneficiaris directes són membres de diverses
OCB de Kolda i Ziguinchor. Els beneficiaris indirectes
són tota la població de les regions implicades. També
s’hi implicarà les associacions d’immigrants d’origen
senegalès de Catalunya.
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Gàmbia

Bajul

Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: GÀMBIA
Cost total del projecte: 58.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 1.928,61 euros

El projecte s’emmarca en el pla de suport a la cooperació local catalana amb Gàmbia, impulsat pel Fons
Català amb la col·laboració de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament-ACCD, que té com
a objectiu general millorar la coordinació i resultats
de la cooperació municipal catalana amb Gàmbia.
El projecte sorgeix de la demanda dels ajuntaments
catalans que cooperen amb Gàmbia per enfortir les
capacitats locals de les contraparts i de les institucions locals amb qui es realitzen els projectes al
terreny, així com de les prioritats identificades pels
propis agents locals de la regió Upper River, Basse,
durant els viatges de seguiment i identificació que
ha dut a terme el Fons Català.
La institució responsable del projecte, Governance
and Development Management Services, té un coneixement aprofundit dels reptes de la governança
local i del procés de descentralització gambià i ha
participat en projectes de formació d’agents locals,
autoritats locals i societat civil, amb el sistema de
Nacions Unides, el Banc Mundial i la Comunitat
Econòmica d’Estats d’Àfrica Occidental. A banda
d’aquesta contrapart, el projecte es realitza en concertació amb l’Associació Gambiana d’Autoritats i
Governs Locals (GALGA), l’Area Council de Basse
com a representació del govern local de la regió, així
com amb la Federació d’ONG Gambianes TANGO
com a representació de la societat civil.
En aquest sentit, l’objectiu general és millorar la governança local i enfortir els agents locals de la regió
Upper River, Basse. Quant als objectius específics,
cal destacar:
• Enfortir les capacitats de les institucions locals i
de la societat civil de la regió d’Upper River.
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• Desenvolupar les competències dels agents locals
en matèria de planificació territorial i financera, descentralització, desenvolupament comunitari i gestió
de projectes.
Els beneficiaris directes són 30 agents locals de la
regió Upper River (representants de la societat civil,
càrrecs electes i personal tècnic de l’Area Council de
Basse i membres del Comitè de Desenvolupament
de Basse). Els beneficiaris indirectes són la població
de la Regió Upper River que es beneficia dels projectes desenvolupats per els agents locals de la regió.
Es preveu que una part dels agents locals beneficiaris de la formació siguin les mateixes contraparts
dels projectes de cooperació dels municipis catalans, per tal de millorar la gestió i els seguiment dels
projectes al terreny.
La durada prevista del projecte és d’un any a partir
de la data d’inici de les activitats. El projecte es
divideix en dues fases:
• Fase 1. Diagnòstic organitzacional i identificació
de les necessitats de formació de manera participativa amb els agents locals de la regió (2 mesos)
• Fase 2. Execució del cicle de formació i avaluació
(10 mesos)
Segons l’interès i les possibilitats dels municipis
que participen en el projecte, es preveu la participació dels càrrecs electes i tècnics municipals en un
dels mòduls de formació a la regió Upper River, per
fomentar una cooperació tècnica i directa.
El 20 d’abril es va organitzar una trobada entre municipis catalans i associacions del col·lectiu gambià
a Catalunya a Blanes.

SUPORT A LA PARTICIPACIÓ
DE LA DONA EN LA GOVERNANÇA LOCAL A TRAVÉS
DE LA CREACIÓ I POSADA
EN FUNCIONAMENT DE LES
COMISSIONS DE PARITAT I
D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
ALS MUNICIPIS RURALS DE LA
REGIÓ DE TÀNGER -TETUAN
Entitat/s promotora/es: CONSEIL RÉGIONAL
TANGER-TETOUAN / FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: MARROC
Cost total del projecte: 275.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 2.176,67 euros
El projecte s’emmarca al si del Grup de Treball Marroc
de la Comissió de Codesenvolupament que té com a
objectiu millorar la coordinació, eficàcia i resultats de
la cooperació municipal catalana al Marroc.
El projecte supramunicipal pretén fer convergir els
esforços dels diferents municipis que cooperen amb
el Marroc cap a un projecte comú que promogui ,a la
vegada, la cooperació tècnica i tingui en compte el
factor del codesenvolupament, implicant també els
col·lectius d’origen marroquí residents a Catalunya.
El projecte sorgeix dels viatges d’identificació realitzats pel Fons Català al Marroc, i es tracta d’un
projecte que respon a les prioritats definides pels
agents locals de la regió de Tànger- Tetuan a través
de la metodologia del Programa ART GOLD Marroc
del PNUD, com a element clau per a la consolidació
del procés de descentralització marroquí.
L’objectiu general del projecte és contribuir a la millora de les condicions de vida i de la situació social i
econòmica de les joves residents en l’àmbit rural per
permetre’ls l’assoliment d’un nivell més adaptat de
desenvolupament humà. Els objectius específics són
enfortir les capacitats de les comunes rurals i garan-

Marroc
Rabat

tir la creació de les Comissions de Paritat i d’Igualtat
d’Oportunitats segons la llei municipal del Marroc.
La població beneficiària directa són 132.175 noies
joves de 10 a 19 anys del conjunt de comunes rurals de la regió de Tànger-Tetuan. Els agents locals
beneficiaris directes són els membres 98 comunes
rurals de la regió de Tànger-Tetuan (representants
dels municipis, tècnics municipals i representants
de la societat civil).
Es preveu que una part dels municipis rurals i
agents locals beneficiaris siguin les mateixes contraparts dels projectes de cooperació o de codesenvolupament dels municipis catalans, per tal d’implicar
també les entitats catalanes al projecte.
La setmana de 6 al 10 de maig es va rebre la visita
d’una delegació de la regió de Tànger-Tetuan, amb
l’objectiu de conèixer les polítiques locals d’igualtat
implementades pels municipis catalans i intercanviar experiències i visions sobre les polítiques de
paritat i d’igualtat d’oportunitats amb ONG i associacions del col·lectiu d’origen marroquí.
Els dies 11,12 i 13 de juny es va fer una formació a
Tànger adreçada a l’equip tècnic del projecte per a
l’acompanyament als comitès tècnics de les Comissions de Paritat i la creació dels plans.
Mataró va ser un dels municipis que va acollir la
delegació del Marroc el mes de maig. També va participar a l’intercanvi tècnic al Marroc a través de la
tècnica de programes de dona.
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AGENDA LLATINOAMERICANA
MUNDIAL 2014 - PROJECTE
DE CAMPANYA 2013
Entitat/s promotora/es: COMISSIÓ DE
L’AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL
País: CATALUNYA - NICARAGUA / AMÈRICA /
CENTREAMÈRICA
Cost total del projecte: 55.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 7.000 euros
L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa que té tres finalitats: ser una eina educativa,
esdevenir una font d’informació i servir com a dietari. S’edita a 30 països i es publica en 10 llengües
diferents.
Cada any s’edita sota un lema diferent, que vol fer
reflexions al voltant de temes diversos: el gènere,
l’economia, l’ecologia, la cultura, la política mundial, la religió... És el llibre llatinoamericà més llegit.
El projecte contempla dos pilars bàsics: la campanya de sensibilització i l’Anada i Tornada. La primera
vol donar a conèixer el lema i els materials didàctics
que l’acompanyen: el que s’editen cada any, el Calendari Solidari i el punt de llibre; els que ja existeixen i se segueixen distribuint, com l’Agenda de Don
Paulo, el Mapa de Peters per una mirada més justa
del món, el Mapa de la Vergonya, el Darrer Discurs,
la Carta de la Terra, el DVD dels 15 anys de Reevolució, l’exposició de la història de l’Agenda, el
CD amb textos de l’Agenda, el CD amb cançons que
sintonitzen amb la ideologia de l’Agenda, el Llibre
Antològic dels 20 anys (edició en castellà, en català
i la de Nicaragua), el Llibre (digital i imprimible)
d’Orientacions Pedagògiques i Recursos Didàctics i
la sèrie documental l’Excusa amb la guia pedagògica
que l’acompanya. Tots aquests materials es treballen a les escoles, als centres d’educació no formal,
a les presentacions que fan els diversos col·lectius
de base, a les biblioteques, a les associacions que
organitzen tallers, a les fires de solidaritat... Pel Calendari Solidari del 2014 hi ha un canvi significatiu fruit de la col·laboració amb les contraparts de
Llatinoamèrica, i és que es farà conjuntament amb
la Comissió de l’Equador. Així, s’han repartit les efemèrides i s’elaborarà una proposta intentant equilibrar continents, gènere i temàtiques.
Com a material de nova creació, s’editarà un recull
dels articles publicats a l’Agenda Llatinoamericana
des del 1992 fins al 2013. Aquesta és una iniciati-
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va a petició del Nucli Paulo Freire de la Universitat
de Girona (UdG). El col·lectiu agrupa persones de
dins i fora de la UdG compromeses a treballar per
divulgar l’herència de Paulo Freire, promoure i difondre el seu material, col·laborar amb les experiències i projectes que volen eradicar l’analfabetisme i
propagar l’Educació Popular i la Pedagogia Crítica i
Alliberadora. Aquest recull s’editarà en quatre toms.
S’utilitzarà pel fons bibliogràfic de totes aquelles
biblioteques que ho sol·licitin. Tot el material que
edita la Comissió, així com els que venen d’altres comissions, es pot trobar digitalitzat a la nostra pàgina
web www.llatinoamericana.org.
Totes aquestes feines i materials permeten que la
campanya d’Anada i Tornada segueixi tenint suport i
que es pugui continuar col·laborant econòmicament
i a altres nivells amb els col·lectius de base llatinoamericans. D’aquesta manera poden seguir editant
i distribuint l’Agenda. Un dels principals objectius
d’aquest any és fer una filmació del viatge, la producció de la qual derivarà en un documental amb
vocació pedagògica que vol intentar mostrar una
realitat: la de l’Amèrica Llatina que camina cap a
un món millor. Aquest audiovisual pretén donar-li
la volta al punt de vista habitual i donar veu a les
experiències transformadores. El documental es projectarà en espais públics de manera gratuïta i també
es penjarà a internet per a ser utilitzat lliurement.
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RESPOSTA ALS EFECTES
DEL TIFÓ HAYIAN A FILIPINES

Filipines
Manila

Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: FILIPINES
Cost total del projecte: FINANÇAMENT OBERT
Aportació de l’Ajuntament: 4.500,00 euros

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

PROJECTES
D’EMERGÈNCIA

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
fa una crida als ajuntaments catalans a sumar-se a
la resposta als efectes del tifó Hayian al seu pas per
Filipines.
El divendres 8 de novembre de 2013, sis illes de
l’arxipèlag de Filipines varen patir el pas del tifó Hayian que, amb una virulència de 5 sobre 5 a l’escala
Saffir-Simpson, va ocasionar considerables danys a
les ciutats i zones rurals de la regió.
Es considera el pitjor desastre natural que ha patit el
país i, tot i que encara no hi ha dades definitives de
la magnitud, es calcula que han perdut la vida més
de 10.000 persones i hi ha innombrables desapareguts. Segons les Nacions Unides, es calcula que
hi ha 620.000 persones desplaçades i més de 9,5
milions de persones afectades.
La comunitat internacional ha iniciat la mobilització
per tal que els organismes humanitaris de Nacions
Unides i altres organitzacions es coordinin amb el
govern de Filipines per donar resposta a l’emergència
amb la màxima rapidesa.
Tot i que el territori de Filipines es veu castigat per
una mitjana de 20 tifons cada any, la catàstrofe en
aquesta ocasió requereix mesures excepcionals.
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RESPOSTA ALS EFECTES
DE L’HURACÀ MANUEL A LA
MUNTANYA DE GUERRERO

Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: MÈXIC
Cost total del projecte: FINANÇAMENT OBERT
Aportació de l’Ajuntament: 4.500,00 euros
La Muntanya de Guerrero, territori històric dels pobles Na Savi, Nahuas i Mephaa, és avui l’escenari
d’un drama social, zona de desastre i d’emergència
humanitària. La regió està integrada per 19 municipis majoritàriament indígenes on l’huracà Manuel ha
causat greus danys a les infraestructures bàsiques i
a les vies de comunicació. Fins ara no s’han quantificat les pèrdues humanes ni materials atès que la
majoria de municipis de la zona alta estan incomunicats. La Muntanya de Guerrero sempre ha estat una
zona de risc humanitari. Les condicions de vida de la
població han estat en condicions d’iniquitat social.
La necessitat més gran que tenen és d’ajut per obrir
els camins, per portar-hi aigua potable i aliments.
Les tasques de rescat, prevenció i suport han recaigut en la societat civil, autoritats comunitàries,
comissaris, regidors, policia comunitària i la gent
que s’està organitzant per donar suport a la població
damnificada. La zona agrícola ha quedat devastada
per la crescuda dels rius. Els aliments escassegen.
La benzina s’ha acabat. Els bancs no funcionen. El
preu dels productes bàsics s’ha incrementat. No hi
ha un pla de contingència davant l’adversitat (mai
no n’hi ha hagut). No es va difondre massivament
de l’impacte de l’huracà, la població no va ser informada.
Després de la tempesta comencen els recomptes:
als municipis de la zona alta no hi ha brigades mèdiques, no hi ha medicaments, ni aliments, l’ajut no hi
arriba i la resposta recau en la pròpia població de la
Muntanya. L’atenció està posada únicament en els
centres urbans d’Acapulco o Chilpancingo.
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RESPOSTA ALS EFECTES
DE L’ONA TROPICAL
NÚMERO 3: ENFORTIMENT
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ
CIVIL DEL MUNICIPI DE
PUERTO CABEZAS-BILWI

Managua

Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: NICARAGUA
Cost total del projecte: FINANÇAMENT OBERT
Aportació de l’Ajuntament: 4.500,00 euros
Entre els dies 15 i 19 de juny, el municipi de Puerto
Cabezas-Bilwi (RAAN, Nicaragua) va patir el pas de
l’ona tropical número 3, que va ocasionar considerables danys en alguns barris urbans i en comunitats
rurals de la zona de Llano Norte. Tot i no tractar-se
d’un fenomen especialment destructiu, les pluges
continuades i la situació de vulnerabilitat en què
es troba bona part de la població van permetre que
moltes famílies perdessin collites imprescindibles
per a la subsistència.
L’acumulació d’aigua i el desbordament de latrines
també va facilitar la propagació de malalties respiratòries i gastrointestinals. Davant d’aquesta situació, el Comitè Municipal de Prevenció, Mitigació i
Atenció a Desastres (COMUPRED) de Puerto Cabezas va ser activat i va efectuar les primeres accions
d’atenció a les víctimes, evacuant les famílies en
risc i oferint albergs provisionals, a més de petites
intervencions focalitzades. Cal tenir en compte que
el municipi va quedar aïllat durant uns dies per la
pujada del riu Wawa, que travessa la via principal
d’accés terrestre des de Managua.
L’estat d’emergència que l’ona tropical va provocar
va tenir efectes molt localitzats però que a petita escala tenen àmplia repercussió per a moltes persones
i famílies. Malgrat que la resposta a l’emergència
més immediata va ser assumida per la pròpia xarxa
d’institucions locals, és evident que la situació creada no es pot deslligar de les dificultats inherents a
poblacions que viuen en zones de risc i d’alta vulnerabilitat, i que després del primer moment no poden
seguir rebent ajut. En aquest sentit, la necessitat de
reforçar els mecanismes de protecció civil amb més
mitjans esdevé imprescindible, ja que pot ser un

factor que ajudi a afrontar millor noves situacions en
un territori sotmès a fenòmens climàtics adversos.
El municipi de Puerto Cabezas manté agermanaments actius amb els municipis de Vilafranca del
Penedès i Sant Pere de Ribes. En aquest sentit,
s’obre aquesta campanya dirigida a tots els socis del
Fons Català per respondre a les necessitats específiques presentades per l’alcaldia de Puerto Cabezas i
que es concreten en instruments i materials (botes,
pales, GPS, mosquiteres, plàstics, etc.) que reforcin
el rol del COMUPRED i del sistema de protecció civil
del municipi per afrontar amb més garanties futures
emergències.
La prevenció i l’equipament dels organismes responsables milloraran la resposta immediata davant
qualsevol nou fenomen destructiu.
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SUPORT A LA POBLACIÓ
AFECTADA PER LA GUERRA
CIVIL A SÍRIA

Síria

Damasc

RESPOSTA A LA CRISI
HUMANITÀRIA ALS
CAMPAMENTS DE REFUGIATS
SAHRAUÍS DE TINDOUF

Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

País: SÍRIA
Cost total del projecte: FINANÇAMENT OBERT
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 euros

País: SÀHARA
Cost total del projecte: FINANÇAMENT OBERT
Aportació de l’Ajuntament: 5.171,00 euros

A més de dos anys de l’inici del conflicte a Síria
(gener 2011), la repressió continua i l’escenari és
de guerra civil entre el Govern de Síria i els seus
aliats (forces armades de Síria, el grup paramilitar
Shabiha, el Front Nacional Progressista i Hezbolà) i
a l’altra banda l’oposició siriana, representada per la
Coalició Nacional Síria (Exèrcit Lliure de Síria, Consell Nacional Siri, Consell Nacional Kurd). La campanya està centrada en el suport a les víctimes del
conflicte armat sirià.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, conjuntament amb la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí
(CCASPS), fa una crida als ajuntaments catalans a
sumar-se a la resposta davant la greu crisi humanitària que afecta els Campaments de Refugiats
Sahrauís de Tindouf (Algèria), a l’Àfrica Occidental.

La conseqüència més dramàtica són les pèrdues de
vides humanes. Les batalles a les ciutats i els bombardejos indiscriminats a barris residencials,han
causat milers de morts, ferits i una devastació total.
Segons dades de la ONU més de 100.000 persones
han perdut la vida. Els combats augmenten i cada
cop més persones fugen del conflicte. Segons dades
de la ONU hi ha quasi 8 milions de persones que necessiten ajut, dels quals 4,2 milions són desplaçats
interns. Milers de persones fugen de Síria cada dia,
cercant protecció als països veïns.
La situació ha esdevingut crítica. Les agències
d’ajut i els països d’acollida estan pràcticament al
límit de la seva capacitat per atendre el flux massiu
i constant de població refugiada. Segons dades de
l’ACNUR hi ha 1.982.984 de persones refugiades
a Líban (700.961), Jordània (521.899), Turquia
(440.768), Iraq (195.258), Egipte (109.809) i al
Nord d’Àfrica (14.289) al Marroc, Algèria i Líbia. La
situació s’ha agreujat davant la massacre del dia 21
d’agost de 2013.

Per la seva part, l’organització Metges sense Fronteres (MSF) va confirmar també dissabte la mort de
355 persones amb símptomes neurotòxics a la perifèria sud de Damasc, sense valorar qui va ser l’autor
de la matança.
La missió de les Nacions Unides ja ha enviat als inspectors que investigaran els suposats atacs químics
en el lloc dels fets. UNICEF i ACNUR han advertit
que tota una generació està en risc a Síria. Informen
que més de la meitat dels refugiats que fugen de
Síria són infants. Hi ha 1 milió d’infants refugiats i
3 milions d’infants en situació de risc dins de Síria.
En aquest sentit, el Fons Català fa una crida als
ajuntaments i institucions supramunicipals a sumarse a aquest procés de suport a la població civil siriana. Des del Fons Català es valorarà la millor forma
de canalitzar els recursos que els ajuntaments i les
administracions catalanes vulguin aportar-hi.

La crisi econòmica mundial, alimentària i nutricional, que afecta milions de persones a l’Àfrica
Occidental per una combinació de causes, com la
sequera persistent, els preus elevats dels aliments
i de les llavors, la disminució de les remeses, la degradació mediambiental, la inestabilitat política i els
desplaçaments de població, sumades a la pobresa
endèmica que pateix la regió i la vulnerabilitat,
s’agreuja als Campaments de Refugiats Sahrauís de
Rabouni.
En una situació de total dependència alimentària,
als Campaments l’alimentació bàsica diària estava
garantida en la seva major part per l’aportació dels
donants internacionals al PRRO (Protracted Relief
and Recovery Operation) del PAM (Programa Mundial d’Aliments de NNUU). Aquest programa es
completava amb altres d’àmbit més localitzat, com
el projecte Tarbies.

El finançament d’aquest programa s’ha vist afectat
greument per les disminucions de les aportacions
oficials a l’ajuda d’emergència, la qual cosa provoca, cada vegada de manera més freqüent, ruptures
d’estoc que impedeixen garantir una aportació calòrica mínima diària per als més de 150.000 refugiats dels Campaments de Rabouni, la majoria infants.
D’altra banda, la situació humanitària es complica a mesura que la inseguretat augmenta a Mali i
s’expandeix per tota la subregió. Des del Fons Català, la CCASPS i molts ajuntaments catalans es treballa des de fa anys per la resolució pacífica del conflicte del Sàhara Occidental, i per això no som aliens
al patiment que la prolongació d’aquesta situació
suposa especialment entre els refugiats i els desplaçats sahrauís, que en són les principals víctimes.

Segons dades de l’Observatori Sirià de Drets Humans
la xifra de morts en aquest atac químic és de 322
persones, entre elles 54 nens i 82 dones, i va acusar
directament el règim sirià d’haver comès la massacre.
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CICLE D’ACTIVITATS
EDUCATIVES I DE
SENSIBILITZACIÓ PER LA PAU
I LA COOPERACIÓ 2013
Entitat/s promotora/es: ASSEMBLEA DE
COOPERACIÓ PER LA PAU (ACPP)
Ciutat / País: MATARÓ / CATALUNYA
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00 euros

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

PROJECTES DE
SENSIBILITZACIÓ

L’objectiu principal del projecte és educar els joves
de Mataró entre 12 i 16 anys en la cultura de la pau
amb l’objectiu de contribuir a la seva formació com
a persones amb consciència de ciutadania global, i
que prenguin part activa en el procés de transformació social del nord i del sud.
Per aconseguir aquest objectiu, s’ha realitzat una
actuació global amb els joves de 12 a 16 anys de les
diferents branques formatives presents en 8 centres
de secundària al voltant de l’educació per la pau, en
el marc de l’estratègia d’educació en valors.
Per treballar la pau a l’aula amb els alumnes de primer i segon cicle de secundària, l’activitat principal
proposada és La Pau al Cinema, en què s’utilitza el
cinema (pel·lícules, documentals, etc) com a punt
de partida per iniciar el debat i la reflexió. Les sessions es complementen amb unes guies didàctiques
amb propostes d’activitats que faciliten la feina al
professorat.
Aquesta activitat va acompanyada en tot moment de
formació destinada al professorat perquè puguin implementar les activitats a l’escola, assessorats amb
monitoratge continu per al desenvolupament de les
activitats.
El treball sobre la pau es complementa amb altres activitats per treballar l’educació en valors, la
tolerància, els prejudicis, la discriminació i també
altres temes, com són les relacions internacionals
i el seu paper en el desenvolupament. Temàtiques
que es treballen a través d’activitats com el test de
Tolerància, el Mira Tu o en la recerca del desenvolupament. Per a totes aquestes activitats es dota
d’instruments pedagògics al professorat i s’han editat unes guies didàctiques per treballar amb el professorat i els alumnes a les aules.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /

Per últim cal incidir en la importància de la continuïtat i transversalitat d’aquestes activitats que
s’emmarquen en la Xarxa d’Escoles Sense racisme,
Escoles per la Pau i el Desenvolupament (ESR,EPD).
Cal destacar també l’adhesió de tres centres educatius a la Xarxa d’ESREPD i la redacció conjunta d’un
manifest.
L’any 2013 s’ha continuat donant suport a treballs
de recerca i s’ha començat a portar el projecte a una
Escola d’Adults.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /
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PROGRAMA ANUAL DEL
CENTRE DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ “LA PEIXATERIA
2013”

COLÒNIES INFANTILS
SAHRAUÍS 2013
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ CATALANA
D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ (ACAPS-MATARÓ)

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PRIVADA
GRUP TERCER MÓN MATARÓ

País: SÀHARA
Aportació de l’Ajuntament: 12.000,00 euros

Ciutat / País: MATARÓ / CATALUNYA
Aportació de l’Ajuntament: 10.500,00 euros
Colònies Sahrauís 2013: per dissetè any consecutiu
s’han portat a terme les Colònies Sahrauís a Catalunya 2013, que han acollit 15 infants de 7 a 12
anys a la nostra ciutat.

La Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró ha treballat en la doble vessant de promoció i venda de
productes de Comerç Just i en la realització d’actes
de sensibilització vers la cooperació i la solidaritat.
Sempre amb l’objectiu d’obtenir un major grau de
col·laboració, directa o indirecta de la societat mataronina. Durant l’any 2013 s’han portat a terme les
següents accions:

L’objectiu de les colònies és donar a conèixer la difícil situació en què està el poble sahrauí des de
fa més de vint-i-vuit anys vivint als campaments de
refugiats de Tindouf.
Aquestes colònies es van fer durant els mesos de
juliol i agost, i els infants han estat acollits per famílies que es fan càrrec de la seva manutenció durant
la seva estada a la ciutat, algunes amb més d’un
infant a casa.

• Xerrades-col·loquis: s’han programat xerrades sobre temes de solidaritat, drets humans, banca ètica,
institucions internacionals.
• Presència a Fires i festes diverses a Mataró i comarca per a la promoció i venda de productes de
Comerç Just.

Els infants i les famílies han participat d’activitats
conjuntes programades des de Mataró: recepció oficial de les autoritats a l’Ajuntament de Mataró, visites mèdiques, participació als casals d’estiu, participació als actes de Les Santes, participació a la
manifestació a Barcelona,etc.

• Esmorzars i berenars solidaris: sis escoles han participat dels berenars i esmorzars solidaris per conèixer els principis del Comerç Just.
• Banca Ètica Oikocredit: durant l’any 2013 s’ha
anat consolidant la borsa de clients.
• Campanya de promoció de Cafè Ciutat: s’ha intensificat la presència del Cafè Mataró a diferents
àmbits de la ciutat i com a novetat s’ha presentat la
cafetera monodosi. Enguany la Campanya s’ha coordinat amb els municipis participants.
• Altres activitats de col·laboració, promoció i sensibilització:
• Campanyes de promoció. Durant l’any 2013 s’han
portat a terme les següents campanyes:

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /

• Mans Unides. Com cada any s’ha fet la campanya
a Mataró, enguany per recaptar fons per un projecte
al Senegal i l’Índia.
• Jornada del Comerç Just. El mes de maig, a la
plaça de Santa Anna amb la participació d’esplais
i d’escoles.
• Exposició itinerant sobre el Comerç Just. Des de
l’any 2005 es disposa una exposició itinerant que
consisteix en 10 plafons de grans dimensions. Exposició explicativa del Comerç Just.

El cap de setmana del 15 i 16 van participar en la
trobada de tots els nenes i nenes sahrauís amb les
famílies acollidores a Vilanova i la Geltrú.
La recepció oficial als infants i famílies acollidores
es va fer el dijous 11 de juliol a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Mataró, i va comptar amb la presència del regidor delegat de Cultura, Participació i Ciutadania.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /
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PLA DIRECTOR DE
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENTT
2013-2016

PRESENTACIÓ DE PROJECTES i
ACTIVITAT DE LES ENTITATS

Al llarg de l’any 2013 es va aprovar el Pla Director de
Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament 2013-2016
on es defineixen les línies a seguir en aquest període en
matèria de solidaritat i cooperació internacional. Aquest
nou Pla es va aprovar després d’un procés participatiu
amb les entitats on es va avaluar el Pla Director aprovat
l’any 2006 i es va treballar la diagnosi pel nou Pla.

• Projecte “Suport educatiu, sociocultural i esportiu per
als joves més desfavorida de Conakry” de l’associació
VOLS-Voluntariat Solidari al col·legi dels Salesians
• Projecte “Construcció d’un pou, distribució d’aigua i
producció hortícola a Sandaga” de l’associació Sandaga
al Centre Cívic de Cerdanyola
• Presentació de l’avaluació de “10 anys cooperant a
Chiapas” de la Fundació Grup Tercer Món Mataró a Can
Palauet
• Exposició sobre el paper de la dona a l’Índia organitzada per la Fundación Vicente Ferrer
• Celebració dels 10 anys de l’Associació Amics de la
República Dominicana
• Acte de presentació de la Fundació Campaner a la
Biblioteca Pompeu Fabra

CONCESSIÓ DE L’ESPAI
La Peixateria

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

ALTRES
ACTIVITATS

El 13 d’abril de 2013 es va signar el contracte d’adjudicació de l’espai de La Peixateria a la Fundació Grup
Tercer Món Mataró com a Centre de Solidaritat i Cooperació La Peixateria.

ESPAI AL WEB MUNICIPAL
L’any 2013 s’ha actualitzat la informació de l’apartat
de “Cooperació” del web municipal i actualment s’està
millorant incloent-la amb tots els programes del Servei
de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania.
El web municipal s’ofereix a les entitats de solidaritat
i cooperació internacional per anunciar les seves activitats.

MATARÓ RÀDIO
Des del mes de setembre de 2006 el Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència disposa
d’un espai a Mataró Ràdio amb el programa setmanal
“Altaveu”. Actualment s’emet dimecres i dilluns. L’objectiu de l’espai és sensibilitzar en temes referents a la
solidaritat i cooperació internacional i donar a conèixer
les entitats que formen part del Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació i Convivència i les activitats que
porten a terme.

Durant el 2013 es varen presentar 3 informes de projectes de cooperació promoguts per entitats de Mataró:

DIA DEL COOPERANT
El divendres 20 de setembre i per commemorar el Dia
del Cooperant, l’Associació Amics de la República Dominicana va organitzar a la sala d’actes de Can Palauet
una xerrada amb el títol “Cooperar, un valor en alça” a
càrrec de voluntaris de l’entitat.

REBUDA DE L’ANNE
FERRER DE LA FUNDACIÓN
VICENTE FERRER
El 28 de novembre l’alcalde de Mataró va rebre la senyora Anne Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente
Ferrer, acompanyada del senyor Jordi Folgado, director
de la Fundació, i representants de la Fundació a Mataró
per conèixer les projectes que es desenvolupen i la tasca de la Fundación Vicente Ferrer.

PROJECTES DE
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COMMEMORACIÓ DEL
DIA DE LES NACIONS UNIDES
A petició de l’Associació per a les Nacions Unides a
Espanya, el 24 d’octubre es va commemorar el Dia
de les Nacions Unides. L’Ajuntament de Mataró es va
acollir a aquesta iniciativa i es va col·locar a l’entrada
de l’Ajuntament un plafó informatiu i la bandera de les
Nacions Unides.

PRESENTACIÓ
DE L’AGENDA
LLATINOAMERICANA 2014
El dijous 24 d’octubre al Centre de Solidaritat i Cooperació La Peixateria es va presentar l’Agenda Llatinoamericana 2014 a càrrec de Jaume Botey, professor
d’Història de la UAB i doctor en Antropologia. L’acte va
comptar amb l’actuació del Grup Tuparik. Aquest acte
es va organitzar conjuntament amb la Fundació Privada
Grup Tercer Món Mataró.

TROBADA DE DUES
DELEGACIONS DEL MARROC
El 9 de maig, Mataró va acollir dues delegacions del
Marroc a través de dos projectes que es porten a terme
a través de la Plataforma Local-Med Marroc impulsada
per la Diputació de Barcelona i l’altre pel Grup de treball
del Marroc impulsat pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
• Plataforma Local-Med Marroc: varen venir càrrecs
electes i representants de l’administració de municipis
del Marroc per conèixer les politiques de promoció de
ciutat. Aquesta trobada va ser coordinada juntament
amb la Direcció de Promoció Econòmica.

PROJECTE CAFÈ CIUTAT
Des de l’any 2008 l’Ajuntament de Mataró dóna suport
al projecte Cafè Ciutat que a Mataró es concreta amb el
“Cafè Mataró” i participa a les reunions de coordinació
amb d’altres ajuntaments que participen en el projecte.
L’any 2013 la trobada de tots els municipis va tenir lloc
a la població de Manresa.

DIA ESCOLAR PER
LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU
El dia 30 de gener es commemora el Dia escolar de la
No Violència i la Pau i la Direcció d’Educació, a proposta del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i
Convivència, va suggerir a tots els centres educatius de
la ciutat l’organització d’actes. Una proposta unitària
era fer coincidir en espai i temps uns minuts de silenci.

JUNY ASSOCIATIU
Dins el Juny Associatiu es van organitzar un seguit d’actes entorn a la comunicació associativa per tal de facilitar a les entitats eines de com comunicar-se i difondre millor les seves activitats. Les entitats del Consell
Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència van
participar activament en l’organització de les activitats
del programa Juny Associatiu aportant les seves experiències en temes de comunicació.

NIT DE LA SOLIDARITAT

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
ACTIVITATS EN QUÈ S’HA PARTICIPAT:

PARTICIPACIÓ A LA COMISSIÓ
DE CODESENVOLUPAMENT
Dins la Comissió de Codesenvolupament hi ha tres
grups de treball: Gàmbia, Marroc i Senegal. L’Ajuntament de Mataró participa, a més, en la Comissió als tres
grups de treball.

JUNTES EXECUTIVES
L’Ajuntament de Mataró forma part de la Junta Executiva del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i ha assistit a les reunions que s’han convocat al llarg
de l’any.

ASSEMBLEA DEL FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
El 27 de juny, Mataró va acollir la 31a Assemblea General Ordinària de socis del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament.

El 28 de juny es va celebrar la 16a edició de la Nit
de la Solidaritat a la Sala d’Actes de la Fundació Caixa
Laietana. En aquesta edició és va convidar la periodista
i directora del programa Solidaris de Catalunya ràdio,
Rita Marzoa, que va parlar sobre “Integració de la comunicació al desenvolupament”. L’actuació va anar a
càrrec del grup Tuparik Xaobs.

• Grup de treball del Marroc: varen venir representants
d’entitats i de municipis per conèixer les politiques
d’igualtat. Aquesta trobada va ser coordinada juntament
amb el Servei de Família.

PROJECTES
DE SENSIBILITZACIÓ
/
ALTRES ACTIVITATS
/

ALTRES ACTIVITATS /
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CONSELL
MUNICIPAL
DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
El 2 de juliol de 1996 es va constituir el primer Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
amb l’objectiu de fer de Mataró una ciutat oberta al
món, mitjançant el treball compartit entre les ONG i
l’Administració dins l’àmbit de la solidaritat que permeti
estrènyer les relacions nord - sud.
El 22 d’abril de 2013 es va constituir el nou Consell
Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència que
té com a finalitat el foment de la solidaritat i la cooperació internacional, el diàleg intercultural, la convivència i
la promoció dels valors de ciutadania.

PRESIDENT

VOCALS
Ramon Salicrú i Puig
Grup Municipal del PSC
Santiago Serra i López
Grup Municipal d’ICV-EUIA
Marco A. Fernàndez i Domínguez
Grup Municipal del PPC
Juliana Bacardit i Garriga
Grup Municipal de la CUP
Ramon Domenich i Pujol
Assemblea Local de la Creu Roja

Joaquim Fernàndez i Oller
Regidor delegat de Cultura, Participació i Ciutadania

Rita Baumman i Bremenkamp
Amics de la República Dominicana per
al desenvolupament dels pobles

VICEPRESIDENT I VOCAL

Montserrat Guardiola i Tamboleo
Solidaritat Sahrauí de Mataró

Joaquim Montserrat Bartra
Grup Municipal de CiU

M. Mercè Campabadal i Calbó
Fundació Pau i Solidaritat

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL /

Joaquim Tarragó i Roqueta
Haribala- Associació per a la Col·laboració
i Desenvolupament
Raquel Maltas i Perarnau
Oxfam Intermón

M. Carme Hanacseck i Catalan
Associació Jaume Pineda
Lurdes Borrell i Arigós
Centre de Normalització Lingüística del Maresme
Juan Manuel Cabrera i Moreno
Salesians Sant Jordi

Dolors Cadena i Feliu
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró
Jaume González i Cabot
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol
del Tercer Món
Francesc Vea i Castells
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
Fèlix Esquerra i Ribas
Coral Primavera per la Pau
Jeroni Escoda i Canals
Fundació Privada Grup Tercer Món – Mataró

Aliou Djitte
Ñodema Kafo
Fernando Calderón i Asensio
Associació Cultural Llibre Viu
Idrissa Djiba
Associació de Mediadors Interculturals
del Maresme “Vine amb mi”
Abdessamad Elbakali Ayyachi
Associació Cultural Musulmana Al Ouahda

Jainey Sankarray
Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal Sandanga

Antonio Ruiz i Díaz
Centro Cultural R. Casal del barrio de
Cerdanyola de Mataró

Daniel Rodríguez i Ramos
Associació Humanitària Alivia per la dignitat i la vida

Engràcia Carlos i Bou
Càritas Interparroquial Mataró

Gabriel Cañete i Villa
Fundació Maresme pro persones
amb disminució psíquica

Carles Estapé i Cot
Òmnium Cultural-Seu Territorial Mataró-Maresme

Momodou Lamin Badjie
Associació Oudiodial per l’Ajuda Social Mútua

Maria Majó i Clavell
Associació de Veïns de Rocafonda-l’EsperançaCiutat Jardí

Sheriff Jarjue
Associació Club Jama Kafo

Rosa M. Thos i Peña
Associació de Veïns i Veïnes del Pati de Can Marchal

Anna Abelló i Puyuelo
Fundación Vicente Ferrer

Lluís González i Julià
Unió de Botiguers de Mataró

Àngels Boix i Armengol
Fundació Campaner

Boubacar Sane
Associación de Ayuda Maternidad de la
Comunidad Rural de Sansamba

Josep Nonell i Bocanegra
VOLS-Voluntariat Solidari

Manuel Sánchez i Barrera
Centre Persones Sordes del Maresme a Mataró

Michel Badji Diatta
Associació Planeta
Diego Giraldez i Gerez
Unió General de Treballadors del Maresme (UGT)
Anna M. Gómez i Cantador
Associació Escola per la Pau amb el Sàhara
Anna M. Oliveras i Rovira
Moviment Educatiu del Maresme

Esteve Gual i Salom
Associació de Veïns de Mataró Centre
Solo Manneh Ceesay
Asociación Centro Cultural Mezjed Yunus
M. Dolors Fernàndez i Alegre
Tècnica municipal de programes de cooperació
i secretària tècnica del Consell
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ASSEMBLEA LOCAL
DE LA CREU ROJA
Adreça: C. de l’ Energia, 11. 08304-Mataró
Tel. de contacte: 93 741 02 25 / Fax. 93 796 44 34
Correu electrònic: mataro@creuroja.org
Web: www.creurojamataro.org
Entitat humanitària que treballa en
els següents àmbits:
• Àmbit social: gent gran, persones amb
discapacitats, persones immigrants, etc.
• Àmbit de cooperació internacional
• Àmbit de medi ambient
• Protecció civil: socors i emergències

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

ENTITATS
DE SOLIDARITAT
DE MATARÓ

SOLIDARITAT SAHRAUÍ
DE MATARÓ
Adreça: Centre Cívic Pla d’en Boet, 6.
08302-Mataró
Tel. de contacte: 687761865 / 636667852
Correu electrònic: montsegt36@hotmail.com
Web: http://acaps.entitats.mataro.cat
ONG dedicada a la divulgació de la causa
sahrauí i la canalització de l’ajut destinat
a aquesta causa. Els seus objectius són:
• Sensibilització de la causa independentista
del poble sahrauí
• Cooperació a través de la Caravana
• Realització de projectes al Sàhara

ASSOCIACIÓ CLUB JAMA KAFO
Adreça: C. de Josep Montserrat Cuadrada, 31.
08303-Mataró
Tel. de contacte: 93 799 69 28 (Tel./Fax.)
Correu electrònic: jamakafo@yahoo.es
Web: www.jamakafo.es.mn
És una entitat cultural sense ànim de lucre, fundada
l’1 de maig de 1983, per un grup de treballadors
immigrats del Maresme. Actualment té socis de totes les ètnies i de diferents països. La seu social és
a Mataró, és pública i oberta a tothom. Actualment
està treballant projectes de cooperació a Gàmbia.
Els seus objectius són:
• Facilitar la convivència harmònica, el coneixement
i l’apropament de les cultures
• Fomentar la major participació de la nostra comunitat a les activitats de la ciutat
• Fomentar el dret a la immigració

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
L’ESCOLA PIA AL SENEGAL
Adreça: Plaça de Santa Anna, 1. 08301-MATARÓ
Tel. de contacte: 93 790 16 27
Correu electrònic: aaepsenegal@escolapia.cat
Web: http://www.amicssenegal.org
Entitat local, sense afany de lucre, promoguda per
l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola
Pia Santa Anna de Mataró, en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacionals a través de les
accions que porten a terme els escolapis al Senegal.
Els seus principals objectius són:
• Sensibilitzar i cercar recursos per tal de poder portar a terme projectes d’actuació concrets, especialment en l’àmbit escolar, al Senegal
• Promoure i facilitar l’apadrinament de nens i nenes del Senegal, cercant famílies o persones que es
facin càrrec de les despeses de la seva escolarització

PROJECTES
DE SENSIBILITZACIÓ
ENTITATS
DE SOLIDARITAT
DE MATARÓ /
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ASSOCIACIÓ D’AMICS
DEL BISBE JOAN GODAYOL
Adreça: C. Jaume Isern, 98, 5è, 1a. 08302-Mataró
Tel. de contacte: 93 790 13 38 / 661380523
Correu electrònic: metcabrits@yahoo.es
Organització no governamental sense afany de lucre
per fomentar i canalitzar esforços de solidaritat cap
al Tercer Món a través de l’entitat Musuq Illary, formada per antic col·laboradors del bisbe Joan Godayol i Colom, bisbe emèrit d’Ayaviri (Andes Peruans).
Els seus principals objectius són:
• Treballar per aconseguir ajudes materials de les
nostres institucions, entitats i associacions per desenvolupar programes d’actuacions socials, educatives, sanitàries, etc. a la zona de la Prelatura d’Ayaviri
i zones properes
• Fomentar el voluntariat

HARIBALA-ASSOCIACIÓ
PER A LA COL·LABORACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
DEL TERCER MÓN
Adreça: C/ de Bonaire, 25. 08301-Mataró
Tel. de contacte: 93 790 38 73 (tel. i fax.)
Correu electrònic: haribala@haribala.org
Web: www.haribala.org haribala.blogspot.com
Associació per a la col·laboració i el desenvolupament del Tercer Món. Els seus objectius són:
• Aconseguir apadrinaments dels nens i nenes de
Kurnool, a l’estat d’Andhra Pradesh (Índia)
• Ajudar les famílies més necessitades, com les dels
anomenats dàlits, mitjançant projectes de construcció d’habitatges per a famílies sense mitjans.
La promoció dels següents projectes:
• Un centre d’acolliment per a infants orfes o abandonats
• La cooperativa agrícola per a dones vídues

ENTITATS DE SOLIDARITAT DE MATARÓ /

/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN / 53

ASSOCIACIÓ PLANETA
Adreça: Passeig de Ramon Berenguer III, 82-84
08303-Mataró
Tel. de contacte: 93 799 14 26
Correu electrònic: aso.planeta@hotmail.com
Associació que està formada per persones d’origen
subsaharià i català principalment, que treballa projectes de cooperació a Oussouye a través de la contrapart local, l’associació AJAEDO. Els seus objectius són:
• Treballar la sensibilització
• Treballar la convivència
• Treballar en l’àmbit de la cooperació
• Donar a conèixer el servei que ofereix la ciutat

CORAL PRIMAVERA PER LA PAU
Adreça: C. Nou, 11 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 790 34 50
Correu electrònic: info@primaveraperlapau.org
Web: http://www.mataroentitats.org/primavera
Coral dedicada al cant per la pau i la solidaritat que
té uns 100 membres aproximadament.
Participa en actes que promoguin la pau i la solidaritat.

OXFAM INTERMÓN
Adreça: C. de Bonaire, 25 porta 24 - segon
pis.08301 Mataró
Tel. de contacte: 615623757 / correu electrònic: ioxfammataro@gmail.com
Web: www.intermonoxfam.org
Organització no governamental dedicada a la cooperació per al desenvolupament i a l’ajuda humanitària,
que treballa des de 1956 per eradicar la pobresa de
les poblacions més desfavorides, especialment als
països de l’anomenat Tercer Món. A Mataró s’inicia
un grup local el desembre de 2000 que depèn de la
seu de Barcelona.
Els seus objectius són contribuir a generar canvis
que facin possible el desenvolupament sostenible
dels països del sud i aconseguir estructures socials
justes entre els pobles, fomentant una cultura de
solidaritat.

UNIÓ GENERAL DE
TREBALLADORS
MARESME- FUNDACIÓ
JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS
Adreça: Plaça de les Tereses, 17 – 08302 Mataró
Tel. de contacte: 93 790 44 46 (seu comarcal)
Correu electrònic: sindicalistes@sindicalistessolidaris.org
Web: www.comaposada.org
La Fundació Josep Comaposada- Sindicalistes Solidaris és una entitat cultural privada amb personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, que forma
part de l’ugetisme català i que té per finalitat promoure la formació, la cultura sindical i la cooperació
internacional entre la classe treballadora.
Dins el camp de la cooperació internacional, el seu
objectiu és promoure la participació activa i solidària
dels treballadors i les treballadores en l’extensió plena dels drets humans i sindicals a tot arreu.

FUNDACIÓ PAU
I SOLIDARITAT
Adreça: C. de Javier Castaños, 120 - 08302 Mataró
Tel. de contacte: 93 741 53 40
Correu electrònic: pauisolidaritat@ccoo.cat
Web: www.conc.es/pauisoli
La Fundació Pau i Solidaritat és una organització
no governamental per al desenvolupament i la cooperació internacional, constituïda a iniciativa de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO de
Catalunya).
El seu principal objectiu és cooperar amb organitzacions sindicals i organitzacions populars d’arreu del
món, com un element més de les accions adreçades
a la transformació de les societats i a la construcció
d’un nou model mundial de relacions socioeconòmiques.

FUNDACIÓ PRIVADA
GRUP TERCER MÓN MATARÓ

Adreça: C. de Barcelona, 50 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 796 00 87 (tel. i fax)
Correu electrònic: fg3m@gruptercermon-mataro.org
Web: www.gruptercermon-mataro.org
Entitat sense afany de lucre que treballa a Mataró i a
la comarca per aconseguir que la societat esdevingui
més sensible i solidària amb els països del Tercer
Món, tot denunciant l’actual ordre econòmic internacional. Per aconseguir-ho procura:
• Facilitar informació sobre les relacions nord/sud
• Organitzar actes i campanyes de sensibilització i
denúncia
• Vetllar perquè els pressupostos de l’Administració
assumeixin compromisos a favor d’un món més just
• Crear un centre de recursos
• Promoure el comerç just
• Promoure els principis de la Banca Ètica mitjançant l’Oikocrèdit
• Coordinar el projecte “Cafè Ciutat”
• Patrocinar el projecte de cooperació de “Mujeres
de Unión de la Selva” de Chiapas

ASSOCIACIÓ D’AJUT
SOCIAL I CULTURAL
SANDAGA “SENEGAL”
Adreça: Avinguda de la Gatassa, 115, 5è, 4a –
08303 Mataró
Tel. de contacte: 93 798 88 10 / 606773811
Correu electrònic: sankarray@hotmail.com
És una entitat que es va constituir l’any 2001 i que
es va legalitzar a finals del 2003. La formen ciutadans que han vingut del poble de Sandanga i els
seus objectius són:
• La promoció i el reconeixement dels drets humans

de les persones immigrades
• Donar a conèixer la realitat del poble de Sandanga
• Desenvolupar projectes de cooperació per millorar
les condicions de vida dels habitants del poble de
Sandanga

ENTITATS DE SOLIDARITAT DE MATARÓ /
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ASSOCIACIÓ D’AMICS
DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA PER AL
DESENVOLUPAMENT
DELS POBLES
Adreça: C. d’Altafulla, 59, 3a 2a. 08302-Mataró
Tel. de contacte: 635569584
Correu electrònic: amicsredom@hotmail.com
Web: www.arepdominicana.org
Té com a finalitat treballar i donar suport tècnic,
econòmic i personal a tots aquells projectes destinats a ajudar al desenvolupament dels pobles més
desfavorits.
• Suport a projectes de desenvolupament i formació

COL·LECTIU DE TEATRE
EPMA DE MATARÓ
Adreça: Ramon Berenguer, 82- 84. 08303-Mataró
Tel. de contacte: 685151223 / 93 799 52 87
Correu electrònic: collectiuteatreepma@yahoo.es
Web: http://collectiuteatreepma.entitats.mataro.cat
L’entitat té com a objectius:
• Fomentar la cultura i donar suport a altres entitats
mitjançant el teatre, activitats culturals, exposicions
i festes per la integració social
• Fomentar la solidaritat i la cooperació a nivell local, comarcal, internacional
• Suport a les entitats i comunitat veïnals en la programació de les seves festes i tradicions
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ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA
ALIVIA PER LA DIGNITAT
I LA VIDA
Adreça: Av. de Jaume Recoder, 71, 1r 2a
08301-Mataró
Tel. de contacte: 93 799 40 51
Correu electrònic: informacio@alivia.cat
És una ONG d’inspiració cristiana evangèlica que
es dedica a promoure i desenvolupar accions o projectes de cooperació pel desenvolupament i d’ajuda
humanitària per millorar les condicions de vida dels
més desfavorits a països de pobresa extrema o en
vies de desenvolupament.
Actualment treballa en projectes d’ajuda sanitària
en comunitats rurals de l’Equador i de formació cultural en comunitats rurals a Guatemala i El Salvador.

VOLS - VOLUNTARIAT SOCIAL
Adreça: Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 80.
08303-Mataró
Tel. de contacte: 93 757 84 89
Correu electrònic: vols@ongvols.org
mataro@ongvols.org
Web: www.ongvols.org
VOLS va néixer el 1991 com a fruit de la promoció
del voluntariat social i cristià i la col·laboració de joves d’ambients salesians de Catalunya en projectes
concrets en països del sud. És una associació sense
ànim de lucre per a la cooperació i solidaritat amb
els infants i joves dels països en vies de desenvolupament.
El seus objectius són:
• Donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament
• Promoure el voluntariat social
• Treballar en campanyes de sensibilització en
l’educació pel desenvolupament

ASSOCIACIÓ OUDIODIAL
PER L’AJUDA SOCIAL MÚTUA
Adreça: Rda. O’Donnell, 6, 5 B. 08302-Mataró
Tel. de contacte: 644093831 / 666773443
Oudiodial és una associació d’immigrants que vol
donar a conèixer la realitat del seu col·lectiu i promoure activitats de sensibilització a la ciutat i projectes de cooperació al seu país de procedència.

ASSOCIACIÓ ESCOLA
PER LA PAU AMB EL SÀHARA
Adreça: C. del Vallès, 48, 2n 2a. 08303-Mataró
Tel. de contacte: 655907371
Correu electrònic: dianamataro@gmail.com
El projecte Madrasa es basa a donar opció a nenes
i nens procedents dels campaments de refugiats
de Tinduf a completar el segon cicle d’ensenyament
obligatori, i amb vocació de continuïtat cap a estudis
universitaris o de mòduls professionals, dins l’entorn
protector d’una família d’acollida voluntària, amb
absolut respecte pels seus trets culturals, afavorint
la relació periòdica amb els familiars que han quedat als campaments de refugiats. Així podem oferir
l’oportunitat d’accedir a una formació que aporti esperança al futur del poble sahrauí.

FUNDACIÓ CAMPANER
Adreça: C. Javier Castaños, 42-50, 1r, 2a.
08302-Mataró
Tel. de contacte: 615117807 / 654485444
Correu electrònic: infocat@fundaciócampaner.com
angelsricard@telefonica.net
Web: www.fundacioncampaner.com
La Fundació Campaner lluita per eradicar la malaltia
de la noma al Niger. El noma és un bacteri que destrueix les parts toves de la cara, especialment en els
infants. Es cura amb unes dosis de penicil·lina. Per
eradicar-la, la Fundació té un programa de sensibilització a Diffa, a 1.500 Km. de Niamei, la capital.
A més de tenir una casa d’acollida, una escola per a
500 nenes, es fan pous d’aigua als poblats i microcrèdits, entre d’altres accions.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Adreça: C. Hospital, 9-13, baixos local, 3.
08301.Mataró
Tel. de contacte: 93 756 01 27 / 647800386
Correu electrònic: maresme@fundacionvicenteferrer.org
Web: www.fundacionvicenteferrer.org
La Fundación Vicente Ferrer és una ONG compromesa amb el desenvolupament d’una de les zones més
pobres de l’Índia, l’estat d’Andrah Pradesh i de les
comunitats més necessitades i excloses del sistema
de castes, els dàlits.
La Fundación Vicente Ferrer treballa en un programa de desenvolupament integral que inclou les següents àrees: educació, sanitat, habitatge, ecologia,
discapacitats i dona.
Es treballa als districtes Anantapur, on més de 2,5
milions de persones en són beneficiaries i actualment també es treballa a Kurnool.

FUNDACIÓ MARESMEGRUP DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
Adreça: Pl. dels Bous, 3-5. 08301-Mataró
Tel. de contacte: 93 790 47 48
Correu electrònic: fundmaresme@fundmaresme.cat
Web: www.fundmaresme.cat
El Grup de Cooperació de la Fundació Maresme treballa en el desenvolupament integral per a persones
amb discapacitat a Masaya. L’objectiu és la creació
d’un centre per a persones amb discapacitats per
atendre 105 persones, en una zona on actualment
no existeix cap recurs per a les persones amb discapacitat i les seves famílies.
El centre vol oferir:
• Atenció psicosocial
• Diagnòstic i plans de capacitació/formació
permanent
• Rehabilitació i fisioteràpia
• Inserció laboral
• Conscienciació i sensibilització: voluntat de fer
visible la complexa realitat d’aquest col·lectiu
• Unitat residencial temporal per a persones que
es desplacin de zones rurals
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Organitza:
Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació
i Convivència

Col·labora:

www.mataro.cat
Telèfon atenció ciutadana 010

