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reveindicació del 0,7%

Joan Antoni Baron Espinar
Alcalde de Mataró

D’ençà d’aleshores molts municipis catalans, Mataró entre ells, varen incorporar la Cooperació al Desenvolupament
en la seva agenda política i en els seus programes de treball. Ha estat una tasca portada a terme en estreta
col·laboració amb les entitats i ONG que treballen en aquest àmbit.

Però cada vegada més, el treball de la cooperació al desenvolupament s’haurà d’estendre a més sectors de la
societat i arribar, sens dubte, a nivell personal. Són moltes les causes que afavoreixen la gran diferència que
hi ha entre els països de Nord i del Sud: l’economia, les guerres, les injustícies, la inseguretat.

L’any 2004 es va celebrar el 10è aniversari de la reivindicació del 0,7% i la recomanació de l’ONU encara
queda lluny d’acomplir-se per part de molts governs.

Cal un treball ferm i decisiu a favor de la pau i de la justícia, de donar i repartir a cadascú el que li correspon,
treballar en la cooperació d’igual a igual, respectar les diferencies culturals, ideològiques i religioses de cadascú.
Ens haurem d’acceptar i ser tolerants en la diferència i, a la vegada, ser exigents en el compliment dels Drets
Humans.

La reivindicació del 0,7% d’aportació al desenvolupament té els seus
orígens en una resolució de l’ONU de l’any 1972, en la qual es posava
de manifest que per posar fi a la fam al món només calia que tots els
països rics aportessin el 0,7% del producte interior brut (PIB) a cooperació
amb els països pobres.

L’any 1994 veient que el Govern espanyol, igual que els governs d’altres
països europeus, tenien dificultats per complir aquesta resolució, es va
produir una important mobilització ciutadana per reclamar el compliment
de la resolució de l’ONU, que va donar lloc a diverses accions entre les
quals hi ha les acampades reivindicatives pel 0,7% que van tenir un
important ressò a Catalunya.
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r. I aquesta no és una feina fàcil: el compromís de les entitats ha de ser fort, ha de mantenir-se viu i els resultats
de la seva tasca han de perdurar en l’espai un cop l’entitat ha enllestit la seva feina. En aquesta línia han estat
treballant les entitats de Mataró: algunes han iniciat nous projectes o es troben a mig camí, i d’altres durant el 2004
han vist com els seus projectes han arribat al final, és moment d’avaluar-los i crear-ne de nous. La signatura del
conveni entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Mataró ens serveix per seguir
en aquesta línia.

Totes aquestes accions s’han posat en comú en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, l’espai de participació
on, a més a més, hem iniciat una reflexió per seguir madurant el sentit de la cooperació i la solidaritat. Aquell pas
més que volem donar. I així ho volem plasmar en el treball per la elaboració del Pla director.

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat organitza cada any La Nit de la Solidaritat, un acte que ens serveix
per exposar a la resta de ciutadans i ciutadanes la memòria de la tasca feta durant l’any, i ens permet compartir
amb alguna personalitat destacada les seves visions i experiències en la cooperació. El 2004 vàrem comptar amb
la presència del senyor Federico Mayor Zaragoza.

Any rere any es manté viu el motiu de la feina que fem: el compromís amb el desenvolupament. Per què aquest
compromís? Per principi, per justícia i per necessitat. En un món global, la nostra llibertat i les nostres seguretats
depenen de la nostra solidaritat amb la llibertat i les seguretats dels altres.

Fraternitat per ser igualment lliures.

Ivan Pera
Conseller delegat de Participació Ciutadana

La fraternitat, la solidaritat, és un valor i alhora un compromís. És un principi
però també són accions, fets, respostes.

Malauradament, durant l’any 2004 hem hagut de respondre solidàriament
a tragèdies que a tots ens han colpit profundament: el terratrèmol d’Al-
Hoceimas, el tsunami d’Àsia o els atemptats de l’11 de març a Madrid.
Respostes d’urgència que han mobilitzat els ciutadans i les ciutadanes de
Mataró. Fet que des d’aquestes línies volem agrair, als mataronins i a les
mataronines així com a les entitats.
Durant el 2004 s’ha seguit treballant per donar respostes al desenvolupament.
Respostes a mig termini que busquen incidir en la realitat d’on s’actua per
transformar-la. Per generar progrés, futu
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El programa Fome Zero  (Fam Zero) arriba a la població de recursos econòmics molt baixos a través d’una sèrie
de programes d’ajuda: cooperativisme, reforçament de l’agricultura familiar, construcció de cisternes per a la
recollida d’aigua pluvial, microcrèdits, etc. Gràcies a la participació de la societat civil (empreses, escoles,
organitzacions religioses, moviments socials, etc.) s’han pogut construït menjadors populars, cuines comunitàries,
horts domèstics i comunitaris, bancs de llavors, etc. Així mateix, existeix el programa Escoles-Germanes, que
estableix uns lligams de solidaritat entre les escoles d’alumnes ben alimentats i les d’alumnes mal alimentats.

No és suficient saciar la fam amb pa, sinó que, alhora, cal saciar la fam de dignitat. En aquest sentit, Fome
Zero manté una xarxa d’educació ciutadana (coneguda com a Taller) que, a través de l’aplicació del mètode
Paulo Freire, ajuda els beneficiaris a prendre consciència dels seus drets humans i cívics, i els converteix en
protagonistes econòmics i polítics.
El president Lula proposa, amb el suport de l’ONU i de molts altres països, el programa Fome Zero Mundial,
a través de la creació d’un fons que canalitzi els recursos a emprenedors de diverses poblacions, víctimes de
la desnutrició. El president Lula sap que un problema social només trobarà solució quan es converteix en una
qüestió política, tal com va passar històricament amb la tortura i l’esclavitud, considerats avui com a crims i
greus violacions dels drets humans.

* Fam Zero

Fome Zero*
El programa té com a principi assegurar una alimentació mínima i una
quantitat econòmica suficient per a 44 milions de persones al Brasil.
Es tracta, però, d’un programa que no vol ser assistencialista, sinó que
es regeix pel que va declarar el president Lula amb motiu de la posada
en marxa del programa: més important que donar peix és ensenyar
a pescar. Per tant, és fonamental promoure la integració social dels
beneficiaris. Les set milions de famílies que actualment se’n beneficien
(d’un total de 11,4 milions, que seran ateses fins desembre del 2006)
perceben mensualment, gràcies al programa Borsa Família, uns ingressos
per a la compra d’aliments. En compensació, han de mantenir els fills
a l’escola, orientar els analfabets perquè assisteixin a l’escola i seguir un
programa de salut.

Carlos Christo
(Frei Betto)
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Suport a grups locals per a la millora de la
producció hortícola i ramadera

País: Senegal
Entitat promotora: Associació Planeta
Subvenció: 30.000,00

Resum de projectes de
cooperació

Centre educatiu per a nois i joves de
Toubakouta a la comarca de Niombató

País: Senegal
Entitat promotora: Associació d’Amics de l’Escola Pia
al Senegal
Subvenció: 30.000,00

Potenciació de l’Obra Social de la Prelatura
d’Ayaviri

País: Perú
Entitat promotora: Associació d’Amics del Bisbe Joan
Godayol
Subvenció: 87.221,55

La Selva de Mataró 2001-2005

País: Mèxic
Entitat promotora: Fundació Grup Tercer Món – Mataró
Subvenció: 74.000,01

NaaFa - Equipament per a l’Hospital Victòria
de Banjul

País: Gàmbia
Entitat promotora: Ass. Jama Kaffo /  Ass. Musu Kaffo
Subvenció: 21.000,00

Construcció del Centre de Salut Sabi

País: Gàmbia
Entitat promotora: Associació Sabusire
Subvenció: 17.000,00

Millora de la formació i les capacitats de les
organitzacions camperoles

País: Burkina Faso
Entitat promotora: Fundació Intermón-Oxfam
Subvenció: 12.020,24

Els fills i les filles de Loja, els pares i les
mares de Catalunya

País: Equador
Entitat promotora: Creu Roja
Subvenció: 9.015,18

Programa d'enfortiment i formació dirigit a
les federacions sindicals del metall a Bòsnia,
Kosovo i Sèrbia

País: Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia i Kosovo
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat
Subvenció: 9.015,18

Migracions i Desenvolupament 2004

País: Europa/Àfrica Subsahariana
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 12.020,24

Àrea de Municipalisme 2004

País: Catalunya
Entitat promotora: Fundació Politècnica de Catalunya
/ Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 9.015,18

Centre de Recursos de Cooperació Municipal
2004

País: Catalunya
Entitat promotora: Diputació de Barcelona / Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 9.015,18

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans
a Colòmbia

País: Catalunya/Colòmbia
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 12.020,24

Veus de Pau a la Mediterrània

País: Catalunya
Entitat promotora: Fundació per la Pau
Subvenció: 8.635,00

Millora de la salut maternoinfantil a les zones
rurals de la província central

País: Malawi
Entitat promotora: Matres Mundi / Cham-Christian
Health Association of Malawi
Subvenció: 9.015,18

Festival Mundial de la Joventut Barcelona
2004

País: Catalunya
Entitat promotora: CNJC-Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya / CJB-Consell de Joventut de Barcelona
/ Fòrum Barcelona 2004
Subvenció: 900,00

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Suport a la campanya de l’Agenda
Llatinoamericana 2005

País: Amèrica Llatina / Catalunya
Entitat promotora: Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana / CEDRE
Subvenció: 542,23

Dinamització d’un espai d’intercanvi,
cooperació i concertació entre els immigrants
senegalesos i les seves comunitats d’origen

País: Senegal
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament/Unió Europea / FRAO
Subvenció: 5.000,00

Campanya d’emergència a l’Iran

País: Iran
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 9.015,18

Solidaritat amb els afectats del terratrèmol
d’Al-Hoceima (Nord del Marroc)

País: Marroc
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 18.000,00

Ajut d’emergència per a les inundacions
d’Haití

País: Haití
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 9.015,18

Campanya de sensibilització sobre els Drets
Humans a Palestina. Programa educatiu,
curs de Cooperació al Desenvolupament

País: Mataró
Entitat promotora: Assemblea de Cooperació
per la Pau
Subvenció: 6.000,00

Programa anual del Centre de Solidaritat i
Cooperació "La Peixateria"

País: Mataró
Entitat promotora: Fundació Grup Tercer Món Mataró
Subvenció: 7.000,00

Colònies sahrauís 2004 / Caravana Catalana
pel Sàhara 2004

País: Mataró
Entitat promotora: ACAPS-Mataró
Subvenció: 9.015,18

Benvinguts al Bougoun Thio de la Ramou

País: Mataró
Entitat promotora: Centre Sant Pau de Càritas,
Diocesana de Barcelona
Subvenció: 7.500,00

Campanyes de sensibilització sobre solidaritat
i cooperació

País: Mataró
Entitat promotora: Moviment Educatiu del Maresme
Subvenció: 6.000,00

Sensibilització dels ciutadans per als  drets
laborals de les dones dels països empobrits

País: Mataró
Entitat promotora: Fundació Intermón-Oxfam
Subvenció: 2.000,00

La Festa de la Solidaritat a Mataró

País: Mataró
Entitat promotora: Associació Mà Oberta
Subvenció: 1.000,00

Veus de dones islàmiques

País: Mataró
Entitat promotora: Mapasonor i ASDHA
Subvenció: 2.000,00

Campanyes d'emergència

10
anys

reveindicació del 0,7%
Resum de projectes de
sensibilització
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Entitat promotora: Associació Planeta / Association
des Jeunes Agriculteurs et élèveurs du Departement
d’Oussouye (AJAEDO)
País: Senegal
Cost total del projecte: 196.027,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 30.000,00 euros

Pr
oj

ec
te

s 
de

 c
oo

pe
ra

ci
ó

Senegal

Dakar

L’entitat Planeta presenta la proposta per al país
d’origen d’alguns dels seus membres, el Senegal, i
concretament per a la regió d’Oussouye.

La contrapart local, l’AJAEDO, constituïda l’any 1983,
treballa amb grups locals facilitant-los elements per
millorar el desenvolupament del seu treball i de la
zona amb activitats de formació, lliurament de
materials, etc.

L’AJAEDO és una associació que engloba 22 grups,
anomenats Grups d'Interès Econòmic, amb un total
de 240 socis, dels quals 160 són dones. L'entitat
gestiona diversos projectes productius i compta amb
un personal de seguiment i coordinació de les activitats.

Els beneficiaris d’aquest projecte són grups que no
han rebut cap tipus de suport. Les seves activitats
principals són la producció hortícola, la cria de bestiar
(porcs, bous, cabres i pollastres) i l’arboricultura.

Aquesta acció permetrà dotar-los d’infrastructures de
regadiu, així com d’una tanca metàl·lica per protegir
els terrenys i el material, per a la producció hortícola
o d’arbres, i d’un estable o instal·lacions necessàries
per a la cria de bestiar. A més, el projecte també
preveu l’animació de la producció de cada grups sobre
el terreny mateix i el suport en la comercialització.

Diversos grups s'han beneficiat de les aportacions de
suport a la producció i a la millora de l’equipament.
A més, del suport directe i específic als grups, que
es realitza de forma individualitzada per a cada grup,
l’AJAEDO ha aconseguit un camió per a contribuir al
desenvolupament del departament d'Oussouye.

Actualment, s’ha vist la necessitat de la compra d’un
camió per a facilitar el transport de les collites dels
camps als llocs de comercialització. Gràcies al camió,
els productors tenen una garantia de vendre els seus
productes a preus més dignes perquè arriben als
mercats més necessitats i més importants del país.

El camió és frigorífic i té una capacitat de 10 tones,
per la qual cosa s’adapta a les condicions de transport
de productes a l’Àfrica.

Per tal de rendibilitzar el camió la junta d’AJAEDO
ha decidit posar-lo a disposició de tots els productors,
siguin membres o no de l‘entitat, en el benentès que
els grups integrants tenen prioritat.

Suport a grups locals per a
la millora de la producció
hortícola i ramadera

10
anys

reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Associació d’Amics de l’Escola Pia
al Senegal  /  Education Solidaire
País: Senegal
Cost total del projecte:  142.764,02 euros
Aportació de l’Ajuntament: 30.000,00 euros
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Senegal

Dakar

Centre educatiu per a nois
i joves de Toubakouta a la
comarca de Niombató

La comarca de Niombató té una població de 130.000
habitants i una important deficiència, en tots els sentits,
quant a infrastructures: sanitària i escolar,
fonamentalment. A causa d’aquestes mancances es
registra a la zona un elevat percentatge de mortalitat
infantil (68%), malalties endèmiques com el paludisme,
la meningitis, i el desenvolupament de paràsits greus.

En l’àmbit escolar, el percentatge d’escolarització és
molt baix, ja que és  del 65% en els nens i del 35%
en les nenes. La falta de centres escolars en altres
pobles de la comarca fa que molts nens es desplacin
molts quilòmetres per anar a l’escola. Aquesta situació
genera dificultats d’acollida en una zona on les famílies
no disposen de suficients recursos per a atendre les
seves pròpies necessitats. Això té com a conseqüència
una escolarització molt baixa a Toubakouta.

Aquest projecte consisteix en l’organització d’un centre
residencial per a nois i noies que tindrà les funcions
següents:
- Durant el període escolar: residència per a nois i noies
que viuen fora de Toubakouta i que assisteixen al centre
secundari del poble sense tenir famílies acollidores.
- Durant el període d’inactivitat escolar: centre
d’organització d’activitats educatives de base per a
nens i joves (colònies, escoles i tallers d’estiu, sessions
culturals i trobades).
La contrapart local, Education Solidaire, és una
associació de la qual és membre el pare Joan Artigues,
fundador de l’associació AJAEDO d’Oussouye i del
Centre Catalunya de Sokone a la mateixa comarca,
entitats  que han comptat amb aportacions del Fons
Català.
Aquest any 2004 s'han realitzat les següents accions:
- S’ha acabat la construcció dels dormitoris i les sales
d’estudi i de serveis.
- Construcció de les canalitzacions d’evacuació d’aigües
usades cap al mar.
- Construcció del dipòsit d’aigua del centre.
- S’han fet les inscripcions d’alumnes al centre i s’hi
han iniciat les activitats de formació.
- Elaboració del projecte pedagògic del centre.
- Formació del monitor encarregat del centre.
- Trobada de directors d’internats (Oussouye, Mlomp
i Sokone).

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Associació d'Amics del Bisbe Joan
Godayol  /  VICARÍA DE SOLIDARIDAD DE AYAVIRI
País: Perú
Cost total del projecte: 277.326,10  euros
Aportació de l’Ajuntament: 87.221,55 euros
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Perú

Lima

Aquest projecte s’emmarca dins l’àrea d’influència de
la Prelatura d’Ayaviri i pretén donar continuïtat i reforçar
els treballs d’actuació social a què ja han donat suport
anteriorment l’entitat i el Fons. És un projecte a llarg
termini (4 anys) com a resultat del compromís expressat
tant per l’Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol
com per l’Ajuntament de Mataró.

Les províncies de Melgar, Carabaya i Sandia, que
formen el territori de la Prelatura, són de les més
pobres del Perú. Són habitades per població quítxua
molt empobrida.

El projecte planteja 3 components d’intervenció (l’entitat
del nord ha prioritzat l’àmbit productiu).

Durant aquest any s'han treballat els següents temes:
- Granja-Escola Pichajani: Aquesta granja pretén ser
una granja-model per a l’aprofitament dels recursos
agropecuaris de la zona de l’Altiplà, i que serveixi
perquè les instal·lacions de les seves comunitats rurals
es vagin millorant seguint-ne l’exemple. El projecte
preveu una ampliació i millora de les instal·lacions.
S'ha treballat en la nova formatgeria. En el dipòsit
d'aigües brutes i en els tres habitatges per al personal
permanent.
- Centre de Formació Wacrani: En aquest projecte
s’han millorat les instal·lacions, perquè hi puguin
acollir més persones amb un mínim de dignitat. S’ha
assegurat el subministrament d’aigua potable, fent un
nou pou, i s’han fet la cuina, els sanitaris i ampliat el
menjador.
- Protecció i Difusió dels Drets Humans de la Dona:
L’objectiu d’aquesta campanya és la formació de les
dones, que han participat en unes jornades de
capacitació i altres activitat programades. Les accions
realitzades:
- Sensibilització i difusió: espots de ràdio en llengua
quítxua, fulletons i cartell per donar a conèixer els
drets de les dones i el problema de la violència familiar.
- Tallers de formació i capacitació: sobre autoestima
i autonomia; violència familiar; llei de violència familiar;
identitat i apoderament, democràcia i ciutadania.
- Accions amb les autoritats locals: s’han mantingut
diàlegs amb diverses autoritats locals per tractar el
tema de la violència familiar.
- Casa d’acollida per a víctimes de violència familiar:
es compta amb una casa d’acollida que es va adequant.

Potenciació de l'Obra Social
de la Prelatura d'Ayaviri

10
anys

reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Grup Tercer Món – Mataró  /  La
Selva /  MUSA
País: Mèxic
Cost total del projecte: 1.464.655,14 euros
Aportació de l’Ajuntament: 74.000,01 euros

Mèxic

Mèxic
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El projecte és la continuïtat del treball endegat l’any
1998 a través de programes anteriors (organització de
dones, producció orgànica, comunicació).

En aquest sentit, es planteja com un projecte integral
a llarg termini (5 anys) com a resultat del compromís
expressat, tant pel Grup Tercer Món com per
l’Ajuntament de Mataró, d’avançar en l’enfortiment dels
vincles solidaris amb les contraparts responsables del
projecte. D’altra banda, un treball de llarga durada
incidirà molt positivament en el desenvolupament de
les comunitats beneficiàries.

El projecte preveu:
- Mantenir una estructura organitzativa estable d’homes
i dones.
- Augmentar els nivells d’educació i capacitació en tots
els àmbits.
- Garantir la producció orgànica del cafè com a eina
econòmica que permeti d’obtenir ingressos dignes.
- Accedir als mitjans productius i de benestar social.
- Disposar de les eines de comunicació i informació.
- Orientar la construcció de relacions equitatives entre
homes i dones.
Durant el 2004 s'ha treballat en la consolidació de:
1. Projectes productius: aquests tallers són administrats
i executats per les dones sòcies.
2. Tallers de capacitació-educació:
S’hi han organitzat  les activitats següents:
- Tallers de suport organitzatiu, tallers de Drets Humans
i de drets sexuals i reproductius.
- Alfabetització: 2 tallers de “Aprendamos a enseñar”
- Salut: nutrició i herbolària
3. Projecte econòmic: elaboració de rebosteria
- S’ha enregistrat la marca comercial.
- S’han realitzat els tràmits per a l’obtenció del codi
de barres i les   anàlisis de microbiologia, bromatologia
i nutricionals de les galetes, per tal que l’empaquetatge
compleixi la normativa vigent de Mèxic.
- S’ha començat el disseny dels nous paquets de galetes.

La Selva de Mataró
2001-2005

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Associació Jama Kafo / Associació
Musu Kafo / acadèmia de ciències mèdiques de
Catalunya i Balears-filial Maresme
País: Gàmbia
Cost total del projecte: 65.548,25 euros
Aportació de l’Ajuntament: 21.000,00 euros
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Gàmbia és un dels països d’Àfrica que té greus
mancances en diferents sectors, fet que provoca una
important migració de les zones rurals a les grans
ciutats com Banjul.

Banjul, és una ciutat que contínuament està acollint
ciutadans i ciutadanes, a qui ha d’oferir serveis bàsics
com l’educació i la sanitat.

Aquesta acció és especialment important, atès que
sorgeix de dues associacions d’africans residents a
Mataró que no deixen de banda i pensen en la millora
de la situació en el seu país.

El projecte contempla tres fases:
- Enviament de material: Aquesta fase té com a objectiu
l’equipament de l’Hospital Victòria de Banjul amb
material no fungible. Durant aquest període s’ha enviat
material segons la demanda feta per l’Hospital Royal
Victòria i aprofitant  les donacions de l’Hospital de
Mataró i el material nou que s’ha comprat. El material
enviat ha estat segons les demandes que s’han fet des
de la direcció de l’Hospital de Banjul.
- Anada de dos professionals mèdics a l’Hospital Royal
Victòria de Banjul: L’estada d’aquestes dues
professionals mèdiques ha servit per constatar les
precarietats i necessitats de l’Hospital Royal Victòria,
que es concreten en la falta d’infrastructures sanitàries
del país, la falta de professionals de qualitat en temes
sanitaris i en els problemes d’organització interna dels
serveis. Es proposa mantenir l’intercanvi de professionals
per tal de dotar i millorar la visió organitzativa de les
infermeres.
- Aquesta tercera fase contempla la vinguda de tres
professionals mèdiques de l’Hospital Royal Victòria de
Banjul a l’Hospital de Mataró durant  3 mesos, i la
realització d’uns tallers sanitaris a Gàmbia a càrrec de
professionals mèdics.

Naafa- Equipament per a
l’Hospital Victòria de Banjul

10
anys

reveindicació del 0,7%

Gàmbia

Banjul
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Entitat promotora: Associació Cultural Sabusire
País: Gàmbia
Cost total del projecte: 39.003,52 euros
Aportació de l’Ajuntament: 17.000,00 eurosMèxic
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L'any 2001 i en el marc del programa de Migracions i
Desenvolupament, l'organització Sabusire, formada per
immigrants gambians residents a Mataró, van presentar
la proposta de construcció d'un centre de salut a la
seva comunitat d'origen.

Sabi és un poble situat a la regió de Basse amb 2.800
habitants. No té cap centre de salut i el que hi ha més
proper és a 90 km d'una pista impracticable i, a més,
cal tenir en compte que a Sabi ningú no disposa d'un
mitjà de transport, ni de vehicles o ambulàncies per a
les persones que estan malaltes i s’han d’anar a visitar
a Gambissara o Basse.

El dispensari està previst per poder atendre les
necessitats dels habitants del poble. A Sabi hi ha un
metge que visita els malalts a les cases particulars, fet
que suposa greus deficiències de salubritat i d’higiene.

El projecte preveu la construcció d'un dispensari de 48
m2 amb una sala de visites, una sala de cures, un
magatzem i una sala d'espera. Una de les principals
funcions del centre serà l'assistència en els parts.

Durant l'any 2003 es va posar en marxa el centre que
consta de 3 sales: de cures, d'infermeria, de consulta,
de farmàcia, d'espera, i lavabos separats (homes i
dones).

Al costat d’aquest edifici, encara sense equipament,
se n’estan construint dos més, que serviran d’hospital
de nens i de maternitat.

Sabi és al centre d’un territori que agrupa més d’una
desena de pobles que depenen de l’actual i peculiar
centre sanitari.

Actualment, s'està treballant per a instal·lar-hi una
conducció d’aigua, perquè arribi al dispensari. Les
poblacions preveuen el començament d’aquestes obres
en acabar l’estació de pluges, quan es relaxen les
activitats agrícoles.

Construcció del Centre de
Salut Sabi

10
anys
reveindicació del 0,7%

Gàmbia

Banjul
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Entitat promotora: Fundació Intermón - Oxfam /
Association Action Participation
País: Burkina Faso
Cost total del projecte: 56.405,23 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros
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Els sistemes de producció rural de la zona sud-oest
de Burkina Faso són, en general, extensius i estan
basats en la subsistència i regits pel dret territorial
tradicional. Aquests sistemes van estar, durant molt
de temps, en situació d'equilibri amb el medi. Però,
el creixement demogràfic, d'una banda, lligat en part
a les migracions enregistrades des de 1974, seguides
de la sequera al nord del país i, de l’altra banda, les
pertorbacions climàtiques dels dos darrers decennis,
han deixat la regió en una greu situació de vulnerabilitat.

Els sistemes de cultiu estan basats essencialment en
l'ús de la fertilitat natural dels sòls, però els costos
actuals dels adobs químics són tan cars que cap
camperol no està disposat a comprar-los per a la
producció de cereals de base. A més, la ramaderia és
encara massa rudimentària per a proporcionar prou
matèria orgànica als sòls conreats.

En conseqüència, els sols s'esgoten. A tot això, s’hi
ha d'afegir el fet que des de fa 15 anys la regió de
Guéguéré viu desequilibris o dèficits de cereals.

Per intentar pal·liar aquests dèficits, els objectius
específics del projecte són:
- Millorar i reforçar els serveis de formació a les
estructures de base camperoles, les associacions i les
ONG locals en els àmbits de producció sostenible i de
gestió de recursos naturals.
-Reforçar les capacitats internes de 16 estructures de
base per a la seva consolidació i cohesió, i donar suport
a la posada en marxa de les mini accions de
desenvolupament.

Millora de la formació
i les capacitats de les
organitzacions camperoles

10
anys

reveindicació del 0,7%

Burkina Faso

Ouagadougou



Equador

Quito

La ciutat de Loja és la capital de la província equatoriana
homònima,  considerada una de les províncies més
pobres del país.

Les difícils condicions socioeconòmiques provoquen
un fort procés migratori dels homes i les dones en edat
laboral, i els joves es converteixen en un dels col·lectius
més afectats per la desestructuració familiar.

Des de Cruz Roja Ecuatoriana es pretén posar en marxa
un centre per a joves; principalment per a fills/es
d’emigrants, que funcioni com espai d’educació no
formal, on es treballin les principals problemàtiques
dels joves, detectades a partir d’un programa d’educació
per a  la salut .

D’altra banda, es fomentarà la creació d’espais de
participació i d’integració dels joves a través del lleure,
l’esport i la cultura, la promoció de valors, el
desenvolupament de les seves capacitats i el tractament
del fenomen migratori des del país d’origen.

El centre comptarà, a més, amb serveis d’assessorament
legal, de salut, de gestió de beques, reforç escolar i
Internet per a la comunicació, principalment, amb els
seus familiars emigrants.

En la mesura que les famílies i el professorat juguen
un paper important, se’ls implicarà activament en el
procés, així com a la comunitat en general, a través
dels seus líders comunitaris.

Els fills i les filles de Loja,
els pares i les mares a
Catalunya
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Entitat promotora: Creu Roja
País: Equador
Cost total del projecte: 186.218,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros
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10
anys
reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat
País: Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia i Kosovo
Cost total del projecte: 97.493,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros
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El projecte pretén incidir en els sindicats assentats a
Bòsnia, Sèrbia i Kosovo a través de dues vies d'acció
complementàries destinades a assolir un únic objectiu:
l'enfortiment dels sindicats, entesos com a ens difusors
dels Drets Humans i laborals a la resta de la població
civil per assegurar una pau duradora a la regió; a la
vegada que la seva constitució actuï com a mecanismes
transmissor dels valors democràtics i dinamitzadors
necessaris per a inserir-se en el nou sistema econòmic
i actuar com harmonitzador i contrapès de les tendències
neoliberals.

Per una banda, el projecte formula la necessitat de
formació i de dotar d'eines i de mecanismes als
sindicalistes de la regió, entesos com a catalitzadors
comunicatius entre l'esfera social i la política, i així
dotar-los dels mecanismes bàsics per a dinamitzar el
moviment sindical davant nous estímuls com la
necessitat de democratitzar el país. Aquesta formació
també afavorirà la recerca d'una legislació en harmonia
amb un sistema democràtic i amb uns Drets Humans
i laborals d'obligat compliment.

Durant l’any 2004 s’han desenvolupat les actuacions
següents:
- Els sindicats han prioritzat els cursos per a crear
dinàmiques de coordinació; l’equipament d’oficines
es realitzarà de forma gradual i d’acord amb les
necessitats logístiques de cada sindicat.
- S’ha procedit a l’edició de la pagina comuna present
a cadascuna de les revistes dels tres sindicats.
- S’han portat a terme dos cursos, un a Sarajevo
(Bòsnia) i el segon a la ciutat de Pristina (Kosovo).

Les accions d’aquest projecte es valoren positivament,
perquè es creen llaços de cooperació entre el sindicat
de Bòsnia, el de Sèrbia i el de Kosovo, la qual cosa
configura un escenari de diàleg entre tres grups
enfrontats en un conflicte bèl·lic de greus
conseqüències. És a dir, amb l’acció de cooperació
sindical s’incorpora una dinàmica de solidaritat entre
treballadors/es aliena als conflictes socials i polítics,
alhora que esdevé la plataforma adient per a la
regeneració social i la unió entre tota la població civil
davant noves conflagracions o adversitats.

Programa d'enfortiment
i formació dirigit a les
federacions sindicals del
metall a Bòsnia, Kosovo
i Sèrbia

10
anys

reveindicació del 0,7%

Països Bàltics

Bòsnia
Hercegovina Sèrbia

Kosovo
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Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
País: Europa  /  Àfrica Subsahariana i Magrib
Cost total del projecte: 20.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros
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Europa

Àfrica subsahariana Una de les línies d’aquesta àrea és el treball en projectes
de “codesenvolupament”, que es va iniciar al Fons
Català l’any 1996, després de valorar aquesta línia de
treball com a prioritària.

La novetat de l’experiència de vincular les organitzacions
dels immigrants en els projectes de cooperació
internacional descentralitzada obliga a centrar els
esforços en quatre aspectes fonamentals:
- Dinamitzar els grups locals (d’immigrants i autòctons)
per tal d’enfortir la seva participació social i ciutadana.
- Formació i capacitació d’immigrants i els actors locals
de les comunitats d’origen.
- Promoure la implicació de les comunitats d’origen en
la realització dels projectes.
- Promoure la vertebració del col·lectiu i la creació de
xarxes de cooperació per a superar l’atomització dels
grups.
En aquest moment es duen a terme projectes al Senegal,
Gàmbia, Guinea Equatorial, Mauritània i al Marroc.
Les línies de treball que s’han portat a terme l’any 2004
han estat:
- Continuïtat de la celebració de cursos com a forma
d’aproximació als col·lectius amb voluntat de portar a
terme projectes de codesenvolupament.
- Publicació de conclusions de les I Jornades sobre
Migracions i Desenvolupament realitzades el novembre
de l’any 2002 com un espai d’intercanvi d’experiències
en el treball en codesenvolupament.
- Realització de les II Jornades de Codesenvolupament,
com un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències,
on es debaten les accions amb coparticipació
d’immigrants de diferents països africans (Senegal,
Gàmbia, Guinea Equatorial, Marroc i Mauritània). El
debat conjunt entre col·lectius immigrants, catalans
d’origen i col·lectius locals del Sud enriqueixen i generen
propostes i formes de treball molt interessants. Aquestes
Jornades es van realitzar el dissabte 23 d’octubre a
Girona.

Migracions i
Desenvolupament 2004

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Catalunya/Països Mediterranis
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Entitat promotora: Fundació Politècnica / Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament
País: Catalunya
Cost total del projecte: 30.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros

Des de l’Àrea de Municipalisme s’han treballat dos
aspectes durant l’any 2004:
- Cooperació tècnica:
Dins del marc de la Comissió de Municipalisme es va
proposar emprendre una nova línia de cooperació
tècnica. Per fer-ho, s’ha cregut oportú iniciar una
col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) per tal que aquesta iniciativa compti, des del
primer moment, amb un alt nivell acadèmic. Al mateix
temps, es volia que els possibles candidats a participar-
hi sorgissin a proposta dels municipis membres del
Fons, a partir de la demanda dels equips tècnics dels
seus municipis agermanats amb països del sud o amb
una relació permanent de cooperació.
- Màster en gestió i transformació de les ciutats en
països en desenvolupament:
L’objectiu d’aquest màster, que se celebrarà en el
marc d’estudis de la UPC, és aprofundir en el
coneixement de la societat internacional a través d’una
metodologia interdisciplinària, que capaciti a l’anàlisi
i la comprensió de la complexa estructura institucional
i de relacions que configuren l’actual societat
internacional.
Atès l’increment de la urbanització i la concentració
demogràfica i de recursos a les grans ciutats, aquestes
esdevenen, cada cop més, un lloc estratègic d’articulació
de les estructures socials. La realitat de les grans
ciutats mundials es troba molt lluny de la pretensió
d’equilibri econòmic, social i cultural, de manera que
la polarització, l’exclusió social, etc. hi són fenòmens
recurrents.
La necessària interacció de les relacions culturals nord-
sud ha de jugar un nou paper en la geopolítica mundial,
determinada per la globalització del sistema
internacional. En aquest escenari nou de relacions,
davant dels estats-nació, les ciutats esdevenen el nucli
decisiu per a intervenir de manera eficient en un
reposicionament geopolític i estratègic.
En aquest sentit, la figura dels gestors públics, amb
un nivell de formació transversal, s’ha de prendre en
consideració per tal d’acompanyar els nous projectes
urbans i territorials.

Àrea de Municipalisme
2004

10
anys

reveindicació del 0,7%

Barcelona
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Entitat promotora: Diputació de Barcelona /
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
País: Catalunya
Cost total del projecte: 30.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros
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Catalunya

El Centre de Recursos de Cooperació Descentralitzada
és una iniciativa conjunta entre la Diputació de Barcelona
i el Fons Català, i es concep com un centre virtual i
telemàtic que faci accessible tota la informació referida
a la cooperació que es promou des dels municipis i
cap als municipis.

Els objectius del Centre de Recursos són:
- Posar a l'abast d'ajuntaments, ONG, universitats,
centres d'investigació i la ciutadania en general
l'experiència i la informació acumulada en aquest àmbit
per les dues institucions durant els últims anys.
- Obrir un espai de reflexió, anàlisi i debat, i incentivar
la recerca sobre la cooperació descentralitzada
municipal.
- Compartir criteris i buscar la complementarietat entre
la tasca de les dues institucions i les contraparts del
sud que estiguin implicades en processos municipalistes
a partir d'un projecte comú.

El Centre de Recursos centra el seu contingut entorn
del municipalisme, la cooperació descentralitzada i el
desenvolupament local, i s’estructura en els apartats
següent:
- Documentació: facilita l’accés a la informació referida
a la cooperació local, tot esdevenint un espai de
referència sobre el municipalisme i la cooperació
descentralitzada, que presenta publicacions destacades
en aquests àmbits.
- Bones Pràctiques: presenta projectes i reeixides
experiències de caràcter municipalista, amb especial
èmfasi en les iniciatives que treballen, de forma
democràtica i participativa, en l’enfortiment dels governs
locals.
- Agenda: ofereix informació actualitzada d’activitats
de municipalisme i cooperació local d’àmbit
internacional, amb l’objectiu no només d’informar sinó
de vincular espais on el municipalisme és present.
- Formació: permet recollir i difondre informació d’interès
sobre activitats de caràcter docent d’àmbit internacional
entorn del municipalisme i la cooperació local.
- Enllaços: aquest apartat estableix connexions directes
amb altres webs sobre municipalisme i cooperació
local, respon a un criteri temàtic i permet fer cerques
mitjançant diferents filtres.

Centre de Recursos
de Cooperació
Descentralitzada - 2004

10
anys
reveindicació del 0,7%

Presentació del Centre de Recursos,
en el marc de la Trobada de Municipalisme a Sud-Amèrica

Barcelona
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Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
País: Catalunya - Colòmbia
Cost total del projecte: 34.297,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros

Pr
oj

ec
te

s 
de

 c
oo

pe
ra

ci
ó

La creixent escalada del conflicte colombià ha motivat
que des de diverses instàncies socials i institucionals
hagi crescut la preocupació pel futur de Colòmbia i,
concretament, per veure com es pot col·laborar des
de Catalunya en la transformació del conflicte colombià.

A partir d'aquesta preocupació comuna, entitats i
institucions catalanes han impulsat una plataforma
de sensibilització i acció per la pau a Colòmbia, que
és la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans.
Des de la Taula es comparteix la idea que la incidència
de la solidaritat amb Colòmbia serà superior en la
mesura en què es construeixi un espai de concertació
entre diferents actors socials i institucionals de
Catalunya.

El Fons participa de forma activa a la Taula,
especialment en la potenciació de la cooperació
descentralitzada amb organitzacions socials i entitats
municipals colombianes.

L’any 2004 s’han portat a terme les activitats següents:
- Realització de les jornades obertes ”La societat
colombiana i la construcció de la pau” a Barcelona
,que va comptar amb la presència de persones
colombianes vinculades al món de la cultura, el
periodisme, el teixit associatiu i les administracions.
Durant l’estada es varen organitzar diferents tallers
sobre cooperació descentralitzada i de dones. Es van
fer visites a diferents municipis i es van mantenir
reunions amb parlamentaris.
- Participació en altres espais de coordinació. Assistència
al seminari organitzat pel Centre d’Investigacions per
la Pau. Presentació de la Taula Catalana per la Pau i
els Drets Humans a Colòmbia al comitè mixt, AECI i
Comunitats Autònomes.
- Suport i difusió de les iniciatives de pau i defensa
dels Drets Humans a Colòmbia.

Taula Catalana per la
Pau i els Drets Humans
a Colòmbia

10
anys

reveindicació del 0,7%

Catalunya

Barcelona

Colòmbia

Bogotá
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Entitat promotora: Fundación per la Pau
País: Catalunya
Cost total del projecte: 32.412,14 euros
Aportació de l’Ajuntament: 8.635,00 euros
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Catalunya

La Fundació per la Pau, que és membre de l'organització
internacional International Peace Bureau, proposa
l'organització i la coordinació d'una trobada internacional
d'entitats de pau de tota la Mediterrània, amb la finalitat
d'ajudar a vertebrar, coordinar i impulsar el moviment
per la pau a aquesta zona i, així, conferir-li una major
visibilitat i presència, d'àmbit mundial.

El projecte es planteja per la necessitat d'enfortir els
lligams entre les organitzacions que treballen per la
pau a ambdues ribes de la Mediterrània i per fer visibles
aquests moviments socials en un àmbit -el dels
moviments per la pau-, en què l'influència anglosaxona
i occidental és dominant.

Aquesta Trobada està concebuda com una eina de
diàleg entre entitats del sector de pau i, per tant, s'hi
ha de poder debatre diferents formes de cooperació i
col·laboració relatives a la Cultura de Pau.

Durant l’any 2004 s’ha portat a terme el “2n Encontre
Veus de Pau a la Mediterrània”. L’Encontre va comptar
amb un programa que combinava conferències i taules
rodones, obertes al públic, sobre temes de pau i
experiències de resolució de conflictes, i dues reunions
de treball per a representants d’ONG: una, la reunió
anual de coordinació de l’IPB-Barcelona, i, una altra,
en què es van discutir propostes de seminaris,
conferències i tallers per a l’eix temàtic “Conflictes,
ocupacions militars, militarisme i pau” del Fòrum Social
de la Mediterrània que es celebrarà a Barcelona.

En aquest Encontre es va signar un manifest on
s’expressava:
- L’oposició rotunda a la guerra, la violència i l’ocupació
militar a Iraq, Palestina i, malauradament, en molts
altres llocs on la guerra és present.
- Renovar el compromís a favor de la pau, de la resolució
pacífica dels conflictes, el desarmament i la
desmilitarització, l’educació per la pau, el diàleg
intercultural i interreligiós, el dret a l’objecció de
consciència, la defensa dels Drets Humans,
l’aprofundiment democràtic, el foment de la justícia
social, la protecció dels drets i les llibertats de les
dones, així com la promoció de la infància i la joventut
de les nostres comunitats.
- Reafirmar la voluntat de continuar fent tota aquesta
feina amb el màxim de diàleg, col·laboració i coordinació
entre tots.

Veus de Pau a la
Mediterrània

10
anys
reveindicació del 0,7%

Barcelona
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Entitat promotora: Matres Mundi / Cham-Christian
Health Association of Malawi
País: Malawi
Cost total del projecte: 34.581,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros
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Malawi

Lilongwe

Malawi és un dels països més pobres d’Àfrica. La seva
renda per càpita és de 230$ per habitant. El deute
extern representa el 73% del PNB. La despesa sanitària
per habitant és de 38$ i representa el 14,6% del total
de la despesa pública. El país viu en una dependència
crònica de les ajudes exteriors en matèria de sanitat,
i té manca de professionals, metges i infermeres.
Malawi és un dels països africans amb el pitjor indicador
de salut maternoinfantil de la zona.

El projecte es proposa intervenir en tres centres de
salut (l’Hospital de Mlale, el centre de nens orfes i
malnodrits St. Mary Rehabilitation Center i l’Hospital
Rural de Mthengo Wa Nthengo), fent èmfasi en els
aspectes formatius, d’infrastructures tècniques, de
sensibilització sobre malalties de transmissió sexual
com la SIDA, que constitueix una veritable epidèmia
en un país en el qual s’infecten diàriament 267
persones, una mitjana del 15% de la població adulta.
Els tres centres d’intervenció del projecte són privats
i pertanyen al CHAM (Christian Health Association of
Malawi). Tenen vocació religiosa i admeten pacients
sense recursos econòmics.

El projecte té com a objectius:
- Donar suport al programa de l’estat “Per a una
maternitat segura” a la província del centre, la seva
zona d’intervenció.
- Millorar les instal·lacions i els equipaments de les
maternitats de dos dels hospitals, l’Hospital Rural de
Mlale i l’Hospital Mthengo Wa Nthenga, per optimitzar
la utilització dels aparells d’electromedicina.

Millora de la salut
maternoinfantil a les zones
rurals de la província central

10
anys

reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: CNJC-Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya / CJB- Consell de la Joventut de Barcelona
/ Fòrum Barcelona 2004
País: Catalunya
Cost total del projecte: 6.600,00 euros
Aportació de l’Ajuntament:  900,00 euros
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Catalunya

Els Festivals Mundials de la Joventut són esdeveniments
de caràcter mundial que agrupen joves d’organitzacions
juvenils de diversos països per tal de discutir els
principals problemes que afecten la societat on viuen.

En aquest sentit, del 8 al 14 d’agost de 2004, Barcelona
va acollir el III Festival Mundial de la Joventut , amb
la participació d’uns 10.000 joves d’arreu del món. El
festival és l’únic espai de trobada mundial dissenyat i
protagonitzat per organitzacions juvenils de tots els
continents. Un espai basat en la democràcia, la laïcitat,
la pluralitat, la igualtat i el respecte. I, alhora, un espai
compromès, reivindicatiu, innovador, crític i constructiu.

Així al FMJB 2004 es varen plantejar els objectius
següents:
- Enfortir el rol social dels/de les joves, tot fent visible
la seva contribució al desenvolupament de la societat
i les seves demandes socials.
- Potenciar les estructures i les xarxes juvenils
associatives en l’àmbit regional, nacional i internacional.
- Fomentar la solidaritat global en la lluita per les
reivindicacions comunes i la recerca de la justícia social.
- Promoure i incrementar la interlocució entre el món
associatiu juvenil i les administracions i les institucions.
- Fomentar la cooperació internacional com a canal per
enfortir el paper de la gent jove a la societat.
- Potenciar la capacitat de treball conjunt en la diversitat
ideològica i cultural, tot intercanviant idees, experiències
i projectes al voltant dels quatre pilars del festival:
globalització, desenvolupament sostenible, diversitat
cultural i condicions de la pau.
- Promoure el reconeixement social i polític del moviment
associatiu juvenil com a pilar en l’enfortiment de la
democràcia.

Festival Mundial de la
Joventut

10
anys
reveindicació del 0,7%

Barcelona



29

Entitat promotora: Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana / CEDRE-Coordinadora d’ONG
Solidàries de les comarques gironines i Maresme
País: Amèrica Llatina / Catalunya
Cost total del projecte: 12.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 542,23 euros
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Països Llatinoamericans

Catalunya

Aquest projecte està presentat per la Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana i contempla
l’acompanyament i suport a la campanya de
sensibilització impulsada per la Coordinadora d’ONG
Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme,
coordinada per la Comissió mateix.

El programa contempla continuar donant suport a la
Campanya d’anada i tornada endegada l’any passat,
a través de l’edició i la distribució dels materials
pedagògics que acompanyen l’Agenda: la carpeta
pedagògica, que actualment té domini propi:
http://www.lacarpeta.org , el mapa de Peters, el
calendari solidari, el cartell del darrer discurs de
Charles Chaplin i un cartell de convocatòria, són els
principals materials de suport editats.

La Campanya d’anada i tornada té com a objectiu
reforçar la col·laboració Nord-Sud amb un pont solidari
d’anada i tornada, tot col·laborant horitzontalment
amb els col·lectius del sud, en general, i en particular
amb Nicaragua, República Dominicana, Haití i Equador.

Les contraparts locals són representants dels
agermanaments existents amb contraparts locals
catalanes i ONG amb projectes de cooperació a
Llatinoamèrica, que col·laboren sobre el terreny amb
la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana.

Enguany a Mataró es va presenta l’Agenda
Llarinoamericana, en un acte públic, el 15 d’octubre,
a la Biblioteca Pompeu Fabra. A l’acte hi van intervenir,
el Sr. Arcadi Oliveres, President de Justícia i Pau de
Barcelona, el Sr. Jordi Planas, de la Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana, i va tancar l’acte la Coral
Primavera per la Pau. L’acte va estar organitzat per la
Fundació Grup Tercer Món-Mataró, Justícia i Pau del
Maresme, la Llibreria Robafaves i la Coral Primavera
per la Pau.

Suport a la campanya de
l’Agenda Llatinoamericana

10
anys

reveindicació del 0,7%

Barcelona
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Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament / Unió Europea / FRAO
País: Senegal
Cost total del projecte: 715.601,91 euros
Aportació de l’Ajuntament: 5.000,00 euros
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Senegal

Dakar

La contribució dels immigrants al desenvolupament
dels seus països d’origen és una realitat. Concretament,
al Senegal, els immigrants juguen un rol molt important
en el renaixement de les seves comunitats.
Malauradament, l’efectivitat d’aquestes iniciatives i
inversions es veu limitada per l’absència d’estructures
locals que donin suport i orientació al vincle immigrants-
comunitat local i, per tant, garanteixin i dinamitzin una
relació duradora.

Com a resposta a aquesta absència d’espais de
concertació, que dificulten la comunicació entre els
immigrants i les seves comunitats d’origen, el Fons
Català va presentar a la Unió Europea la creació i la
consolidació d’un espai de concertació i
d’acompanyament al Senegal.

El projecte es portarà a terme amb la col·laboració dels
col·lectius d’immigrants de Terrassa, Girona i Mataró.

Els eixos principals del projecte es desglossen en:
- Crear un canal d’intercanvi d’informació permanent
entre els col·lectius d’immigrants de Terrassa, Girona
i Mataró amb les seves comunitats d’origen.
- Implicar estructuradament els immigrants a través
d’un espai permanent de cooperació amb els col·lectius
locals d’on provenen.
- Promoure la col·laboració entre les autoritats, les
associacions d’immigrants i les comunitats d’origen.
- Reforçar les estructures institucionals dels col·lectius
d’immigrants i de les seves comunitats d’origen.
- Promoure els intercanvis  continuats entre els
immigrants i les comunitats d’origen per analitzar
conjuntament la concepció de la migració a través de
la realització d’activitats audiovisuals.
- Elaborar  iniciatives de desenvolupament local
mitjançant la participació de la diàspora i de les seves
comunitats d’origen en la formulació i l’execució
d’aquestes iniciatives.
Les activitats que es portaran a terme es classifiquen
en tres temàtiques:
- Activitats de capacitació i informació
- Creació i consolidació de l’espai de concertació
- Elaborar i executar iniciatives (productives) de
desenvolupament local

Dinamització d’un espai
d’intercanvi, cooperació
i concertació entre els
immigrants senegalesos i les
seves comunitats d’origen

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
País:Iran
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros
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Iran

La província de Kerman, al sud-est de l’Iran, i
especialment la ciutat de Bam, van estar afectades
per un potent terratrèmol ocorregut el dia 26 de
desembre de 2003. La ciutat va quedar pràcticament
destruïda i el nombre de damnificats va superar les
100.000 persones.

Diverses ONG de desenvolupament i acció humanitària,
membres de la Federació Catalana d’ONG per al
desenvolupament, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona
i el Fons Català van constituir, el dia 30 de desembre,
la Campanya d’Emergència per l’Iran a causa del
terratrèmol. Aquesta catàstrofe natural va impulsar les
ONG de desenvolupament i acció humanitària i les
institucions catalanes a crear aquesta plataforma de
coordinació, amb l’objectiu de desenvolupar  tasques
d’acció humanitària a la zona, per tal d’optimitzar
recursos i actuar ràpidament i eficaç en les operacions
d’ajuda a les víctimes.

La campanya pretén informar de les accions que estan
duent a terme les organitzacions i les institucions
catalanes, canalitzar les col·laboracions i les diverses
inquietuds de la ciutadania i orientar les diferents
iniciatives perquè siguin útils i adequades a les
necessitats de la població iraniana. Així mateix, vol
impulsar les iniciatives d’entitats que ja hi estiguin
desenvolupant tasques d’acció humanitària.

Un ajut humanitari apropiat es fa sempre segons la
demanda del país que pateix la situació d’emergència.
Després de fer l’avaluació de les necessitats, les ONG
fan la crida d’ajut humanitari perquè la ciutadania
catalana pugui participar en la solidaritat amb les
poblacions que ho necessiten, amb l’objectiu
d’aconseguir una major eficàcia i eficiència en la
resposta.

Campanya d’emergència de
l’Iran

10
anys

reveindicació del 0,7%

Tehran
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Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
País: Marroc
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 18.000,00 euros

Marroc

Rabat

La regió del Marroc, i en concret la província de d’Al-
Hoceima, és una de les regions d’on provenen molts
dels immigrants que viuen a Catalunya. És per això que,
des de fa anys, estem impulsant projectes de
desenvolupament per a aquesta regió, en coparticipació
amb els col·lectius d’immigrants.

El terratrèmol, registrat dimarts 24 de febrer, va afectar
la província d’Al-Hoceima i, entre d’altres, el municipi
Imzouren que va quedar totalment devastat, i és la regió
on des de fa dos anys s’està duent a terme el Projecte
Tamassint de cooperació al desenvolupament rural.

Per aquesta raó i de mutu acord entre els col·lectius
d’immigrants i les institucions catalanes, que es coordinen
des del Fons Català, es va procedir des del primer
dia a:
- Endegar una campanya d’emergència “Solidaritat amb
els afectats del terratrèmol d’Al-Hoceima”.
- Enviar dos delegats a la zona, Abdelhak El Haddouti
- del col·lectiu d’immigrants-, i Miquel Àngel Prieto -
tècnic del Fons Català -, per tal d’avaluar la situació i
coordinar la resposta més idònia, amb l’objectiu de
donar suport i contribuir a alleujar els difícils moments
que viu la població civil afectada.
Un cop avaluada la situació sobre el terreny mateix, es
va preveure l’enviament d’un primer vol xàrter humanitari
amb tendes de campanya, mantes, plàstics i llet; material
que es va distribuir a Tamassint i a la resta de municipis
rurals afectats, a través d’una coordinadora d’entitats
locals que es van organitzar davant la catàstrofe.
Es va poder garantir que aquest enviament que es va
dur a terme fos distribuït a les poblacions que encara
no havien rebut cap tipus d’ajuda i que continuaven
sense disposar d’aixopluc en les condicions
climatològiques adverses de pluja i fred mentre se
succeïen les rèpliques del sisme.
Una vegada més, amb aquest desastre, es va posar en
evidència la vulnerabilitat dels països del sud,
especialment en l’àrea rural, i lamentem que aquest
desastre s’hagi esdevingut en un territori especialment
mancat de recursos i afectat pel despoblament que
suposa l’alt índex d’emigració.

Solidaritat amb els afectats
del terratrèmol d’Al-Hoceima
(Nord del Marroc)

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
País: Haití
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros

La greu situació de vulnerabilitat que es viu a Haití
s’ha vist fortament colpejada pels forts aiguats
enregistrats els darrers mesos i que han comportat
una catàstrofe humanitària de gran proporció, tant pel
que fa al nombre creixent de víctimes com per
l’agudització de la crisi socioeconòmica de l’illa.

Es dóna la circumstància que, des del passat febrer,
Haití ja es trobava immersa en una crisi política aguda,
fet que sens dubte comporta una gran feblesa de les
institucions governamentals locals per respondre a
l’emergència. És per això que és molt necessària l’ajuda
internacional, a través del suport a les organitzacions
locals en els seus esforços per afrontar la situació. En
aquest sentit, considerem important donar suport a
les organitzacions catalanes que, mitjançant les seves
contraparts locals, estaven treballant a la zona abans
de la crisi d’emergència.

La campanya està orientada a pal·liar els efectes dels
aiguats amb el suport urgent a accions emmarcades
en les fases de rehabilitació i reconstrucció
postemergents, i que s’emmarquen dins la filosofia
del Fons de reconstruir per a transformar, que ja s’han
aplicat anteriorment en els casos de l’huracà Mitch i
dels terratrèmols d’El Salvador.

Ajut d’emergència per a les
inundacions d’Haití

10
anys

reveindicació del 0,7%

Haiti

Puerto Principe
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Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la
Pau (ACPP)
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 euros
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Mataró

Porta Laietana

Plaça Granollers

El cicle d'activitats "Per la Pau i la Cooperació" té com
a objectiu sensibilitzar la població del municipi de Mataró
sobre diferents aspectes relacionats amb la pau i la
cooperació, tant en l’àmbit internacional com a casa
nostra. Així, a través de les tres activitats que s'han dut
a terme, s'ha intentat generar consciència sobre la
necessitat de la cultura de la tolerància, la solidaritat i
l'equitat de gènere. Alhora, es buscava informar i
sensibilitzar sobre l'important paper que juga la cooperació
al desenvolupament des del nostre país a través de
projectes finançats per institucions públiques.

El cicle 2004 s'ha centrat en tres grans activitats:
- Campanya de sensibilització sobre els Drets Humans
a Palestina. La realització d’aquesta activitat consta de:
. Exposició fotogràfica sobre la “Solidaritat amb
Palestina”: Aquesta exposició comprèn un seguit de
fotografies del fotògraf Pasqual Gorriz Calvin sobre les
incursions israelianes a Cisjordània.
. Xerrada i vídeo: La xerrada vol ser una eina pedagògica
per tal de facilitar la comprensió d’una situació política
complexa, i aportar elements de debat per crear opinió
pública favorable a la trobada d’una solució pacífica,
justa i duradora al conflicte. Com a complement de la
xerrada, es passa un vídeo sobre la crisi humanitària als
territoris ocupats.
- Programa educatiu “Test de la Tolerància”: Aquesta
activitat  educativa està adreçada als nois i noies d’ESO
i té com a finalitat la sensibilització dels més joves
respecte al fenomen de l’immigració. Enguany hi han
participat 4 centres de Mataró amb uns 25 alumnes per
classe. L’activitat consisteix a passar un test de 25
preguntes que tenen relació amb la tolerància. Després,
es fa un debat  sobre els resultats obtinguts.
- Curs d'introducció a la cooperació al desenvolupament:
En aquest curs hi han participat unes 20 persones i s’hi
ha treballat el següent temari:
. Introducció a conceptes teòrics sobre el
desenvolupament.
. Anàlisi del cicle del projecte de cooperació al
desenvolupament.
. Exercici pràctic: Taller de formulació de projectes.

Campanya de sensibiització
sobre els Drets Humans a
Palestina; Programa educatiu
i curs de Cooperació al
Desenvolupament

fullet esc

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Grup Tercer Món-Mataró
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 7.000,00 euros

Mataró

Des de l’any 1987, el Grup Tercer Món–Mataró
està compromès en una tasca de sensibilització en
el camp de la solidaritat i la cooperació. Les activitats
específiques que s’han programat per a l’any
2004 són:

- Consolidació i augment de la presència de la Botiga
Solidària amb un increment de les vendes dels
productes del Tercer Món, completant una xarxa
d’establiments col·laboradors a la ciutat i a la comarca.
També s'ha consolidat la participació en fires populars
i en actes d'entitats i escoles.

- Activitats i xerrades mensuals com a element de
reflexió sobre els problemes principals que tenen
relació amb els països subdesenvolupats i les persones
excloses del benestar general.

- Difusió del projecte de cooperació amb la Unión de
Ejidos de la Selva – Chiapas.

 - Els Esmorzars Solidaris, que van adreçats a grups
d’escolars per a donar a conèixer el comerç just. El
"Comerç Just" ha estat un treball per a estudiants  de
secundària per als seus "Treballs de Recerca" i de
"Crèdits de Síntesi".

 - Actes públics al carrer i en institucions per a
sensibilitzar sobre els   problemes del Tercer Món. Cal
destacar, pel seu ressò ciutadà, la jornada del Dia del
Comerç Just.

- També es participa a la Campanya de Mans Unides
i es col·labora en la diada Un Dia per l’Esperança que
organitza Intermón–Oxfam.

- Publicació de la revista El Món Solidari, amb l’objectiu
de donar a conèixer la Botiga Solidària i la Cafeteria,
així com les entitats de solidaritat i les activitats que
es porten a terme a Mataró i a la comarca.

- En el decurs de l'any 2004, s'ha consolidat la
campanya d'OIKOCRÈDIT, que s'inscriu en el marc de
la banca ètica.

Programa anual del Centre
de Solidaritat i Cooperació
“La Peixateria”

10
anys

reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Associació Catalana d'Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS-Mataró)
País: Sàhara
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros
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Sàhara
El Aaiún

Colònies Sahrauís 2004

Per setè any consecutiu, la secció local de l’Associació
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS-Mataró)
s’ha adherit al projecte de les Colònies Sahrauís a
Catalunya 2004, acollint 16 infants de 6 a 12 anys.

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-set anys, vivint als campaments de refugiats de
Tindouf.

Aquestes colònies es van portar a terme 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.

Els infants i les famílies han participat d’activitats
conjuntes programades a Mataró:
- Recepció oficial per les autoritats a l’Ajuntament de
Mataró
- Visites mèdiques a l’Hospital de Mataró
- Participació als actes de les Santes
- Visita al Zoo de Barcelona
- Visita a l’Aquàrium
- Participació a la festa de Catalunya amb el Sàhara,
on es troben tots els nens i nenes sahrauís de Catalunya
amb totes les respectives famílies acollidores.

Caravana Catalana pel Sàhara 2004
D’altra banda, durant els mesos d’octubre a desembre,
també es va organitzar la Caravana Catalana pel Sàhara
2004.
L'objectiu de la Caravana és recollir menjar, que enguany
ha estat oli, cigrons, mongetes i sucre. En aquesta
activitat hi participen escoles i botigues.
En aquesta campanya es va treballar conjuntament
amb la Secció Local de la Creu Roja, que va cedir el
local per guardar el material i des d’on es va procedir
a la classificació i l’empaquetament del material.
Posteriorment, aquest material es va enviar al magatzem
central de l’ACAPS a Martorell i es va traslladar a
Barcelona per carregar-lo en el tràiler a Tindouf.

Colònies Infantils Sahrauís
2004  /  Caravana Catalana
pel Sàhara 2004

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Centre Sant Pau de Càritas
Diocesana de Barcelona
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 7.500,00 euros

Mataró

El Centre Sant Pau és un projecte de Càritas Diocesana
de Barcelona que, des de 1983, treballa en l’àmbit
de la immigració a la ciutat de Mataró.

Els objectius generals del centre són:
- Despertar actituds positives de respecte i solidaritat
envers les persones i els pobles del sud.
- Conèixer, a través de l’experiència pràctica, altres
maneres de viure, altres cultures.
- Actuar com a transmissors de coneixements de les
diferents manifestacions culturals.

Els objectius específics de l’activitat “Benvinguts al
Boughon Thio de la Ramou”: (Boughon Thio = casa
rural; Ramou =Nom de la nena de Malí)
- Experimentar un dia al poble de la Ramou.
- Treballar, des del boughon thio l’empatia, per tal de
fer-se sensibles a la realitat dels altres.
- Respectar les normes de treball i joc en grup.
- Expressar mitjançant l’escriptura, la plàstica i el
llenguatge oral, els continguts treballats.

L’activitat va adreçada als alumnes de tercer curs
d’educació primària de les escoles de Mataró. La
durada de l’activitat és d’un matí durant dues hores.
L’activitat es fa a l’espai de Can Soleret.

Aquesta any hi han participat un total de 13 escoles
de Mataró amb una assistència de 350 nens i nenes.

Benvinguts al Bougoun Thio
de la Ramou

10
anys

reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Moviment Educatiu del Maresme
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 euros
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Des de l’any 1983, el Moviment Educatiu del Maresme
està treballant -i n’és un referent a  la ciutat- en les
tasques educadores i ha consolidat una línia d’actuació
i orientació en l’àmbit educatiu per tal de dur a terme
activitats d’interès municipal pedagògiques i
d’investigació, d’intercanvi i formació adreçades als
professionals de l’educació per a la millora de la qualitat
de l’ensenyament a Mataró.

El Moviment Educatiu del Maresme, durant l’any 2004,
ha promogut activitats formatives, de sensibilització i
dinamització, i ha donat suport a les iniciatives dels
professionals de l’educació en matèria de cooperació i
solidaritat.

S’han portat a terme les següents activitats formatives
per al foment dels valors de la solidaritat i la cooperació
entre els educadors i els escolars tant de primària com
de secundària:

- Jornades, simposis, debats, conferències

- Primer Màster de Ciutadania

- Quart Curs de postgrau "Ciutadania: inclusió social en
la diversitat”

- Tercer Simposi de Ciutadania sobre "Dinàmiques
d'inclusió social”

- Exposició: “Palestina, una nació assetjada per l’ocupació
colonial”, de Sodepau, juntament amb una xerrada.

Campanyes de
sensibilització sobre
solidaritat i cooperació

10
anys
reveindicació del 0,7%



Porta Laietana

Plaça Granollers

39

Pr
oj

ec
te

s 
de

 s
en

si
bi

lit
za

ci
ó

Entitat promotora: Fundació Intermón-Oxfam
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 2.000,00 euros

Mataró

Amb aquesta campanya és pretén informar i sensibilitzar
la població de Mataró sobre la importància que pot
tenir el comerç internacional en la lluita per l’eradicació
de la pobresa en les països més pobres. El comerç té
la capacitat de treure de la pobresa a milions de
persones, sempre que el món ric no manipuli les regles
del joc en benefici propi.

Davant d'aquesta situació la Fundació Intermón-Oxfam
va posar en marxa la campanya internacional per un
"Comerç amb justícia", que aposta per promoure canvis
en les actuals regles de comerç mundial perquè puguin
dissenyar-se de manera que contribueixin a reduir la
pobresa, a promocionar els Drets Humans i a protegir
el medi ambient.

Les activitats realitzades han estat:
- Festa "Un dia per l'Esperança". Aquesta activitat es
va celebrar el dissabte 24 d’abril a la plaça de
l’Ajuntament. L’activitat va consistir a donar a conèixer
els “Drets laborals de les dones” i es relacionà amb
els Jocs Olímpics  (generalment, és al Tercer Món on
es confecciona la majoria de roba esportiva). Es va
llegir un manifest per l’Àvia Remei. Durant la jornada
hi va haver actuacions, jocs, venda de productes de
Comerç Just i mostra d’artesania.
- Exposició “Comerç amb Justícia”, del 18 al 29 de
maig, a la Biblioteca Pompeu Fabra.
- Conferència sobre "El futur dels petits agricultors”
a càrrec d’Antonie Sombie, camperol de Burkina Faso.
Es va portar a terme al Centre de Solidaritat i Cooperació
“La Peixateria” el dimecres 17 de novembre.
- Programa de sensibilització als centres escolars de
primària i secundària de Mataró, que consisteix en
una exposició sobre el "Comerç amb Justícia" i amb
la presentació i treball d'unes maletes pedagògiques
que permeten aprofundir en la temàtica.

Sensibilització dels
ciutadans sobre els drets
laborals de les dones dels
països empobrits

10
anys

reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Associació Mà Oberta - SED
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 1.000,00 euros
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L’Associació Mà Oberta-SED és una associada vinculada
a la Institució dels Germans Maristes i al col·legi de
mateix nom.

L’objectiu fundacional de l’associació és la de promoure
i educar els infants i els joves en els valors de la solidaritat
i la pau.

Els objectius operatius es concreten en:
- Transmetre, en l’àmbit extraescolar, els valors de la
pau i la solidaritat als infants, adolescents i joves de
Mataró vinculats a la Institució Marista.
- Realitzar projectes de cooperació amb països en vies
de desenvolupament.
- Organitzar campanyes solidàries
L’any 2004 la campanya Mà Oberta va arribar a la XVI
edició i va passar per diferents etapes. La primera va
consistir en la recollida de tot tipus de material, la
segona només en la recollida d’ampolles de cava.
Actualment, l’objectiu de la campanya és la d’educar
per la solidaritat i es programen diverses activitats:
- Recollida d’ampolles: recollir el màxim d’ampolles
de cava.
- Campanya de la moneda: obtenir fons per les finalitats
de la campanya.
- Operació Quilo: obtenir menjar per pal·liar les necessitats
dels col·lectius menys afavorits de la ciutat.
- Teatre al carrer, pintada d’un mural gegant i el llibre
gegant per la solidaritat: oferir un espai per a la lliure
manifestació envers la solidaritat i la denúncia.
- Concert: oferir un espai per a la música com a element
reivindicatiu a favor de la justícia.
La campanya Mà Oberta va adreçada a tots els ciutadans
i ciutadanes, sense límit d’edat ni de sexe.
Els fons recaptats en la campanya van adreçats als
col·lectius de ciutadans i ciutadanes de Mataró amb
mancances econòmiques: població marginada, població
sense recursos, població immigrant, infants en situació
de risc, i a activitats escolars per a nens amb dificultats
econòmiques.

La Festa de la Solidaritat a
Mataró

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Entitat promotora: Mapasonor – Associació de Creació
Documental ASDHA – Associació pels Drets Humans
a l’Afganistan
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 2.000,00 euros

Mataró

Veus de Dones Islàmiques és un projecte que pretén
sensibilitzar sobre la importància del rol de les dones
als països islàmics i el seu potencial de
desenvolupament, des de l’Àfrica Subsahariana
(Senegal) al Magrib (Tunísia), l’Orient Pròxim (Palestina)
i l’Àsia (Afganistan). Es mostren escenes i imatges de
les dones en la seva vida més quotidiana i íntima, i la
relació amb l’entorn social, tot trencant prejudicis que
existeixen a les nostres societats sobre les dones
islàmiques, per tal de mostrar que són importants
agents de desenvolupament a les seves societats.

L’exposició i l’edició del vídeo mostren els
següents blocs:
- Bloc del Magrib: En l’exemple de dones tunisianes,
es mostra un estat laic amb polítiques positives vers
la condició de les dones i el conflicte que tenen amb
la tradició. Es viatja geogràficament del nord al sud
del país.
- Bloc de l’Àfrica Subsahariana: Centrat en l’exemple
de dones senegaleses, es mostra un poble del sud, a
la Casamance (Oussouye), per exemplificar i, alhora,
defensar la idea de la convivència religiosa a una zona
on, fins i tot, hi ha famílies que tenen dues religions.
Això repercuteix en la vida de les dones, però també
té els seus límits.
- Bloc d’Àsia:  En l’exemple de dones afganeses, es
mostra la situació de les dones en el conflicte i en la
guerra, i com en el país on la condició de les dones
ha estat la més trepitjada, aquestes han intentat establir
llaços de solidaritat i de canvi a través d’un
associacionisme sovint clandestí. Fins i tot molts
homes, encara que no es sàpiga, hi han donat suport,
doncs, per estar en profund desacord amb la misogínia
fonamentalista.
- Bloc d’Orient Pròxim: L’exemple de les dones
palestines mostra la lluita de les dones en el context
de l’ocupació; com n’han d’assumir les  conseqüències
en el nucli familiar i, fins i tot, en la seva lluita real.

Veus de dones islàmiques 10
anys

reveindicació del 0,7%
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Per setè any consecutiu el divendres 6 de febrer es va
celebrar la Nit de la Solidaritat al Teatre Monumental.
En aquesta edició es va convidar a l’Excm. Sr. Federico
Mayor Zaragoza, president de la Fundación Cultura de
Paz que va parlar sobre “La construcció de la pau”.
L’actuació musical va anar a càrrec de la Coral Primavera
per la Pau, que durant l‘any 2004 ha celebrat el XXè
aniversari de la seva creació.

Nit de la solidaritat

En la sessió del Consell del 20 d’abril es va presentar
el document de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets
Humans a càrrec del senyor Jaume Saura, de l’Institut
de Drets Humans de Catalunya i de la senyora Anna
Busqué, del Servei de Participació Ciutadana de la
Diputació de Barcelona.

Xarxa de pobles i ciutats
pels drets humans

El dimecres 21 d’abril es va signar el conveni entre
l’Ajuntament de Mataró i el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament fins l’any 2007.
El dissabte 3 d’abril es va assistir a la XXI Assemblea
Ordinària del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament al municipi de Sant Boi de Llobregat.
Durant tot l’any s’ha participat a les reunions de la
Junta i de les diferents comissions.

Fons català de cooperació
al desenvolupament

Cal ressaltar l’esforç de les entitats que formen part
del Consell Municipal de Solidaritat Internacional en
la programació d’actes i activitats de sensibilització.
Un altre aspecte a destacar és la relació que s’ha anat
establint entre totes les entitats, i això ha quedat palès
en l’organització d’actes conjunts en què han participat
més d’una entitat. Podríem detallar-ne alguns:
- Cicle de tres xerrades per donar a conèixer la realitat
del Senegal, organitzades per l’Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal, l’Associació Planeta i l’Associació
ANAFA-Lois Amigos de Ziguinchor.
- Festa de l’Esperança, organitzada per la Fundació
Intermón-Oxfam i amb la col·laboració de la Fundació
Grup Tercer Món–Mataró.
- Festa del Comerç Just, organitzada per la Fundació
Grup Tercer Món-Mataró i amb la col·laboració de la
Fundació Intermón-Oxfam.
- Caravana Catalana pel Sàhara 2004, organitzada per
l’ACAPS-Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí
amb la col·laboració de la Creu Roja de Mataró.
- Campanya d’emergència “Solidaritat amb els afectats
del terratrèmol d’Al-Hoceima”, organitzada
conjuntament per la Federació de Veïns de Mataró i el
Col·lectiu de Rifenys de Mataró.
Una altre aspecte important és l’esforç que han fet
algunes entitats per organitzar viatges al país on es
desenvolupa la tasca de l’associació, amb l’objectiu
de conèixer “in situ” la realitat i, d’altra banda, les
accions que s’estan portant a terme. Hi han participat
socis i simpatitzants de les entitats organitzadores. Els
viatges organitzats han estat a:
- l’Índia, organitzat per l’Associació Haribala
- Ayaviri, organitzat per l’Associació d’Amics del Bisbe
Joan Godayol

Activitats de les entitats de
solidaritat i cooperació
internacional

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació
Internacional

President
Joan Antoni Baron Espinar
Alcalde de Mataró

Vicepresident
Ivan Pera Itxart
Conseller delegat de Participació Ciutadana,
Agermanaments i Cooperació

Vocals
Esteve Terrades Yus
Conseller delegat de Presidència
Genoveva Andreu Lahoz
PSC (PSC-PSOE)
Antoni Pascual Muñoz
ICV-EUIA
Antoni Castellví Mayans
CiU
Maria Carmen Corpas Viñals
PP
Josepa Rivas Gimeno
ERC
Laura Cabot Gallifa
Assemblea de Cooperació per la Pau a Mataró
Ramon Domenich Puyol
Assemblea Local de la Creu Roja
M. Concepció Ros Boltà
Associació Anafa Los Amigos de Ziguinchor
Lluïsa Benito Vales
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí
Sheriff Jarjue
Associació Club Jama Kafo
Juju Sumundu
Associació Cultural Sabusire
Francesc Vea Castells
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
Joaquim Montserrat Bartra
Associació d'Amics del Bisbe Joan Godayol
Joaquim Tarragó Roqueta
Associació Haribala
Michel Badji
Associació Planeta

El 2 de juliol de 1996 es va constituir el 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. Actualment
és format per:

10
anys

reveindicació del 0,7%

Abdoule Kabba
Associació  Sandanga
Jaume Bruguera Castellnou
Coral Primavera per la Pau
Josep Sivilla Bosch
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró
Raquel Prados Fernández
Fundació Intermón-Oxfam
Antonio Troyano Vilaseca
Fundació Josep Comaposada
Esteban Martínez Ruiz
Fundació Pau i Solidaritat
Jeroni Escoda Canals
Fundació Grup Tercer Món – Mataró
Xavier Manté Bartra
Persona de reconegut prestigi
M. Àngels Briansó Montoro
Cap de la Secció de Civisme i Cooperació
M. Dolors Fernández Alegre
Tècnica municipal de programes de cooperació i
secretària del Consell
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Adreça: c/ de la Concepció, 35-37, 1r  3a
08302 Mataró
Dades de contacte: 93 268 14 96/Fax 93 310 57 28
correu elec.: acppbarcelona@acpp.com

ONG sense ànim de lucre que desenvolupa activitats
de solidaritat, cooperació al desenvolupament i defensa
dels Drets Humans. Els seus objectius són:
- Cooperació al desenvolupament amb països en via
de desenvolupament
- Sensibilització i projectes educatius sobre els
problemes al 3er Món
- Treball d’integració amb la població immigrant

Assemblea de cooperació
per la pau

Entitat orientada a la prevenció i l’ajut en emergències,
que també treballa en els següents àmbits:
- Àmbit social: gent gran, malalts, discapacitats, etc.
- Àmbit de cooperació internacional
- Àmbit de medi ambient

Assemblea local de la
creu roja

Adreça: c/ de l'Energia, 11 - 08304 Mataró
Dades de contacte: 93 741 02 25/Fax 93 711 02 50

Associació fundada el 27 de juliol de 1999 per africans
residents a Mataró i un grup de col·laboradors europeus,
que treballa en la cooperació internacional per a l’ajut
al desenvolupament social, humanitari i cultural del
Senegal, Gàmbia, Guinea-Bissau, Guinea-Conacry i
Mali, poblacions subsaharianes en situació precària.
Els seus objectius són:
- Participar en la lluita contra la fam, la pobresa i la
misèria.
- Col·laborar en la lluita contra l’èxode rural i l’emigració
africana subsahariana.
- Contribuir en la cooperació euroafricana per al
desenvolupament social.
- Promoure la cultura per la pau a Casamance.

Associació anafa los amigos
de ziguinchor

Adreça: c/ de Joaquim Capell i Vidal, 8, 5è 3a
08303 Mataró
Dades de contacte: 93 798 33 65  (Tel. i Fax)
correu elec.: anafaorg@hotmail.com

Associació catalana d'amics
del poble sahrauí
(acaps-mataró)

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

Adreça: Casal de Joves de la pl. d'Espanya, 1
08304 Mataró
Dades de contacte: 93 755 13 04  /  636667852

És una entitat cultural formada, en principi, per
immigrats. Actualment, té socis de totes les ètnies i
de diferents països. Seu social a Mataró, pública, 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 les comunitats que
en són sòcies en les activitats de la ciutat i viceversa.
- Fomentar el dret a la immigració.

Associació club jama kafo

Adreça: c/ de Josep Monserrat Cuadrada, 31
08303 Mataró
Dades de contacte: 93 799 61 75 / 93 796 13 57
correu elec.: jamakafo@yahoo.es

Entitat fundada l’any 1989 i formada per ciutadans
immigrants de Gàmbia i Senegal, residents
majoritàriament a Mataró, amb objectius educatius i
culturals.

Actualment, estan promovent el projecte de construcció
d’un hospital i de subministrament d’aigua potable al
poble de Sabi a Gàmbia.

Associació cultural sabusire
Adreça: c/ Queralbs, 26, baix 1a – 08303 Mataró
Dades de contacte: 93 536 22 85 / 630 253 227
correu elec.: jsumbunu@hotmail.com

10
anys
reveindicació del 0,7%
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Entitat local, sense afany de lucre, promoguda per
l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia
Santa Anna de Mataró, que actua 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.

Associació d’amics de
l’escola pia al senegal
Adreça: Pl. Santa Anna, 1 – 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 755 11 22/Fax 93 790 65 65
correu elec.: aaepsenegal@escolapia.net

Associació d’amics del
bisbe joan godayol

Adreça: c/ de Marià Fortuny, 19-21 - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 790 13 38/Fax 93 790 77 93

Organització no governamental, sense afany de lucre,
per a fomentar i canalitzar esforços de solidaritat cap
al Tercer Món a través de l'actuació del mataroní Joan
Godayol i Colom, bisbe d'Ayaviri (Andes peruans). Els
seus principals objectius són:
- Treballar per aconseguir ajudes materials de les
nostres institucions i/o entitats i associacions per
desenvolupar programes d'actuacions socials,
educatives, sanitàries, etc. a la zona de la Prelatura.
- Fomentar el voluntariat.

Associació per a la col·laboració i el desenvolupament
del Tercer Món. Els seus objectius són:
- Aconseguir apadrinaments de nens i nenes de Kurnool,
a l’Estat d’Andhra Pradesh (Índia)
- Ajudar a les famílies més necessitades, com les dels
anomenats dalits, mitjançant projectes: construcció
d’habitatges per a famílies sense mitjans, etc.

Associació haribala
Adreça: c/ de Bonaire, 25  - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 790 38 73 (Tel. i Fax)
correu elec.: haribala_ong@hotmail.com

Associació que està formada per persones d’origen
subsaharià i català principalment, que treballa en
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

Associació planeta
Adreça: Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84
08303 Mataró
Dades de contacte: 93 799 14 26

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.

Coral primavera per la pau
Adreça: c/ Nou, 11 - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 755 15 92/Fax 93 790 69 13
 correu elec.: info@primaveraperlapau.org

Federació d'entitats veïnals, creada l'any 1992, que
agrupa 14 associacions de Mataró. Els seus objectius
són:
- Promoció de l'associacionisme veïnal
- Millora dels serveis públics comunitaris
- Defensa del medi ambient
- Millora de la qualitat de vida dels ciutadans
- Participació municipal
- Promoure la cultura, la solidaritat, el lleure i la
formació entre els veïns

Federació d'associacions de
veïns de mataró
Adreça: c/ de Nàpols, 18 A, baix - 08303 Mataró
Dades de contacte: 93 757 66 02/Fax 93 757 66 02
correu elec.: favmata@confavc.org
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Fundació intermón-oxfam
Adreça: c/ Roger de Llúria, 15 - BARCELONA
Dades de contacte: 93 796 25 84 / 93 482 07 00

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 desafavorides, especialment als països
de l’anomenat Tercer Món. A Mataró s’inicià un grup
local el desembre de 2000 que depèn de la seu de
Barcelona.

Els seu 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.
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Fundació josep comaposada
Adreça: pl. de Les Tereses, 17 – 08302 Mataró
Dades de contacte: 93 790 44 46  /  93 412 13 27
Fax 93 755 10 17

La Fundació Josep Comaposada 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.

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 (CO 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.

Adreça: c/ de Javier Castaños, 120 - 08302 Mataró
Dades de contacte: 93 741 53 40/Fax 93 757 80 54

Entitat sense afany de lucre i aconfessional amb activitat
destinada a l'acompliment de les finalitats de
l'associació, mai per a ús personal o de l'associació.
L'objecte és que la societat esdevingui més sensible
i solidària amb els països del Tercer Món, denunciant
l'actual ordre econòmic internacional. Els seus objectius
són:
- Facilitar informació a la ciutat i a la comarca
- Mantenir lligam i col·laborar amb persones i entitats
que treballin per la mateixa causa.
- Vetllar i fer el seguiment dels pressupostos de
l'administració
- Participar i promoure campanyes de diferents ONG
- Crear un centre de recursos
- Promoure el Comerç Just

Fundació grup tercer món
mataró
Adreça: c/ de Barcelona, 50 - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 796 00 87 (Tel. i Fax)

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.

Associació d’ajuda cultural
sandanga
Adreça: Avinguda Gatassa, 115, 5è, 4a
Dades de contacte: 93 536 20 68/Fax. 93 799 83 08
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Fundació pau i solidaritat




