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UNITS PER UN MÓN MÉS JUST
Des de l’any 1998, i enguany ja en són 15, Mataró celebra la Nit de la Solidaritat, un acte promogut
des del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb l’objectiu de rendir comptes
i explicar a la ciutat els projectes i les activitats que
s’han portat a terme des del municipi a través de les
entitats i amb el suport de l’Ajuntament. Es tracta
d’un reconegut exercici de transparència que no fa
sinó donar credibilitat a la tasca conjunta d’entitats i
Administració, i que, alhora, explica amb naturalitat
a on es destinen els recursos dels mataronins i de les
mataronines.

15a Nit de la

Solidaritat

projectes de cooperació
i sensibilització 2011

El 2011 ha estat un any dur i complicat, i és per
això que cal felicitar les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional perquè
en aquests moments de situació econòmica crítica,
continuïn treballant en països que, de ben segur, ho
passen molt pitjor que nosaltres, sense tenir assegurats drets bàsics com l’accés a l’aigua potable, la
sanitat, l’educació o l’habitatge. Tanmateix, la festa
que aquesta nit celebrem, ens permet sensibilitzar
i donar a conèixer les causes que provoquen les diferències entre pobles, per tal que la ciutadania en
prengui consciència i pugui aportar noves línies de
conducta amb l’objectiu de treballar per un món més
just i igualitari.

Joan Mora Bosch
Alcalde de Mataró

Com a alcalde només tinc paraules d’agraïment i reconeixement per la tasca que les entitats estan fent a
països subdesenvolupats a través de projectes o altres
activitats. Són elles les que, a més a més, exporten
el nom “Mataró” més enllà de les nostres fronteres,
apostant per la difusió dels nostres costums i la realitat del nostre país. Elles es converteixen en ambaixadores de la capital del Maresme, una tasca que
assumeixen, exerceixen i executen amb responsabilitat i rigor. Mataró continua oberta al món, i entre tots
contribuïm que aquest món sigui una mica millor.

PRESENTACIÓ /
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Per això, si bé aquí presentem projectes que es desenvolupen en països llunyans, ho fem sense oblidar
els que a casa nostra avui també necessiten la nostra solidaritat.
Presentem més d’una dotzena de projectes de cooperació, però també les campanyes d’emergència
per ajudar als que durant l’any han patit les conseqüències de desgràcies naturals o grans calamitats
de qualsevol tipus. Tot això sense oblidar-nos del
que anomenem sensibilització, que no és altra cosa
que explicar el que fem, com ho fem, amb quins
diners ho fem i com tothom pot ajudar a fer-ho a
més de denunciar les causes que produeixen les desigualtats entre pobles.

SOLIDARITAT AMB
TOTHOM, ELS DE PROP
I ELS DE LLUNY
Avui presentem la memòria que recull els projectes
i activitats de Cooperació i Solidaritat Internacional
en els quals la ciutat de Mataró ha col·laborat i participat durant l’any 2011. Un any complicat per la
crisi econòmica que ha afectat a tots, també a les
administracions.
L’any 2011 hi varen haver eleccions municipals, i
això va comportar un nou equip de govern municipal
i la seva voluntat ha estat mantenir la seva aportació
als projectes impulsats pel teixit associatiu de la ciutat per tal de col·laborar en el desenvolupament de
les zones més desafavorides. Cal dir que en aquest
tema el consens polític ha facilitat el manteniment
d’una partida pressupostària per a programes de solidaritat i cooperació internacional.
La Memòria es presenta en el marc de la 15a Nit de
la Solidaritat, en la qual parlem de la “Solidaritat
en temps de crisi”, perquè la solidaritat, que per
definició no pot ser imposada, va més enllà de les
lleis i es pot exercir tant a nivell personal com col·
lectiu. La solidaritat pot anar adreçada a les persones i col·lectius que tenim més a prop, però també
a les que viuen en altres països i no disposen de les
condicions més bàsiques per desenvolupar-se com
a individus i com a pobles.

INTRODUCCIÓ /

Finalment, amb tots els actes que enguany envoltaran la Nit de la Solidaritat, volem fer un homenatge a totes les persones que amb el seu voluntariat
fan possible que altres, lluny o al costat mateix de
casa, en alguns casos en les seves necessitats més
bàsiques, tinguin una vida millor. Aquesta memòria
ens parla només de Solidaritat en Cooperació Internacional, però en els temps que vivim, tots podem
i hem de ser solidaris amb les persones que tenen
dificultat per poder viure dignament.
Acabo amb un paràgraf d’un article que va escriure la
nostra convidada a la Nit, sor Lucia Caram:
“Algun dia hi haurà oportunitats per a tots? No puc
deixar de cantar amb agraïment el compromís i el treball silenciós de tantes persones inquietes que són
capaces de fer costat a les persones i a la humanitat
que camina ferida de mort a causa de les injustícies.
Seria injust no reconèixer amb veu alta i clara l’esforç
titànic de tantes persones i entitats que sense buscar
res a canvi han fet seva la causa dels seus conciutadans més desfavorits, i no desesperen pel canvi i pel
dia en què hi haurà oportunitats per a tots”.
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SOLIDARITAT
EN TEMPS DE CRISI
La solidaritat és un valor emergent en una societat
que reclama corresponsabilitat i que tots ens arremanguem per tal d’aconseguir un món més just,
més humà i més fratern.
La solidaritat és molt més que un sentiment i una
vaga compassió o entendriment superficial per les
injustícies o els mals que pateixen les altres persones de prop o de lluny.
És la determinació ferma i perseverant, és la decisió i l’acció d’assumir personalment un compromís
pel bé comú, per tots i cadascú, perquè tots som
verdaderament responsables de tots i formem part
d’una unitat: la humanitat que no coneix fronteres.
En aquest sentit, Pere Casaldàliga deia:
“La solidaritat està estretament vinculada a l’amor,
que està emparentada amb la fraternitat, amb la
comprensió i amb la convicció que l’existència ens
agermana, i que estem cridats a tractar-nos amb
respecte i a vetllar pels drets de tots”.
No val una solidaritat excloent. Hem de ser solidaris posant-nos al costat dels més febles i treballant
perquè no hi hagi opressors ni oprimits, perquè tots
esdevinguem germans. Però cal un compromís solidari per transformar les estructures injustes que
fabriquen pobres, i en aquest sentit cal un compromís per transformar el propi cor i el cor dels que
tenen poder per canviar les coses, o algunes coses
importants.

En la mateixa línia, Leónidas Proaño, un bisbe de
l’Equador que va morir fa uns anys i que era conegut
pel seu compromís amb la teologia de l’alliberament,
deia:
“Sentir como algo propio el sufrimiento del hermano
de aquí y del de allá, hacer propia la angustia de los
pobres, es solidaridad.
Mantener siempre atentos los oídos al grito de dolor
de los demás y escuchar su llamada de socorro, es
solidaridad.
Entregar por amor la vida es la prueba mayor de
amistad, es vivir y morir con Jesucristo, es solidaridad.”

Em permeto citar un compatriota meu, amb el perill que em diguin que sóc guerrillera, o que podent
citar un Sant Pare cito un “terrorista”. Ernesto Che
Guevara deia:

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

“Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo
cualquier injusticia cometida contra cualquiera en
cualquier parte del mundo.
Si el clamor de los pobres rompe la barrera de la
comodidad y les hace mal, eso quiere decir que la
auténtica solidaridad está echando raíces en sus corazones, que es donde se gesta la verdadera revolución”.

Sor Lucia Caram
Monja dominica i premi Memorial
Joan XXIII per la Pau 2009

PRESENTACIÓ /

LOCALITZACIONS
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Mèxic
• Enfortiment de les capacitats organitzatives,
productives i educatives de les dones de MUSA.
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Centre Amèrica

Catalunya / Nicaragua

Mataró

• Campanya d’emergència a Centreamèrica per
les intenses pluges ocasionades per la tempesta
tropical número 12

• Agenda Llatinoamericana 2012 Projecte de campanya 2011

• Cinema i Pau - Activitats educatives i
de sensibilització per la Pau

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial

Assemblea de Cooperació per la Pau

Subvenció: 8.800,00 euros

Subvenció: 9.000,00 euros

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 9.000,00 euros

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

• Programa anual del Centre de Solidaritat
i Cooperació “La Peixateria 2011”

Subvenció: 51.648,87 euros

Subvenció: 10.500,00 euros

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

• Colònies infantils sahrauís 2011

Equador

Solidaritat Sahrauí de Mataró

• Millora de les condicions de vida i defensa de
la identitat de la població andina de Cotacachi

Subvenció: 12.000,00 euros

Creu Roja Mataró / Creu Roja Catalunya
/ Creu Roja Equatoriana

• Programa d’activitats de sensibilització 2011
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró

Subvenció: 7.040,00 euros

Subvenció: 4.550,00 euros

Perú

Banya d’Àfrica

• Promoció i desenvolupament intel·lectual
per a dones joves de la zona d’Ayaviri.

• Crisi humanitària als països
de la Banya d’Àfrica

Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol
/ Associació Musuq Illary

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 9.000,00 euros

Subvenció: 42.626,76 euros

Senegal

Nicaragua

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

• Talleres de Boris
Col·lectiu de Teatre EPMA

Associació d’Ajut Social i Cultural
al Senegal Sandaga

Subvenció: 20.000,00 euros

Índia

Subvenció: 16.500,00 euros

• Construcció, manteniment i funcionament
d’un centre d’acollida de nens al districte
de Kurnool

• Ampliació del projecte de reconstrucció
de l’escola d’ensenyament primari
d’Affiniam-Ziguinchor

Associació Haribala
/ Associació de Voluntaris de Kurnool

ANAFA - Los Amigos de Ziguinchor / ADA
Subvenció: 6.926,82 euros
• Suport al proveïment d’aigua potable
i rellançament d’activitats agropastorals
a Kassa
Associació Planeta / Ajaedo
Subvenció: 38.500,00 euros

Guinea Conakry
• Suport educatiu, sociocultural i esportiu
per als joves més desfavorits de Conakry
VOLS-Voluntariat Social /
Associació Sant Francesc de Sales

Subvenció: 31.956,72 euros

Subvenció: 16.274,34 euros
• Millora en la gestió i aprofitament
de recursos hídrics

• Suport a les estratègies de les organitzacions
sindicals centreamericanes per a l’assoliment
dels objectius de l’Organització Internacional
del Treball (OIT)
Fundació Pau i Solidaritat
/ CUTH / FUNDASPAD
Subvenció: 22.208,78 euros
• Institut d’Habilitació i Capacitació TècnicaIHFOCATT (5a fase 2011-2012)

Fundación Vicente Ferrer

Fundació Josep Comaposada
/ FNT-Frente Nacional de los Trabajadores

Subvenció: 20.000,00 euros

Subvenció: 27.837,04 euros
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RESUM DELS PROJECTES
I CAMPANYES
PROJECTES DE COOPERACIÓ
Enfortiment de les capacitats organitzatives,
productives i educatives de les dones de MUSA.
País: Mèxic
Entitat promotora: Fundació Privada Grup
Tercer Món Mataró / MUSA A.C. - Organización
de Mujeres de la Unión de la Selva
Subvenció: 51.648,87 euros
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Ampliació del projecte de reconstrucció
de l’escola d’ensenyament primari
d’Affiniam-Ziguinchor
País: Senegal
Entitat promotora: ANAFA-Los Amigos de
Ziguinchor / ADA
Subvenció: 6.926,82 euros
Suport a les estratègies de les organitzacions
sindicals centreamericanes per a l’assoliment
dels objectius de l’Organització Internacional
del Treball (OIT)
País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat /
CUTH / FUNDASPAD
Subvenció: 22.208,78 euros

Promoció i desenvolupament intel·lectual
per a dones joves de la zona d’Ayaviri.

Construcció, manteniment i funcionament d’un
centre d’acollida de nens al districte de Kurnool

País: Perú
Entitat promotora: Associació d’Amics
del Bisbe Joan Godayol / As. Musuq Illary
Subvenció: 42.626,76 euros

País: Índia
Entitat promotora: Associació Haribala /
Associació de Voluntaris de Kurnool
Subvenció: 16.274,34 euros

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

Institut d’Habilitació i Capacitació
Tècnica-IHFOCATT (5a fase 2011-2012)

País: Senegal
Entitat promotora: As. d’Ajut Social i Cultural
al Senegal Sandaga
Subvenció: 16.500,00 euros

País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Josep Comaposada
/ FNT-Frente Nacional de los Trabajadores
Subvenció: 27.837,04

Talleres de Boris

Suport al proveïment d’aigua potable i
rellançament d’activitats agropastorals a Kassa

País: Nicaragua
Entitat promotora: Col·lectiu de Teatre EPMA
Subvenció: 20.000,00 euros
Millora de les condicions de vida i defensa de
la identitat de la població andina de Cotacachi
País: Equador
Creu Roja Mataró / Creu Roja Catalunya /
Creu Roja Equatoriana
Subvenció: 7.040,00 euros

RESUM DE PROJECTES /

País: Senegal
Entitat promotora: Associació Planeta / Ajaedo
Subvenció: 38.500,00 euros

Suport educatiu, sociocultural i esportiu
per als joves més desfavorits de Conakry
País: Guinea Conakry
Entitat promotora: VOLS-Voluntariat Social /
Associació Sant Francesc de Sales
Subvenció: 31.956,72 euros
Millora en la gestió i aprofitament
de recursos hídrics
País: Índia
Entitat promotora: Fundación Vicente Ferrer
Subvenció: 20.000,00 euros
Agenda Llatinoamericana 2012 Projecte de campanya 2011
País: Catalunya / Nicaragua
Entitat promotora: Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 8.800,00 euros

PROJECTES
DE SENSIBILITZACIÓ
Cinema i Pau - Activitats educatives i
de sensibilització per la Pau
Ciutat: Mataró
Entitat promotora: Assemblea de Cooperació
per la Pau
Aportació: 9.000,00 euros
Programa anual del Centre de Solidaritat i
Cooperació “La Peixateria 2011”
Ciutat: Mataró
Entitat promotora: Fundació Privada Grup
Tercer Món Mataró
Aportació: 10.500,00 euros
Colònies infantils sahrauís 2011
Ciutat: Mataró
Entitat promotora: Solidaritat Sahrauí
de Mataró
Aportació: 12.000,00 euros

CAMPANYES
D’EMERGÈNCIA
Campanya d’emergència a Centreamèrica per
les intenses pluges ocasionades per la tempesta
tropical número 12

Programa d’activitats de sensibilització 2011
Ciutat: Mataró
Entitat promotora: Col·lectiu de Teatre EPMA
de Mataró
Aportació: 4.550,00 euros

País: Centreamèrica
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Aportació: 9.000,00 euros
Crisi humanitària als països de la Banya d’Àfrica
País: Àfrica
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Aportació: 9.000,00 euros

RESUM DE PROJECTES /
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ENFORTIMENT DE LES
CAPACITATS ORGANITZATIVES,
PRODUCTIVES I EDUCATIVES
DE LES DONES DE MUSA
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: 1.314.004,71 euros
Aportació de l’Ajuntament: 51.648,87 euros

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

PROJECTES
DE COOPERACIÓ

El projecte és la continuïtat del treball endegat l’any
1998 a través de programes anteriors. Es planteja com
un projecte integral a llarg termini (2006-2010) com
a resultat del compromís expressat tant per la Fundació 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.
Els objectius principals del projecte són:
• Mantenir una estructura organitzativa estable de

dones que vetllin per les necessitats de les seves
comunitats davant les instàncies locals, estatals,
federals i internacionals per millorar les condicions de vida i facilitar l’accés com a subjectes polítics en aquelles decisions que els afectin.
• Augmentar els nivells d’educació i capacitació

en tots els àmbits (líders organitzatius, tècnics comunitaris, membres i familiars) per elevar la capacitat d’autonomia, autogestió i possibilitats de
desenvolupament humà.
• Orientar la construcció de relacions equitatives

entre homes i dones per millorar els rols de la dona
en la família, en la comunitat, en l’organització, en
el mercat i en l’àmbit polític.
Les sòcies valoren les capacitacions rebudes com
a positives perquè han significat la seva major participació i implicació en la presa de decisions en
l’organització i perquè es valoren més elles mateixes i es fan valer davant els marits, els pares i la
resta de la comunitat.

A part de les activitats bàsiques de MUSA, de formació i apoderament, aquest any han demostrat que
poden organitzar dues activitats de millora de qualitat de vida en les comunitats.
• “Les estufes estalviadores de llenya” són com

unes cuines econòmiques fetes amb blocs de formigó que concentren l’escalfor sota el recipient
amb què es cuina i no hi ha pèrdues pels laterals.
El més important és l’estalvi de llenya i de viatges
per anar-la a buscar.
• “Les latrines seques” són dos compartiments

fets amb blocs de formigó amb un sistema que
aprofita les defecacions com a compost.
El més important és que aquests projectes els programen i els dirigeixen les dones de MUSA, tant en
la formació dels equips de treball d’homes com en
la planificació de les obres d’aquestes activitats.

PROJECTES DE COOPERACIÓ /
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PROMOCIÓ HUMANA I
DESENVOLUPAMENT INTEL·
LECTUAL PER A DONES JOVES
DE LA ZONA ANDINA D’AYAVIRI
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ
D’AMICS DEL BISBE JOAN GODAYOL /
ASSOCIACIÓ MUSUQ ILLARY
País: PERÚ
Cost total del projecte: 253.125,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 42.626,76 euros

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.
Després dels projectes de la residència estudiantil
per a nois i noies d’Ollachea i la residència estudiantil Casa Don Bosco per a nois d’estudis superiors,
l’any 2008 es va iniciar el projecte d’una residència
estudiantil a Juliaca, adreçada a noies joves estudiants amb pocs recursos, que després de superar la
secundària, desitgen continuar estudiant.

tacle per als responsables de la residència, les germanes de la Creu Chavanod i habitacions per acollir
voluntaris.
Durant l’any 2011, malgrat les dificultats econòmiques, s’ha anat avançant en els acabaments de la residència i s’ha obtingut finançament per finalitzar-lo
i equipar-lo. Es preveu que durant aquest any 2012
pugui començar a rebre les primeres noies.
La inauguració de la residència Isabel Choque està
previst per al 15 d’octubre i comptarà amb la presència del bisbe Joan Godayol, membres de l’Associació Amics del bisbe Joan Godayol, i representants
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i de l’Ajuntament.
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En aquest projecte hi ha una reflexió sobre la realitat
de la dona de l’Altiplà, amb la seva marginació social i cultural, i proposa treballar tant la dimensió humana, com la comunitària, la social, la intel·lectual
i la de servei de les joves acollides com a contribució
a la millora de la zona.
Aquesta residència d’estudiants s’anomenarà Isabel
Choque, indígena quítxua d’Ayaviri, esposa i mare
de família, compromesa especialment amb la causa
de les dones i dirigent en organitzacions eclesiàstiques i socials.
L’edifici de la residència Isabel Choque està dissenyada perquè pugui acollir entre 20 i 30 noies i disposa d’habitacions, banys, menjador-cuina, capella,
biblioteca -sala d’estudis amb ordinadors, i un habi-

CONSTRUCCIÓ D’UN POU,
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA I
PRODUCCIÓ HORTÍCOLA
A SANDAGA
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ D’AJUT
SOCIAL I CULTURAL AL SENEGAL SANDAGA
País: SENEGAL
Cost total del projecte: 323.678,20 euros
Aportació de l’Ajuntament: 16.500,00 euros

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 i que provoca que els pous
s’assequin i que les poblacions tinguin dificultats de
subministrament d’aigua havent de beure en molts
casos aigua no potable, que provoca l’increment de
malalties. L’agricultura és la principal font d’ingressos de les poblacions i constitueix un 85% de les
rendes de les famílies.
Aquest projecte es centra en la construcció d’un pou
en profunditat i l’habilitació d’una superfície per al
desenvolupament d’activitats agrícoles. El projecte, a més, preveu l’equipament del pou amb motor
per expulsió de l’aigua i la construcció d’un dipòsit
elevat de 100m3 per garantir la distribució d’aigua
potable al poble i la construcció de fonts d’aigua en
el perímetre de regadiu.
Després de les dificultats amb la primera empresa
constructora es va contractar una nova empresa per
continuar els treballs iniciats, consistents en la perforació del forat fins a la capa d’aigua, a uns 70 metres de profunditat. La nova empresa ha dut a terme
també la construcció d’un dipòsit elevat per emmagatzemar l’aigua, la canalitzat fins al poble on s’han
construït tres fonts de distribució, i per a aquesta
darrera part, s’haurà de preparar la superficie per a
la producció.
L’empresa senegalesa EGCAS ha estat la responsable de la construcció del dipòsit elevat de 20 m
d’alçada amb una capacitat de 100 m3 seguint la
normativa senegalesa sobre aigües.

La part del projecte destinada a subministrar aigua
potable a la població ja està acabada i en marxa. El
dipòsit està construït segons la normativa vigent senegalesa sobre punts d’aigua i la xarxa de distribució
arriba a tots els barris del poble, on s’han instal·lat
aixetes que, sota control de l’associació, distribueixen l’aigua als usuaris. S’ha completat la xarxa fent
arribar la canalització fins a dos abeuradors per al
bestiar, que convé mantenir separats dels punts d’aigua potable. La distribució d’aigua és administrada i
controlada per membres de l’associació, que cobren
quantitats simbòliques als usuaris i que permeten
cobrir el manteniment i funcionament de la xarxa.
La propera fase és a punt de començar, i es destinarà a la preparació d’un terreny de 4ha per a cultiu
d’horta, amb tancat i xarxa de distribució d’aigua.
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TALLERES DE BORIS

MILLORA DE LES CONDICIONS
DE VIDA I DEFENSA DE LA
IDENTITAT DE LA POBLACIÓ
ANDINA DE COTACACHI

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

Entitat/s promotora/es: ASSEMBLEA CREU
ROJA MATARÓ / CREU ROJA CATALUNYA /
CREU ROJA EQUATORIANA

País: NICARAGUA
Cost total del projecte: 156.554,25 euros
Aportació de l’Ajuntament: 20.000,00 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.
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 incorporar-se a la vida laboral.
En aquest sentit, es pretén construir un espai on
poder donar opcions laborals a través de cursos de
capacitació per tal 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.
artesanal, de soldadura, d’ebenisteria, de costura i
manualitats i bijuteria. En aquests tallers s’oferirà
aliments als joves durant la jornada lectiva.
Els beneficiaris directes seran 150 joves matriculats
als cursos i 210 jugadors de futbol que faran esport
del barri Boris Vega i La Chiriza.
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.
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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

País: EQUADOR
Cost total del projecte: 764.350,01 euros
Aportació de l’Ajuntament: 7.040,00 euros
L’actual projecte, seguint l’estratègia marcada per
l’UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas
e Indígenas de Cotacachi) i en col·laboració amb
aquesta, té per objectiu la millora de les condicions
de vida i enfortiment de la identitat de la població
andina Cotacachi, a través de l’enfortiment de les
pràctiques interculturals en salut ancestral, tot donant continuïtat a la tasca ja iniciada en projectes
anteriors.
Amb aquest projectes es preveu:
• Millorar la cobertura, la qualitat i l’ús dels siste-

mes de salut públics, especialment quant a atenció primària, afavorint l’accés d’aquells sectors de
la població amb menys oportunitats.
• Afavorir la inclusió i la transparència en la presa

de decisions públiques i l’exercici efectiu de tots
els drets humans individuals i col·lectius, i l’apoderament dels actors i del teixit social.

• Formar almenys 40 nous ATS que han estat de-

gudament capacitats reconeguts i integrats en el
Consell Cantonal de Salut.
• Realitzar 30 campanyes interculturals de salut.

• Augmentar les capacitats i l’autonomia de les do-

• Organitzar 4 actes de ritualitat anuals per als

nes i promoure la seva participació equitativa, real i
efectiva en els processos de desenvolupament humà.

dos solsticis i equinoccis per tal de revaloritzar la
saviesa ancestral relacionada amb la salut, amb la
participació dels ATS de cada comunitat.

Dins l’objectiu de la morbi-mortalitat de la població
indígena del cantó de Cotacachi per la millora a l’accés a la medicina indígena i la complementarietat
d’aquesta amb la tradicional, s’han aconseguit els
següents resultats:

• 50 noves parcel·les que proveeixen de matèria

primera la planta processadora. Representen una
font d’ingressos per a les famílies que s’organitzen
per mitjà de la creació d’una associació de productors de matèria primera.

• Millorar la complementarietat de la medicina an-

cestral i occidental a través de la implementació
d’un sistema de referència i un mapa de risc epidemiològic per a les 43 comunitats andines del
cantó de Cotacachi.

Amb l’aportació de l’any 2011, el projecte finalitzarà durant l’any 2012 en què la Creu Roja té previst
l’acte de presentació de l’informe final a la ciutat.

PROJECTES DE COOPERACIÓ /
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AMPLIACIÓ DEL PROJECTE DE
RECONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA
D’ENSENYAMENT PRIMARI
D’AFFINIAM-ZIGUINCHOR
Entitat/s promotora/es:
ANAFA-LOS AMIGOS DE ZIGUINCHOR / ADA
País: SENEGAL
Cost total del projecte: 301.552,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 6.926,82 euros

El projecte actual és la continuïtat del projecte 1529,
iniciat el desembre de 2006 i consta de dues fases:
1a fase: construcció d’un edifici de 12 aules d’ensenyament primari, dues d’informàtica, direcció administrativa, secretaria, sala de professors, consergeria, papereria i llibreria, cuina, menjador, cambra
frigorífica i magatzem d’aliments.

Com que és l’única escola pública primària construïda en diverses plantes, la visibilitat i l’anomenada
han esta un reclam que ha permès a moltes ONG i
entitats locals de la zona prendre contacte amb ANAFA i sol·licitar ajuda i col·laboració financera per a la
realització de projectes en els seus pobles, concretament en les comunitats rurals de Mangagoulack,
Niamone, Enampor i Kafountine.
El projecte ha permès a ANAFA signar acords de col·
laboració amb algunes de les administracions locals
de la zona, i altres comunitats rurals s’estan preparant per fer-ne de nous.
La participació de la població d’Affiniam en el projecte és total. Sense aquesta participació el projecte no
hauria arribat al punt en què es troba. En l’execució
hi treballen tant homes com dones i la implicació és
molt forta.
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2a fase: construcció d’una zona habilitada per a
la pràctica esportiva (vestidors, dutxes i lavabos);
d’un pou amb bomba submergible i d’un dipòsit
d’aigua; instal·lació elèctrica i instal·lació de sanejament per recollir aigües pluvials i brutes.
Aquesta intervenció ha implicat el poble d’Affiniam
en la reconstrucció de l’escola amb el personal local.
Gràcies al nou model de construcció de l’edifici -únic
a la zona- d’aquesta escola pública primària, el govern del Senegal d’ençà de l’any 2009 ha anomenat
l’escola “Centre d’Exàmens”. D’aquesta manera, els
alumnes d’Affiniam no han d e desplaçar-se més de
10 km a peu per presentar-se als exàmens escolars,
com havien fet sempre (des de l’arribada de l’ensenyament al poble). Han reclutat músics militars retirats per a l’ensenyament voluntari de la música als
nens i nenes.
Amb la construcció del pou s’ha pogut reconciliar
l’escola amb els veïns, perquè els nens ja no beuen
l’aigua que ells guarden a les cases. És més, les famílies es poden proveir de l’aigua que proporciona
el nou pou de l’escola, que és més proper. D’altra
banda, els veïns de l’escola no han de desplaçar-se
lluny a buscar l’aigua potable.

SUPORT A ESTRATÈGIES
DE LES ORGANITZACIONS
SINDICALS CENTREAMERI·
CANES PER A L’ASSOLIMENT
DELS OBJECTIUS DE L’ORGA·
NITZACIÓ INTERNACIONAL
DEL TREBALL

Amèrica
Central

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PAU
I SOLIDARITAT
País: AMÈRICA CENTRAL (HONDURES,
EL SALVADOR)
Cost total del projecte: 539.401,83 euros
Aportació de l’Ajuntament: 22.208,78 euros
El projecte busca l’apropament a la justícia social
sota les bases establertes per l’OIT i la comunitat
internacional plasmades en el programa de Treball
Digne. Aquesta seria una resposta eficaç als reptes
de la globalització per aconseguir solucions i enfortir
la cohesió social i l’estat de dret, mitjançant, entre
d’altres, les normes internacionals del treball. A més,
suposa una aposta de modernització i agilitació de
procediments per part de les organitzacions sindicals
implicades, que aporten al projecte un esforç tècnic,
econòmic i humà molt important.
El projecte pretén constituir una eina per al moviment
sindical centreamericà per impulsar la consecució
dins de les seves societats dels objectius estratègics
formulats per l’OIT:
• Promoure i complir les normes i els principis i

drets fonamentals en el treball.
• Generar més oportunitats perquè dones i homes

puguin tenir ocupacions i ingressos dignes.
• Millorar la cobertura i l’eficiència d’una seguretat

social per a tots.
• Enfortir el diàleg social a tres parts.

En concret, es treballarà principalment en el primer i
en l’últim objectiu, tot i que els altres dos es tindran
presents de manera transversal en diferents activitats
i continguts que s’abordaran en el projecte.
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CONSTRUCCIÓ,
MANTENIMENT
I FUNCIONAMENT
D’UN CENTRE D’ACOLLIDA
DE NENS AL DISTRICTE
DE KURNOOL
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIO HARIBALA /
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE KURNOOL
País: ÍNDIA
Cost total del projecte: 277.080,03 euros
Aportació de l’Ajuntament: 16.274,34 euros
A l’Índia, malgrat que la llei prohibeix la discriminació per raons de casta, les persones sense casta o
“dàlits” es troben sovint en situació de marginació
social, especialment en les zones rurals i amb pocs
recursos econòmics. La vulnerabilitat de les persones i famílies provoca que es donin casos d’abandonament d’infants.
El projecte vol oferir un hàbitat estable a un màxim de 200 nens abandonats d’entre 3 i 16 anys
per facilitar-los els serveis bàsics de: nutrició, salut
i educació.
L’obra es troba acabada i en funcionament des de
l’estiu de 2011, després de 6 anys de construcció.
Actualment ja hi viuen 20 nens i nenes amb diferents problemàtiques socials i familiars que utilitzen
l’equipament com una casa d’acollida.

A la planta primera hi trobem les habitacions de
nens i nenes, separades en dues ales diferenciades,
i les aules obertes d’estudi.
Aquest projecte va finalitzar l’any 2011 i se’n va presentar l’informe final l’11 de novembre de 2011 a
Can Palauet, a càrrec de l’arquitecte responsable de
l’obra, en Miquel Canal.

L’edifici està organitzat en dues plantes i un terrat
superior, i compta amb unes terrasses porxades i espais oberts i enjardinats i de pas.
A la planta baixa hi trobem les oficines d’Haribala, la
zona per a cooperants, la cuina-menjador i les sales
d’ordinador-biblioteca, infermeria i magatzems.

INSTITUT D’HABILITACIÓ
I CAPACITACIÓ TÈCNICA IHFOCATT (5A FASE)
Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA / FNT - FRENTE NACIONAL
DE LOS TRABAJADORES
País: NICARAGUA
Cost total del projecte: 526.327,78 euros
Aportació de l’Ajuntament: 27.837,04 euros

El projecte de l’Instituto de Habilitación, Formación y
Capacitación Técnica (IHFOCATT) pretén donar continuïtat a aquesta infraestructura educativa, posada
en marxa durant l’any 2006 pel FNT, per tal de facilitar formació permanent a totes les persones afiliades al sindicat. De manera més específica, l’Institut
vol donar èmfasi a la formació dels treballadors per
compte propi (TCP) i es concreta principalment en
dos àmbits d’actuació:
• Educació reglada que abasti els següents nivells:

alfabetització, estudis de primària, secundària i formació tècnica.
• Formació tècnica modular, sociolaboral i sindical.

Aquest institut, amb seu, enguany, a tres poblacions
de Nicaragua (Managua, Ticuantepe i Masaya) forma
part de l’estructura de capacitació del FNT i del seu
pla de formació nacional, dins del seu eix estratègic
formatiu. L’objectiu principal és facilitar als afiliats i
afiliades del FNT, i especialment als TCP, mecanismes de formació sindical, acadèmica, vocacional i
professional que els permeti conrear les seves potencialitats intel·lectuals i habilitats personals per
al millorament de llurs condicions de treball. Això
suposarà també l’increment dels ingressos derivats
de l’activitat econòmica que desenvolupen, i la possibilitat de crear microempreses, superant d’aquesta
manera una de les causes directes de la pobresa mitjançant l’autogeneració de riquesa.
D’aquesta manera, també s’enforteix el moviment
sindical i els permet defensar els drets i refermar-se
com a treballadors, tot i que no ha estat possible
executar els tallers de capacitació.
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Podem destacar el bon nivell de comunicació entre
la direcció de l’IHFOCATT, el cos docent i la direcció
pedagògica i el suport rebut per part del Frente Nacional de los Trabajadores.
Els docents atenen els beneficiaris de manera personalitzada i gràcies a les supervisions es pot recollir
informació sobre el grau de deserció estudiantil i els
problemes que sorgeixen, amb la finalitat de solucionar-los a temps.
La participació dels estudiants és alta i a cada curs
de secundària hi ha una junta directiva que s’encarrega de vetllar per la bona marxa del procés d’ensenyament dels alumnes, i també és el canal de comunicació entre els docents, la coordinació i la direcció de
l’IHFOCATT i la direcció tècnica pedagògica.
És important assenyalar que, enguany, per donar continuïtat a les experiències dels dos anys anteriors, l’IHFOCATT ha incorporat a la seva oferta educativa, classes
de formació teatral per als treballadors durant el mes de
juliol, les quals han estat impartides per 4 professors de
l’Aula de Teatre de Mataró, que han fet del seu treball
formatiu una important aportació solidària que vincula
encara més la ciutat de Mataró amb el projecte.
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SUPORT AL PROVEÏMENT
D’AIGUA POTABLE I
RELLANÇAMENT D’ACTIVITATS
AGROPASTORALS A KASSA

SUPORT EDUCATIU,
SOCIOCULTURAL I ESPORTIU
PER ALS JOVES MÉS
DESFAVORITS DE CONAKRY

Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ PLANETA /
AJAEDO

Entitat/s promotora/es: VOLS-VOLUNTARIAT
SOCIAL / ASSOCIACIÓ SANT FRANCESC
DE SALES

País: SENEGAL
Cost total del projecte: 950.563,98 euros
Aportació de l’Ajuntament: 38.500,00 euros
El projecte és una iniciativa de l’AJAEDO i preveu,
d’una banda, la millora de les condicions d’accés a
l’aigua potable de les poblacions del departament
sovint afectades per les malalties diarreiques i, per
l’altra, iniciar un desenvolupament sostenible, gràcies a l’agricultura de reg.

Per a aquesta segona fase,es preveu proveir d’aigua
potable sis pobles i un centre d’educació secundària. Per això, es treballarà amb una nova contrapart
(FADDO, Federació de Recolzament al Desenvolupament del Departament d’Oussouye) més especialitzada en treballs de sensibilització i organització
popular. En aquest sentit, durant l’any 2011 s’ha
treballat amb les comunitats per ampliar el projecte per a la construcció d’un dipòsit de 100m3 i la
prospecció en profunditat pertinent, i a partir d’aquí
anar construint les canalitzacions per connectar els
esmentats pobles i el centre d’ensenyament.
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En aquest sentit, les actuacions realitzades fins ara
han anat destinades a subministrar aigua de cara
a reforçar les activitats econòmiques –agricultura
i ramaderia- en diferents pobles del Departament
d’Oussouye. Es preveu la instal·lació de perforacions (pous) i el condicionament de terres cultivables
situades al voltant dels pous per desenvolupar activitats agrícoles (producció hortícola i fruitera) i cria
de porcs i gallines, a fi d’augmentar el nivell de vida
i el poder adquisitiu de les poblacions.
Un cop construïts els pous i fetes les connexions,
està previst poder incidir en el reforçament de les
capacitats de gestió de les poblacions, la lluita contra les epidèmies que devasten el bestiar, el suport
dels productors en la producció i la utilització de
l’adob biològic.

Guinea
Conakry
Conakry

País: GUINEA CONAKRY
Cost total del projecte: 346.935,02 euros
Aportació de l’Ajuntament: 31.956,72 euros

Per tal de poder disminuir el nombre d’infants i joves
en risc social al barri de Nongo i Kaporo de Conakry,
el projecte preveu poder assegurar una oferta educativa als joves del barri a través de l’alfabetització,
la reinserció i el reforç escolar, la reinserció sociocultural a través de diferents tallers i la reinserció
esportiva amb l’organització de diferents campionats.
Concretament, es preveu la consolidació i l’ampliació
d’una oferta educativa, sociocultural i esportiva dels
infants i joves per mitjà de la construcció i l’equipament d’infraestructures, la constitució d’un equip
d’animadors i educadors, la dinamització d’estructures informals de base (equips de futbol, grups de
música, dansa, teatre...) i la capacitació de l’equip
educatiu per dissenyar projectes formatius no reglats
per a infants i joves en situació de fracàs o abandonament escolar, tot promovent de forma especial
la participació de les noies en l’àmbit de l’animació
sociocultural.
Per això està previst edificar uns vestidors amb una
infermeria, una sala polivalent i un edifici que a la
planta baixa disposarà de sales d’estudi i d’una biblioteca. Al primer pis hi haurà aules per fer les classes
d’alfabetització, tallers de dansa, teatre i altres activitats socioculturals.
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MIILLORA EN LA GESTIÓ I
APROFITAMENT DELS
RECURSOS HÍDRICS I DE
LA PRODUCTIVITAT DE LES
TERRES DE CULTIU

AGENDA LLATINOAMERICANA
MUNDIAL 2012 - PROJECTE
DE CAMPANYA 2011

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

Entitat/s promotora/es: COMISSIÓ DE L’AGENDA
LLATINOAMERICANA MUNDIAL

País: ÍNDIA
Cost total del projecte: 169.722,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 20.000,00 euros

País: CATALUNYA - NICARAGUA / AMÈRICA /
CENTREAMÈRICA
Cost total del projecte: 110.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 8.800,00 euros

El projecte pretén millorar les condicions de vida
de les famílies dàlits i d’altres castes desfavorides
d’Anantapur, concretament a l’àrea de Kadiri. Tenint
en compte l’escassetat d’un recurs tan important
com és l’aigua al districte d’Anantapur, el projecte
planteja diferents mesures a desenvolupar en un període de 3 anys per millorar la gestió i l’aprofitament
de l’aigua.

La tercera i última fase del projecte pretén la implantació de sistemes de reg per aspersió millorant
la productivitat de les terres i, conseqüentment, els
ingressos econòmics de les famílies beneficiàries.
Així, amb l’aprofitament i la gestió eficaç de l’aigua
per fer-la accessible a les persones i les comunitats
més desfavorides de la societat, s’aconseguirà que
aquestes millorin i incrementin les collites, augmentin els ingressos i puguin romandre a les pròpies
comunitats, i no hagin d’emigrar cap a les ciutats i
buscar feines alternatives a l’agricultura.

PROJECTES DE COOPERACIÓ /

Com a primera mesura i durant la 1a fase del projecte, es pretén construir un embassament per a la
captació, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua
de 144.000 m3 de capacitat en terres de 7 famílies agricultores de la comunitat de Gollapalli Thanda,
que permetrà irrigar 43 acres nous de terra.
Com a segona mesura i durant la 2a fase del projecte, es planteja millorar l’aprofitament i la distribució
d’aigua per als cultius a través de la implantació de
6 equips de reg per degoteig eficients alimentats per
energia solar fotovoltaica per a 6 famílies beneficiàries que permetran irrigar una superfície nova de
17,42 ha i un total de 1.200 noves plantes d’horticultura, concretament de mango.

L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa
que té tres finalitats: ser una eina educativa, esdevenir una font d’informació i servir com a agenda.
L’agenda s’edita a 30 països i en 10 llengües. És el
llibre llatinoamericà més llegit i, a més d’un anuari o
un dietari, és un pont entre el nord i el sud i una eina
pedagògica de primera categoria que serveix per a
l’anàlisi, la reflexió i la denúncia de la realitat social,
econòmica, cultural i política de Llatinoamèrica, però
també del context mundial.
La proposta inclou la campanya de sensibilització
per donar a conèixer l’agenda, els seus continguts
i els materials complementaris: el conte La Agenda
de Don Paulo, que vol ser una explicació de l’agenda
per als infants; el Calendari Solidari, amb una fita
sobre un personatge cada mes; el Mapa de Peters i el
Mapa de la Vergonya (que denuncia succintament les
principals desigualtats del món); el cartell del Darrer
Discurs de Charles Chaplin; un DVD documental sobre els 15 anys d’història i sentit de l’agenda; un CD
amb dramatitzacions de textos de l’agenda; un CD
musical. També hi ha una sèrie de 13 capítols per a
les televisions locals (els dos primers ja estan editats
i la resta, dissenyats).

Aquestes actuacions permeten donar suport a la
Campanya d’Anada i Tornada, amb la intenció de tornar a Amèrica Llatina part del que l’agenda aporta.
Això permet recollir recursos econòmics per abaratir els costos d’edició de les agendes a Nicaragua i
l’edició dels materials complementaris en castellà per
fer-los arribar a grups i col·lectius més desfavorits de
països com Nicaragua, El Salvador, Hondures, Brasil,
Perú, República Dominicana Cuba i Costa Rica, i poder utilitzar aquest material com a eina de conscienciació i de formació d’aquests col·lectius.

PROJECTES DE COOPERACIÓ /
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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA
A CENTREAMÈRICA PER
LES INTENSES PLUGES
OCASIONADES PER LA
TEMPESTA TROPICAL
NÚMERO 12
Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: EL SALVADOR / NICARGUA / GUATEMALA
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00 euros
El mes d’octubre de 2011, una tempesta tropical (la
número 12, segons la nomenclatura correlativa de
cada època hivernal al tròpic), va comportar intenses
pluges durant pràcticament una setmana. La quantitat d’aigua caiguda, que en algunes zones de El Salvador, Nicaragua i Guatemala va superar els registres
de d’huracà Mitch de l’any 1988, va comportar pèrdua de vides humanes i nombrosos danys materials i
afectacions en la producció agropecuària.
Nicaragua: des del 10 d’octubre es va declarar alerta
groga als departaments d’Estelí, Chinandega, Madriz,
Nueva Segovia, Jinotega i Matagalpa, i ampliació de
l’alerta a partir del 14 d’octubre als departaments de
León, Managua, Carazo, Masaya, Granada i Rivas. Hi
va haver víctimes mortals vinculades a les fortes pluges i nombrosos danys en infraestructures bàsiques,
que limiten l’accés per carretera a molts municipis
del nord.
El Salvador: es va decretar estat d’emergència en tot
el territori nacional. A més de les víctimes mortals
relacionades amb les tempestes tropicals, varen quedar afectades 28 comunitats sense energia elèctrica,
més de 2.000 pous contaminats, 18.445 habitatges
inundats i 2.935 cultius de gra bàsic afectats
Guatemala: es va declarar alerta roja institucional.
Es varen evacuar 10.863 persones i es calcula en
47.124 les persones damnificades directament per
les pluges. A més de les persones mortes i desaparegudes, 8.704 habitatges varen patir danys de diversa
consideració.

CAMPANYES D’EMERGÈNCIA /

CRISI HUMANITÀRIA
ALS PAÏSOS DE LA
BANYA D’ÀFRICA

Banya
d’Àfrica

DJIBOUTI
SOMÀLIA
ETIÒPIA

Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: BANYA D’ÀFRICA
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00 euros

KÈNIA

Aquesta crisi afecta prop d’11 milions de persones
que necessiten ajuda urgent per fer front a la pitjor
sequera dels darrers 60 anys, afegida a una pobresa endèmica, la sobreexplotació dels sòls i també a
la situació d’inseguretat i conflicte de la regió. Es
tracta de l’emergència alimentària més greu a escala
mundial i la situació no para d’empitjorar, afectant
principalment països com Somàlia, Kènia, Etiòpia o
Djibouti.
Somàlia 2,85 milions de persones necessiten ajuda
urgent per qüestions de seguretat i reducció de l’arribada de l’ajuda alimentària. L’obertura d’un corredor
humanitari per part del grup terrorista Al-Shabab és
una bona notícia, però caldrà garantir la seguretat de
la població i del transport de l’ajuda humanitària.
Kènia, on es troba el camp de refugiats de Dadaab,
el més gran del món, és el lloc de destí de milers de
refugiats somalis i de països veïns i també fa front a
una crisi humanitària interna. La sequera ha empitjorat i no es preveuen pluges fins al mes d’octubre.
La reducció de les reserves nacionals d’aliments i
l’augment dels preus dels carburants fan que també
empitjori la situació de les poblacions urbanes. Han
augmentat els conflictes per l’aigua entre agricultors
i pastors. El grau de malnutrició ja ha arribat a nivells
d’emergència i la població que requereix ajuda alimentària urgent arribarà aviat a 3,5 milions.

Etiòpia, l’escassetat d’aliments, aigua i serveis bàsics, i també la disminució de les pastures està devastant les comunitats de les zones agrícoles. A més,
es preveu una amenaça d’inundacions el segon semestre de l’any (zona oest). Ha augmentat la previsió
d’assistència a la població, de 3,2 milions de persones a 4,5 milions.
A Djibouti almenys 120.000 persones es veuen afectades per la sequera, incloses les zones urbanes, que
també fan front a l’augment dels preus dels aliments
i carburant.
La prioritat ara és salvar vides, però també s’han de
dirigir els esforços a millorar les causes endèmiques
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CICLE D’ACTIVITATS
EDUCATIVES I DE
SENSIBILITZACIÓ PER LA
PAU I LA COOPERACIÓ 2011

PROGRAMA ANUAL DEL
CENTRE DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ
“LA PEIXATERIA 2011”

Entitat/s promotora/es: ASSEMBLEA DE
COOPERACIÓ PER LA PAU (ACPP)

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

Ciutat: MATARÓ
Aportació de l’Ajuntament: 12.000,00 euros

Ciutat: MATARÓ
Aportació de l’Ajuntament: 10.500,00 euros

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.

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 2011 s’han portat a terme les
següents accions:

A aquesta activitat, s’hi suma, en tot moment, la
formació destinada al professorat perquè puguin implementar les activitats a l’escola, assessorats amb
monitoratge continu per al desenvolupament de les
activitats.

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.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /

Tanmateix es completa el treball sobre la pau amb
altres activitats per treballar l’educació en valors, la
tolerància, els prejudicis, la discriminació i també altres temes al voltant de l’educació per al desenvolupament, 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.
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).
S’ha de destacar l’adhesió de tres centres educatius
a la Xarxa d’ESREPD i la redacció conjunta d’un manifest.

• Xerrades-col·loquis: sobre temes de solidaritat, drets

humans, banca ètica, institucions internacionals.
• Cinema a la fresca: com a experiència pilot amb

la projecció de documentals en temes socials.
• Presència a 18 fires i festes diverses a Mataró i

comarca per a la promoció i venda de productes de
Comerç Just.
• Esmorzars i berenars solidaris: adreçats a alumnes

de centres escolars. Hi han participat 216 alumnes.
• Banca Ètica Oikocredit: durant l’any 2011 s’ha

triplicat el nombre d’inversors a Oikocredit.
• Campanya de promoció de Cafè Ciutat: s’ha in-

tensificat la presència del Cafè Mataró a diferents
àmbits de la nostra ciutat com ara el mercat municipal de la plaça de Cuba, diverses AMPA i als distribuïdors automàtics de l’Ajuntament de Mataró.

Altres activitats de col·laboració, promoció i sensibilització:
• Campanyes de promoció: durant l’any 2010 s’han

portat a terme les següents campanyes:
• Mans Unides: com cada any a Mataró, s’ha ende-

gat la campanya, enguany per recaptar fons per a la
construcció de 6 aules en una escola D’Ijio-Nigeria.
• Jornada del Comerç Just: el dia 7 de maig a la

plaça de la Muralla amb la col·laboració de la Fundació Intermon Oxfam, de l’Aula de Teatre que varen representar el muntatge Invisibles. També hi
van paricipar esplais i escoles..
• Exposició itinerant sobre el Comerç Just: des del

2005 es disposa d’una exposició itinerant que consisteix en 10 plafons de grans dimensions. Exposició explicativa sobre el Comerç Just.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /
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COLÒNIES INFANTILS
SAHRAUÍS 2011

PROGRAMA DE
SENSIBILITZACIÓ

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

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

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

Ciutat: MATARÓ
Aportació de l’Ajuntament: 4.550,00 euros

Colònies Sahrauís 2011: per tretzè any consecutiu
s’han portat a terme les Colònies Sahrauís a Catalunya 2011, acollint 17 infants de 7 a 12 anys a la
nostra ciutat.

L’objectiu del projecte és informar i sensibilitzar la
ciutadania de Mataró de la problemàtica existent al
barri de Boris Vega (Estelí, Nicaragua) i promoure així
la implicació i la cooperació ciutadana en el projecte.

L’objectiu de les colònies és donar a conèixer la difícil
situació del poble sahrauí des de fa més de vint-i-vuit
anys vivint als campaments de refugiats de Tindouf.

Les activitats que s’han organitzat durant l’any 2011
han estat:

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, algunes amb més
d’un infant a casa.

“Salvando el Nido” el 15 d’abril al Centre Cívic Pla
d’en Boet. En el mateix acte es va inaugurar l’exposició de fotografies on es podia veure l’evolució del
projecte i l’acte de la inauguració del Centre.

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.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /

• Acte de presentació de l’informe final de projecte

• Mercat Solidari a la plaça de Santa Anna, acte

organitzat conjuntament amb l’Associació Catalana de Solidaritat amb Nicaragua i Centramèrica de
Nou Barris amb l’objectiu de recaptar fons per al
projecte. És una activitat de sensibilització ecològica i de contribució a una cultura de consum responsable i sostenible.
• Jornada “Fem germanor: Mataró Nou Barris Boris

El diumenge 17 de juliol hi va haver una trobada de
tots els nenes i les nenes sahrauís amb les famílies
acollidores a Barcelona per assistir a la manifestació
de suport al Poble Sahrauí.

Vega” on es va passar el vídeo del projecte “Salvando el Nido” i es va cloure amb un dinar de germanor i actuacions. Es va aprofitar l’acte per celebrar els 80 anys de l’aniversari de Rafa Juncadella.

La recepció oficial als infants i famílies acollidores
es va fer el dijous 21 de juliol a la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Mataró, que va comptar amb la
presència de l’alcalde i el regidor delegat de Cultura,
Participació, Ciutadania i Convivència.

• Edició de la Revista EPMA col·lectiu de teatre.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /
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ESPAI AL WEB MUNICIPAL
L’any 2011 s’ha actualitzat la informació de l’apartat
de “Cooperació” del web municipal. El web municipal
s’ofereix a les entitats de solidaritat i cooperació internacional per anunciar les seves activitats.

MATARÓ RÀDIO

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

ALTRES
ACTIVITATS

Des del mes de setembre de 2006 el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional disposa
d’un espai a Mataró Ràdio amb el programa setmanal
“Altaveu”. Actualment s’emet el dimecres i el dissabte.
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 i Cooperació Internacional i les activitats
que porten a terme.

LLIURAMENT DEL MEMORIAL
JOAN XXIII PER LA PAU

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 col·locà a l’entrada de l’Ajuntament
un plafó informatiu i la bandera de les Nacions Unides.

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA
LLATINOAMERICANA 2012
El divendres 21 de novembre a la sala d’actes del Centre Cívic Pla d’en Boet es va presentar l’Agenda Llatinoamericana 2012 a càrrec del professor de la Universitat
Ramon Llull, Àlex Masllorens. L’acte va comptar amb
l’actuació de Genís Mayola acompanyat d’un duet de
joves. Aquest acte es va organitzar conjuntament amb
la Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró.

El divendres 11 de març a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró es va lliurar el Memorial Joan XXIII per la
Pau a Joan Godayol i Colom, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú)
que concedeix l’Institut Víctor Seix de Polemologia i la
Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat.

ACTIVITATS EN QUÈ S’HA PARTICIPAT:

CAMPANYA “FORMEM UN
SOL MÓN” DE LA FUNDACIÓ
OLOF PALME

El dimarts 22 de febrer la Diputació de Barcelona va
convocar els municipis a participar a la Jornada sobre
“Sensibilització i educació per al desenvolupament en
el marc de la política de cooperació descentralitzada”
en què també es presentà el catàleg de l’oferta “Sensibilització per a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, accions de sensibilització per als ajuntaments 2011”.

La participació en aquesta campanya ha estat l’organització de 4 conferències de les que ofereix la Fundació
Olof Palme. Dues a l’IES Miquel Biada, i dues dins el
cicle de conferències que organitza el servei de Medi
Ambient i Sostenibilitat.

DIA DEL COOPERANT
El dijous 22 de setembre i per commemorar el Dia del
Cooperant, la Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró
va organitzar al Centre de Solidaritat i Cooperació La Peixateria una xerrada amb el títol “Cinc anys amb les dones
de Chiapas” a càrrec de la cooperant Gemma Deban.

JORNADA DE REGIDORS
I TÈCNICS DE COOPERACIÓ

XARXA PER LA COMPRA
PÚBLICA I ÈTICA
Cal esmentar la participació, a través del Servei de
Compres i Contractacions de l’Ajuntament, a les Jornades promogudes per la Xarxa per la Compra Pública i
Ètica, sobre els criteris ètics i de responsabilitat social
en la contractació, adreçades a les administracions i
empreses proveïdores de roba de treball.

PROJECTES DE
SENSIBILITZACIÓ
ALTRES
ACTIVITATS /
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ASSEMBLEA DEL FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
El 9 d’abril es va celebrar la 29a Assemblea General
Ordinària de socis del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament a Mollet del Vallès.

COOPERACIÓ MUNICIPAL
A GÀMBIA
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
han creat un grup de treball amb els municipis que estan treballant en projectes de cooperació a Gàmbia, per
tal de poder compartir experiències i planificar futures
actuacions conjuntes. L’Ajuntament de Mataró participa
en el grup de treball.

COMMEMORACIÓ DELS
25 ANYS DE LA CONSTITUCIÓ
DEL FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
El 21 de juliol es va organitzar l’acte central per commemorar els 25 anys de la constitució del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament al pati Verges del
Museu Frederic Marès.

ACTIVITATS DEL CONSELL MUNICIPAL
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL:

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 l’Institut Municipal d’Educació,
a proposta del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, va proposar a tots els centres educatius de la ciutat l’organització d’actes. Hi va haver una
proposta unitària: la coincidència en l’espai i el temps
d’uns minuts de silenci.

NIT DE LA SOLIDARITAT
El 18 de març es va celebrar la 14a edició de la Nit de
la Solidaritat a la Sala Cabanyes. En aquesta edició és va
convidar el senyor Eduard Soler i Lecha, investigador principal de l’àrea Mediterrània i d’Orient Mitjà del CIDOB,
que va parlar sobre “El món àrab en ebullició: construir
un nou futur a l’altra riba de la Mediterrània”. L’actuació
va anar a càrrec del Cor Madrigalista de Mataró.

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
El dilluns 7 de novembre en sessió ordinària va tenir
lloc la constitució del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional de la legislatura 20011-2015.

JORNADES ORGANITZADES PEL
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
Cal esmentar la participació, el dia 18 de novembre, a
la Jornada “La cooperació internacional com a política
municipal, la importància de la qualitat i l’avaluació en
el context actual”adreçada a càrrecs electes i tècnics
municipals.

PROJECTES
DE SENSIBILITZACIÓ
/
ALTRES ACTIVITATS
/

ALTRES ACTIVITATS /
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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. El 7 de novembre de 2011 es va
constituir el nou Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de la legislatura 2011-2015.

Michel Badji Diatta
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Fundació Intermón Oxfam

Joan Mora i Bosch

Manuel Luna Garcia

Associació Planeta
Jainey Sankarray

Associació d’Ajut Social i Cultural
al Senegal Sandanga
Àngel Puig Boltà

Coral Primavera per la Pau
Raquel Maltas Perarnau

Fundació Pau i Solidaritat

Il·lm. Sr. Alcalde

Jeroni Escoda Canals

Fundació Privada Grup Tercer Món - Mataró

VICEPRESIDENT
Joaquim Fernàndez i Oller

Marta Mas Viza

Regidor delegat de Cultura, Participació,
Ciutadania i Convivència

Adelina Carrillan Ramírez

Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Soldiaris
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Miquela Subirà i Claus

CONSELL
MUNICIPAL
DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

Grup Municipal del PSC

Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED)

Montserrat Álvarez Mela

Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró

Grup Municipal de CiU

Josep Nonell Bocanegra

Ramon Salicrú Puig

VOLS-Voluntariat Solidari
Sebastián Tenés Codolà

Álvaro Ruiz Martínez

Casal d’Amistat amb Cuba de Mataró

Grup Municipal del PPC

Momodou Lamin Badjie

Josep M. Lora Pastor

Associació Oudiodial per l’Ajuda Social Mútua

Grup Municipal PxC

Anna M. Gómez Cantador

Santiago Serra López

Associació Escola per la Pau amb el Sàhara

Grup Municipal d’ICV-EUIA-E

El Mostafa El Kaderi

Núria Manté i Bartra

Federació d’Associacions de Veïns de Mataró

Grup Municipal de la CUP

Anna Abelló

Ramon Domenich Pujol

Fundación Vicente Ferrer

Assemblea Local de la Creu Roja

Daniel Rodríguez Ramos

Rita Baumman Bremenkamp

Amics de la República Dominicana per
al desenvolupament dels pobles
M. Lourdes Semis Armengol

Associació ANAFA - Los Amigos de Ziguinchor
Montserrat Guardiola Tamboleo

Associació Humanitària Alivia
per la dignitat i la vida
Bintou Jarju Rubí

Moviment Educatiu del Maresme
Gabriel Cañete Villa

Solidaritat Sahrauí de Mataró

Fundació Maresme pro persones amb
disminució psíquica

Sheriff Jarjue

Àngels Boix Armengol

Associació Club Jama Kafo

Fundació Campaner

Juju Sumbunu

Josep Palacios i Manuel

Associació Cultural Sabusire

Cap de Servei de Ciutadania i Convivència

Francesc Vea Castells

Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
Jaume González Cabot

M. Dolors Fernàndez i Alegre

Tècnica municipal de programes de cooperació i
secretària tècnica del Consell

Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol
Joaquim Tarragó Roqueta

Haribala - Associació per a la Col·laboració
i Desenvolupament del Tercer Món

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL /
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ASSEMBLEA LOCAL
DE LA CREU ROJA

Adreça: Carrer 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:
amb discapacitats, persones immigrants, etc.
• Àmbit de cooperació internacional.

• Sensibilització de la causa independentista del

• Àmbit de medi ambient.
• Protecció civil: socors i emergències.

ENTITATS
DE SOLIDARITAT
DE MATARÓ

Adreça: Centre Cívic Pla d’en Boet, 6
08302 Mataró
Tel. de contacte: 687 761 865 / 636 667 852
Correu electrònic: storico@telefonica.net
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:

• Àmbit social: gent gran, persones

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

SOLIDARITAT SAHRAUÍ
DE MATARÓ

ASSOCIACIÓ ANAFA
LOS AMIGOS DE ZIGUINCHOR
Adreça: Carrer d’Agustín Moreto, 20
08301 Mataró
Tel. de contacte: 682 516 558
Correu electrònic: anafaorg@hotmail.com
Web: www.anafa.org.es

poble sahrauí
• Cooperació a través de la Caravana
• Realització de projectes al Sàhara

ASSOCIACIÓ CLUB
JAMA KAFO

Adreça: Carrer 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 associació mixta integrada per ciutadans immigrants i persones autòctones nascuda a Mataró el
27 de juliol de 1999. Treballa en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat internacional, amb accions
a Senegal, concretament a la zona de Casamance,
molt castigada pel conflicte bèl·lic durant més de
20 anys.
Els seus objectius són:

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:

• Participar mitjançant la cooperació internacional i

• Facilitar la convivència harmònica,

la investigació, al desenvolupament , a la lluita contra la pobresa, la fam, la mortalitat infantil, l’analfabetisme, l’èxode rural, l’emigració clandestina i la
insalubritat, amb la promoció de l’autosuficiència
alimentària, l’agroindústria i el benestar social.

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.

ENTITATS DE SOLIDARITAT DE MATARÓ /
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ASSOCIACIÓ CULTURAL
SABUSIRE

Adreça: Avinguda de Josep Puig i Cadafalch 190,
1r 4a - 08303 Mataró
Tel. de contacte: 610 333 774 / 93 702 11 19
Correu electrònic: jsumbunu@hotmail.com
Entitat fundada el 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 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: 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 por-

tar 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.
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ASSOCIACIÓ D’AMICS
DEL BISBE JOAN GODAYOL

Adreça: Ronda de Leopoldo O’Donnell, 81, 5è 4a
08302 Mataró
Tel. de contacte: 93 790 13 38 / Fax. 93 790 75 62
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 antics col·laboradors del bisbe Joan Godayol i Colom, bisbe emèrit d’Ayaviri (Andes Peruans). Els seus principals objectius són:

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 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 per aconseguir ajudes materials de les

• Treballar en l’àmbit de la cooperació.

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.

• Donar a conèixer el servei que ofereix la ciutat.

• Fomentar el voluntariat.

HARIBALA-ASSOCIACIÓ
PER A LA COL·LABORACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
DEL TERCER MÓN

Adreça: Carrer 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.

CORAL PRIMAVERA
PER LA PAU

Adreça: Carrer Nou, 11 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 796 33 04
Correu electrònic: info@primaveraperlapau.org
Web: 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.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS
VEÏNALS DE MATARÓ

Adreça: Carrer de Jaume Ibran, 1 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 757 66 02
Correu electrònic: favmata@confavc.cat
Web: www.favmata.org

• Un Centre d’acolliment per a infants orfes

Federació d’entitats veïnals creada l’any 1992 que
agrupa 14 associacions de Mataró. Els seus objectius són:

o abandonats.

• Promoció de l’associacionisme veïnal.

• La cooperativa agrícola per a dones vídues.

• Millora dels serveis públics comunitaris.

• La promoció dels següents projectes:

FUNDACIÓ INTERMON OXFAM

Adreça: Carrer de Bonaire, 25 porta 24 - segon pis
- 08301 Mataró
Tel. de contacte: 615 623 757
correu electrònic: r_maltas@yahoo.es
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.

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.

• Defensa del medi ambient.
• Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
• Participació municipal.
• Promoció de la cultura, la solidaritat, el lleure

i la formació entre els veïns.

ENTITATS DE SOLIDARITAT DE MATARÓ /
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FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Adreça: Carrer de Javier Castaños, 120 08302 Mataró
Tel. de contacte: 93 741 53 40 / 615096289
Fax: 93 757 80 54
Correu electrònic: maresme@conc.es mluna@orangemail.es
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: Carrer de Barcelona, 50 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 796 00 87 (tel. i fax)
Correu electrònic: botiga@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.
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ASSOCIACIÓ D’AJUT SOCIAL
I CULTURAL AL SENEGAL
“SANDAGA”
Adreça: Avinguda de la Gatassa, 115, 5è, 4a
08303 Mataró
Tel. de contacte: 93 757 37 76
Fax: 93 799 83 08
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.

És una ONG d’àmbit nacional, autonòmic i local que
treballa per la solidaritat i cooperació internacional
amb el 3r i 4t món. El objectius són:
• La cooperació internacional a través del finança-

ment de projectes de desenvolupament a Amèrica i
a l’Àfrica a favor de la dona i de la infància.
• La formació de cooperants voluntaris que en els

• Donar a conèixer la realitat del poble de Sandanga.
• Desenvolupar projectes de cooperació per millorar

• La sensibilització a favor de la justícia mitjançant

les condicions de vida dels habitants del poble de
Sandanga.

la creació i l’edició de material escolar i unitats didàctiques.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA
PER AL DESENVOLUPAMENT
DELS POBLES

COL·LECTIU DE TEATRE
EPMA DE MATARÓ

Adreça: Carrer d’Altafulla, 59, 3a 2a
08302 Mataró
Tel. de contacte: 93 757 41 87
Correu electrònic: amicsredom@hotmail.com
Web: www.arepdominicana.org

• Vetllar perquè els pressupostos de l’Administració

assumeixin compromisos a favor d’un món més just.

• Suport a projectes de desenvolupament i formació.

denúncia.

Adreça: La Riera, 124-182 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 755 48 60
Fax: 93 755 48 61
Correu electrònic: valldemia@maristes.cat
Web: www.maristes.org/sed

mesos d’estiu van als països on es desenvolupen
projectes o camps de treball.

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.

• Organitzar actes i campanyes de sensibilització i

SOLIDARITAT, EDUCACIÓ,
DESENVOLUPAMENT (SED)

Adreça: Ronda de Bellavista, 43 - 08304 Mataró
Tel. de contacte: 93 758 64 91 / 629 604 825 /
637 447 158
Correu electrònic: collectiuteatreepma@yahoo.es
Web: collectiuteatreepma.entitats.mataro.cat
L’entitat té com a objectius:
• Fomentar la cultura i donar suport a altres entitats

CASAL D’AMISTAT AMB
CUBA DE MATARÓ

Adreça: Avinguda de la Gatassa 6-8-10, 5è 1a
08303 Mataró
Tel. de contacte: 656 188 461
Correu electrònic: komarov5@hotmail.com
És una organització no governamental dedicada a
donar a conèixer la realitat de Cuba i la seva població través de l’organització de :
• Xerrades i exposicions.
• Actes populars.

ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA
ALIVIA PER LA DIGNITAT
I LA VIDA

Adreça: Avinguda 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 dedicada a promoure i desenvolupar accions o projectes
de cooperació pel desenvolupament i d’ajuda humanitària destinades a 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.

mitjançant el teatre, activitats culturals, exposicions
i festes per la integració social.
• Fomentar la solidaritat i la cooperació a nivell lo-

cal, comarcal, internacional.
• Donar suport a les entitats i comunitat veïnals en

la programació de les seves festes i tradicions.

• Crear un centre de recursos.
• Promoure el comerç just.
• Promoure els principis de la Banca Ètica mitjan-

çant l’Oikocredit.
• Patrocinar el projecte de cooperació de “Mujeres

de Unión de la Selva” de Chiapas.
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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 la cooperació i solidaritat amb els
infants i els joves dels països en vies de desenvolupament.
El seus objectius són:
• Donar suport a projectes de cooperació al desen-

volupament
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ASSOCIACIÓ ESCOLA
PER LA PAU AMB EL SÀHARA

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

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. Té 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.

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.

Adreça: Carrer del Vallès, 48, 2n 2a
08303 Mataró
Tel. de contacte: 655 907 371
Correu electrònic: dianamataro@gmail.com

• Promoure el voluntariat social
• Treballar en campanyes de sensibilització en

l’educació pel desenvolupament

ASSOCIACIÓ OUDIODIAL PER
L’AJUDA SOCIAL MÚTUA

Adreça: Carrer de València, 78, 5è 1a
08303 Mataró
Tel. de contacte: 665 218 434 / 670 068 934
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.

FUNDACIÓ CAMPANER

Adreça: Carrer de Javier Castaños, 42-50, 1r, 2a
08302 Mataró
Tel. contacte 615 117 807 / 654 485 444
Correu electrònic: infocat@fundaciócampaner.com
Web: www.fundacioncampaner.com
La Fundació Campaner lluita per eradicar la malaltia del noma al Níger. El noma és un bacteri que
destrueix les parts toves de la cara, especialment
en els infants. Es cura amb penicil·lina. Per eradicar aquesta malaltia la Fundació té un programa de
sensibilització a Diffa, a 1.500 Km. de Niamei, la
capital. A més tenen una casa d’acollida, una escola
per a 500 nenes, es fan pous d’aigua als poblats,
microcrèdits, etc.

Adreça: Carrer del Mossèn Ramon Fornells, 52, baix
08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 756 01 27 / 647 800 386
Correu electrònic: maresme@fundacionvicenteferrer.org
Web: www.fundacionvicenteferrer.org

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 d’Anantapur, on més de
2,5 milions de persones en són beneficiaries. Actualment també es treballa a Kurnool.

MOVIMENT EDUCATIU
DEL MARESME

Adreça: Ronda de Leopoldo O’Donnell, 94, 2n 08302 Mataró
Tel. de contacte: 93 758 94 02
Correu electrònic: secretaria@memcat.org
Web: www.memcat.org
El Moviment Educatiu del Maresme (MEM) és una
entitat que acull professionals de tots els àmbits
educatius que volen contribuir a la millora social
i educativa. Un dels seus objectius és promoure i
participar en tasques de cooperació al desenvolupament a països amb importants dèficits.
Les activitats que es porten a terme:
• Projecte Mou-te: adreçat als estudiants dels cen-

tres educatius, amb l’objectiu de fomentar l’ús de
la llengua, les relacions interculturals i la cohesió
social.
• Grup de treball Fem un cafè: adreçat a les famíli-

FUNDACIÓ MARESME GRUP DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL CAMPANER
Adreça: Plaça dels Bous, 3-5, - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 790 47 48
Correu electrònic: gcanete@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 (Nicaragua). El principal objectiu és la creació d’un centre per a persones
amb discapacitat que pugui atendre 105 persones,
en una zona on actualment no existeix cap recurs
per a aquestes persones i les seves famílies.

es i les escoles per potenciar el treball conjunt tan
necessari en l’educació dels infants i els joves en un
context de canvis socials i culturals.
• Simposi de ciutadania: l’objectiu és consolidar i

cohesionar la societat generant el treball de xarxes
per afrontar les múltiples cares de l’exclusió.
• Projecte Casamance: té dos objectius: el pedagò-

gic, que consisteix en un intercanvi de correspondència escolar via internet entre alumnes dels dos
països, i l’altre és l’intercanvi amb el professorat
compartint recursos pedagògics, materials didàctics, etc.

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.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /

Organitza:

Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació
Internacional

Col·labora:

www.mataro.cat
Telèfon atenció ciutadana 010

