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PRESENTACIÓ / 

RETRE COMPTES 
A LA CIUTADANIA

Ens troben en la 16a. edició de la Nit de la Solidaritat, 
un acte promogut pel Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència, que, com cada 
any, vol retre comptes a la ciutadania dels recursos 
destinats a projectes de desenvolupament a països 
anomenats del Tercer Món i també de les activitats 
que organitzen les entitats a Mataró per sensibilitzar i 
denunciar les causes de la pobresa i la injustícia que 
pateixen molts països.

En un món tan globalitzat, on a cada minut estem 
informats del que passa a qualsevol punt del planeta, 
no podem restar indiferents a les necessitats de 
milions de persones que no poden sobreviure per 
manca del més bàsic, que és l’aliment, l’educació o 
la sanitat.

En aquests moments, el nostre país i la nostra ciutat 
viuen una regressió econòmica i moltes famílies han 
de recórrer a l’Administració o a les entitats per poder 
subsistir Per això es fa difícil explicar per què Mataró 
també vol ser solidari amb els qui estan més lluny. 

Senzillament, hi ha persones que des de fa anys no 
tenen res. Molts infants i joves no han viscut res més 
que la fam, la mort per no haver pogut accedir a un 
sistema sanitari i l’analfabetisme per no haver anat 
a l’escola. Com a persones que formem part de la 
humanitat, ens hem de sentir germans amb la resta 
del món.

Les entitats, amb el suport de l’Ajuntament, en són 
conscients i això queda reflectit en els projectes que 
es presenten avui. Uns projectes que,  dins de la seva 
modèstia, volen pal·liar els efectes de la misèria en 
què viuen moltes persones en aquests països.

Com a alcalde, el meu agraïment i el meu suport 
a totes les entitats que, amb la seva actuació i els 
seus projectes, senten l’altre com a germà i estan 
treballant perquè el germà, sigui de la nostra ciutat o 
d’un país llunyà, senti que tots formem la gran família 
de la humanitat. Tots ens sentim responsables en la 
construcció d’un món que sigui més just i solidari i 
que, en definitiva, que pugui viure en pau.

Joan Mora Bosch
Alcalde de Mataró
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INTRODUCCIÓ / 

Les noves tecnologies ens permeten estar connec-
tats i comunicar, en el mateix moment, qualsevol 
acció que portem a terme, fins i tot traspassant 
fronteres. Això ho saben molt bé els joves i el pro-
grama del “Juny Associatiu”, que s’ha treballat des 
del Servei de Participació i Ciutadania. 

“Integració de la comunicació al desenvolupament” 
és el títol de la conferència per a la 16a. edició de 
la Nit de la Solidaritat de l’any 2013, un títol que 
reflecteix la voluntat, per part de les entitats que 
formen part del Consell, d’anar aprofundint i incor-
porant la comunicació com un element imprescin-
dible a la vida de la pròpia associació. 

La comunicació ens permetrà poder estar més a 
prop dels pobles i les comunitats amb qui estem 
treballant conjuntament, però ens permetrà, sobre-
tot, explicar als nostres conciutadans el que fem i 
la necessitat de continuar-ho fent, perquè moltes 
persones d’altres països, especialment nens i joves, 
depenen de la cooperació per poder sobreviure.

LA IMPORTÀNCIA 
DE COMUNICAR
Un any més i arribem a una nova edició de la Nit 
de la Solidaritat, ja en van setze. És un acte impul-
sat pel Consell Municipal de Solidaritat, Coopera-
ció i Convivència, que s’ha anat consolidant al llarg 
d’aquests anys, amb l’objectiu de rendir comptes a 
la ciutat del treball i els projectes que, amb el su-
port de l’Ajuntament de Mataró, porten a terme les 
entitats que formen part del Consell.

És una voluntat de transparència i de comunicació, 
un tema que moltes vegades, i dit per les pròpi-
es entitats, no és fàcil, perquè no està interioritzat 
com una dinàmica pròpia.

No sempre és fàcil comunicar, ja que estem tan im-
mersos en l’activitat del dia a dia que potser obli-
dem que la informació és bàsica per poder arribar a 
la ciutadania. Per això, hem de prendre consciència 
dels mitjans que tenim al nostre abast com a enti-
tats. D’una banda, els tradicionals com poden ser 
els mitjans de premsa escrita, ràdio i televisió, i de 
l’altra, com en tot, ens hem de posar al dia utilit-
zant el que ens ofereixen les noves tecnologies 2.0: 
webs, blocs, facebook, twitters...

Joaquim Fernàndez i Oller
Regidor delegat de Cultura, Participació, 
Ciutadania i Convivència
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Rita Marzoa i Font
Periodista i directora del programa  
“Solidaris” de Catalunya Ràdio

PRESENTACIÓ / 

INTEGRACIÓ DE  
LA COMUNICACIÓ  
AL DESENVOLUPAMENT
Aquest mes de juny m’heu fet l’honor de pensar 
que us podia explicar alguna cosa interessant. I 
miraré de proposar-vos reflexions fruit de l’expe-
riència personal, per tal que entre tots puguem 
construir-ne alguna de bona. 

El que voleu és saber com casem comunicació i des-
envolupament, com podem fer més eficaç el missat-
ge al mitjà, quan el missatge ve del sud empobrit i 
pot fer l’efecte que no interessa. I creieu-me que la 
feina no ha estat fàcil. A mi no m’ha resultat gens 
fàcil. Ja fa 5 anys que dirigeixo un programa a Ca-
talunya Ràdio, que es diu SOLIDARIS, en el qual 
no gaires persones creien d’entrada. Gràcies a la 
feinada de la gent de la cooperació i el tercer sec-
tor, i l’encert del meu equip periodístic, ha reeixit 
i s’ha convertit modestament en un referent en el 
sector. L’èxit ha estat fruit del rigor de totes les parts 
i també en gran mesura d’haver sabut interpretar la 
conjuntura i les necessitats de la societat civil, i del 
com ens relacionem amb el sud geogràfic i el sud a 
casa nostra. 

L’expertesa dels nostres cooperants i les nostres or-
ganitzacions, els valors i missatges sempre actua-
litzats, que no tenen res a veure amb la caritat sinó 
amb la dignitat, amb el codesenvolupament, voler 
posar per damunt de tot els valors a l’hora de rela-
cionar-nos amb el sud, va ser una herència valuo-
síssima des del minut 1. La crisi ha fet la resta. Ha 
fet entendre’s tercer sector i cooperació al desen-
volupament. Ha fet casar actualitat i necessitat de 
regeneració democràtica, de valors, i de relacions 
entre els qui administren i els que són administrats. 
I gràcies al discurs ja reeixit no ens hem convertit en 
una societat que es projecta com a caritativa, sinó 
com a avaladora de valors de justícia social i bona 
praxi per aconseguir fer penetrar aquest mantra en 
els mitjans de comunicació. 

Temes que no eren d’interès de masses han mar-
cat agendes. Noms propis d’entitats i arguments 
i llenguatge de la cooperació s’han fet carn a les 
portades, malgrat que hagin estat massa les admi-
nistracions que no hi han apostat. Les entitats i la 
societat civil tombarà cap a la necessitat d’impo-
sar els valors de justícia social a les agendes i en 
conseqüència, de fer d’aquests arguments, matèria 
primera dels grans mitjans. Tot plegat és un peix que 
es mossega la cua.
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Cuba-Haití / Amèrica / Carib
• Resposta als efectes de l’huracà Sandy 
al seu pas pel Carib:Fase de reconstrucció

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 6.000,00 euros

Marroc

Catalunya / Nicaragua

República Dominicana

Perú

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

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 6.000,00 euros

• Agenda Llatinoamericana 2013 
- Projecte de campanya 2012

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial

Subvenció: 8.800,00 euros

• Desenvolupament local de la 
comunitat rural Los Guineos

As. Amics de la República Dominicana

Subvenció: 38.841,30 euros

• Construcció d’un local polivalent: 
formació i sosteniment de les residències

As. d’Amics del Bisbe Joan Godayol / 
As. Musuq Illary

Subvenció: 48.235,00 euros

Nicaragua
• Talleres de Boris

Col·lectiu de Teatre EPMA

Subvenció: 34.749,67 euros
 
• 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: 5.000,00 euros
 
• Institut d’Habilitació i Capacitació 
Tècnica-IHFOCATT (5a fase 2011-2012)

Fundació Josep Comaposada / 
FNT-Frente Nacional de los Trabajadores

Subvenció: 5.000,00 euros

Mèxic
• Enfortiment de les capacitats organitzatives, 
productives i educatives de les dones de MUSA

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

Subvenció: 13.200,00 euros
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Senegal

Mataró

• Subministrament d’aigua potable 
a sis pobles del Departament d’Oussouye. 
Senegal Fase I

As. Planeta / FADDO-Federatión d’Appui au  
Développement du Département d’Oussouye

Subvenció: 19.600,71 euros

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

Assemblea de Cooperació per la Pau

Subvenció: 9.000,00 euros
 
• Programa anual del Centre de Solidaritat 
i Cooperació “La Peixateria 2012”

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Subvenció: 10.500,00 euros
 
• Colònies infantils sahrauís 2012

Solidaritat Sahrauí de Mataró

Subvenció: 12.000,00 euros
 
• Programa d’activitats de sensibilització 2012

Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró 

Subvenció: 4.550,00 euros

Índia

Bòsnia i Hercegovina

Àfrica

• Programa d’activitats pel desenvolupament 
sostenible i d’autogestió del centre 
d’acollida de Koilankuntla

As. Haribala

Subvenció: 17.348,89 euros
 
• Millora en la gestió i aprofitament 
dels recursos hídrics

Fundación Vicente Ferrer

Subvenció: 33.376,38 euros

• Projecte Sarajevo. Record i futur

Ajuntament de Barcelona / 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 5.000,00 euros

• Resposta als efectes de la crisi 
humanitària al Sahel

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 6.000,00 euros

Gàmbia
• Enfortiment dels agents locals de 
la regió Upper River, Base

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 6.397,40 euros

• Enfortiment de les capacitats organitzatives, 
productives i educatives de les dones de MUSA

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

Subvenció: 13.200,00 euros
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Subministrament d’aigua potable a sis pobles 
del Departament d’Oussouye. Senegal Fase I

País: Senegal
Entitat promotora: As. Planeta / FADDO-
Federatión d’Appui au Développement du 
Département d’Oussouye
Subvenció: 19.600,71 euros

Millora en la gestió i aprofitament 
dels recursos hídrics

País: Índia
Entitat promotora: Fundación Vicente Ferrer
Subvenció: 33.376,38 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: 5.000,00 euros

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

País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Josep Comaposada 
/ FNT-Frente Nacional de los Trabajadores
Subvenció: 5.000,00 euros

Projecte Sarajevo. Record i futur

País: Bòsnia i Hercegovina
Entitat promotora: Ajuntament de Barcelona /
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 5.000,00 euros

Enfortiment dels agents locals de 
la regió Upper River, Base

País: Gàmbia
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament
Subvenció: 6.397,40 euros

PROJECTES DE COOPERACIÓ

Enfortiment de les capacitats organitzatives, 
productives i educatives de les dones de MUSA

País: Mèxic
Entitat promotora: Fundació Privada Grup Ter-
cer Món Mataró / MUSA A.C.-Organización 
de Mujeres de la Unión de la Selva
Subvenció: 13.200,00 euros

Construcció d’un local polivalent:formació i 
sosteniment de les residències

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

Talleres de Boris

País: Nicaragua
Entitat promotora: Col·lectiu de Teatre EPMA
Subvenció: 34.749,67 euros

Desenvolupament local de la comunitat 
rural Los Guineos

País: República Dominicana
Entitat promotora: As. Amics de 
la República Dominicana
Subvenció: 38.841,30 euros

Programa d’activitats pel desenvolupament 
sostenible i d’autogestió del centre d’acollida 
de Koilankuntla

País: Índia
Entitat promotora: As. Haribala
Subvenció: 17.348,89 euros

RESUM DE PROJECTES / 

RESUM DELS PROJECTES 
I CAMPANYES
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CAMPANYES 
D’EMERGÈNCIA

Resposta als efectes de l’huracà Sandy al 
seu pas pel Carib: Fase de reconstrucció

País: CUBA-HAITÍ / AMÈRICA / CARIB
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament
Subvenció: 6.000,00 euros

Resposta als efectes de la crisi 
humanitària al Sahel

País: Àfrica
Entitat promotora: Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 6.000,00 euros

PROJECTES  
DE SENSIBILITZACIÓ

Cinema i Pau - Activitats educatives i de sensi-
bilització per la Pau 

País: Mataró
Entitat promotora: Assemblea 
de Cooperació per la Pau
Subvenció: 9.000,00 euros

Programa anual del Centre de Solidaritat 
i Cooperació “La Peixateria 2012”

País: Mataró
Entitat promotora: Fundació Privada 
Grup Tercer Món Mataró
Subvenció: 10.500,00 euros

Colònies infantils sahrauís 2012

País: Mataró
Entitat promotora: Solidaritat Sahrauí 
de Mataró
Subvenció: 12.000,00 euros

Programa d’activitats de sensibilització 2012

País: Mataró
Entitat promotora: Col·lectiu de 
Teatre EPMA de Mataró 
Subvenció: 4.550,00 euros

RESUM DE PROJECTES / 

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

País: Marroc
Entitat promotora: Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 6.000,00 euros

Agenda Llatinoamericana 2013 - 
Projecte de campanya 2012

País: Catalunya / Nicaragua
Entitat promotora: Comissió de 
l’Agenda Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 8.800,00 euros



MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

PROJECTES 
DE COOPERACIÓ
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

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: 13.200,00 euros

El projecte és la continuïtat del treball endegat des 
de l’any 1998 a través de programes anteriors. Es 
planteja com un projecte integral a llarg termini 
(2006-2010) com a resultat del compromís expres-
sat tant per la Fundació Grup Tercer Món com per 
l’Ajuntament de Mataró d’avançar en l’enfortiment 
dels vincles solidaris amb les contraparts responsa-
bles del projecte. D’altra banda, un treball de llarga 
durada incidirà molt positivament en el desenvolu-
pament 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 condici-
ons de vida i facilitar l’accés com a subjectes polí-
tics en aquelles decisions que els afectin. 

• Augmentar els nivells d’educació i capacitació 
en tots els àmbits (líders organitzatius, tècnics co-
munitaris, membres i familiars) per elevar la ca-
pacitat 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. 

El més important és que aquests projectes els pro-
gramen 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.

L’any 2012, s’ha destinat els recursos a avaluar 
l’impacte de les actuacions portades a terme durant 
aquest 10 anys per tal de poder planificar les futures 
col·laboracions entre les dues entitats que es con-
cretaran en l’elaboració d’un nou projecte.

Aquesta avaluació s’ha portat a terme entre les en-
titats Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró, 
MUSA A.C.-Organización de Mujeres de la Unión de 
la Selva amb el Fons Català de Cooperació al Des-
envolupament.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ /  

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

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

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

El local es llogarà per a tots aquests actes per un im-
port que permeti cobrir les despeses generades per 
l’ús i per mantenir, en gran part, les residències. En 
aquest sentit, el projecte tindrà la participació dels 
joves, que faran el manteniment del local (neteja, 
adequació segons el tipus d’acte, col·laboració en 
l’administració...). Tindran responsabilitats diverses 
que els permetin una implicació més gran i una pre-
sa de consciència, com a part de la seva formació 
integral. Es pretén promoure, a partir d’aquesta im-
plicació, la formació dels joves (nois i noies) com a 
veritables actors de la cooperació, per tal que siguin 
elements actius per a l’eradicació de la pobresa cul-
tural i per vigoritzar el respecte dels drets humans i 
el medi ambient.

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 hu-
mana i enfortiment de la dignitat d’homes i dones 
quítxues i aimara de l’altiplà peruà.

El projecte, que és continuïtat de projectes anteriors 
(1373 i 1785), dóna suport als infants i joves provi-
nents d’Ayaviri que es desplacen fins a la ciutat de 
Juliaca per estudiar. En aquest sentit, a través dels 
projectes anteriors es van poder crear les residències 
d’estudiants: Residencia Estudiantil Diácono Nelio 
Quispe Garcés a Ollachea, Residencia Estudiantil 
Don Bosco a Juliaca, i Residencia Estudiantil Isabel 
Choque, també a Juliaca. 

El projecte preveu la construcció d’un local poli-
valent, que s’ubicarà als terrenys de la Residència 
d’Estudiants Isabel Choque, en una àrea de 2,500 
m2 donats pel municipi de Juliaca i ja registrats a 
nom de la contrapart. En tot cas, es tracta d’una 
iniciativa per aconseguir l’autososteniment de les 
residències d’estudiants. Així, s’utilitzarà per fer-hi 
conferències, reunions i cursos per a agents socials i 
pastorals, cursos de capacitació laboral i de promo-
ció dels drets humans, jornades juvenils, trobades 
i reunions socials, convivències, trobades per a or-
ganitzacions governamentals i per a ONG, formació 
per a dones, tot potenciant i reconeixent les seves 
capacitats des de la perspectiva de gènere. 



/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN / 17

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

TALLERES DE BORIS, 
CASA COMUNAL 
BORIS VEGA

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

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

El barri Boris Vega d’Estelí és un reflex de la situa-
ció 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 Desarro-
llo Comunal i el projecte presentat emana d’aquesta 
situació. El projecte, que és continuïtat del projecte 
1876, aprovat pel mateix Aj. 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. 

El mètode a seguir es basa en la tríada “pensament-
sentiment-conducta” de teràpia cognitiva conductu-
al per aconseguir desmuntar creences errònies que 
provoquen conductes inadequades alhora que es mi-
lloren les condicions de l’entorn. 

Es preveu organitzar diferents tallers per a la forma-
ció dels joves com: Electricitat residencial,ceràmica 
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 aconse-
guir 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. 

Managua
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

DESENVOLUPAMENT  
LOCAL DE LA COMUNITAT  
RURAL DE LOS GUINEOS

Entitat/s promotora/es: 
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA REPÚBLICA DOMINI-
CANA / VICARIA EPISCOPAL DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA PER AL DESENVOLUPAMENT  
DELS POBLES

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

• Reforç escolar per a nens, alfabetització  
d’adults, cursos i capacitació especialitzada segons 
els objectius de desenvolupament proposats.

• Atenció sanitària per a infants i adults, des  
d’operatius mèdics puntuals i específics.

• Millora i adequació dels habitatges de  
persones vulnerables com ancians, malalts,  
mares soles, vídues...

• Granja avícola.

• Botiga d’aliments.

• Adquisició d’una furgoneta per poder coordinar 
totes les accions anteriors.

Durant els darrers anys, a la zona de Los Guineos 
(província de Monte Plata) s’han anat iniciant diver-
sos projectes a càrrec de la Vicaría de Santo Domin-
go amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de la 
República Dominicana per al Desenvolupament dels 
Pobles.

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

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

El projecte preveu tota la població, especialment els 
grups més vulnerables (dones i infants) per respon-
dre a algunes de les necessitats més immediates 
que té la zona:

• Capacitació i formació maternoinfantil per  
a les dones embarassades i mares amb fills  
menors de 6 anys.

• Gestió de les actes de naixement.

• Dotació de beques d’estudi per a alguns joves 
amb capacitat per estudiar.

República
Dominicana

Santo Domingo
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE A SIS POBLES  
DEL DEPARTAMENT  
D’OUSSOUYE, FASE I
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ PLANETA /
FADDO-FEDÈRATION D’APPUI AU DÉVELOPP-
MENT DÉPARTEMENT D’OUSSOUYE 

País: SENEGAL
Cost total del projecte: 148.053,53 euros
Aportació de l’Ajuntament: 38.500,00 euros

Les condicions de vida, especialment de salut, de la 
població als pobles del Departament d’Oussouye es-
tan fortament alterades, a causa de la pobresa i del 
nivell de vida precari que viuen els pobladors, que 
es manifesta en part per la manca de disponibilitat 
d’aigua potable. Així, la taxa de freqüència de ma-
lalties relacionades amb el consum d’aigua és molt 
significatiu en aquesta localitat.

A més, les dones són responsables del subministra-
ment d’aigua de la llar i per anar als pous d’extracció 
troben enormes dificultats, ja que sovint els pous 
són molt lluny de casa seva.

El projecte, que és continuïtat del projecte 1377. 
SUPORT AL PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE I AL 
RELLANÇAMENT D’ACTIVITATS AGRO-PASTORALS 
A KASSA, té com a objectiu abordar específicament 
aquests problemes i proporcionar als habitants mit-
jans de subministrament d’aigua potable. Per això, 
es preveu construir un pou, un dipòsit elevat i una 
xarxa de subministrament d’aigua a Boukitingho, i 
canalitzacions que arribin fins a Essaout, Diakène 
wòlof, Diakène diola, Diantène, Emaye i l’Institut de 
Secundària de Boukitingho.

Almenys 12.600 habitants seran beneficiaris direc-
tes d’aquest projecte, la totalitat de la població dels 
pobles esmentats, dels quals el 20% seran nens me-
nors de 5 anys. 

El projecte està dividit en dues fases. 

• La primera servirà per la prospecció i la construc-
ció del dipòsit, així com organitzar les comunitats de 
beneficiaris dels pobles que han de rebre l’aigua. En 
aquesta primera fase es pretén construir el dipòsit 
elevat de 100 m3 i instal·lar el motor que perme-
ti fer pujar l’aigua. També es preveu la canalització 
fins a l’escola de secundària del mateix poble. 

• A la segona fase, es construiran les canalitzacions 
i les fonts que donaran l’aigua a cadascun dels sis 
pobles.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

PROGRAMA D’ACTIVITATS  
PEL DESENVOLUPAMENT  
SOSTENIBLE I D’AUTOGESTIÓ 
DEL CENTRE D’ACOLLIDA  
DE KOILANKUNTLA

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

País: ÍNDIA
Cost total del projecte: 86.419,60 euros
Aportació de l’Ajuntament: 17.348,89 euros

El projecte és continuïtat del 1366, que preveia la 
construcció del Centre d’acollida. En aquests mo-
ments, són necessaris altres equipaments per tal de 
poder funcionar d’una manera efectiva, sostenible i 
buscant la independència econòmica a curt termini 
dels projectes d’Haribala Índia. 

En aquest sentit, els equipaments que cal construir 
seran respectuosos amb el medi ambient, es reuti-
litzaran els recursos i es reciclaran el residus i es 
produiran energies renovables. 

Es preveuen quatre tipus d’actuacions:

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

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

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

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

El 2015 el Centre ja farà 5 anys que funciona i els 
joves que arribin a la majoria d’edat no sempre seran 
capaços de valer-se per si sols. Haribala ja no en serà 

el tutor legal, però té la responsabilitat moral de fer 
un seguiment a tots aquests joves, fins que trobin 
l’estabilitat necessària per poder desenvolupar-se 
sense problemes. 

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

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

Després d’aquestes quatre actuacions el projecte ha 
de poder assolir uns nivells d’independència sufici-
ents per poder oferir els serveis als infants i als joves 
de la zona on desenvolupa actuacions sense depen-
dre constantment de les aportacions externes.

Índia

Nova Delhi
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

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

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER 

País: ÍNDIA
Cost total del projecte: 169.722,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 33.376,48 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 pe-
ríode de 3 anys per millorar la gestió i l’aprofitament 
de l’aigua.

Com a primera mesura i durant la 1a fase del pro-
jecte, 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 set famíli-
es 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 projec-
te, es planteja millorar l’aprofitament i la distribució 
d’aigua pels cultius a través de la implantació de 6 
equips de reg per degoteig eficients alimentats per 
energia solar fotovoltaica per a 6 famílies benefici-
àries que permetran irrigar una superfície nova de 
17,42 Ha. i un total de 1.200 noves plantes d’horti-
cultura, concretament de mango.

La tercerar i última fase del projecte pretén la im-
plantació 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, augmen-
tin 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.

Índia

Nova Delhi
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

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

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: 5.000,00 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, com a resposta eficaç als reptes de la globa-
lització 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 movi-
ment sindical centreamericà per impulsar la con-
secució 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 majors oportunitats perquè dones i ho-
mes puguin tenir ocupacions i ingressos dignes.

• Millorar la cobertura i l’eficiència d’una segure-
tat 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 tin-
dran presents de manera transversal en diferents ac-
tivitats i continguts que s’abordaran en el projecte.

Amèrica
Central
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

INSTITUT D’HABILITACIÓ  
I CAPACITACIÓ TÈCNICA - 
IHFOCATT (3A FASE)

Entitat/s promotora/es: SINDICALISTES  
SOLIDARIS-FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA / 
FNT - FRENTE NACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES

País: NICARAGUA
Cost total del projecte: 536.327,78 euros
Aportació de l’Ajuntament: 5.000,00 euros

El projecte de l’Instituto de Habilitación, Formación y 
Capacitación Técnica (IHFOCATT) pretén donar con-
tinuïtat a aquesta infraestructura educativa, posada 
en marxa durant l’any 2006 pel FNT, per tal de faci-
litar formació permanent a totes les persones afilia-
des 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 for-
mació 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/
des del FNT, i especialment als TCP, mecanismes de 
formació sindical, acadèmica, vocacional i professio-
nal 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 eco-
nòmica que desenvolupen, i la possibilitat de crear 
microempreses, superant d’aquesta manera una de 
les causes directes de la pobresa mitjançant l’auto-
generació de riquesa.

D’aquesta manera, també s’enforteix el moviment 
sindical i els permet defensar els drets i enfortir-se 
com a treballadors, tot i que no ha estat possible 
executar els tallers de capacitació.

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 Naci-
onal de los Trabajadores.

Els docents atenen els beneficiaris de manera perso-
nalitzada i gràcies a les supervisions es pot recollir 
informació sobre el grau de deserció estudiantil i els 
problemes que sorgeixen, amb la finalitat de solucio-
nar-los a temps.

La participació dels estudiants és alta i a cada curs 
de secundària hi ha una junta directiva que s’encarre-
ga de vetllar per la bona marxa del procés d’ensenya-
ment dels alumnes i també és el canal de comunica-
ció entre els docents, la coordinació i la direcció de 
l’IHFOCATT i la direcció tècnica pedagògica. 
És important assenyalar que, enguany, donant con-
tinuïtat 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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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

PROJECTE SARAJEVO. 
RECORD I FUTUR

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

País: BÒSNIA I HERCEGOVINA
Cost total del projecte: 150.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 5.000,00 euros

S’invitarà la Xarxa d’Alcaldes per la Pau i a la de Ciu-
tats Missatgeres de Pau a fer el llançament “virtual” 
del “Siege of Sarajevo Museum”. La iniciativa del 
Museu sorgeix de la sinergia d’entitats molt potents 
i consolidades en la xarxa civil de la ciutat, especial-
ment FAMA, MESS OGBiH, YiHR de l’autoritat moral 
de Suada Kapic, Jovan Divjak, Dino Mustafic, una 
iniciativa a la qual el govern de la ciutat de Sarajevo 
ha decidit donar ple suport.

En aquest sentit, s’ha tingut una cura especial de la 
part didàctica i es treballen els conceptes de meca-
nismes de supervivència vs. mecanismes de terror. 
La participació del Fons Català és important per fa-
cilitar i aconseguir les sinergies de molts municipis 
i entitats vinculats a la solidaritat amb Sarajevo i 
Bòsnia i Hercegovina. 

Cal recordar la gran resposta solidària que es va pro-
duir a Catalunya, on moltes poblacions i entitats van 
tenir una vinculació molt intensa amb els refugiats 
i amb els combois d’ajut humanitària que es van 
organitzar. Va ser molt important la creació de la 
plataforma “Catalunya x Bòsnia” que va mantenir i 
organitzar la solidaritat de moltes d’aquestes orga-
nitzacions i municipis.

El mes d’abril de 2012, en complir-se 20 anys de 
l’inici de la guerra a Bòsnia i Hercegovina, l’Ajun-
tament de Sarajevo va presentar el projecte, encara 
amb el nom provisional de “Museu del setge de la 
ciutat” per explicar, recordar i analitzar les respostes 
de la ciutadania als 1.395 dies de resistència.

El dia 6 d’abril és la Festa Major de la ciutat i, com 
cada any, se celebra l’entrada dels partisans de Tito 
i l’alliberament de la ciutat de l’ocupació nazi. En-
guany es va recordar ,a més, els 550 anys de la fun-
dació de la ciutat de Sarajevo a la vall del riu Miljaka.

L’Ajuntament de Sarajevo té el suport de tres ca-
pitals agermanades amb la ciutat: Viena, Istanbul i 
Barcelona, que acompanyaran el procés i el desen-
volupament del projecte com a socis preferents. Al-
hora, ha demanat col·laboració de Dubrovnic, Vuko-
var, Zagreb, Belgrat, Novisad, Podgorika i Skopje 
com a socis regionals.

En paral·lel a aquestes activitats, el dia 5 d’abril 
l’Associació de Periodistes de Bòsnia i Hercegovina 
va organitzar un seminari de treball sobre “Bosnian 
War Media Crowd” a l’Hotel Holidey Inn de Saraje-
vo (iniciativa de Florence Hartmann, amb uns 170 
participants). 

Alhora, l’Ajuntament va proposar signar el 6 d’abril, 
una declaració de les ciutats i les associacions de la 
ciutat que vulgui acompanyar Sarajevo. 

Bòsnia i 
Hercegovina

Sarajevo
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

ENFORTIMENT DELS  
AGENTS LOCALS DE LA  
REGIÓ UPPER RIVER, BASE
Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ  
DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

País: GÀMBIA
Cost total del projecte: 38.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 5.000,00 euros

El projecte s’emmarca en el pla de suport a la coope-
ració local catalana amb Gàmbia, impulsat pel Fons 
Català amb la col·laboració de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament-ACCD, que té com a 
objectiu general millorar la coordinació i resultats de 
la cooperació municipal catalana amb Gàmbia. 
El projecte sorgeix de la demanda dels ajuntaments 
catalans que cooperen amb Gàmbia per enfortir les 
capacitats locals de les contraparts i de les insti-
tucions locals amb qui es realitzen els projectes al 
terreny, així com de les prioritats identificades pels 
propis agents locals de la regió Upper River, Basse, 
durant els viatges de seguiment i identificació que ha 
dut a terme el Fons Català. 

La institució responsable del projecte, Governance 
and Development Management Services, té un conei-
xement aprofundit dels reptes de la governança local 
i del procés de descentralització gambià i ha partici-
pat en projectes de formació d’agents locals, autori-
tats locals i societat civil, amb el sistema de Nacions 
Unides, el Banc Mundial i la Comunitat Econòmica 
d’Estats d’Àfrica Occidental. A banda d’aquesta con-
trapart, el projecte es realitza en concertació amb 
l’Associació Gambiana d’Autoritats i Governs Locals 
(GALGA), l’Area Council de Basse com a representa-
ció del govern local de la regió, així com amb la Fede-
ració d’ONG Gambianes TANGO com a representació 
de la societat civil. 

En aquest sentit, l’objectiu general és millorar la go-
vernança local i enfortir els agents locals de la regió 
Upper River, Basse. Quant als objectius específics: 

• Enfortir les capacitats de les institucions locals i 
de la societat civil de la regió d’Upper River. - De-
senvolupar les competències dels agents locals en 

matèria de planificació territorial i financera, descen-
tralització, desenvolupament comunitari i gestió de 
projectes. 

Els beneficiaris directes són 30 agents locals de la 
regió Upper River (representants de la societat civil, 
càrrecs electes i personal tècnic de l’Area Council de 
Basse i membres del Comitè de Desenvolupament de 
Basse). Els beneficiaris indirectes són la població de 
la Regió Upper River que es beneficia dels projectes 
desenvolupats per els agents locals de la regió. 
Es preveu que una part dels agents locals beneficia-
ris de la formació siguin les mateixes contraparts dels 
projectes de cooperació dels municipis catalans, per 
tal de millorar la gestió i els seguiment dels projectes 
al terreny. 

Gàmbia

Bajul
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SUPORT A LA PARTICIPACIÓ 
DE LA DONA EN LA GOVER-
NANÇA LOCAL A TRAVÉS 
DE LA CREACIÓ I POSADA 
EN FUNCIONAMENT DE LES 
COMISSIONS DE PARITAT I 
D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
ALS MUNICIPIS RURALS DE 
LA REGIÓ DE TÀNGER -TETUAN
Entitat/s promotora/es: CONSEIL RÉGIONAL 
TANGER-TETOUAN / FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

País: MARROC
Cost total del projecte: 275.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 euros

La població beneficiària directa són 132.175 noies 
joves de 10 a 19 anys del conjunt de comunes ru-
rals de la Regió de Tànger-Tetuan. Els agents locals 
beneficiaris directes són els membres 98 comunes 
rurals de la Regió de Tànger-Tetuan (representants 
dels municipis, tècnics municipals i representants 
de la societat civil). 

Es preveu la cooperació tècnica entre tècnics mu-
nicipals i càrrecs electes responsables dels plans i 
polítiques d’igualtat dels municipis catalans.

El projecte s’emmarca al si del Grup de Treball 
Marroc de la Comissió de Codesenvolupament que 
té com a objectiu millorar la coordinació, eficàcia 
i resultats de la cooperació municipal catalana al 
Marroc.
El projecte supramunicipal pretén fer convergir els 
esforços dels diferents municipis que cooperen amb 
el Marroc cap a un projecte comú que promogui a la 
vegada la cooperació tècnica i tingui en compte el 
factor del codesenvolupament, implicant també els 
col·lectius d’origen marroquí residents a Catalunya. 
El projecte sorgeix dels viatges d’identificació rea-
litzats pel Fons Català al Marroc, i es tracta d’un 
projecte que respon a les prioritats definides pels 
agents locals de la Regió de Tànger Tetuan a través 
de la metodologia del Programa ART GOLD Marroc 
del PNUD, com a element clau per a la consolidació 
del procés de descentralització marroquí.
L’objectiu general del projecte és contribuir a la mi-
llora de les condicions de vida i de la situació social 
i econòmica de les joves residents en l’àmbit rural 
per permetre’ls l’assoliment d’un nivell més adaptat 
de desenvolupament humà. Els objectius específics 
són els d’enfortir les capacitats de les comunes ru-
rals i garantir la creació de les Comissions de Paritat 
i d’Igualtat d’Oportunitats segons la Llei Municipal 
del Marroc. 

Marroc

Rabat
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

AGENDA 
LLATINOAMERICANA 
MUNDIAL 2013 - 
PROJECTE DE 
CAMPANYA 2012 

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

País: CATALUNYA - NICARAGUA / AMÈRICA 
/ CENTREAMÈRIC
Cost total del projecte: 100.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 8.800,00 euros

L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa 
que té tres finalitats: ser una eina educativa, esdeve-
nir una font d’informació i servir com a agenda diària. 
L’Agenda s’edita en 30 països i es publica en 10 llen-
gües diferents. És el llibre llatinoamericà més llegit i 
a més és un anuari o un dietari. És també una eina 
pedagògica que vol crear ponts entre el Nord i el Sud. 
El que vol és ser una eina que serveixi per a l’anàlisi, 
la reflexió, la denúncia de la realitat social, econòmi-
ca cultural i política de Llatinoamèrica però també 
d’aquí i del context mundial en general. 
El projecte preveu la campanya de sensibilització al 
voltant de l’Agenda, que vol donar a conèixer el seu 
missatge i els materials didàctics que l’acompanyen. 
“L’Agenda de Don Paulo”, el Calendari Solidari, el 
Mapa de Peters per una mirada més justa del món, 
el Mapa de la Vergonya, el Darrer Discurs, la Carta 
de la Terra, l’Excusa, el DVD dels 15 anys de Re-
evolució, el CD amb alguns textos de l’Agenda, el 
CD amb cançons que sintonitzen amb la ideologia 
de l’Agenda, el Llibre Antològic dels 20 anys (edició 
en castellà, en català i la de Nicaragua) i el llibre 
(digital i imprimible) d’Orientacions Pedagògiques 
i Recursos Didàctics. Tots aquests materials es fan 
servir en diferents àmbits: a les escoles, en centres 
d’educació no formal, a les presentacions que fan els 
diversos col·lectius de base que treballen l’Agenda, a 
les associacions que organitzen tallers, a les fires de 
solidaritat... 

Per a l’Agenda 2013, sortirà la guia pedagògica edi-
tada per a cada capítol de la sèrie l’Excusa, una sèrie 
documental que tracta en capítols de 12-15 minuts 

diferents temàtiques com la desigualtat de gènere, la 
democràcia, la resolució de conflictes... Com a ma-
terials complementaris també s’edita, per a les asso-
ciacions i col·lectius que fan presentacions, cartells 
de convocatòria i l’exposició que poden utilitzar per 
complementar les presentacions. 
Tot el material es pot trobar digitalitzat a la pàgina 
web www.llatinoamericana.org. El bloc de notícies 
continua donant, gairebé a diari, informacions que 
complementen i informen sobre tots els temes que 
treballa l’Agenda. S’hi poden trobar notícies de cada 
país llatinoamericà que està en campanya, i aquestes 
notícies sovint impliquen temes que els grans mitjans 
de comunicació obliden i deixen de banda. 
Totes aquestes tasques permeten que la campanya 
d’Anada i Tornada continuï tenint suport i d’aquesta 
manera es puguin continuar finançant els col·lectius 
de base llatinoamericans perquè editin i distribuei-
xin l’Agenda als seus països. Els països que formen 
part de la campanya són Argentina, Bolívia, Brasil, 
Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatema-
la, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, 
Perú i Xile. 
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PROJECTES D’EMERGÈNCIA / 

RESPOSTA ALS EFECTES  
DE LA CRISI HUMANITÀRIA  
AL SAHEL

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

País: ÀFRICA
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 euros

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa 
una crida als ajuntaments catalans a sumar-se a la 
resposta davant la greu crisi humanitària que afecta 
la zona del Sahel, a l’Àfrica Occidental. 

Una nova crisi alimentària i nutricional afecta milions 
de persones per una combinació de causes, com: la 
sequera persistent, els preus elevats dels aliments i 
de les llavors, la disminució de les remeses, la de-
gradació mediambiental i els desplaçaments de po-
blació, sumades a la pobresa endèmica que pateix la 
regió i la vulnerabilitat. 

Segons les dades de l’Oficina per a la Coordinació 
d’Afers Humanitaris de Nacions Unides (OCHA) de 
la setmana del 22 al 29 d’abril de 2012, més de 
16 milions de persones estan en risc d’inseguretat 
alimentària, i més d’un milió d’infants de menys de 
cinc anys corren el risc de patir malnutrició severa. 

Es confirma que la producció de cereals del Sahel 
ha disminuït un 26% aquest any: arriba a una reduc-
ció de fins al 56% a Gàmbia o del 49% al Txad. El 
grup de països afectats inclou el Txad, Níger, Burkina 
Faso, Camerun, Mali, Mauritània, Nigèria, Gàmbia i 
Senegal. 

D’altra banda, la situació humanitària es complica a 
mesura que la inseguretat augmenta a Mali, i s’ac-
centua el desplaçament de població i s’impedeix el 
subministrament d’aliments. 

El primer avís per part de la comunitat internacional, 
l’octubre de 2011, no va tenir la resposta esperada 
i ara només una acció ràpida i eficaç pot prevenir el 
deteriorament de la situació. Treballar segons el cicle 
agrícola és essencial per subministrar als agricultors 
aliment per al bestiar i llavors per a l’època de sem-
bra d’aquest mes de maig i juny, abans de l’època 
de pluges. 

Des del Fons Català i des dels ajuntaments catalans, 
la zona del Sahel ha estat una zona prioritària d’inter-
venció, amb una vuitantena de projectes de desenvo-
lupament actius en aquest moment, que contribuei-
xen a incidir en les causes d’aquesta crisi. 

La prioritat ara és salvar vides, però també s’han de 
dirigir els esforços a millorar les causes endèmiques 
d’aquestes crisis. 

Àfrica
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PROJECTES D’EMERGÈNCIA / 

RESPOSTA ALS EFECTES 
DE L’HURACÀ SANDY AL 
SEU PAS PEL CARIB: 
FASE DE RECONSTRUCCIÓ

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

País: CUBA-HAITÍ / AMÈRICA / CARIB
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 euros

A finals del mes d’octubre l’huracà Sandy ha colpejat 
de nou diversos països del Carib, especialment Cuba, 
Haití i República Dominicana, provocant nombroses 
pèrdues humanes i materials, tot i que aquest fet 
només ha aparegut als mitjans de comunicació en 
el moment que l’Huracà ha tocat la costa dels Estat 
Units i ha afectat directament la ciutat de Nova York. 

Sabem que les catàstrofes naturals tenen un impacte 
en el desenvolupament econòmic i polític i, per tant, 
cal limitar els factors agreujants que la vulnerabilitat 
aporta. Combatre-la permet reduir l’ impacte de les 
catàstrofes associades als fenòmens naturals, i tam-
bé limitar el nombre de víctimes i els danys econò-
mics. La combinació entre un fenomen natural i vul-
nerabilitat dóna com a resultat un desastre. L’huracà 
Sandy que ha afectat el Carib és un desastre que se 
suma a la crisi aguda i sostinguda que pateix Haití 
(país on encara estem treballant en la reconstrucció 
a través dels fons obtinguts de la campanya d’emer-
gència - projecte 2165).

Pel que fa a Cuba, l’orient de l’illa ha patit pèrdues 
significatives sobretot en infraestructura econòmica, 
social i habitacional, també en zones on el Fons tre-
balla des de fa anys. Aquesta situació fa preveure una 
necessitat important d’inversions per poder recupe-
rar-se dels efectes de l’huracà en un termini mitjà. 

Després de les tasques d’actuació urgent en la pri-
mera fase d’emergència, caldrà fer un important 
esforç per a la reconstrucció i la rehabilitació dels 
territoris afectats. Partint del mandat municipalista 
del Fons Català, la identificació i la implementació 
de la resposta de reconstrucció ha de ser en clau lo-
cal. Això implica posar èmfasi en la participació dels 
municipis i les entitats d’aquests països, també com 
en els mitjans locals per fer front a la postemergèn-
cia sense deslegitimar els actors locals. L’objectiu és 
poder garantir al màxim que els recursos arribin opor-
tunament als territoris afectats i amb visió de procés.

En aquest sentit la coordinació amb els actors locals 
ha de ser directa i les propostes d’ajuda s’han de ge-
nerar a partir de les necessitats de la població dam-
nificada. Com ja sabeu, el Fons Català té experiència 
de treball amb municipis d’aquests països, acompa-
nyant processos de reconstrucció en emergències 
anteriors i fent èmfasi en la necessitat d’enfortir les 
estructures de prevenció locals i construir ciutadania 
activa i institucions locals fortes. 

Cuba-haití
Amèrica
Carib
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ / 

CICLE D’ACTIVITATS  
EDUCATIVES I DE  
SENSIBILITZACIÓ 
PER LA PAU I LA 
COOPERACIÓ 2012

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

Ciutat: MATARÓ
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00 euros

L’objectiu principal del projecte es 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 ac-
tuació global amb els joves de 12 a 16 anys de les 
diferents branques formatives presents en 8 centres 
de secundària al voltant de l’educació per la pau, en 
el marc de l’estratègia d’educació en valors.
Per treballar la pau a l’aula amb els alumnes de pri-
mer 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 ses-
sions es complementen amb unes guies didàctiques 
amb propostes d’activitats que faciliten la feina al 
professorat.

Aquesta activitat va acompanyada en tot moment de 
formació destinada al professorat perquè puguin im-
plementar les activitats a l’escola, assessorats amb 
monitoratge continu per al desenvolupament de les 
activitats.

Tanmateix es complementa el treball sobre la pau 
amb altres activitats per treballar l’educació en va-
lors, la tolerància, els prejudicis, la discriminació i 
també altres temes entorn de l’educació per al des-
envolupament com són les relacions internacionals i 
el seu paper en el desenvolupament. Temàtiques que 
es treballen a través d’activitats com el test de Tole-
rància, el Mira Tu o en la recerca del desenvolupa-

ment. Per a totes aquestes activitats es dota d’instru-
ments 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 continu-
ïtat i transversalitat d’aquestes activitats que s’em-
marquen en la Xarxa d’Escoles Sense racisme, Esco-
les per la Pau i el Desenvolupament (ESR,EPD). Cal 
destacar també l’adhesió de tres centres educatius a 
la Xarxa d’ESREPD i la redacció conjunta d’un ma-
nifest.

L’any 2012 s’ha començat a assessorar amb treballs 
de recerca en temes de pau.
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ / 

PROGRAMA ANUAL DEL  
CENTRE DE SOLIDARITAT  
I COOPERACIÓ  
“LA PEIXATERIA 2012”

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

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

La Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró ha tre-
ballat 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 ma-
taronina. Durant l’any 2012 s’han portat a terme les 
següents accions:

• Xerrades-col·loquis: s’han programat un total de 
10 xerrades sobre temes de solidaritat, drets hu-
mans, banca ètica, institucions internacionals.

• Presència a 15 Fires i festes diverses a Mataró i 
comarca per a la promoció i venda de productes de 
Comerç Just.

• Esmorzars i berenars solidaris: sis escoles han 
participat dels berenars i esmorzars solidaris per 
conèixer els principis del Comerç Just.

• Banca Ètica Oikocredit: durant l’any 2012 s’ha 
anat consolidant la borsa de clients.

• Campanya de promoció de Cafè Ciutat: s’ha in-
tensificat la presència del Cafè Mataró a diferents 
àmbits de la ciutat i com a novetat s’ha presentat 
la cafetera monodosi.

Altres activitats de col·laboració, promoció i sensibi-
lització:

• Campanyes de promoció: durant l’any 2012 s’han 
portat a terme les següents campanyes de: 

• Mans Unides: com cada any s’ha portat a terme 
la campanya a Mataró enguany per recaptar fons 
per un programam de desenvolupament comunitari 
a 20 pobles de la regió de Raisen de l’Índia.

• Jornada del Comerç Just , el 17 de maig a la 
plaça de Santa Anna amb la participació d’esplais 
i d’escoles..

• Exposició itinerant sobre el Comerç Just: des de 
l’any 2005 es disposa una exposició itinerant que 
consisteix en 10 plafons de grans dimensions, ex-
plicativa del Comerç Just. 

FALTA FOTO
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SAHRAUÍS 2012 

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ / 

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

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

Colònies Sahrauís 2012: per catorzè any consecutiu 
s’han portat a terme  les Colònies Sahrauís a Cata-
lunya 2012, acollint 17 infants de 7 a 12 anys a la 
nostra ciutat.

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

Aquestes colònies es van 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.

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, par-
ticipació als actes de Les Santes, participació a la 
manifestació a Barcelona,etc.

El diumenge 15 de juliol es va participar en la troba-
da de tots els nenes i nenes sahrauís amb les famílies 
acollidores a Barcelona per assistir a la manifestació 
de suport al Poble Sahrauí. 

La recepció oficial als infants i famílies acollidores 
es va fer el divendres 20 de juliol a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de Mataró que va comptar amb la 
presencia del regidor delegat de Cultura, Participació 
i Ciutadania.
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PROGRAMA DE 
SENSIBILITZACIÓ 2012

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

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

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. 
Les activitats que s’han organitzat durant l’any 2012 
han estat:

• Mercat Solidari a la plaça Santa Anna, acte orga-
nitzat conjuntament amb l’Associació Catalana de 
Solidaritat amb Nicaragua i Centramèrica de Nou 
Barris amb l’objectiu de recaptar fons per al projec-
te. És una activitat de sensibilització ecològica i de 
contribució a una cultura de consum responsable i 
sostenible.

• Festa “Fem germanor” que es va celebrar el 7 
d’octubre. Aquesta festa es fa per commemorar el 
dia que es va començar el projecte i es fa conjun-
tament amb la Associació Catalana de Solidaritat 
amb Nicaragua i Centreamèrica de Nou Barris de 
Barcelona.

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



ALTRES 
ACTIVITATS

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN
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ESPAI AL WEB MUNICIPAL
L’any 2012 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 inter-
nacional per anunciar les seves activitats.

MATARÓ RÀDIO
Des de el mes de setembre de 2006 el Consell Muni-
cipal 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 conèi-
xer les entitats que formen part del Consell Municipal 
de Solidaritat i Cooperació Internacional i les activitats 
que porten a terme. 

DIA DEL COOPERANT
El dimecres 3 d’octubre i per commemorar el Dia del 
Cooperant, l’Associació Amics del bisbe Joan Godayol 
va organitzar a la sala d’actes de Can Palauet una xerra-
da amb el títol “Experiències de voluntariat a Ayaviri” a 
càrrec de voluntaris de l’entitat.

COMMEMORACIÓ DEL DIA 
DE LES NACIONS UNIDES
A petició de l’Associació per a les Nacions Unides a Es-
panya, 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’Ajun-
tament un plafó informatiu i la bandera de les Nacions 
Unides.

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA 
LLATINOAMERICANA 2013
El divendres 30 de novembre al Centre de Solidaritat 
i Cooperació “La Peixateria” es va presentar l’Agenda 
Llatinoamericana 2013 a càrrec del presidnet de Justí-
cia i Pau, Arcadi Oliveres. L’acte va comptar amb l’ac-
tuació de Genís Mayola. Aquest acte es va organitzar 
conjuntament amb la Fundació Privada Grup Tercer 
Món Mataró.

REBUDA DE LA DELEGACIÓ 
DE PEÑALOLEN (Xile)
El 12 de novembre l’Ajuntament de Mataró va rebre una 
delegació del municipi de Peñalolen (Xile) per conèixer 
les politiques a nivell social i de cooperació.

ACTE PER COMMEMORAR EL 
NAUFRAGI DEL VAIXELL JOOLA
El 21 de desembre l’Ajuntament de Mataró va donar 
suport a l’acte que es va organitzar des de les associa-
cions Mapasonor i Planeta per commemorar els 10 anys 
del naufragi del vaixell Joola amb la participació d’un 
dels supervivents. 

ALTRES ACTIVITATS / 
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Diputació de Barcelona
ACTIVITATS EN QUÈ S’HA PARTICIPAT:

 

EXPOSICIÓ ITINERANT  
“CANVI DE RUMB:  
9 CONDICIONS PER A  
UN MÓN SENSE POBRESA”
Del 10 al 27 de desembre la Biblioteca Pompeu Fabra 
va acollir l’exposició: “Canvi de rumb: 9 condicions per 
a un món sense pobresa de l’Associació+Responsables. 

CAMPANYA “FORMEM UN  
SOL MÓN” DE LA FUNDACIÓ 
OLOF PALME
S’ha participat en aquesta Campanya organitzant 4 
conferències de les que ofereix la Fundació Olof Pal-
me. Dues a l’IES Miquel Biada, i dues dins el cicle de 
conferències que organitza el servei de Medi Ambient i 
Sostenibilitat.

PROJECTE CAFÈ CIUTAT
Des de l’any 2008 l’Ajuntament de Mataró dóna suport 
al projecte Cafè Ciutat que a Mataró es concreta amb el 
“Cafè Mataró” i participa a les reunions de coordinació 
amb d’altres ajuntaments que participen del projecte. 
L’any 2012 la trobada va ser a Sant Quirze del Vallès.

PLATAFORMA LOCAL 
MED-MARROC
L’Ajuntament de Mataró participa a la Plataforma Local 
Med-Marroc amb d’altres municipis de la província de 
Barcelona amb l’objectiu de propiciar intercanvis entre 
municipis catalans i municipis marroquins en temes de 
promoció econòmica i de ciutat.

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

SIGNATURA DEL CONVENI  
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
FONS CATALÀ DE COOPERA-
CIÓ AL DESENVOLUPAMENT I 
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
El dilluns 5 de març de 2012 es va signar el conveni de 
col·laboració per a 4 anys amb l’objectiu de contribuir 
al desenvolupament dels països del Tercer Món i pro-
moure campanyes de sensibilització que promoguin la 
participació ciutadana. El Fons Català col·labora amb 
l’Ajuntament per mitjà de l’assessorament, el suport i el 
seguiment tècnic dels projectes de cooperació.

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

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

ASSEMBLEA DEL FONS  
CATALÀ DE COOPERACIÓ  
AL DESENVOLUPAMENT
El 9 d’abril es va celebrar la 30a Assemblea General 
Ordinària de socis del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament a Mollet del Vallès.

ALTRES ACTIVITATS / 
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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  la Direcció d’Educació, a 
proposta del Consell Municipal de Solidaritat i Coo-
peració Internacional, va proposar a tots els centres 
educatius de la ciutat l’organització d’actes.  Una pro-
posta unitària era fer coincidir en espai i temps uns 
minuts de silenci. 

JUNY SOLIDARI
Les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Coo-
peració Internacional van participar activament en l’or-
ganització de les activitats del programa Juny Solidari. 
L’acte central va ser la Mostra d’Entitats.

NIT DE LA SOLIDARITAT
El 29 de juny es va celebrar la 15a edició de la Nit de la 
Solidaritat a la Sala d’Actes de la Fundació Caixa Laietana. 
En aquesta edició és va convidar la monja dominica i pre-
mi Memorial Joan XXIII per la Pau 2009 sor Lucia Caram, 
que va parlar sobre “Solidaritat en temps de crisi”. L’actu-
ació va anar a càrrec de Genís Mayola i el trio Clau d’Estel.



CONSELL  
MUNICIPAL  
DE SOLIDARITAT  
I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL
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CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL / 

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.

PRESIDENT
Joan Mora i Bosch
Il·lm. Sr. Alcalde

VICEPRESIDENT
Joaquim Fernàndez i Oller
Regidor delegat de Cultura, Participació, 
Ciutadania i Convivència
 
VOCALS
Ramon Salicrú Puig
Grup Municipal del PSC

Santiago Serra López
Grup Municipal d’ICV-EUIA

Miquela Subirà i Claus
Grup Municipal de CiU

Álvaro Ruiz Martínez
Grup Municipal del PPC

Núria Manté i Bartra
Grup Municipal de la CUP

Josep M. Lora Pastor
Grup Municipal PxC

Ramon Domenich Pujol
Assemblea Local de la Creu Roja

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
Solidaritat Sahrauí de Mataró

Sheriff Jarjue
Associació Club Jama Kafo

Juju Sumbunu
Associació Cultural Sabusire

Francesc Vea Castells
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal

Jaume González Cabot
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN / 43

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

Michel Badji Diatta
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 Intermón Oxfam

Manuel Luna Garcia
Fundació Pau i Solidaritat

Jeroni Escoda Canals
Fundació Privada Grup Tercer Món - Mataró

Marta Mas Viza
Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED)

Adelina Carrillan Ramírez
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Sollidaris

Montserrat Álvarez Mela
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró

Josep Nonell Bocanegra
VOLS-Voluntariat Solidari

Sebastián Tenés Codolà
Casal d’Amistat amb Cuba de Mataró

Momodou Lamin Badjie
Associació Oudiodial per l’Ajuda Social Mútua

Anna M. Gómez Cantador
Associació Escola per la Pau amb el Sàhara

Anna Abelló Puyuelo
Fundación Vicente Ferrer

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

Bintou Jarju Rubí
Moviment Educatiu del Maresme

Gabriel Cañete Villa
Fundació Maresme pro persones 
amb disminució psíquica

Àngels Boix Armengol
Fundació Campaner

Josep Palacios i Manuel
Cap de Servei de Ciutadania i Convivència

M. Dolors Fernàndez i Alegre
Tècnica municipal de programes de 
cooperació i secretària tècnica del Consell 



ENTITATS  
DE SOLIDARITAT  
DE MATARÓ
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SOLIDARITAT SAHRAUÍ 
DE MATARÓ
Adreça: Centre Cívic Pla d’en Boet, 6 
08302 Mataró
Tel. de contacte: 687761865 / 636667852
Correu electrònic: montsegt36@hotmail.com
Web: http://acaps.entitats.mataro.cat

ONG dedicada a la divulgació de la causa sahrauí 
i la canalització de l’ajut destinat a aquesta causa.
Els seus objectius són:

• Sensibilització de la causa independentista del 
poble sahrauí
• Cooperació a través de la Caravana
• Realització de projectes al Sàhara

ASSOCIACIÓ CLUB JAMA KAFO
Adreça: C. de Josep Montserrat Cuadrada, 31 
- 08303 Mataró
Tel. de contacte: 93 799 69 28 (Tel./Fax.)
Correu electrònic: jamakafo@yahoo.es
Web: www.jamakafo.es.mn

És una entitat cultural sense ànim de lucre, fundada 
l’1 de maig de 1983, per un grup de treballadors 
immigrats del Maresme. Actualment té socis de to-
tes les ètnies i de diferents països. La seu social és 
a Mataró, és pública i oberta a tothom. Actualment 
està treballant projectes de cooperació a Gàmbia. 
Els seus objectius són:
• Facilitar la convivència harmònica, el coneixement 
i l’apropament de les cultures.
• Fomentar la major participació de la nostra comu-
nitat a les activitats de la ciutat.
• Fomentar el dret a la immigració.

ASSEMBLEA LOCAL 
DE LA CREU ROJA
Adreça: C. de l’ Energia, 11 - 08304 Mataró
Tel. de contacte: 93 741 02 25 / Fax. 93 796 44 34 
Correu electrònic: mataro@creuroja.org
Web: www.creurojamataro.org

Entitat humanitària que treballa en 
els següents àmbits:

• Àmbit social: gent gran, persones amb 
discapacitats, persones immigrants, etc.
• Àmbit de cooperació internacional.
• Àmbit de medi ambient.
• Protecció civil: socors i emergències.

ASSOCIACIÓ ANAFA 
LOS AMIGOS DE ZIGUINCHOR
Adreça: C. d’Agustín Moreto, 20 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 682516558
Correu electrònic: anafaorg@hotmail.com
Web: www.anafa.org.es

És una associació mixta integrada per ciutadans im-
migrants i persones autòctones nascuda a Mataró el 
27 de juliol de 1999. Treballa en l’àmbit de la co-
operació 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:

• Participar mitjançant la cooperació internacional 
i la investigació, al desenvolupament , a la llui-
ta contra la pobresa, la fam, la mortalitat infantil, 
l’analfabetisme, l’èxode rural, l’emigració clandes-
tina i la insalubritat, amb la promoció de l’autosu-
ficiència alimentària, l’agroindustria i el benestar 
social.
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ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SABUSIRE
Adreça: Avinguda de Josep Puig i Cadafalch 190, 1r 4a  
08303 Mataró
Tel. de contacte: 610333774 / 93 702 11 19
Correu electrònic: jsumbunu@hotmail.com

Entitat fundada el 1989 i formada per ciutadans im-
migrants de Gàmbia i Senegal residents majoritària-
ment a Mataró, amb objectius educatius i culturals.
Actualment estan promovent el projecte de cons-
trucció 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: http://www.amicssenegal.org

Entitat local, sense afany de lucre, promoguda per 
l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola 
Pia Santa Anna de Mataró, en l’àmbit de la solida-
ritat 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, espe-
cialment en l’àmbit escolar, al Senegal.
• Promoure i facilitar l’apadrinament de nens i ne-
nes del Senegal, cercant famílies o persones que 
es facin càrrec de les despeses de la seva escola-
rització.

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 / 661380523
Correu electrònic: metcabrits@yahoo.es

Organització no governamental sense afany de lu-
cre per fomentar i canalitzar esforços de solidaritat 
cap al Tercer Món a través de l’entitat Musuq Illary, 
formada per antic col·laboradors del bisbe Joan Go-
dayol i Colom, bisbe emèrit  d’Ayaviri (Andes Peru-
ans). Els seus principals objectius són:

• Treballar per aconseguir ajudes materials de les 
nostres institucions, entitats i associacions per de-
senvolupar programes d’actuacions socials, edu-
catives, sanitàries, etc. a la zona de la Prelatura 
d’Ayaviri i zones properes.
• Fomentar el voluntariat.

HARIBALA-ASSOCIACIÓ 
PER A LA COL·LABORACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT  
DEL TERCER MÓN
Adreça: C. de Bonaire, 25  - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 790 38 73 (tel. i fax.)  /  correu 
Correu electrònic: haribala@haribala.org
Web: www.haribala.org / haribala.blogspot.com

Associació per a la col·laboració i el desenvolupa-
ment 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 mit-
jans.
• La promoció dels següents projectes:

- Un centre d’acolliment per a infants 
orfes o abandonats.
- La cooperativa agrícola per a dones vídues. 
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FUNDACIÓ INTERMON OXFAM
Adreça: C. de Bonaire, 25 porta 24 - segon pis 
- 08301 Mataró
Tel. de contacte: 615623757
Correu electrònic: ioxfammataro@gmail.com
Web: www.intermonoxfam.org

Organització no governamental dedicada a la coope-
ració per al desenvolupament i a l’ajuda humanità-
ria, 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’ini-
cia 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 Soli-
daris és una entitat cultural privada amb personali-
tat jurídica pròpia i sense afany de lucre, que forma 
part de l’ugetisme català i que té per finalitat pro-
moure 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 ple-
na dels drets humans i sindicals a tot arreu.

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 pro-
jectes de cooperació a Oussouye a través de la con-
trapart local, l’associació AJAEDO. 
Els seus objectius són:

• Treballar la sensibilització.
• Treballar la convivència.
• Treballar en l’àmbit de la cooperació.
• Donar a conèixer el servei que ofereix la ciutat.

CORAL PRIMAVERA PER LA PAU
Adreça: C. Nou, 11 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 790 34 50
Correu electrònic: info@primaveraperlapau.org
Web: http://www.mataroentitats.org/primavera

Coral dedicada al cant per la pau i la solidaritat que 
té uns 100 membres aproximadament. 
Participa en actes que promoguin la pau i la solida-
ritat.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS 
VEÏNALS DE MATARÓ
Adreça: C. Jaume Ibran, 1 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 757 66 02
Correu electrònic: favm2013@gmail.com
Web: www.favmata.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.

ENTITATS DE SOLIDARITAT DE MATARÓ / 
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FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT  
Adreça: C. de Javier Castaños, 120 - 08302 Mataró 
Tel. de contacte: 93 741 53 40
Correu electrònic: pauisolidaritat@ccoo.cat 
Web: www.conc.es/pauisoli

La Fundació Pau i Solidaritat és una organització 
no governamental per al desenvolupament i la coo-
peració internacional, constituïda a iniciativa de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO de 
Catalunya).
El seu principal objectiu és cooperar amb organitza-
cions 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 socioeconò-
miques.

FUNDACIÓ PRIVADA 
GRUP TERCER MÓN MATARÓ
Adreça: C. de Barcelona, 50 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 796 00 87 (tel. i fax)
Correu electrònic: fg3m@gruptercermon-mataro.org
Web: www.gruptercermon-mataro.org

Entitat sense afany de lucre que treballa a Mataró i a 
la comarca per aconseguir que la societat esdevingui 
més sensible i solidària amb els països del Tercer 
Món, tot denunciant l’actual ordre econòmic inter-
nacional. Per aconseguir-ho procura:

• Facilitar informació sobre les relacions nord/
sud.
• Organitzar actes i campanyes de sensibilització 
i denúncia.
• Vetllar perquè els pressupostos de l’Adminis-
tració assumeixin compromisos a favor d’un món 
més just.
• Crear un centre de recursos.
• Promoure el comerç just.
• Promoure els principis de la Banca Ètica mitjan-
çant l’Oikocrèdit.
• Patrocinar el projecte de cooperació de “Muje-
res de Unión de la Selva” de Chiapas.

ASSOCIACIÓ D’AJUT SOCIAL  
I CULTURAL SANDAGA 
“SENEGAL”
Adreça: Avinguda de la Gatassa, 115, 5è, 4a 
- 08303 Mataró
Tel. de contacte: 93 798 88 10 / 606773811
Correu electrònic: sankarray@hotmail.com

És una entitat que es va constituir l’any 2001 i que 
es va legalitzar a finals del 2003. La formen ciuta-
dans que han vingut del poble de Sandanga i els 
seus objectius són:

• La promoció i el reconeixement dels drets hu-
mans de les persones immigrades.
• Donar a conèixer la realitat del poble de San-
danga.
• Desenvolupar projectes de cooperació per millo-
rar les condicions de vida dels habitants del poble 
de Sandanga.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE  
LA REPÚBLICA DOMINICANA 
PER AL DESENVOLUPAMENT 
DELS POBLES
Adreça: C. d’Altafulla, 59, 3a 2a - 08302 Mataró
Tel. de contacte: 635569584
Correu electrònic: amicsredom@hotmail.com
Web: www.arepdominicana.org

Té com a finalitat treballar i donar suport tècnic , 
econòmic i personal a tots aquells projectes desti-
nats a ajudar al desenvolupament dels pobles més 
desfavorits. 
• Suport a projectes de desenvolupament i formació.
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SOLIDARITAT, EDUCACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT (SED)
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

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 
mesos d’estiu van als països on es desenvolupen 
projectes o camps de treball.  
• La sensibilització a favor de la justícia mitjan-
çant la creació i l’edició de material escolar i uni-
tats didàctiques. 

COL·LECTIU DE TEATRE 
EPMA DE MATARÓ
Adreça: Ramon Berenguer, 82- 84 - 08303 Mataró
Tel. de contacte: 685151223 / 93 799 52 87  
Correu electrònic: collectiuteatreepma@yahoo.es
Web: http://collectiuteatreepma.entitats.mataro.cat

L’entitat té com a objectius:
• Fomentar la cultura i donar suport a altres enti-
tats mitjançant el teatre, activitats culturals, ex-
posicions i festes per la integració social.
• Fomentar la solidaritat i la cooperació a nivell 
local, comarcal, internacional.
• Suport a les entitats i comunitat veïnals en la 
programació de les seves festes i tradicions.

CASAL D’AMISTAT 
AMB CUBA DE MATARÓ
Adreça: Avinguda de la Gatassa 6-8-10, 5è 1a 
- 08303 Mataró
Tel. de contacte: 656188461
Correu electrònic: komarov5@hotmail.com

És una organització no governamental dedicada a 
donar a conèixer la realitat de Cuba i la seva pobla-
ció través de l’organització de :

• Xerrades i exposicions.
• Actes populars.

ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA 
ALIVIA PER LA DIGNITAT 
I LA VIDA
Adreça: Av. de Jaume Recoder, 71, 1r 2a
- 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 799 40 51
Correu electrònic: informacio@alivia.cat

És una ONG d’inspiració cristiana evangèlica dedi-
cada a promoure i desenvolupar accions o projectes 
de cooperació pel desenvolupament i d’ajuda huma-
nitària 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 cul-
tural en comunitats rurals a Guatemala i El Salvador.
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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 jo-
ves d’ambients salesians de Catalunya en projectes 
concrets en països del sud. És una associació sense 
ànim de lucre per a la cooperació i solidaritat amb 
els infants i joves dels països en vies de desenvolu-
pament.

El seus objectius són:
• Donar suport a projectes de cooperació 
al desenvolupament
• Promoure el voluntariat social
• Treballar en campanyes de sensibilització
en l’educació pel desenvolupament 

ASSOCIACIÓ OUDIODIAL 
PER L’AJUDA SOCIAL MÚTUA
Adreça: Rda. O’Donnell, 6, 5 B - 08302 Mataró
Tel. de contacte: 644093831 / 666773443

Oudiodial és una associació d’immigrants que vol 
donar a conèixer la realitat del seu col·lectiu i pro-
moure activitats de sensibilització a la ciutat i pro-
jectes de cooperació al seu país de procedència.

ASSOCIACIÓ ESCOLA PER 
LA PAU AMB EL SÀHARA
Adreça: C. del Vallès, 48, 2n 2a - 08303 Mataró
Tel. de contacte: 655907371
Correu electrònic: dianamataro@gmail.com

El projecte Madrasa es basa a donar opció a nenes 
i nens procedents  dels campaments de refugiats 
de Tinduf a completar el segon cicle d’ensenyament 
obligatori i amb vocació de continuïtat cap a estudis 
universitaris o de mòduls professionals dins l’entorn 
protector d’una família d’acollida voluntària, amb 
absolut respecte pels seus trets culturals, afavorint 
la relació periòdica amb els familiars que han que-
dat als campaments de refugiats. Així podem oferir 
l’oportunitat d’accedir a una formació que aporti es-
perança al futur del poble sahrauí. 

FUNDACIÓ CAMPANER
Adreça: C. Javier Castaños, 42-50,  1r, 2a 
- 08302 Mataró
Tel. de contacte: 615117807 / 654485444
Correu electrònic: infocat@fundaciócampaner.com
Web: www.fundacioncampaner.com

La Fundació Campaner lluita per eradicar la malal-
tia de la Noma al Niger. El Noma és un bacteri que 
destrueix les parts toves de la cara, especialment 
en els infants. Es cura amb unes dosis de penicil-
lina. Per eradicar-la, la Fundació té un programa de 
sensibilització a Diffa, a 1.500 Km. de Niamei, la 
capital. A més de tenir una casa d’acollida, una es-
cola per 500 nenes, es fan pous d’aigua als poblats 
microcrèdits, etc.
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FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Adreça: C. del Mossèn Ramon Fornells, 52, baix 
- 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 756 01 27 / 647800386  
Correu electrònic: maresme@fundacionvicenteferrer.org
Web: www.fundacionvicenteferrer.org

La Fundación Vicente Ferrer és una ONG comprome-
sa amb el desenvolupament d’una de les zones més 
pobres de l’Índia, l’estat d’Andrah Pradesh i de les 
comunitats més necessitades i excloses del sistema 
de castes, els dàlits.
La Fundación Vicente Ferrer treballa en un progra-
ma de desenvolupament integral que inclou les se-
güents àrees: educació, sanitat, habitatge, ecologia, 
discapacitats i dona.
Es treballa als districtes Anantapur, on més de 2,5 
milions de persones en són beneficiaries i actual-
ment també es treballa a Kurnool.

FUNDACIÓ MARESME
- GRUP DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL
Adreça: Pl. dels Bous, 3-5, 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 790 47 48
Correu electrònic: fundmaresme@fundmaresme.cat
Web: www.fundmaresme.cat

El Grup de Cooperació de la Fundació Maresme tre-
balla en el desenvolupament integral per a persones 
amb discapacitat a Masaya. L’objectiu és la creació 
d’un centre per a persones amb discapacitats per 
atendre a 105 persones, en una zona on actualment 
no existeix cap recurs per a les persones amb disca-
pacitat i les seves famílies.

El centre vol oferir:
• Atenció psicosocial
• Diagnòstic i plans de 
capacitació/formació permanent
• Rehabilitació i fisioteràpia
• Inserció laboral
• Conscienciació i sensibilització: voluntat de fer 
visible la complexa realitat d’aquest col·lectiu.
• Unitat residencial temporal per a persones que 
es desplacin de zones rurals.

MOVIMENT EDUCATIU 
DEL MARESME
Adreça: Ronda 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 desenvolupa-
ment a països amb importants dèficits. 

Les activitats que es porten a terme:
• Projecte Mou-te: adreçat als estudiants dels 
centres 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 
famílies i escoles per porenciar el treball conjunt 
tan necessari en l’educació dels infants i joves, en 
un context de canvis socials i culturals.
• Simposi de ciutadania: l’objectiu és consolidar 
i cohesionar la societat a través de generar el tre-
ball de xarxes per afrontar les múltiples cares de 
l’exclusió.
• Projecte Casamance: té dos objectius. El pe-
dagògic, que consisteix en un intercanvi de cor-
respondència escolar via internet entre alumnes 
dels dos països i l’altre, el d’intercanvi amb el 
professorat en l’àmbit de compartir recursos pe-
dagògics, materials didàctics., etc.
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