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Solidaris, dins i fora
Teniu a les mans el resum de tota l’activitat que en
l’àmbit de la solidaritat internacional s’ha portat a terme durant l’any 2009. Podeu comprovar com s’han
multiplicat les iniciatives i els projectes, i com al
mateix temps que se n’acabaven uns en naixien d’altres. També podeu comprovar com el treball conjunt
d’administracions i entitats segueix donant bons resultats. Són moments difícils en els quals les dificultats
de molts països han augmentat com a resultat d’una
crisi d’origen, conseqüències i abast universals, provocada pel descontrol dels mercats financers i per polítiques econòmiques molt determinades. Com sempre
han estat els més pobres, els més necessitats, els més
vulnerables els que han acabat pagant una crisi de la
qual no són, ni de bon tros, responsables. I això podem
estendre-ho des d’allò personal fins a allò col·lectiu, de
l’individu als països.
Com poques vegades, ens cal reflexionar molt seriosament sobre els models econòmics i de desenvolupament. L’acció solidària és fonamental mentre hi hagi injustícies socials al nostre món, mentre l’escletxa entre
rics i pobres no es tanqui. Però no podem oblidar la reflexió, el debat, si cal, sobre les causes que originen les
diferències que converteixen milions d’homes i dones
en esclaus del seu propi món. I al mateix temps que
demanem a la ciutadania generositat i compromís, ens
caldrà plantejar sense obvietats els debats imprescindibles per superar les dures situacions actuals i posar
els fonaments sòlids en un altre món que es basi en la
justícia, la llibertat i la fraternitat.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

Malgrat que aquesta sigui la memòria de la solidaritat internacional de la ciutat de Mataró, vull referirme en aquest escrit a les situacions difícils que també
entre nosaltres han reclamat la solidaritat ciutadana.
Una crisi dura que ha requerit un esforç important per
atendre les necessitats bàsiques de moltes persones i
de moltes famílies que han perdut coses tan valuoses
com la feina. Una vegada més, la ciutat ha manifestat
el seu caràcter solidari, i les entitats i les administracions hem treballat plegades per pal·liar, dins de les
nostres possibilitats i amb els recursos disponibles, les
dificultats socials i personals que la crisi ha generat.
Una vegada més, Mataró s’ha mostrat com una ciutat
solidària. Solidaris també amb els de casa. Solidaris,
dins i fora.

PRESENTACIÓ /
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Tal com es recull al Pla director de solidaritat i cooperació al desenvolupament, l’Ajuntament de Mataró dóna
suport als projectes de cooperació desenvolupats per
entitats ciutadanes que treballen de forma coordinada
amb institucions locals del sud en estratègies de desenvolupament a mitjà i llarg termini.
Així doncs, hem de reconèixer la tasca que duen a terme
aquestes entitats ciutadanes que, conjuntament amb
contraparts locals en diferents països del món, desenvolupen projectes agraris, de promoció de la salut o de
l’educació, entre d’altres, que contribueixen a l’apoderament de les comunitats locals i a millores significatives
de la seva qualitat de vida.
Per això, tots els projectes presentats per les entitats de
Mataró continuen endavant.
Totes tindran una aportació important de l’Ajuntament
de Mataró, a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, com sempre, i totes podran avançar
en l’objectiu final, que és el de millorar les vides de les
persones de les zones on es fan els projectes per aconseguir amb els nostres granets de sorra un món millor,
amb igualtat d’oportunitats per a tothom i sense tantes
diferències entre el nord i el sud.
Ara sí, és el moment que les entitats siguin encara més
actives per fer totes les accions possibles i sumar més
recursos per avançar amb els projectes al ritme previst.
Carlos Fernández Baez
Conseller delegat de Presidència i Participació

Ara és el moment de l’acció de la ciutadania, ara és el
moment de ser més proactius.
Ara és el moment de demostrar que, malgrat les dificultats, malgrat no ser tan rics com abans (no m’atreveixo
a dir que som pobres perquè seria un insult), Mataró
continua sent una ciutat solidària.
Ara més que mai. Entre tots i totes hem de mantenir la
marca Mataró Solidària com a identificació d’una manera de ser de la nostra ciutat.

INTRODUCCIÓ /
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Vull agrair al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional la invitació a participar en la 13a
edició de la Nit de la Solidaritat, que té com a objectiu
donar a conèixer la tasca que cada any fan les entitats
per mitjà dels projectes que desenvolupen en diferents
països i les campanyes de sensibilització a la ciutat per
donar a conèixer les causes que produeixen les desigualtats socials en el món.
El món del segle XXI ofereix unes terribles asimetries
entre riquesa i pobresa. I en un context de desigualtat
econòmica, social i territorial com l’actual, la cooperació
per al desenvolupament ha de ser un referent en qualsevol plantejament o acció estratègica de futur, si és que
aquest futur ha de ser possible per a tota la humanitat.
La cooperació per al desenvolupament treballa per fer
possible un món de solidaritat i benestar, respectuós
amb la naturalesa i esperançador per a les generacions
futures. Un món més just on totes les persones puguin
viure amb dignitat. Un món en què la societat es transformi en humanitat.
Perseguint aquests objectius, la Fundación Vicente
Ferrer ha creat un model de desenvolupament humà,
social i econòmic que promou valors com la llibertat, la
dignitat i la capacitat de decidir, i construeix camins de
pau. Perquè la pau no és tan sols l’absència de conflictes, sinó la concòrdia, basada en relacions justes entre
els pobles i les comunitats humanes que els formen.
Es tracta d’un projecte singular i revolucionari que s’ha
convertit en un model exemplar dins el marc de la cooperació internacional. Un model capaç d’avançar en
l’eradicació de la pobresa i que és aplicable i exportable a d’altres països. Un programa fonamentat en un
compromís permanent amb el desenvolupament integral de les comunitats més vulnerables.
En aquest sentit, la fundació treballa des de fa més
de 40 anys per eradicar la pobresa i les desigualtats
socials a l’Índia. L’organització va iniciar la seva tasca al districte d’Anantapur i, amb l’objectiu d’arribar
cada cop a més persones, està ampliant el seu programa de desenvolupament integral a noves zones de
l’estat d’Andhra Pradesh, al sud-est del país. A través
del treball simultani en els diferents sectors del desenvolupament (educació, sanitat, habitatge, dona,
persones amb discapacitat i ecologia), l’organització
millora les condicions de vida de les comunitats més
discriminades del sistema de castes hindú: els dàlits
o intocables, els grups tribals i les backward castes.
Actualment es troba en la primera fase de treball amb
les tribus Chenchu, que habiten als boscos centrals
d’Andhra Pradesh i registren els índexs més alts de pobresa de l’estat.

La metodologia de treball de la fundació està basada
en l’acció i en la participació activa de la comunitat
beneficiària, que és l’eix i el motor del seu propi desenvolupament. El programa de desenvolupament integral
capacita, ensenya i especialitza els membres de la comunitat perquè puguin millorar les seves condicions
de vida i ser autosuficients. A través de l’apoderament
de la comunitat, l’organització assegura la sostenibilitat del programa de desenvolupament integral. Tots
els nostres projectes fomenten l’autogestió i el desenvolupament sostenible de les comunitats amb què treballem.
La Fundación Vicente Ferrer té projectes en els següents
àmbits: sanitat, implantant una xarxa sanitària a l’abast
de tothom; habitatge, aconseguint dotar totes les famílies d’un habitatge digne; educació, impulsant el dret a
rebre-la; dona, afavorint-ne la participació activa en l’entorn econòmic i social; ecologia, creant infraestructures
per fer front a la desertització, i persones amb discapacitat, afavorint-ne la integració social i laboral.
Treballar pel desenvolupament de les comunitats més
pobres i discriminades de l’Índia rural requereix la col·
laboració del nombre més alt possible d’agents. Per
aquest motiu, la possibilitat d’una col·laboració futura
amb una entitat com l’Ajuntament de Mataró és fonamental a l’hora de mantenir i ampliar el nostre programa de desenvolupament, que actualment beneficia
més de dos milions i mig de persones.

Jordi Folgado Ferrer
Director General de la Fundación Vicente Ferrer
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Catalunya / Nicaragua

Agenda Llatinoamericana 2010 - Projecte de
campanya 2009.
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial.
Subvenció: 8.800,00 e

Equador
Millora de les condicions de vida i defensa de la
identitat de la població andina de Cotacachi.
Creu Roja Mataró / Creu Roja Catalunya / Creu
Roja Equatoriana
Subvenció: 27.728,50 e

Perú
Promoció i desenvolupament intel·lectual per a
dones joves de la zona d’Ayaviri.
Associació d’amics del Bisbe Joan Godayol /
Associació Musuq Illary.
Subvenció: 72.091,84 e

Senegal
Construcció i funcionament d’un centre social i
comunitari a Kabrousse (3a fase).
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal /
Education Solidaire.
Subvenció: 26.407,56 e
Construcció d’un pou, distribució d’aigua i
producció hortícola a Sandaga.
Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal
Sandanga.
Subvenció: 36.585,16 e
Ampliació del projecte de reconstrucció de l’escola d’ensenyament primari d’Affiniam-Ziguinchor.
ANAFA-Los Amigos de Ziguinchor / ADA
Subvenció: 4.902,90 e

El Salvador / Nicaragua
Campanya d’emergència per “L’huracà Ida a
Nicaragua i El Salvador”.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Subvenció: 9.000,00 e

Mataró
Mèxic
Enfortiment de les capacitats organizatives,
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: 90.235,35 e

Cinema i Pau - Activitats educatives i de
sensibilització per la Pau.
Assemblea de Cooperació per la Pau.
Subvenció: 6.000,00 e
Programa anual del Centre de Solidaritat i
Cooperació “La Peixateria 2009”.
Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró.
Subvenció: 10.500,00 e
Colònies infantils sahrauís 2009 / Caravana
Catalana pel Sàhara 2009.
Solidaritat Sahrauí de Mataró.
Subvenció: 12.000,00 e
Programa de sensibilització a la ciutat 2009.
Fundació Intermón Oxfam.
Subvenció: 3.100,00 e
Campanya Mà Oberta 2009
Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED).
Subvenció: 3.000,00 e
Programa d’activitats de sensibilització.
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró.
Subvenció: 4.500,00 e

Índia
Construcció, manteniment i funcionament d’un
centre d’acollida de nens al districte de Kurnool.
Associació Haribala / Associació de Voluntaris
de Kurnool.
Subvenció: 59.308,87 e

Nicaragua

Gaza
Resposta a la crisi humanitària a Gaza.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Subvenció: 9.000,00 e

Salvando el Nido, Casa Comunal Boris Vega.
Col·lectiu de Teatre EPMA / Associació Catalana
de Solidaritat amb Nicaragua i Centreamèrica.
Subvenció: 15.644,19 e
Millora de la situació sanitària i laboral dels treballadors del triangle miner de Nicaragua.
Fundació Pau i Solidaritat / CST - Central
Sandinista de Trabajadores.
Subvenció: 31.801,73 e
Institut d’habilitació i capacitació tècnica IHFOCATT (3a fase).
Fundació Josep Comaposada / FNT - Frente
Nacional de los Trabajadores.
Subvenció: 37.781,97 e
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Resum de projectes de
cooperació
Enfortiment de les capacitats organizatives, 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: 90.235,35 e
Promoció i desenvolupament intel·lectual per a dones
joves de la zona d’Ayaviri.
País: Perú
Entitat promotora: Associació d’Amics del Bisbe
Joan Godayol / Associació Musuq Illary.
Subvenció: 72.091,84 e
Construcció i funcionament d’un centre social i comunitari a Kabrousse (3a fase).
País: Senegal
Entitat promotora: Associació d’Amics de l’Escola
Pia al Senegal / Education Solidaire.
Subvenció: 26.407,56 e
Construcció d’un pou, distribució d’aigua i producció
hortícola a Sandaga.
País: Senegal
Entitat promotora: Associació d’Ajut Social i Cultural
al Senegal Sandaga.
Subvenció: 36.585,16 e
Salvando el Nido, Casa Comunal Boris Vega.
País: Nicaragua
Entitat promotora: Col·lectiu de Teatre EPMA / Associació Catalana de Solidaritat amb Nicaragua i Centreamèrica.
Subvenció: 15.644,19 e
Millora de les condicions de vida i defensa de la identitat de la població andina de Cotacachi.
País: Equador
Entitat promotora: Creu Roja Mataró / Creu Roja Catalunya / Creu Roja Equatoriana
Subvenció: 27.728,50 e

RESUM DE PROJECTES /

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: 4.902,90 e
Millora de la situació sanitària i laboral dels treballadors del triangle miner de Nicaragua.
País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat / CST Central Sandinista de Trabajadores.
Subvenció: 31.801,73 e
Construcció, manteniment i funcionament d’un centre
d’acollida de nens al districte de Kurnool.
País: Índia
Entitat promotora: Associació Haribala / Associació
de Voluntaris de Kurnool.
Subvenció: 59.308,87 e
Institut d’habilitació i capacitació tècnica IHFOCATT (3a fase).
País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Josep Comaposada /
FNT - Frente Nacional de los Trabajadores.
Subvenció: 37.781,97 e
Agenda Llatinoamericana 2010 - Projecte de
campanya 2009.
País: Catalunya / Nicaragua
Entitat promotora: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial.
Subvenció: 8.800,00 e
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Campanyes d’emergència
Resposta a la crisi humanitària a Gaza.
País: Gaza
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Subvenció: 9.000,00 e
Campanya d’emergència per “L’huracà Ida a Nicaragua
i El Salvador”.
País: Nicaragua / El Salvador
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Subvenció: 9.000,00 e

Resum de projectes de
sensibilització
Cinema i Pau - Activitats educatives i de sensibilització
per la Pau.
País: Mataró
Entitat promotora: Assemblea de Cooperació
per la Pau.
Subvenció: 6.000,00 e
Programa anual del Centre de Solidaritat i Cooperació
“La Peixateria 2009”.
País: Mataró
Entitat promotora: Fundació Privada Grup Tercer
Món Mataró.
Subvenció: 10.500,00 e
Colònies infantils sahrauís 2009 / Caravana Catalana
pel Sàhara 2009.
País: Mataró
Entitat promotora: Solidaritat Sahrauí de Mataró.
Subvenció: 12.000,00 e
Programa de sensibilització a la ciutat 2009.
País: Mataró
Entitat promotora: Fundació Intermón Oxfam.
Subvenció: 3.100,00 e
Campanya Mà Oberta 2009
País: Mataró
Entitat promotora: Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED).
Subvenció: 3.000,00 e
Programa d’activitats de sensibilització.
País: Mataró
Entitat promotora: Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró.
Subvenció: 4.500,00 e

RESUM DE PROJECTES /
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ENFORTIMENT DE LES
CAPACITATS ORGANITZATIVES,
PRODUCTIVES I EDUCATIVES
DE LES DONES DE MUSA
Entitats promotores: 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 e
Aportació de l’Ajuntament: 90.235,35 e
Es planteja com un projecte integral a llarg termini
(2006-2010) com a resultat del compromís expressat
tant per la Fundació Privada 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-ne les condicions de vida,
i facilitar-n’hi l’accés com a subjectes polítics en
aquelles decisions que els afectin.
• Augmentar els nivells d’educació i capacitació a 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, la comunitat, l’organització, el mercat i
l’àmbit polític.
Les dones de MUSA han organitzat diferents cursos de
formació i assemblees per la programació del curs seguint una metodologia molt participativa. En la programació es planteja cinc aspectes bàsics:
•
•
•
•
•

Estructura organitzativa de MUSA
Educació i capacitació
Comunicació
Projectes productius
Benestar social

Durant aquest any algunes de les dones que formaven
part de MUSA s’han organitzat dins la pròpia comunitat
per tirar endavant la formació de les dones, que havien
après dins l’organització MUSA.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ
COOPERACIÓ / /
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PROMOCIÓ HUMANA I DESENVOLUPAMENT INTEL·LECTUAL
PER A DONES JOVES DE LA
ZONA ANDINA D’AYAVIRI
Entitats promotores: ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
BISBE JOAN GODAYOL / ASSOCIACIÓ MUSUQ
ILLARY
País: Perú
Cost total del projecte: 253.125,00 e
Aportació de l’Ajuntament: 72.091,84 e
El projecte pretén construir una residència estudiantil per a noies joves amb pocs recursos que, acabats
els estudis de secundària, vulguin continuar estudiant
carreres universitàries o tècniques de grau superior.
Aquesta residència es construeix a la ciutat de Juliaca
perquè és el centre universitari més pròxim a la zona
de la Prelatura.
El 23 d’octubre de 2008 es va inaugurar la residència
estudiantil Dons Bosco, també a Juliaca, només per a
nois joves de la Prelatura que volguessin cursar estudis superiors. Amb aquest projecte es pretén donar les
mateixes oportunitats a les noies. Això és especialment
important en aquesta zona, ja que els costums tradicionals no contemplen l’educació formal de la dona.
Aquestes dues residències a Juliaca oferiran una continuïtat d’atenció a tots aquells nois o noies que demostrin voluntat i capacitat per a continuar estudiant, al
marge de les possibilitats econòmiques de la família.
Aquest projecte ha incorporat una partida per a la construcció d’una sala d’actes (sala para eventos) a la ciutat
d’Arequipa. És una instal·lació per acollir celebracions
familiars, ja que se n’ha detectat la necessitat i pot ser
una bona font d’ingressos que serviran per a cobrir els
dèficits econòmics previsibles en el funcionament de
la residència. També preveu un petit taller industrial de
costura adjunt a la residència per a facilitar a les noies
acollides una dedicació laboral remunerada en la confecció dels paraments necessaris per a la sala.
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.

PROJECTES
DE SENSIBILITZACIÓ
PROJECTES
DE COOPERACIÓ /
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CONSTRUCCIÓ I
FUNCIONAMENT D’UN CENTRE
SOCIAL I COMUNITARI A
KABROUSSE (3a FASE)
Entitats promotores: ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
L’ESCOLA PIA AL SENEGAL / EDUCATION SOLIDAIRE
País: Senegal
Cost total del projecte: 93.662,63 e
Aportació de l’Ajuntament: 26.407,56 e
El projecte és la continuïtat del projecte “Construcció
i funcionament d’un centre social i comunitari a Kabrousse”, a través del qual s’han construït els edificis
per acollir els usuaris, infants i joves que es beneficiaran dels tallers de formació i d’esplai que els ofereix
el centre.
Concretament, s’han construït vuit edificis: tres dormitoris, dos blocs sanitaris, una cuina-magatzem, una
gran sala i una sala de trobades. El centre s’ubica en
un terreny d’1,5 ha i està tancat per un mur de 2,20 m.
Tot aquest espai ha estat netejat amb la col·laboració
dels mateixos joves del centre.
En aquesta tercera fase es preveu completar les instal·
lacions per l’organització d’altres activitats com la formació cultural i l’esport i deixar el centre en ple funcionament.
Concretament, es preveu: construir quatre edificacions
per fer-hi activitats i protegir-se del sol (6x6); construcció d’una pista poliesportiva i vestidors; equipament
dels espais de formació, culturals i esportius; organització de trobades extraescolars; organització de dues
colònies de formació i vacances; organització de l’activitat cultural i esportiva per i amb les entitats locals.
Aquest projecte facilitarà que els grups acollits disposin d’espais protegits del sol i de les pluges durant les
seves estades al centre. La pista poliesportiva facilitarà
la formació de l’esport i estarà oberta als col·lectius de
la població local.

COOPERACIÓ / /
PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ
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CONSTRUCCIÓ D’UN POU,
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA I
PRODUCCIÓ HORTÍCOLA A
SANDAGA
Entitat promotora: ASSOCIACIÓ D’AJUT SOCIAL I
CULTURAL AL SENEGAL SANDAGA
País: Senegal
Cost total del projecte: 323.678,20 e
Aportació de l’Ajuntament: 36.585,16 e
Sandaga, com tota la regió de Kolda, té condicions mediambientals favorables per al cultiu d’hortalisses. No
obstant això, 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. 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
i l’habilitació d’una superfície de 16 ha per al desenvolupament d’activitats agrícoles. El projecte, a més,
preveu l’equipament del pou per garantir la distribució
d’aigua potable al poble i la construcció de 60 dipòsits
d’aigua en el perímetre de regadiu. L’execució inicial
es va dur a terme amb la coordinació tècnica d’AFDEC
(Association pour la Formation, le Développement Culturel de la Région de Kolda).
Per a la fase següent que consisteix en fer arribar l’aigua potable al poble es contractarà una empresa nova
per a edificar l’habitacle per allotjar el motor, realitzar
la compra i la instal·lació de la bomba immergida i la
canalització de l’aigua fins al poble i la construcció de
tres fonts dins el poble.
Durant aquest temps també caldrà anar treballant el
tema de manteniment de les infraestructures, la formació d’algun encarregat del manteniment de la maquinària i la revisió i potabilització de l’aigua en el dipòsit.
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PROJECTE INTEGRAL PER A LA
MILLORA DE LA SITUACIÓ SOCIOLABORAL I SANITÀRIA DELS
TREBALLADORS DEL TRIANGLE
MINER DE NICARAGUA
Entitats promotores: FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT /
CST-CENTRAL SANDINISTA DE TRABAJADORES
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 305.004,80 e
Aportació de l’Ajuntament: 31.801,73 e
El projecte contempla millorar les condicions de vida
de la població treballadora del triangle miner de la
RAAN-Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua,
concretament dels municipis de Siuna, Bonanza i Rosita. Els beneficiaris pertanyen a dues organitzacions:
AMAN (Asociación de Ex-Mineros del Atlántico Norte) i
la FESIMINI (Federación Sindical de Mineros de Nicaragua) de la CST, que aglutinen miners i ex-miners, en
total 1.480, afectats per malalties professionals i, una
majoria, incapacitats per continuar treballant.
Aquest projecte contempla contribuir al desenvolupament social i econòmic sostenible de la població treballadora del triangle miner, concretament elevar el nivell
i la qualitat de vida de 1.480 miners i llurs famílies,
proporcionant-los accés a una atenció sanitària adequada i assessorament legal per fer efectius els seus
drets com a treballadors/es, disminuint-ne el risc de
malalties professionals i proporcionant un tractament
adequat als malalts, així com una via jurídica per defensar llurs drets laborals. Amb el desenvolupament del
projecte s’ha assolit:
• Millorar els índexs de salut de la població beneficiària, tant per mitjà de la prevenció, com per mitjà del
tractament específic de les malalties professionals
que pateix la població minera.
• Facilitar l’assessoria jurídica als miners sobre els
drets laborals i socials amb 452 tràmits davant l’administració (tràmits de pensions, cotitzacions, etc.).
• Millorar les condicions tècniques de treball de la població beneficiària, tecnificant-ne les eines i disminuint-ne els riscos professionals:
- Reducció dels accidents laborals
- Un mínim de quatre beneficiaris es converteixen en
referents com a formadors en qüestions tècniques.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ
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INSTITUT D’HABILITACIÓ I
CAPACITACIÓ TÈCNICA IHFOCATT
Entitats promotores: FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA / FNT - FRENTE NACIONAL DE LOS TRABAJADORES
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 117.042,00 e
Aportació de l’Ajuntament: 37.781,97 e
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 per l’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), que 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 a quatre poblacions de Nicaragua (Managua, Granada, Masaya i Boaco), formarà
part de l’estructura de capacitació de l’FNT i del pla
de formació nacional, dins del seu eix estratègic formatiu. L’objectiu principal serà facilitar als afiliats/des de
l’FNT, i especialment als TCP, mecanismes de formació
sindical, acadèmica, vocacional i professional que els
permeti conrear-ne les potencialitats intel·lectuals i habilitats personals per al millorament de llurs condicions
de treball. Això suposarà també l’increment dels seus
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.
Dins el pla de formació de l’any 2009 el projecte va
comptar amb la col·laboració de l’Aula de Teatre de
Mataró, que varen impartir classes d’expressió corporal, teatre social, expressió escènica als afiliats del sindicat de les diferents organitzacions de l’FNT. Aquesta
activitat es va fer en coordinació amb la Fundació Josep Comaposa, l’FNT, l’Asociación de Promotores de la
Cultura, APC i l’IHFOCATT, que va fer seguiment de
les classes de teatre que es van fer als municipis de
Managua, León, Masaya i Somoto.
Aquesta activitat, per la seva incidència pública i rellevància cultural, ha estat sens dubte la millor eina
de sensibilització amb la qual ha comptat l’IHFOCATT.
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SALVANDO EL NIDO, CASA
COMUNAL BORIS VEGA
Entitats promotores: COL·LECTIU DE TEATRE EPMA
/ ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOLIDARITAT AMB
NICARAGUA I CENTREAMÈRICA
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 96.429,88 e
Aportació de l’Ajuntament: 15.644,19 e
El barri Boris Vega d’Estelí és un reflex de la situació
actual de Nicaragua, caracteritzada per una gran inflació, un alt índex de població a l’atur, la inseguretat
ciutadana i un 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 preveu 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 per a la comunitat o per a ells mateixos i preveu
promoure la inserció social i laboral dels i les joves dels
barris Boris Vega i La Chiriza, oferint-los alternatives de
capacitació laboral i espais de reflexió per al desenvolupament integral de la personalitat.
L’edifici, d’una sola planta i sense divisions internes,
té forma pentagonal. Se situa al límit oest del barri, en
direcció al riu i prop d’un petit bosc, però sempre al
costat del carrer i en una zona de pas.
La forma d’execució és molt participativa; els joves han
estat capacitats per a poder treballar de paletes i a mesura que es va construint la casa també van adquirint
experiència. Això ocasiona retards en l’execució, ja que
no hi tenen prou destresa, però l’avantatge és que els
serveix per a conèixer les tècniques constructives bàsiques i per poder-les aplicar en futurs treballs remunerats.
Els beneficiaris directes del projecte seran 230 joves,
de 13 a 30 anys, dels quals 120 joves a l’àrea laboral,
60 mares i pares joves i 50 joves al centre ambulatori.
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MILLORA DE LES CONDICIONS
DE VIDA I DEFENSA DE LA
IDENTITAT DE LA POBLACIÓ
ANDINA DE COTACACHI
Entitats promotores: ASSEMBLEA CREU ROJA
MATARÓ / CREU ROJA CATALUNYA / CREU ROJA
EQUATORIANA
País: Equador
Cost total del projecte: 764.350,01 e
Aportació de l’Ajuntament: 27.728,50 e
El projecte s’emmarca en l’estratègia comuna de la
Creu Roja Equatoriana i la Creu Roja Catalunya per
donar suport als processos de desenvolupament de la
població indígena i que s’ha posat en pràctica a través
de diversos projectes.
L’actual projecte, seguint l’estratègia marcada per la
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
l’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. L’objectiu
específic és la disminució de la morbiditat i la mortalitat de la població indígena del cantó de Cotacachi, tot
millorant l’accés a la medicina tradicional indígena, la
revalorització i la complementarietat d’aquesta amb la
tradicional.
Amb aquest projectes es preveu:
• Millorar la cobertura, la qualitat i l’ús dels sistemes
de salut públics, especialment en l’àmbit de l’atenció primària, afavorint-hi 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.
• Augmentar les capacitats i l’autonomia de les dones i
promoure la seva participació equitativa, real i efectiva en els processos de desenvolupament humà.
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CONSTRUCCIÓ, MANTENIMENT
I FUNCIONAMENT D’UN
CENTRE D’ACOLLIDA DE NENS
AL DISTRICTE DE KURNOOL
Entitats promotores: ASSOCIACIÓ HARIBALA / ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE KURNOOL
País: Índia
Cost total del projecte: 258.759,50 e
Aportació de l’Ajuntament: 59.308,87 e
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
100 nens abandonats entre els 3 als 16 anys i els facilitarà els serveis bàsics de: nutrició, salut i educació.
Actualment l’estructura de l’edifici està enllestida i ara
es preveu la construcció de l’àrea d’oficines, residència
per cooperants i gerència que permetrà traslladar les
deficients oficines centrals d’Haribala a l’Índia al nou
recinte i millorar-ne les condicions de comoditat i telecomunicacions.
Aquest projecte s’ha ampliat per tal de finalitzar les
obres ja iniciades seguint el projecte executiu aprovat
per la junta d’Haribala per les fases de:
• L’àrea de cuina i menjador
• Habitacions i aules obertes
• Urbanització exterior i jardineria
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AGENDA LLATINOAMERICANA
MUNDIAL 2010 - PROJECTE DE
CAMPANYA 2009
Entitat promotora: COMISSIÓ DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL
País: Catalunya / Llatinoamerica (Mèxic, Hondures,
Guatemala, El Salvador, Cuba, Nicargua, Costa Rica,
Brasil, Perú)
Cost total del projecte: 110.000,00 e
Aportació de l’Ajuntament: 8.800,00 e
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 es publica 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 L’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 i un CD musical. També hi ha
una sèrie de 14 capítols per a les televisions locals, el
primer dels quals està editat i la resta estan 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.
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AMPLIACIÓ DEL PROJECTE DE
RECONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA
D’ENSENYAMENT PRIMARI
D’AFFINIAM-ZIGUINCHOR
Entitats promotores: ANAFA-LOS AMIGOS DE ZIGUINCHOR / ADA
País: Senegal
Cost total del projecte: 301.552,00 e
Aportació de l’Ajuntament: 4.902,90 e
La Casamance pateix un greu problema d’escolarització
a causa de la manca d’infraestructures i d’equipaments
escolars a la regió. Durant el conflicte armat les zones
de combat han perdut gran part de les poques infraestructures de què disposaven. Algunes zones compten amb escoles construïdes durant l’època colonial
en estat avançat de ruïnes. L’estat senegalès està fent
un esforç en el marc del pla de reconstrucció de la
Casamance, aprovat arran de la signatura dels acords
de pau el desembre de 2004. A aquests esforços, cal
sumar-hi els de les organitzacions de la societat civil.
A Affiniam, poble de 5.000 habitants, ANAFA i ADA
concentren les seves accions per ajudar a reconstruir l’escola primària en estat ruïnós. Affiniam només
compta amb aquesta escola primària, que té una capacitat d’acollida molt limitada en un entorn on les famílies no poden pagar els estudis dels fills.
El projecte actual és la continuïtat del projecte 1529,
iniciat al desembre de 2006 i que 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.
2a fase: Construcció d’una zona habilitada per a la
pràctica esportiva (vestidors, dutxes i lavabos); construcció d’un pou amb bomba submergible i d’un dipòsit d’aigua; instal·lació elèctrica; instal·lació de
sanejament per recollir aigües pluvials i brutes.
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RESPOSTA A LA CRISI
HUMANITÀRIA A GAZA
Entitat promotora: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
País: Gaza
Cost total del projecte: Finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00 e
El 14 de gener el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va endegar la campanya “Resposta a
la crisi humanitària a Gaza” com a resposta davant la
situació de crisi humanitària que estava patint la població civil de la franja de Gaza des del 27 de desembre
de 2008, i que va causar centenars de víctimes civils
entre les quals es comptabilitzaven molts infants.
La situació era d’extrema gravetat i es demostrà, un cop
més, que la solució al conflicte no rau en una resposta
militar, ja que aquestes accions generen una espiral de
violència i odi que dificulta avançar vers una solució
justa i perenne del conflicte que asseguri la coexistència pacífica de dos pobles històricament assentats i
destinats a conviure en un mateix territori.
Els governs locals per la seva proximitat i responsabilitat amb la ciutadania tenen un paper en els processos
de diplomàcia municipal i de construcció de la pau. En
aquest context el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va endegar aquesta campanya de suport i
de cooperació amb la població.
Els ajuts humanitaris d’emergència es coordinaran amb
UNRWA, l’agència de les Nacions Unides encarregada
de l’assistència als refugiats palestins.
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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA PER
“L’HURACÀ IDA A NICARAGUA I
EL SALVADOR”
Entitat promotora: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
País: Nicaragua / El Salvador
Cost total del projecte: Finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00 e
El 9 de novembre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va promoure la campanya d’emergència
“L’huracà Ida a Nicaragua i El Salvador” com a resposta
per pal·liar els efectes del pas de l’huracà Ida a Nicaragua i El Salvador entre el dies 4 i 5 de novembre.
El pas de l’huracà va deixar més de 40.000 damnificats i més de 8.000 persones refugiades en albergs i
un desaparegut.
A El Salvador, les fortes pluges, les inundacions i els
corriments de fangs provocats per l’huracà varen causar
un mínim de 124 morts.
El Govern va declarar l’estat d’emergència en cinc departaments del país centreamericà (La Paz, La Libertad,
Cuscatlàn, San Vicente i el de la capital San Salvador).
Després de les tasques d’actuació urgent en la primera
fase d’emergència, caldrà fer un esforç per a la reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats. És en
aquest context que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va endegar la campanya.
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CICLE D’ACTIVITATS
EDUCATIVES I DE
SENSIBILITZACIÓ PER LA
PAU I LA COOPERACIÓ 2009
Entitat promotora: ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ
PER LA PAU (ACPP)
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 e
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 la nostra estratègia d’educació en valors, en el
municipi de Mataró durant el curs escolar 2008-2009.
Per treballar la PAU a l’aula amb els alumnes de primer i segon cicle de secundària s’utilitza el cinema
(pel·lícules, documentals, etc.) com a punt de partida
per iniciar el debat i la reflexió. Les sessions es complementen amb unes guies didàctiques amb propostes
d’activitats que faciliten la feina al professorat.
Aquesta activitat va acompanyada en tot moment de
formació destinada al professorat perquè puguin implementar les activitats a l’escola, assessorats amb
monitoratge continu per al desenvolupament de les
activitats.
En aquesta activitat s’aconsegueix dotar d’instruments
pedagògics al professorat de secundària i de mòduls
formatius de grau mig per a treballar l’educació en valors a les aules i, d’altra banda, es treballa la PAU amb
els escolars de secundària i mòduls de grau mig mitjançant un cinefòrum.
Per aquesta activitat s’han editat unes guies com a material pedagògic per treballar amb el professorat i els
alumnes a les aules.
Els centres participants han valorat el projecte positivament i han expressat la continuïtat del projecte per
a l’any 2010.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /
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PROGRAMA ANUAL DEL CENTRE
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
“LA PEIXATERIA 2009”
Entitat promotora: FUNDACIÓ PRIVADA GRUP TERCER MÓN MATARÓ
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 10.500,00 e
Des de l’any 1987, la Fundació Privada Grup Tercer
Món Mataró està compromesa en una tasca de sensibilització en el camp de la solidaritat i la cooperació.
Durant l’any 2007 s’han portat a terme les accions següents:
• Centre de solidaritat i cooperació “La Peixateria”: Durant l’any 2009 ha continuat la seva activitat amb un
programa més àmpli de xerrades i a disposició de les
entitats.
• Fires i actes: Durant l’any 2009 s’ha continuat participant a fires populars i actes promoguts per entitats
o escoles tant a Mataró com a pobles de la comarca.
• Banca Ètica Oikocredit: Durant aquest any 2009 la
delegació Oikocrèdit ha consolidat la seva tasca, creixent en nombre de socis i d’inversions.
• Activitats de sensibilització i formació: S’han organitzat 11 xerrades com a element de reflexió sobre
els principals problemes que tenen relació amb els
països subdesenvolupats, la pau i la sostenibilitat.
Moltes de les xerrades han estat promogudes juntament amb altres entitats.
• Campanyes de promoció: Durant l’any 2009 s’han
portat a terme les campanyes següents:
- Campanya “Cafè Mataró”: S’ha continuat la campanya iniciada durant l’any 2008 amb degustacions a la via pública. El cafè ha tingut bona acceptació i ha estat present en totes les campanyes de
promoció del Comerç Just.
- Jornada del Comerç Just, el dia 16 de maig a la
plaça de l’Ajuntament i que va comptar amb la col·
laboració de la Fundació Intermón Oxfam.
- Mans Unides: Com cada any s’ha portat a terme la
campanya a Mataró amb l’organització de xerrades,
concerts i col·lectes.
- Esmorzars solidaris: que van adreçats a grups d’escolars per a donar conèixer el Comerç Just. Aquest
any hi han participat estudiants de 4 centres d’ensenyament.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /

- Exposició itinerant sobre el Comerç Just: Des de
l’any 2005 es disposa una exposició itinerant que
consisteix en 10 plafons de grans dimensions, explicativa del Comerç Just. Enguany ha estat exposada a 4 activitats de 3 poblacions.
- Butlletí informatiu electrònic: amb l’objectiu d’informar de les activitats de la Fundació Privada
Grup Tercer Món Mataró i difusió d’articles o activitats d’altres entitats.
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ
Entitat promotora: COL·LECTIU DE TEATRE EPMA
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 4.500,00 e
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 2008
han estat:
• Acte de presentació de l’informe de seguiment anual
del projecte de cooperació al desenvolupament “Salvando el Nido” a la seu de l’entitat. L’acte va comptar amb l’actuació del cantautor nicaragüenc Javier
López.
• Mercat Solidari a la plaça Santa Anna, acte organitzat conjuntament amb l’Associació Catalana de
Solidaritat amb Nicaragua i Centreamèrica 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
Vega” amb actuacions, taula rodona amb els brigadistes que han estat a Nicaragua durant l’any i dinar
de germanor. S’hi va comptar amb l’actuació de balls
a càrrec de la Casa d’Andalucia i representacions de
paròdies nicaragüenques.
• Edició de la revista EPMA Col·lectiu de teatre.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /
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COLÒNIES INFANTILS SAHRAUÍS
2009 / CARAVANA CATALANA
PEL SÀHARA 2009
Entitat
promotora:
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ (ACAPS-MATARÓ)
País: Sáhara
Aportació de l’Ajuntament: 12.000,00 e
Colònies Sahrauís 2009: Per onzè any consecutiu s’han
portat a terme les Colònies Sahrauís a Catalunya 2009,
acollint 16 infants de 7 a 12 anys.
L’objectiu de les colònies és donar a conèixer la difícil
situació en què està el poble sahrauí que des de fa més
de vint-i-vuit anys està vivint als campaments de refugiats de Tindouf.
Aquestes colònies es van portar a terme durant els mesos
de juliol i agost, i els infants han estat acollits per famílies que es fan càrrec de la seva manutenció durant la
seva estada a la ciutat.
Els infants i les famílies han participat d’activitats conjuntes programades 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 festa central a Sant Cugat del Vallès i
manifestació a Barcelona
Caravana Catalana pel Sàhara 2009: La Caravana s’ha
portat a terme durant els mesos d’octubre a desembre.
L’objectiu de la Caravana és millorar les condicions de
vida en els campaments de refugiats sahrauís de la zona
de Tindouf, on viuen més de 250.000 persones.
La Caravana té dos objectius:
- Recollida de productes bàsics; es va arribar als 2000
Kg de productes higiènics.
- Difusió:
• Xerrades a centres d’ensenyament i associacions
• Promoure punts de recollida de materials a escoles
i associacions
• Punts d’informació al carrer

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTAT 2009
Entitat promotora: FUNDACIÓ INTERMÓN
OXFAM
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 3.100,00 e
La Fundació Intermón Oxfam vol sensibilitzar la societat civil de Mataró, especialment els joves, en el moviment per la Ciutadania Global, això és, involucrar la
societat en el compromís actiu pels més pobres. La
Ciutadania Global va més enllà del simple coneixement
que som ciutadans del món, sinò que implica el reconeixement de les nostres responsabilitats tant amb les
persones com amb el nostre planeta.
Les activitats realitzades durant l’any 2008 han estat:
• Celebració de la festa solidària “Un dia per a l’Esperança”. Aquesta activitat es va celebrar el dissabte
25 d’abril a la plaça Santa Anna. El lema d’aquest
any era “Per les dones en situacions d’emergència”.
La festa és una de les principals accions de mobilització, pensada perquè hi puguin participar nens,
joves i adults, i inclou tot tipus d’activitats lúdiques
i reivindicatives. Hi havia diferents espais per a la
participació. Després s’hi va llegir un manifest. Es
varen mobilitzar 40 voluntaris per l’organització i s’hi
va comptar amb la participació de 2000 persones.
• Festa del Comerç Just. Es participa a la festa del Comerç Just juntament amb la Fundació Privada Grup
Tercer Món Mataró.
• Recollida de signatures: Durant l’any s’han fet dos
actes de recollida de signatures per la Campanya sobre el Canvi Climàtic.
• Formació de voluntaris: Durant el curs es fa formació
als voluntaris que col·laboren a les diferents activitats. Aquesta formació es desenvolupa en les reunions mensuals del comitè.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /
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CAMPANYA MÀ OBERTA 2009
Entitat promotora: SOLIDARITAT, EDUCACIÓ, DESENVOLUPAMENT (SED)
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 3.000,00 e
Enguany la campanya Mà Oberta arriba a la 21a edició
i es va continuar amb la nova fòrmula iniciada fa dos
anys. L’objectiu de la campanya és de sensibilització i
d’acció solidària en favor de les persones i les entitats
de la ciutat de Mataró amb més dificultats, de forma
que puguem cofinançar aquelles activitats que estiguin dirigides al camp de l’educació tant en el món
dels infants com dels nouvinguts.
La campanya Mà Oberta ha comptat amb tres accions:
• Recollida d’ampolles de cava
• Sensibilització sobre les desigualtats socials
• Recursos per a educar per la solidaritat
Les activitats s’han desenvolupat en tres dies:
Dia 1:
• 3x3 Solidari de Bàsquet
Dia 2:
• Recollida d’ampolles de cava buides a la ciutat de
Mataró
• Operació Quilo: Recollida d’aliments a les portes dels
centres comercials
• Campanya de la moneda
Dia 3:
• Gran Pintada Solidària
• Encesa de bombetes per la Solidaritat
• Taller de maquillatge, globus i jocs
• Cercavila de Gegants
• Xocolatada Solidària Fi de Festa
• Rifa Solidària
• Teatre al carrer, pintada d’un mural gegant i el llibre
gegant per la solidaritat: oferir un espai per a la lliure
manifestació envers la solidaritat i la denúncia.
• Concert i xocolatada: com a cloenda de les activitats,
adreçada a tots els participants i al públic en general.
Els fons recaptats en la campanya van adreçats als col·
lectius de ciutadans i ciutadanes de Mataró amb mancances econòmiques: població marginada, població
sense recursos, població immigrant, infants en situació
de risc i a activitats escolars per a nens amb dificultats
econòmiques.
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ESPAI AL WEB MUNICIPAL
L’any 2009 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 a anunciar-hi les activitats.

MATARÓ RÀDIO
Des de el 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 els dimecres i els dissabtes. L’objectiu de l’espai és sensibilitzar la ciutadania sobre 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.

CAMPANYA “FORMEM UN SOL
MÓN” DE LA FUNDACIÓ OLOF
PALME
S’ha participat en aquesta campanya organitzant 4
conferències de les que oferta la Fundació Olof Palme.
Se n’ha inclòs una en les activitats organitzades pel
“Dia Mundial del Medi Ambient”; dues més s’han fet a
l’IES Miquel Biada i la quarta dins el cicle de conferències organitzades pel Servei de Participació sobre “La
democràcia en l’àmbit local”.

DIA DEL COOPERANT

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA
LLATINOAMERICANA 2010
El divendres 13 de novembre a la sala d’actes del centre cívic Pla d’en Boet es va presentar l’Agenda Llatinoamericana 2010 a càrrec de l’escriptor i periodista
Ignasi Riera. L’acte va comptar amb l’actuació de la
Jove Orquestra Iluro. Aquest acte es va organitzar conjuntament amb la Fundació Privada Grup Tercer Món
Mataró.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
En el ple municipal celebrat el dijous 2 de juliol es va
aprovar la declaració institucional presentada per tots
els grups municipals de sumar-se a la petició de concedir el premi Nobel de la Pau 2010 a la Fundación
Vicente Ferrer.
En aquesta línia la Fundació Tercer Món Mataró i l’Associació Haribala varen organitzar una xerrada al casal
l’Aliança de Mataró el dijous 9 de juliol.

CONMEMORACIÓ 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.

El dimecres 16 de setembre i organitzat per EPMASolidària es va fer un acte a la Nau Gaudí amb motiu de
la celebració del “Dia del Cooperant”. En aquest acte
va participar el cooperant Rafa Juncadella.

PROJECTES DE
SENSIBILITZACIÓ
ALTRES
ACTIVITATS /
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ACTIVITATS EN QUÈ S’HA PARTICIPAT:
• JORNADA DE REGIDORS / REGIDORES I TÈCNICS
DE COOPERACIÓ. El dimecres 18 de febrer la Diputació de Barcelona va presentar el catàleg de l’oferta
“Sensibilització per a la solidaritat i la cooperació al
desenvolupament, accions de sensibilització per als
ajuntaments 2009”.
• LLIURAMENT DEL XXIX PREMI PER LA PAU. El dimecres 4 de febrer es va assistir a l’acte de lliurament
del XXIX Premi per la Pau, que concedeix l’Associació
per a les Nacions Unides a Espanya amb el suport de
la Diputació de Barcelona. El premi va ser per atorgat a
Stephane Hessel, per la seva lluita en favor dels drets
humans i la no violència, i en defensa dels emigrants
indocumentats i els sense sostre.
• XARXA PER LA COMPRA PÚBLICA I ÈTICA. S’ha
participat, a les jornades promogudes per la Xarxa per
la Compra Pública i Ètica adreçades a les administracions i empreses proveïdores de roba de treball, sobre
els criteris ètics i de responsabilitat social en la contractació.
• XARXA POBLES I CIUTATS PELS DRETS HUMANS.
Durant tot l’any s’ha participat a les reunions de la secretaria de la Xarxa de Pobles i Ciutat pels Drets Humans. El 14 de maig es va participar al Fòrum de Pobles i Ciutats pels Drets Humans celebrat a Barcelona.
• PROJECTE PROGOL. El projecte PROGOL promou la
cooperació descentralitzada municipal entre ciutats de
Catalunya i del nord del Marroc. L’objectiu del projecte
és impulsar processos d’intercanvi municipal amb els
ajuntaments participants a PROGOL. S’ha participat
al taller que es va organitzar al Marroc del 13 al 16
d’octubre i al taller organitzat a Catalunya del 31 de
gener al 6 de febrer. Aquest projecte està promogut per
Proyecto Local i compta amb el suport de la Diputació
de Barcelona.
• ASSEMBLEA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT. El dijous 18 de juny es va
celebrar la 27a Assemblea General Ordinària de socis
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a la
ciutat de Viladecans.

PROJECTES
DE SENSIBILITZACIÓ
/
ALTRES ACTIVITATS
/

• ALCALDES PER LA PAU. El 3 de novembre a Granollers es celebrà la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau. L’acte va estar organitzat per l’Ajuntament de Granollers, membre de l’Executiva Mundial
de Mayors for Peace, conjuntament amb la Federació
de Municipis de Catalunya i la Federación Española
de Municipios y Provincias. Va comptar amb la col·
laboració de la Diputació de Barcelona y l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques. L’Ajuntament de
Mataró va participar a la trobada.
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ACTIVITATS DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
• JORNADA DE TREBALL DEL CONSELL MUNICIPAL
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
El dissabte 13 de juny es va convocar la sessió ordinària del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional en format jornada per tal de debatre en
grups de treballs les actuacions per a l’any 2010 i
debatre les línies de treball tenint com a referència el
pla director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.
• NIT DE LA SOLIDARITAT
L’any 2009 es va celebrar la 12a edició de la Nit de la
Solidaritat al Foment Mataroní.
En aquesta edició és va convidar al senyor Chico Whitaker, membre del Comitè d’Organització del Fòrum Social Mundial, que va parlar sobre “Com afectarà la crisi
als països del Tercer Món”. L’actuació va anar a càrrec
del grup de joves II de l’Aula de Teatre de Mataró.
• CURS DE FORMACIÓ
El divendres 2 i dissabte 3 d’octubre es va organitzar el
curs de cooperació adreçat als membres de les entitats.
L’objectiu del curs era facilitar eines per a la identificació, la formulació, l’execució, el seguiment i l’avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament.

ALTRES ACTIVITATS /
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Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

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

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 24 de gener de 2008
es va constituir el nou Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional de la legislatura 2008-2011.

Michel Badji
Associació Planeta

President
Joan Antoni Baron Espinar
Il·lm. Sr. Alcalde
Vicepresident
Carlos Fernández Báez
Conseller delegat de Presidència i Participació
Vocals
Ramon Salicrú Puig
Grup Municipal del PSC
Sílvia Amor López
Grup Municipal d’ICV-EUIA
Sheila Ruiz Cabarga
Grup Municipal de CiU
Mamadou Alfa Djalo
Grup Municipal del PPC
Alba Galan García
Grup Municipal de la CUP
Ramon Domenich Pujol
Assemblea Local de la Creu Roja
Rita Baumman Bremenkamp
Amics de la República Dominicana per al desenvolupament dels pobles
Montserrat Coto Corredó
Associació ANAFA - Los Amigos de Ziguinchor
Antonio Guirao Motis
Solidaritat Sahrauí de Mataró
Sheriff Jarjue
Associació Club Jama Kafo
Juju Sumbunu
Associació Cultural Sabusire
Francesc Vea i Castells
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
Jaume González Cabot
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

Jainey Sankarray
Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal Sandanga
Àngel Puig Boltà
Coral Primavera per la Pau
Teresa Ventura Vellvehí
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró
Raquel Maltas Perarnau
Fundació Intermón Oxfam
Esteban Martínez Ruiz
Fundació Pau i Solidaritat
Jeroni Escoda Canals
Fundació Privada Grup Tercer Món - Mataró
Marta Mas Viza
Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED)
Pere Mercader Garcia
Fundació Josep Comaposada - UGT Catalunya
Juan Antonio Ciller López
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró
Josep Nonell Bocanegra
VOLS-Voluntariat Solidari
Leonor Montserrat Munuera
Associació Solidària ONG Creamon
Sebastián Tenés Codolà
Casal d’Amistat amb Cuba de Mataró
Siake Sane
Associació Oudiodial per l’Ajuda Social Mútua
Anna Gómez Cantador
Associació Escola per la Pau amb el Sàhara
Xavier Manté Bartra
Persona de reconegut prestigi
Joaquim Pons Pujol
Persona de reconegut prestigi
M. Àngels Briansó Montoro
Cap de la secció de Civisme i Cooperació
M. Dolors Fernàndez Alegre
Tècnica municipal de programes de cooperació i secretària tècnica del Consell
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ASSEMBLEA LOCAL DE LA
CREU ROJA
Adreça: C. de l’Energia, 11 - 08304 Mataró
Tel. contacte: 93 741 02 25 / Fax. 93 796 44 34
correu electr.: mataro@creuroja.org
web: www.creurojamataro.org

ASSOCIACIÓ CLUB JAMA KAFO
Adreça: C. de Josep Monserrat Cuadrada, 31
08303 Mataró
Tel. contacte: 93 799 69 28 (Tel. i Fax)
correu electr.: jamakafo@yahoo.es
web: www.jamakafo.es.mn

Entitat humanitària que treballa en els àmbits següents:
• Àmbit social: gent gran, persones amb discapacitats,
persones immigrants, etc.
• Àmbit de cooperació internacional.
• Àmbit de medi ambient.
• Protecció civil: socors i emergències.

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:

ASSOCIACIÓ ANAFA LOS
AMIGOS DE ZIGUINCHOR

• Facilitar la convivència harmònica, el coneixement i
l’apropament de les cultures.
• Fomentar la major participació de la nostra comunitat
a les activitats de la ciutat.
• Fomentar el dret a la immigració.

Adreça: C. d’Agustín Moreto, 20 - 08301 Mataró
Tel. contacte: 649581076
correu electr.: anafaorg@hotmail.com
web: www.anafa.org
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:
• Participar mitjançant la cooperació internacional i
la investigació al desenvolupament a la lluita contra
la pobresa, la fam, la mortalitat infantil, l’analfabetisme, l’èxode rural, l’emigració clandestina, la insalubritat, amb la promoció de l’autosuficiència alimentària,
l’agroindustria i el benestar social.

ASSOCIACIÓ CULTURAL
SABUSIRE
Adreça: Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 190,
1r, 4a - 08303 Mataró
Tels. contacte: 610333774 / 93 702 11 19
correu electr.: 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.

SOLIDARITAT SAHRAUÍ
DE MATARÓ
Adreça: Plaça d’Espanya, 1 - 08304 Mataró
Tel. contacte: 687761865 / 636667852
correu electr.: 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:
• Sensibilització de la causa independentista del poble
sahrauí
• Cooperació a través de la Caravana
• Realització de projectes al Sàhara

ENTITATS DE SOLIDARITAT DE MATARÓ /
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
L’ESCOLA PIA AL SENEGAL
Adreça: Plaça de Santa Anna, 1 - 08301 MATARÓ
Tel. contacte: 93 755 11 22 / Fax: 93 790 65 65
correu electr.: aaepsenegal@escolapia.net
web: http://www.escolapia.cat/aaepsenegal/
Entitat local, sense afany de lucre, promoguda per
l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia
Santa Anna de Mataró, en l’àmbit de la solidaritat i la
cooperació internacionals a través de les accions que
porten a terme els escolapis al Senegal. Els seus principals objectius són:
• Sensibilitzar i cercar recursos per tal de poder portar
a terme projectes d’actuació concrets, especialment en
l’àmbit escolar, al Senegal.
• Promoure i facilitar l’apadrinament de nens i nenes
del Senegal, cercant famílies o persones que es facin
càrrec de les despeses de la seva escolarització.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
BISBE JOAN GODAYOL
Adreça: Ronda de Leopoldo O’Donnell, 81, 5è 4a 08302 Mataró
Tel. contacte: 93 790 13 38 / Fax 93 790 77 93
correu electr.: metcabrits@yahoo.es
Organització no governamental sense afany de lucre
per a 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:
• Treballar per aconseguir ajudes materials de les nostres institucions i/o entitats i associacions per desenvolupar programes d’actuacions socials, educatives, sanitàries, etc. a la zona de la Prelatura i zones properes.
• Fomentar el voluntariat.

HARIBALA-ASSOCIACIÓ
PER A LA COL·LABORACIÓ I EL
DESENVOLUPAMENT DEL
TERCER MÓN
Adreça: C. de Bonaire, 25 - 08301 Mataró
Tel. contacte: 93 790 38 73 (tel. i fax.)
correu electr.: haribala@haribala.org
web: www.haribala.org
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, etc.
• La promoció dels projectes següents:
- Un centre d’acolliment per a infants orfes i/ o abandonats.
- La cooperativa agrícola per a dones vídues.

ASSOCIACIÓ PLANETA
Adreça: Passeig de Ramon Berenguer III, 82-84
08303 Mataró
Tel. contacte: 93 799 14 26
correu electr.: 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 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. contacte: 93 796 33 04
correu electr.: 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.
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FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS
DE VEÏNS DE MATARÓ

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-UGT CATALUNYA

Adreça: C. de Nàpols, 18 A, baix - 08303 Mataró
Tel. contacte: 93 757 66 02 / Fax 93 757 66 02
correu electr.: favmata@confavc.org
web: www.favmata.org

Adreça: Plaça de les Tereses, 17 - 08302 Mataró
Tel. contacte: 609 31 58 82 Fax 93 755 10 17
correu electr.: iruiz@nom.ugt.org
web: www.comaposada.org

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

La Fundació Josep Comaposada és una entitat cultural
privada amb personalitat jurídica pròpia i sense afany
de lucre, que forma part de l’ugetisme català i que té
per finalitat promoure la formació, la cultura sindical
i la cooperació internacional entre la classe treballadora.

• 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.

Dins el camp de la cooperació internacional, l’objectiu
és promoure la participació activa i solidària dels treballadors i les treballadores en l’extensió plena dels drets
humans i sindicals a tot arreu.

FUNDACIÓ INTERMÓN OXFAM

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT

Adreça: C. de Bonaire, 25 porta 24 - 08301 Mataró
Tel. contacte: 615623757
correu electr.: r_maltas@yahoo.es
web: www.intermonoxfam.org

Adreça: C. de Javier Castaños, 120 - 08302 Mataró
Tel. contacte: 93 741 53 40 / 615 09 62 89
Fax 93 757 80 54
correu electr: maresme@conc.es;
mluna@orangemail.es
web: www.conc.es/pauisoli

Organització no governamental dedicada a la cooperació per al desenvolupament i a l’ajuda humanitària,
que treballa des de 1956 per eradicar la pobresa de les
poblacions més desafavorides, especialment als països
de l’anomenat Tercer Món. A Mataró s’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.

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.
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FUNDACIÓ PRIVADA GRUP
TERCER MÓN MATARÓ
Adreça: C. de Barcelona, 50 - 08301 Mataró
Tel. contacte: 93 796 00 87 (tel. i fax)
correu electr.: 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.
• Organitzar campanyes de sensibilització i denúncia.
• Vetllar perquè els pressupostos de l’administració assumeixin compromisos a favor d’un món més just.
• Crear un centre de recursos.
• Promoure el comerç just.
• Promoure els principis de la Banca Ètica mitjançant
l’Oikocrèdit.
• Patrocinar el projecte de cooperació de “Mujeres de
Unión de la Selva” de Chiapas.

ASSOCIACIÓ D’AJUT SOCIAL I
CULTURAL SANDAGA
“SENEGAL”
Adreça: Avinguda de la Gatassa, 115, 5è, 4a
08303 Mataró
Tel. contacte: 93 757 37 76 / Fax 93 799 83 08
correu electr.: antxu2002@yahoo.es
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 Sandaga i els seus objectius són:
• La promoció i el reconeixement dels drets humans de
les persones immigrades.
• Donar a conèixer la realitat del poble de Sandaga.
• Desenvolupar projectes de cooperació per millorar les
condicions de vida dels habitants del poble de Sandaga.
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA PER
AL DESENVOLUPAMENT DELS
POBLES
Adreça: C. de Sant Josep, 18 - 08302 Mataró
Tel. contacte: 93 757 41 87
correu electr.: amicsredom@hotmail.com
web: arepdominicana.org
Té com a finalitat treballar i donar suport tècnic, econòmic i personal a tots aquells projectes destinats a ajudar al desenvolupament dels pobles més desfavorits.
• Suport a projectes de desenvolupament i formació.
• Apadrinaments d’estudiants.

SOLIDARITAT, EDUCACIÓ,
DESENVOLUPAMENT (SED)
Adreça: La Riera, 124-182 – 08301 Mataró
Tel. contacte: 93 755 48 60 / Fax 93 755 48 61
correu electr.: valldemia@maristes.cat
web: www.maristes.cat/sed
Es una ONG d’àmbit nacional, autonòmic i local que
treballa per la solidaritat i la cooperació internacional
amb el 3r i 4t món. El objectius són:
• La cooperació internacional a través del finançament
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 mitjançant la
creació i l’edició de material escolar i unitats didàctiques.
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COL·LECTIU DE TEATRE EPMA
DE MATARÓ
Adreça: Ronda de Bellavista, 43 - 08304 Mataró
Tel. contacte: 93 758 64 91 / 629 60 48 25
correu electr.: collectiuteatreepma@yahoo.es
web: http://collectiuteatreempma.entitats.mataro.cat
L’entitat té com a objectius:
• Fomentar la cultura i donar suport a altres entitats
mitjançant el teatre, activitats culturals, exposicions i
festes per la integració social.
• Fomentar la solidaritat i la cooperació a nivell local,
comarcal, internacional.
• Donar suport a les entitats i comunitats 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. contacte: 656 188 461
correu electr.: 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 SOLIDÀRIA ONG
CREAMON
Adreça: C. de Burriac, 47 - 08303 Mataró
Tel. contacte: 610 72 41 89
correu electr.: info@creamon.org
web: www.creamon.org
Creamon és una associació de caràcter civil no governamental (ONG) que neix amb la finalitat d’acomplir
d’una forma equitativa les necessitats bàsiques de les
persones des de la importància de l’autorealització,
amb canvis i transformacions a curt termini. La voluntat de Creamon és la de ser un agent del canvi social i
ajut directe a les persones del continent africà des dels
valors de créixer, crear, canviar i contribuir.

VOLS - VOLUNTARIAT SOCIAL
Adreça: Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 80 08303 Mataró
Tel. contacte: 93 757 84 89
correu electr.: josepnonell@gmail.com
web: www.ongvols.org
Vols - Voluntariat Social té com a objectiu promoure
l’esperit de solidaritat i voluntariat entre els joves de
l’escola a través de:
• Activitats de sensibilització.
• Organització de campanyes.
• Desenvolupant projectes de cooperació a països del
sud.
• Promovent estades de joves a països del sud.

ASSOCIACIÓ OUDIODIAL PER A
L’AJUDA SOCIAL MÚTUA
Adreça: Avinguda de la Gatassa, 127, 2n 2a 08303 Mataró
Tel. contacte: 676 65 61 84 / 93 757 75 69
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 país de procedència.

ASSOCIACIÓ ESCOLA PER LA
PAU AMB EL SÀHARA
Adreça: C. del Vallès, 48, 2n 2a - 08303 Mataró
Tel. contacte: 655 90 73 71
correu electr.: dianamataro@hotmail.com
El projecte Madrasa es basa en donar l’opció a les nenes i els 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 i/o de mòduls professionals dins l’entorn
protector d’una família d’acollida voluntària, amb absolut respecte pels seus trets culturals, afavorint-ne 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.
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Organitza:
Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació
Internacional

WWW.MATARO.CAT
TELÈFON D’ATENCIÓ CIUTADANA 010 (24h)*
* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut.
807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost: 0,34 euros + IVA/minut.
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h.

