
DE LA
NIT SOLIDARITAT

10 anys de la constitució del
Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació Internacional
2005



Edició
Ajuntament de Mataró. 2006
Secció de Civisme i Cooperació.

Impressió
Treballs gràfics Paco López, SL.

Disseny i maquetació
Sara Sanchez i Riera



Ín
de

x

07
08
09

46
47

10
12

44

5

15

Presentació

Introducció

“El Mediterrani: zona de complementarietats o de
fractures?” Sami Naïr

Resum gràfic dels projectes

Resum de projectes

Projectes
Suport al proveïment d’aigua potable i al rellançament
d’activitats agropastorals a Kassa
Centre educatiu per a nois i joves de Toubakouta a la
comarca de Niombató
Rehabilitació de l’escola primària de Sainte Thérèse de
Sokone
Promoció i desenvolupament integral per a la població
de San Gabán
La Selva de Mataró 2001-2005
Construcció i funcionament d’un centre d’acollida per
a nens en el districte de Kurnool
Millora de la formació i les capacitats de les organitzacions
camperoles
Estils de vida saludables a Caluma
Programa d'enfortiment i formació dirigit a les Federacions
Sindicals del metall a Bòsnia, Kosovo i Sèrbia
Millora de l’atenció hospitalària per a la població de
Governorat de Ramallah Palestina
Dinamització d’un espai d’intercanvi, cooperació i
concertació entre els immigrants senegalesos i les seves
comunitats d’origen
Campanya 2005 de l’Agenda Llatinoamericana mundial
Migracions i Desenvolupament 2005
Curs de cooperació internacional en el marc de migracions
i desenvolupament a Mataró
Àrea de Municipalisme 2005
Àrea de la Mediterrània 2005
Centre de Recursos de Cooperació Municipal 2005
Suport als afectats pel sisme del Sud-est Asiàtic
Campanya d'ajuda humanitària per al Sahel (Burkina
Faso, Mali, Mauritània, Níger i Txad)
Resposta als efectes del terratrèmol al Pakistan /
Ajut d’emergència a Centreamerica per la tempesta
tropical Stan
Cicle d’Activitats educatives i de sensibilització per la
Pau i la Cooperació 2005
Programa anual del Centre de Solidaritat i Cooperació
"La Peixateria"
Colònies infantils sahrauís 2005 / Caravana Catalana
pel Sàhara 2005
Benvinguts al Bougoun Thio de la Ramou
Campanyes de sensibilització sobre solidaritat i cooperació
Sensibilització dels ciutadans i ciutadanes de Mataró
per un comerç amb justícia i la crisi de l’agricultura
Campanya Mà Oberta 2005 – La Festa de la Solidaritat
a Mataró
Silencioses i en Palaus

Altres activitats

Consell

Entitats de solidaritat de Mataró
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Joan Antoni Baron Espinar
Alcalde de Mataró

L’any passat celebràvem els 10 anys de les campanyes de reivindicació
del 0,7% d’aportació al desenvolupament.  Avui aquest objectiu està
plenament assolit i l’aportació de l’Ajuntament de Mataró és de l’1%.
Enguany celebrem el 10è aniversari de la constitució del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació Internacional (2 de juliol de 1996).

Durant aquests 10 anys de vida, el Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional s’ha consolidat com a òrgan de participació
d’aquelles entitats que treballen a la ciutat d’una manera constant i
discreta per a la construcció d’un món més just i solidari, desenvolupant
projectes de cooperació al desenvolupament i fent una tasca constant de
sensibilització a la nostra ciutat.

Aquestes entitats són ambaixadores de la ciutat de Mataró als pobles on es realitzen els projectes. Però una
de les tasques importants de les entitats és el treball que fan a Mataró per sensibilitzar els ciutadans i les
ciutadanes de les causes que provoquen les enormes diferències entre països rics i països pobres.

Al llarg d’aquests 10 anys de vida, el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional ha anat
creixent amb incorporacions de noves entitats i ha afavorit que algunes  treballin conjuntament organitzant
campanyes a favor de la cooperació i la solidaritat, deixant l’individualisme de cadascuna  per un objectiu més
global. Cal congratular-se d’aquestes iniciatives.

Vull felicitar  totes les entitats i els seus representants que formen o han format part del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació Internacional per la seva tasca al llarg d’aquest anys, ja que han fet possible que
molts dels ciutadans i de les ciutadanes de Mataró coneguin i participin en la construcció d’un món més just
i solidari.

També vull agrair els regidors i les regidores que han estat al davant del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional la seva dedicació i la il·lusió pel treball solidari que han sabut encomanar a tot el
consistori.
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Maria Rosa Cuscó
Consellera delegada de Participació,
Cooperació Internacional i Dona.

El 2005 ha estat un any en què a nivell internacional s’han promogut
diferents iniciatives per aconseguir un món més just i en pau.

Del 14 al 16 de setembre es van reunir a Nova York els caps d’Estat i dels
governs de 191 països que van subscriure la Declaració del Mil·lenni de
les Nacions Unides de l’any 2000 per ratificar els compromisos dels governs
en el compliment dels objectius del Mil·leni de les Nacions Unides.

Aprofitant la reunió a Nova York, el Consell Mundial de Ciutats i Governs
Locals Units va promoure la Declaració dels governs locals pels objectius
del mil·leni  al qual es va adherir l’Ajuntament de Mataró.

L’Ajuntament de Mataró també s’ha adherit a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau amb l’objectiu d’unir la solidaritat i
facilitar la coordinació entre les ciutats per a l’abolició de les armes nuclears.

Però és des del compromís local que podem sensibilitzar la ciutadania dels grans reptes que té el món enfront les
desigualtats. Aquesta és una gran preocupació que té el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Durant l’any , una comissió formada per representants del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
ha treballat per l’elaboració del Pla director de solidaritat i cooperació al desenvolupament amb l’objectiu de definir
les línies de cooperació per als  propers anys a Mataró.

Una de les línies de treball que s’ha vist com a prioritària és la sensibilització: optar per un treball solidari que ha
de començar des de dins de la ciutat, des de  la planificació de la ciutat que volem.

Serà a través dels hàbits personals i col·lectius que podrem anar canviant aquest món on cada vegada les diferències
són més visibles. És responsabilitat, sobretot,  dels poders polítics, econòmics i socials,  treballar per l’acompliment
dels drets humans i assegurar que tota persona, col·lectius i pobles vegin assegurats la seva dignitat. Aquests no
poden eludir la responsabilitat i el deure que tenen d’aconseguir un món on hi càpiga tothom, però això no es
excusa perquè cadascú de nosaltres aportem el nostre gra de sorra per fer realitat que : Un altre món és possible!
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“EL MEDITERRANI: UNA ZONA DE COMPLEMENTARIETATS
O DE FRACTURES?”
L’exacerbació de la competència econòmica mundial i el desinterès europeu
contribueixen a convertir la regió mediterrània en una de les zones de
fractures més profundes del planeta, on es combinen el desequilibri
demogràfic, l’augment de las desigualtats econòmiques i la pressió
migratòria amb l’acreixement de les tensions tant culturals com polítiques.
Més enllà d’aquest marc, les dues riberes del Mediterrani estan profundament
enllaçades per una complementarietat econòmica, uns vincles culturals
i una proximitat de costums que les converteix en una sola comunitat
d’interessos.

No obstant això, Europa encara no ha arribat a entendre que les relacions amb el sud-est mediterrani són la
clau de la seva prosperitat. La política de la Unió és, ara com ara, molt timorata i els seus resultats decepcionen,
com ha quedat ben palès en l’escàs balanç del procés de Barcelona.

Per afrontar els reptes del Mediterrani cal que la Unió Europea superi la seva visió a curt termini, que ve dictada
pel mercat econòmic, i elabori una estratègia a llarg termini que inclogui el desenvolupament dels països de
la ribera sud i l’estabilització de les poblacions. Això serà possible tenint en compte dues condiciones essencials:
una política de codesenvolupament real i l’enfortiment de l’estat democràtic en aquests països. Només d’aquesta
manera serà possible obrir un espai de trobada i de pau en el Mediterráneo basat en els valors compartits de
solidaritat, de justícia i d’igualtat.

Sami Naïr



Senegal
Suport al proveïment d’aigua
potable i al rellançament
d’activitats agropastorals a Kassa
Associació Planeta
30.000,00 euros

Centre educatiu per a nois i joves de
Toubakouta a la comarca de Niombató
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
1.700,00 euros

Rehabilitació de l’escola primària de
Sainte Thérèse de Sokone
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
36.000,00 euros

Perú
Promoció i desenvolupament integral
per a la població de San Gabán
Associació d’Amics del Bisbe
Joan Godayol
60.000,00 euros

Mèxic
La Selva de Mataró 2001-2005
Fundació Grup Tercer Món – Mataró
66.000,00 euros

Equador
Estils de vida saludables a Caluma
Creu Roja
11.452,73 euros

Amèrica Llatina/Catalunya
Campanya 2005 de l’Agenda
Llatinoamericana mundial
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial
3.000,00 euros

Dinamització d’un espai d’intercanvi,
cooperació i concertació entre els
immigrants senegalesos i les seves
comunitats d’origen
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament/Unió Europea/FRAO
39.074,83 euros

Àrea de Municipalisme 2005
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
9.015,18 euros

Àrea de la Mediterrània 2005
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
12.020,24 euros

Centre de Recursos de Cooperació
Municipal 2005
Diputació de Barcelona/Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
9.015,18 euros

Curs de cooperació internacional en el marc de
migracions i desenvolupament a Mataró
Col·lectius immigrants de Mataró/Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
2.350,00 euros

Catalunya

Campanya d'ajuda humanitària per al Sahel
(Burkina Faso, Mali, Mauritània, Níger i Txad
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
6.000,00 euros

Burkina Faso
Millora de la formació i les
capacitats de les
organitzacions camperoles
Fundació Intermón Oxfam
12.020,24 euros

Àfrica Subsahariana



Mataró

Europa/Àfrica Subsahariana

Bòsnia Hercegovina,
Sèrbia i Kosovo
Programa d'enfortiment i formació dirigit
a les Federacions Sindicals del metall a
Bòsnia, Kosovo i Sèrbia
Fundació Pau i Solidaritat
9.015,18 euros

Migracions i Desenvolupament 2005
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
12.020,24 euros

Millora de l’atenció hospitalària per a la
població de Governorat de Ramallah
Palestina
Assemblea de Cooperació per la Pau/Palestine
Red Crescent Society/Mitja Lluna Roja
9.015,18 euros

Palestina

Resposta als efectes del terratrèmol
al Pakistan / Ajut d’emergència a
Centreamerica per la tempesta
tropical Stan
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
22.000,00 euros

Construcció i funcionament d’un
centre d’acollida per a nens en el
districte de Kurnool
Associació Haribala/Associació de
voluntaris de Kurnool
48.000,00 euros

Suport als afectats pel sisme del
Sud-est Asiàtic
Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
15.000,00 euros

Campanyes de sensibilització sobre
solidaritat i cooperació
Moviment Educatiu del Maresme
6.000,00 euros

Sensibilització dels ciutadans
i ciutadanes de Mataró per un
comerç amb justícia i la crisi
de l’agricultura
Fundació Intermón Oxfam
2.500,00 euros

Campanya Mà Oberta 2005
La Festa de la Solidaritat
a Mataró
Associació Juvenil Mà Oberta-Cor Obert
2.000,00 euros

Silencioses i en Palaus
Mapasonor i Associació
de Creació Documental
1.500,00 euros

Cicle d’Activitats educatives i de
sensibilització per la Pau i la
Cooperació 2005
Assemblea de Cooperació
per la Pau
6.000,00 euros

Benvinguts al Bougoun
Thio de la Ramou
Centre Sant Pau de Càritas
Diocesana de Barcelona
7.500,00 euros

Programa anual del Centre de
Solidaritat i Cooperació
"La Peixateria"
Fundació Grup Tercer Món Mataró
7.000,00 euros

Colònies infantils sahrauís 2005
Caravana Catalana pel Sàhara 2005
ACAPS-Mataró
9.015,18 euros

Pakistan/Centreamèrica

Índia

Àsia
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Resum de projectes de
cooperació

Millora de l’atenció hospitalària
per a la població de Governorat
de Ramallah Palestina
País: Palestina
Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la
Pau/Palestine Red Crescent Society/Mitja Lluna Roja
Subvenció: 9.015,18

Dinamització d’un espai d’intercanvi,
cooperació i concertació entre els immigrants
senegalesos i les seves comunitats d’origen
País: Senegal
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament/Unió Europea/FRAO
Subvenció: 39.074,83

Campanya 2005 de l’Agenda
Llatinoamericana mundial
País: Amèrica Llatina/Catalunya
Entitat promotora: Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 3.000,00

Migracions i Desenvolupament 2005
País: Europa/Àfrica Subsahariana
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 12.020,24

Curs de cooperació internacional en el marc
de migracions i desenvolupament a Mataró
País: Catalunya
Entitat promotora: Col·lectius immigrants de
Mataró/Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 2.350,00

Àrea de Municipalisme 2005
País: Catalunya
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 9.015,18

Àrea de la Mediterrània 2005
País: Catalunya/Països Mediterranis
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 12.020,24

Centre de Recursos de Cooperació
Municipal 2005
País: Catalunya
Entitat promotora: Diputació de Barcelona/Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 9.015,18

Suport al proveïment d’aigua potable i al
rellançament d’activitats agropastorals a Kassa
País: Senegal
Entitat promotora: Associació Planeta
Subvenció: 30.000,00

Centre educatiu per a nois i joves de
Toubakouta a la comarca de Niombató
País: Senegal
Entitat promotora: Associació d’Amics de l’Escola Pia
al Senegal
Subvenció: 1.700,00

Rehabilitació de l’escola primària de Sainte
Thérèse de Sokone
País: Senegal
Entitat promotora: Associació d’Amics de l’Escola Pia
al Senegal
Subvenció: 36.000,00

Promoció i desenvolupament integral
per a la població de San Gabán
País: Perú
Entitat promotora: Associació d’Amics del Bisbe
Joan Godayol
Subvenció: 60.000,00

La Selva de Mataró 2001-2005
País: Mèxic
Entitat promotora: Fundació Grup Tercer Món – Mataró
Subvenció: 66.000,00

Construcció i funcionament d’un centre
d’acollida per a nens en el districte de Kurnool
País: Índia
Entitat promotora: Associació Haribala/Associació
de voluntaris de Kurnool
Subvenció: 48.000,00

Millora de la formació i les capacitats
de les organitzacions camperoles
País: Burkina Faso
Entitat promotora: Fundació Intermón Oxfam
Subvenció: 12.020,24

Estils de vida saludables a Caluma
País: Equador
Entitat promotora: Creu Roja
Subvenció: 11.452,73

Programa d'enfortiment i formació dirigit
a les federacions sindicals del metall
a Bòsnia, Kosovo i Sèrbia
País: Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia i Kosovo
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat
Subvenció: 9.015,18

SNIT
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Resposta als efectes del terratrèmol al
Pakistan / Ajut d’emergència a Centreamerica
per la tempesta tropical Stan
País: Pakistan / Centreamerica
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 22.000,00

Campanyes de sensibilització sobre
solidaritat i cooperació
País: Mataró
Entitat promotora: Moviment Educatiu del Maresme
Subvenció: 6.000,00

Sensibilització dels ciutadans i ciutadanes
de Mataró per un comerç amb justícia i la
crisi de l’agricultura
País: Mataró
Entitat promotora: Fundació Intermón Oxfam
Subvenció: 2.500,00

Campanya Mà Oberta 2005
La Festa de la Solidaritat a Mataró
País: Mataró
Entitat promotora: Associació Juvenil Mà Oberta
Cor Obert
Subvenció: 2.000,00

Silencioses i en Palaus
País: Mataró
Entitat promotora: Mapasonor i Associació
de Creació Documental
Subvenció: 1.500,00

Campanyes d'emergència

Suport als afectats pel sisme
del Sud-est Asiàtic
País: Àsia
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 15.000,00

Campanya d'ajuda humanitària per al Sahel
(Burkina Faso, Mali, Mauritània, Níger i Txad)
País: Àfrica Subsahariana
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 6.000,00

Cicle d’Activitats educatives
i de sensibilització per la Pau
i la Cooperació 2005
País: Mataró
Entitat promotora: Assemblea de Cooperació
per la Pau
Subvenció: 6.000,00

Benvinguts al Bougoun Thio de la Ramou
País: Mataró
Entitat promotora: Centre Sant Pau de Càritas
Diocesana de Barcelona
Subvenció: 7.500,00

Resum de projectes de
sensibilització

Programa anual del Centre de Solidaritat
i Cooperació "La Peixateria"
País: Mataró
Entitat promotora: Fundació Grup Tercer Món Mataró
Subvenció: 7.000,00

Colònies infantils sahrauís 2005 / Caravana
Catalana pel Sàhara 2005
País: Mataró
Entitat promotora: ACAPS-Mataró
Subvenció: 9.015,18

SNIT
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Entitat promotora: Associació Planeta / Association
des Jeunes Agriculteurs et élèveurs du Departement
d’Oussouye (AJAEDO)
País: Senegal
Cost total del projecte: 950.563,98 euros
Aportació de l’Ajuntament:  30.000,00 euros
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Senegal

Dakar

El departament d’Oussouye se situa al sud occidental
de la regió de Ziguinchor (Casamance). És el
departament menys poblat  i més pobre de la regió,
malgrat les enormes potencialitats que té: una
pluviometria que s’acosta als 1.8000 mm/any, unes
terres fèrtils i un sòl que sobrepassa en alguns llocs
els 50 cm.

Hi ha diversos factors que fan reduir les potencialitats
de desenvolupament del departament: el conflicte de
la Casamance i les greus conseqüències, el procés
de salinització dels sòls (que redueix considerablement
les superfícies conreades i per tant els rendiments
agrícoles), el fet que les valls es tornen cada dia més
farinoses a causa de l’erosió hídrica i finalment la
reducció constatada  de la pluviometria i la capa
freàtica.

El projecte, que és una iniciativa de l’AJAEDO, preveu,
d’una banda, la millora de les condicions d’accés a
l’aigua potable de les poblacions del departament
sovint afectades per les malalties diarreiques i, per
l’altra, iniciar un desenvolupament sostenible, gràcies
a l’agricultura de reg. En aquest sentit, es preveu
proveir cinc pobles, d’un total de 17 previstos durant
els tres pròxims anys, d’aigua potable amb la instal·lació
de perforacions (pous) i el condicionament de terres
cultivables situades al voltant dels pous per
desenvolupar activitats agrícoles (producció hortícola
i fruitera) i ramaderes a fi d’augmentar el nivell de
vida i el poder adquisitiu de les poblacions.

Un cop construïts els pous i fetes les connexions, es
preveu que es podrà incidir en el reforçament de les
capacitats de gestió de les poblacions, la lluita contra
les epidèmies que devasten el bestiar, el suport dels
productors en la producció i la utilització de l’adob
biològic.

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

SNIT
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Entitat promotora: Associació d’Amics de l’Escola Pia
al Senegal  /  Association Education Solidaire
País: Senegal
Cost total del projecte: 142.764,02 euros
Aportació de l’Ajuntament: 1.700,00  euros
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Senegal

Dakar

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

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

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

Aquest projecte consisteix en l’organització d’un centre
residencial per a nois i noies que tindrà les següents
funcions:

- Durant el període escolar: residència per a nois i noies
que viuen fora de Toubakouta i que assisteixen al centre
secundari del poble sense famílies acollidores.
- Durant el període d’inactivitat escolar: centre
d’organització d’activitats educatives de base per a
nens i joves (colònies, escoles i tallers d’estiu, sessions
culturals i trobades).
L’any 2005 la Comunitat Escolàpia del Senegal ha
ofert a joves de l’Escola Pia de Mataró, la possibilitat
de participar en un casal i unes colònies d’estiu a
Oussouye amb la intenció d’organitzar més endavant
unes colònies conjuntes al Senegal.
En aquest projecte hi van participar un grup de 5 joves
durant els dies del 7 al 24 de juliol.
L’objectiu del projecte educatiu del casal d’estiu i les
colònies era promoure l’expansió i el benestar dels
infants de la zona i responsabilitzar-se de tots els
aspectes psicosocials, educatius , sanitaris i nutricionals
durant els 21 dies  de colònies i casal.
Aquesta oportunitat i experiència servirà per poder
programar en un futur que un grup de joves de la ciutat
puguin realitzar i iniciar el projecte d’estiu al centre
Educatiu de Toubakouta.
La contrapart local, Education Solidaire, és una
associació de la qual és membre el pare Joan Artigas,
fundador de l’associació AJAEDO de Oussoye i del
Centre Catalunya de Sokone a la mateixa comarca.
Totes aquesles experiències que han comptat totes amb
aportacions del Fons Català.

SNIT
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Els escolapis treballen a Senegal des de fa 40 anys
i han concentrat la seva tasca principalment en la
realització de projectes educatius i de formació per
a infants i joves. A la regió de Sokone, hi van arribar
als anys 90 i han intervingut en diversos projectes
com la construcció d’un centre educatiu i social per
a joves, Centre Catalunya, la construcció i equipament
de tallers d’aprenentatge d’oficis, la construcció d’un
centre d’acollida per a joves i adolescents de les
comarques de Niombató i la construcció d’una granja-
 escola, entre d’altres.

L’escola Sainte Thérèse existeix des de 1963 i va ser
gestionada fins al 1986 per un grup de tres monges
de la congregació francesa, Soeurs de la Providence
de Lisieux. La política de “senegalització” de les
escoles i les estructures educatives va contribuir a
l’abandonament de l’escola per part de les monges,
que van deixar la gestió en mans del Bisbat. Els
escolapis, a petició del bisbe, agafaren la
responsabilitat de la gestió econòmica i docent de
l’escola fa tres anys.

El projecte actual pretén rehabilitar l’escola a través
de la renovació de les instal·lacions, les parets, els
sostres,la fusteria i també el mobiliari. Es construirà
alhora una sala de professors i una biblioteca.

L’objectiu final consisteix en la recuperació de l’escola
per al ple funcionament normal i garantir unes
condicions dignes de treball tant als alumnes com
als professors.

Els beneficiaris del projecte seran de forma directa
els 320 alumnes i indirectament tots els habitants
de Sokone.

Rehabilitació de l’escola
primària de Sainte Thérèse
de Sokone
Entitat promotora: Associació d’Amics de l’Escola Pia
al Senegal  /  Association Education Solidaire
País: Senegal
Cost total del projecte: 57.625,59 euros
Aportació de l’Ajuntament: 36.000,00 euros

Senegal

Dakar

SNIT
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Entitat promotora: Associació d'Amics del Bisbe
Joan Godayol  /  Parroquia Nuestra Señora de las
Mercedes San Gabán
País: Perú
Cost total del projecte:161.230,77 euros
Aportació de l’Ajuntament: 60.000,00 euros
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Promoció i desenvolupament
integral per a la població
de San Gabán

La Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes treballa
des de fa anys amb el personal tècnic de Cáritas-Ayaviri
i de l’Instituto  de Educación Rural-ARPM, ambdós de
la prelatura d’Ayaviri, donant suport a programes
agropequaris, de salut i d’organització comunal.

El projecte presentat es preveu com una alternativa de
solució de les necessitats de capacitació i d’accés a
l’educació integral al districte d’Ayaviri i possibilitar la
participació en la promoció i el desenvolupament integral
a les zones Yunga i Quechua.

La proposta preveu la construcció, equipament i posada
en marxa d’un Centre de Promoció i Desenvolupament
Integral, que compti amb els següents serveis:

- Casa-alberg: per a infants de famílies de baixos
recursos, de llars desestructurades o en situació de
desnutrició extrema.
- Menjador popular: millorar la dieta dels infants en
edat escolar, gent gran i adults amb problemes i
camperols que estiguin de pas.
- Dispensari-farmàcia: dotació bàsica de medicaments
i accés al servei mèdic a través d’un dispensari per a
la població d’escassos recursos.
- Granja: cria d’espècies menors.
- Tallers agroindustrials: tallers per a la producció de
melmelades o confitures de pinya i papaia.

Perú

Lima

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

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

El projecte preveu:

- Mantenir una estructura organitzativa estable d’homes
i dones .
- Augmentar els nivells d’educació i capacitació a tots
els nivells.
- Garantir la producció orgànica del cafè com a eina
econòmica que permeti d’obtenir ingressos dignes.
- Accedir als mitjans productius i de benestar social.
- Disposar de les eines de comunicació i informació.
- Orientar la construcció de relacions equitatives entre
homes i dones.

Durant el 2005 s'ha treballat en la consolidació de:

- Tallers de formació i reforç organitzatiu de delegades,
directives i de coordinació en els següents temes:

- Drets humans, alfabetització, nutrició i hortes de
pati, herbolari

-Projectes productius:
-Projecte de porcs i  projecte de conills.

- Gestió:
-Construcció del celler. Tramitació de Registre 
Civil. Participació en el Centre Estratègic de 
Desenvolupament. Projecte de latrines,

- Casa de la Dona:
- Suport als estudiants.

La Selva de Mataró
2001-2005

Entitat promotora: Fundació Grup Tercer Món Mataró
LA SELVA  /  MUSA
País: Mèxic
Cost total del projecte: 1.464.655,14 euros
Aportació de l’Ajuntament: 66.000,00 euros

Mèxic

SNIT

Mèxic
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A l’Índia, malgrat que la llei prohibeix la discriminació
per raons de casta, les persones sense casta o dalits
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 d’aquest
col·lectiu provoca que es donin casos d’abandonament
d’infants. L’abandonament comporta per al nen afectat
un major risc de malalties, de desnutrició i de caure
en mans de xarxes de delinqüència organitzada.

La proposta vol oferir un hàbitat estable a un màxim
de 100 nens abandonats entre els 3 i els 16 anys. El
centre d’acollida, que es construirà a la ciutat de
Koinlakunla (estat d’Andhra Pradesh), els facilitarà
l’accés als  serveis bàsics: nutrició, salut i educació.

Per aconseguir aquests objectius s’han organitzat 4
programes:

- Un sostre per a tots. El fet de poder disposar d’un 
centre on els nens se sentin acollits i ben tractats 
pot ajudar a evitar la marginació i la delinqüència.
- L’educació per a la salut a l’escola. L’educació per
a la salut proporcionarà als escolars els coneixements
sanitaris bàsics perquè millorin els seus hàbits higiènics.
- Millora de l’estat nutricional del nen. La millora de
les condicions alimentàries del nen afavorirà un millor
aprenentatge i una millor salut.
- Millora en la prevenció de malalties i la salut del nen.
L’avaluació i prevenció de malalties infantils ens permetrà
el seguiment i possible tractament de les malalties
detectades.

Construcció i funcionament
d’un centre d’acollida
per a nens en el districte
de Kurnool
Entitat promotora: Associació Haribala
Associació de voluntaris de Kurnool
País: Índia
Cost total del projecte: 138.592,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 48.000,00 euros

SNIT

Índia

Nova Delhi
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Entitat promotora: Fundació Intermón Oxfam
Association Action Participation
País: Burkina Faso
Cost total del projecte: 56.405,23 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros

Els sistemes de producció rural de la zona sud-oest
de Burkina Faso són en general extensius, basats en
subsistència i regits pel dret territorial tradicional.
Aquests sistemes van estar durant molt de temps en
situació d'equilibri amb el medi. Però, el creixement
demogràfic d'una banda, lligat en part a les migracions
enregistrades des de 1974 seguides de la sequera al
nord del país i les pertorbacions climàtiques dels dos
darrers decennis, han deixat  la regió en una greu
situació de vulnerabilitat.

Els sistemes de cultiu estan basats essencialment en
l'ús de la fertilitat natural dels sòls, però els costos
actuals dels adobs químics són tan cars que cap
camperol està disposat a comprar-los per a la producció
de cereals de base. A més, la ramaderia és encara
massa rudimentària per proporcionar prou matèria
orgànica als sòls conreats.

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

Per intentar pal·liar aquests dèficits, els objectius
específics que pretén el projecte són:

- Millorar i reforçar els serveis de formació a les
estructures de base camperoles, associacions i ONG
locals en els camps de producció sostenible i de gestió
de recursos naturals.
- Reforçar les capacitats internes de 16 estructures
de base per a la seva consolidació i cohesió i donar
suport a la posada en marxa de les mini accions de
desenvolupament.

Millora de la formació
i les capacitats de les
organitzacions camperoles

Burkina Faso

Ouagadougou

SNIT
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Entitat promotora: Creu Roja Catalunya /  Creu Roja
barcelonès nord / Cruz Roja Ecuatoriana
País: Equador
Cost total del projecte: 307.663,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 11.452,73 euros

La Cruz Roja Ecuatoriana ha posat de manifest el greu
context sociosanitari que pateix la franja subtropical
de Bolívia, caracteritzada per elevats índexs de malalties
de transmissió vectorial (paludisme, dengue,
leishmaniasi…), d’origen hídric, infeccions respiratòries
agudes, i situacions de desnutrició crònica del 60% en
menors de 5 anys.

A Caluma cal una actuació, que s’ha definit a partir de
diversos diagnòstics comunitaris basats en una tècnica
participativa. Davant dels problemes detectats a través
d’aquests diagnòstics, es plantegen solucions pràctiques
i viables que involucrin la comunitat i tots els actors
presents a la zona per desenvolupar accions
sociosanitàries, que van des de programes de control
de les malalties infeccioses, millora de la salut
reproductiva, potabilització de l’aigua i foment de
l’activitat local d’àmbit productiu i comercial.

En tot cas  es preveu:

- L’accés als serveis de salut.
- L’assentament de les bases dels coneixements que
generen comportaments diferenciadors, amb la
capacitació comunitària i la formació de promotors de
salut i agroforestals.
- Creació d’unitats productives de fruites per tal que
els beneficiaris millorin els ingressos, l’autoestima
personal i comunitària, tot fent èmfasi en la relació
directa entre la cura i l’ús del medi ambient.
- Potenciació de les relacions d’equitat i de gènere per
enfortir el teixit social per afrontar els reptes del futur.
- Aquest projecte és la rèplica d’un projecte pilot que
ja s’havia dut a terme a Guaranda, una altra localitat
d’Equador, per la mateixa Creu Roja, motiu pel qual
sabem que és possible aquesta intervenció en el context
del país.

Els beneficiaris directes es poden diferenciar en els
següents grups de població:

- Les accions de salut i millora nutricional s’adrecen
a 2.340 infants menors de 15 anys i a 1.287 dones
en edat fèrtil de les 40 comunitats beneficiàries. Això
serà possible a través de la formació de 70 promotors/es
comunitaris/es de salut que lideraran el procés.
- Les unitats productives agroforestals seran gestionades
per 1.245 famílies que treballaran en els vivers i els
horts fruiters. L’activitat rebrà el suport de 80
promotors/es agroforestals que seran capacitats.

Estils de vida saludables
a Caluma

Quito

SNIT

Equador



23

Pr
oj

ec
te

s 
de

 c
oo

pe
ra

ci
ó

El projecte pretén incidir en els sindicats assentats a
Bòsnia, Sèrbia i Kosovo a través de dues vies d'acció
complementàries destinades a assolir un únic objectiu:
l'enfortiment dels sindicats, entesos com a ens difusors
dels drets humans i laborals a la resta de la població
civil per assegurar una pau duradora a la regió, a la
vegada que la seva constitució actuï com a mecanisme
transmissor dels valors democràtics i dinamitzadors
necessaris per  inserir-se en el nou sistema econòmic
i actuar com a harmonitzador i contrapès de les
tendències neoliberals.

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

Durant l’any 2005 s’han desenvolupat les següents
actuacions:
- Els sindicats han prioritzat els cursos, per crear
dinàmiques de coordinació i l’equipament d’oficines
es realitzarà de forma gradual i d’acord a les necessitats
logístiques de cada sindicat.
- S’ha procedit a l’edició de la pàgina comuna present
a cadascuna de les revistes dels tres sindicats.
- S’han portat a terme dos cursos, un a Sarajevo
(Bòsnia) i el segon a la ciutat de Prisitina (Kosovo).

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

Així doncs, el projecte en el seu conjunt ajuda  la
reconstrucció,  l’enfortiment, la formació i  la dotació
dels sindicats del metall de Bòsnia, Sèrbia i Kosovo,
que en aquests moments és molt important per afavorir
la pau, l’estabilització i el progrés econòmic dels
Balcans després de tot el conflicte a la regió.

Programa d'enfortiment
i formació dirigit a les
Federacions Sindicals
del metall a Bòsnia,
Kosovo i Sèrbia
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat
País: Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia i Kosovo
Cost total del projecte: 183.738,97 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros

SNIT

Països Bàltics

Bòsnia
Hercegovina Sèrbia

Kosovo
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Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la
Pau Palestine Red Crescent Society (PRCS),
Mitja Lluna Roja Palestina
País: Palestina
Cost total del projecte: 226.492,85 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros
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Millora de l’atenció
hospitalària per a la població
del Governorat de Ramallah

Des del moment que va esclatar la segona intifada AL
Aqsa (setembre de 2000) l’empitjorament de la situació
econòmica i social  de la darrera dècada s’ha vist
agreujada a causa del bloqueig a què s’ha sotmès els
municipis palestins. La construcció del mur per part
de l’exercit  israelià ha empitjorat la restricció de
moviments.

El Governorat de Ramallah s’ubica a la zona central de
Cisjordània i compta amb una població estimada de
231.690 habitants. L’Hospital d’Al-Bireh, gestionat
per la Mitja Lluna Roja Palestina, és un dels nou
hospitals que atén la població de Ramallah. Una gran
part dels serveis de l’Hospital són gratuïts per als
pacients que no disposen de recursos econòmics
suficients. Aquesta política limita la capacitat de
l’Hospital per assumir despeses de desenvolupament
i renovació. Aquestes han estat assumides
majoritàriament amb recursos externs. Des de 1993,
l’Assemblea de Cooperació per la Pau ha donat suport
al desenvolupament d’aquest hospital.

El projecte pretén continuar aquest suport amb la
millora de l’assistència sanitària de l’Hospital
maternoinfantil d’Al-Bireh a través de quatre actuacions:
dotació d’equipaments per poder portar a terme anàlisis
d’hormones; ampliació de la Unitat de Cures Intensives
amb un respirador artificial; suport a la racionalització
i optimització en la gestió de la informació clínica,
economicofinancera i cientificotècncia de l’Hospital
(instal·lació d’una intranet).

Palestina

SNIT

Hebron
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La contribució dels immigrants al desenvolupament
dels seus països d’origen és una realitat. Concretament
al Senegal, els immigrants juguen un rol molt important
en el renaixement de les seves comunitats.
Malauradament l’efectivitat d’aquestes iniciatives i
inversions es veu limitada per l’absència d’estructures
locals que donin suport i orientació al vincle immigrants-
comunitat local i, per tant, garanteixin i dinamitzin
una relació duradora entre si.
Com a resposta a aquesta absència d’espais de
concertació que dificulten la comunicació entre els
immigrants i les seves comunitats d’origen, el Fons
Català presenta a la Unió Europea la creació i
consolidació d’un espai de concertació i
d’acompanyament al Senegal.
El projecte es portarà a terme amb la col·laboració
dels col·lectius d’immigrants de Terrassa, Girona
i Mataró.
Els eixos principals del projecte es desglossen en:
- Crear un canal d’intercanvi d’informació permanent
entre els col·lectius d’immigrants de Terrassa, Girona
i Mataró amb les seves comunitats d’origen.
- Implicar estructuradament els immigrants a través
d’un espai permanent de cooperació amb els col·lectius
locals d’on provenen.
- Promoure la col·laboració entre les autoritats,
associacions d’immigrants i comunitats d’origen.
- Reforçar les estructures institucionals dels col·lectius
d’immigrants i de les seves comunitats d’origen.
- Promoure els intercanvis  continuats entre els
immigrants i les comunitats d’origen per analitzar
conjuntament la concepció de la migració a través de
la realització d’activitats audiovisuals.
- Elaborar  iniciatives de desenvolupament local
mitjançant la participació de la diàspora i de les seves
comunitats d’origen en la formulació i execució
d’aquestes.
Les activitats que es portaran a terme es classifiquen
en tres temàtiques:
- Activitats de capacitació i informació amb els
col·lectius d’immigrants de Terrassa, Mataró i Girona
i també amb els col·lectius del Senegal.
- Creació i consolidació de l’espai de concertació
- Elaborar i executar iniciatives (productives) de
desenvolupament local

Dinamització d’un espai
d’intercanvi, cooperació
i concertació entre els
immigrants senegalesos
i les seves comunitats
d’origen
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament/Unió Europea / FRAO
País: Senegal
Cost total del projecte: 652.658,73 euros
Aportació de l’Ajuntament: 39.074,83 euros

Senegal

Dakar

SNIT
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Entitat promotora:Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial
País: Amèrica Llatina / Catalunya
Cost total del projecte: 99.095,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 3.000,00 euros
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Campanya 2005 de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial

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, més que 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: la Carpeta Pedagògica, que
té domini propi:, un CD amb els continguts de la Carpeta
dels darrers anys, el Mapa de Peters, el Calendari
Solidari, el cartell del Darrer Discurs de Charles Chaplin,
un cartell de convocatòria i una exposició, són els
principals materials de suport editats.

Aquestes actuacions permeten donar suport a la
Campanya d’Anada i Tornada, amb la intenció de
retornar 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, Perú i possiblement República
Dominicana, i poder utilitzar aquest material com
a eina de conscienciació i de formació d’aquests
col·lectius.

A Mataró la presentació pública de l’Agenda
Llatinoamericana va tenir lloc el 24 de novembre al
Centre de Solidaritat i Cooperació “La Peixateria”.
A l’acte hi van intervenir Jordi Planas, de la Comissió
de l’Agenda Llatinoamericana i el cantautor
Genís Mayola.

SNIT

Catalunya

Barcelona

Amèrica Llatina
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La cooperació amb Àfrica està tenint un
desenvolupament important a Catalunya en els últims
10 anys a causa, fonamentalment, de dos factors:

- La consolidació del codesenvolupament com una via
d’implicació dels col·lectius immigrants en la cooperació
amb les seves comunitats  d’origen. Aquesta implicació
ha tingut com a resultat l’augment de les associacions
d’immigrants per a la cooperació amb propostes
d’intervenció.
- L’augment de la sensibilització de la societat civil
sobre la situació que es viu en molts punts del continent
africà i que es tradueix amb els importants fluxos
migratoris que tots coneixem. Aquesta situació explica
també el despertar de les entitats catalanes en el sentit
d’intensificar la cooperació amb Àfrica.

Les intervencions a Àfrica des del Fons Català han
començat per donar suport a les iniciatives dels
col·lectius d’immigrants, d’una banda, i per l’altra,
per impulsar el codesenvolupament com una nova via
de partenariat entre Catalunya i Àfrica. Però alhora,
des del codesenvolupament, es pretén consolidar el
paper mitjancer dels immigrants en la cooperació al
desenvolupament entre els seus països d’origen i els
països d’acollida.

Les prioritats es concentren al Senegal, Gàmbia,
Mauritània i Guinea Equatorial. El codesenvolupament
s’ha consolidat en molts municipis catalans com a
model de cooperació de col·lectius immigrants envers
els seu municipi d’origen. En aquest sentit, les prioritats
haurien de concretar-se en els aspectes següents:

- Ajuntaments. Seguiment i acompanyament dels
col·lectius com a agents de cooperació. Consolidar les
relacions amb aquests països.
- Coordinació i fiançament europeu. Afavorir la relació
amb entitats en temes de codesenvolupament i dins
de programes europeus.
- Programa MIDEL. Realització d’un estudi i un
documental sobre el col·lectiu de senegalesos i les
migracions.
- Creació d’una oficina al Senegal per un seguiment
més eficaç dels  projectes.
- Organització d’una delegació per anar al Senegal
coincidint amb les Jornades sobre Migracions i
Desenvolupament Local i el final del projecte MIDEL.
- Dinamitzar les iniciatives de codesenvolupament
al Marroc.

Migracions
i Desenvolupament
2005
Entitat promotora:Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
País: Europa  /  Àfrica Subsahariana i Magrib
Cost total del projecte: 74.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros

Àfrica subsahariana

SNIT

Europa
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Entitat promotora:Col·lectius immigrants de Mataró
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
País: Catalunya
Cost total del projecte: 2.350,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 2.350,00 euros
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Curs de cooperació
internacional en el marc
de migracions i
desenvolupament a Mataró

Els actuals fluxos migratoris són, sens dubte, el signe
més evident i palpable del fracàs del model de
desenvolupament establert a l’àmbit internacional que
s’ha imposat als països empobrits.

Davant d’aquest fracàs es fa necessari buscar models
alternatius que tinguin en compte aspectes que fins
ara s’han considerat poc importants. A l’hora de posar
en marxa projectes de cooperació al desenvolupament,
 cal tenir en compte els condicionants culturals, la
necessitat de tenir organitzacions viables i fortes al Sud
capaces d’implicar-se en els processos de
desenvolupament local i el paper de la immigració en
la creació de condicions de vida dignes per a milions
de famílies arreu del món.

Migracions i Desenvolupament és un model de
cooperació que pretén implicar la immigració en el
desenvolupament econòmic i social dels països d’origen.
Ofereix una alternativa a la cooperació d’estats, que
promou projectes macroeconòmics, els resultats dels
quals s’allunyen moltes vegades dels interessos directes
de les  poblacions. Vincular cooperació i immigració
permet treballar amb els propis immigrats en el
desenvolupament de les seves societats d’origen.

Aquest curs programat a Mataró té per objectiu, la
capacitació dels immigrants perquè siguin veritables
agents de desenvolupament de llurs comunitats, per
una banda i, per l’altra, pretén oferir oportunitats als
actors de la cooperació al Nord per conèixer en directe
la realitat del mal anomenat Tercer Món a partir de les
experiències dels immigrants.

Catalunya

Barcelona

SNIT
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L’objectiu principal d’aquesta àrea es contribuir a
impulsar la participació activa dels municipis socis i
articular aquesta tasca dins de la dinàmica general
del Fons amb l’acompanyament de les principals
activitats d’aquesta àrea, tant pel que fa al
municipalisme com específicament en aspectes de
desenvolupament local.

Municipalisme: el municipalisme orientat a una nova
visió de poder local, institucional i comunitari, on la
centralitat sigui promoure la gestió pública per la
inclusió social, la participació ciutadana, la planificació
estratègica i la concertació local, en definitiva donar
suport a processos de consolidació del poder local.
La governabilitat ha d’anar adreçada a la construcció
d’un nou concepte de poder local on es prioritzi la
construcció de la ciutadania que sigui coparticipant
en el procés de transformació de la realitat local.

En aquest sentit, és fonamental l’enfortiment de les
capacitats de gestió local (política i tècnica) i per això
es fa imprescindible l’acompanyament de les escoles
de formació municipal, la implementació d’unitats
tècniques municipals  i el suport al sistema econòmic
i financer de gestió municipal (cadastral, censal,
serveis públics…).

Desenvolupament local: dins d’aquest apartat s’inscriu
bona part de la cooperació municipalista. En els darrers
anys s’està fent un esforç creixent per emmarcar-los
en planificacions plurianuals i en projectes inserits en
programes més integrals. És per això que pensem que
cada vegada més podrem implementar intercanvis
entre tècnics municipals (Nord/Sud i Sud/Sud), adreçats
a millorar la gestió dels municipis en una cooperació
tècnica municipal especialitzada.

Les principals iniciatives que preveu el projecte són:
- Suport al Fòrum d’Autoritats Locals.
- Estudi diagnòstic dels agermanaments - cooperació
entre municipis  catalans i nicaragüencs.
- Iniciatives de suport a l’impuls de la cooperació
municipalista.
- Programa del desenvolupament humà local (PDHL).
- Suport al programa FOME ZERO.

Àrea de Municipalisme
2005

Entitat promotora:Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
País: Catalunya
Cost total del projecte: 25.500,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros

Catalunya

Barcelona

SNIT
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Entitat promotora:Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
País: Catalunya / Països Mediterranis
Cost total del projecte: 82.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros
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Àrea de la Mediterrània
2005

La cada dia més evident necessitat de diàleg entre el
món àrab i Occident té en el Mediterrani un espai
central on, des del nostre país, hem de fer un paper
actiu que afavoreixi el coneixement mutu, el diàleg
intercultural i l’avenç en la resolució dels conflictes
cap a sortides de pau justes i duradores.

Des del Fons Català aquesta tasca es porta a terme a
través de tres instruments:

- Cooperació al desenvolupament:  se centren en tres
països prioritaris:

- Marroc: es preveu l’organització d’un seminari 
sobre associacionisme i municipalisme al Marroc.

 - Palestina: s’hi participa mitjançant tres espais, la
Xarxa de Municipis Europeus per la Pau al Pròxim
Orient; Trobada d’Autoritats Locals de la Mediterrània
i la Conferència Internacional d’Autoritats Locals 
per la Pau al Pròxim Orient.
- Poble Sahrauí:  es manifesta la solidaritat per al
ple reconeixement i perquè pugui exercir el dret a
l’autodeterminació.

- Sensibilització:
- Campanya Mediterrània: Cruïlla de pobles és una
iniciativa que es  treballa amb els ajuntaments, 
centres d’ensenyament i centres cívics per dinamitzar
les accions de sensibilització.

-Impuls d’alternatives:
- Dins del marc del Fòrum Social Mundial de Porto
Alegre sorgeix la iniciativa del FSMed-Fòrum Social
Mediterrani que es va celebrar durant els dies 16,
17 i 18 de juny de 2005 a Barcelona.

Catalunya/Països Mediterranis

Barcelona

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

Els objectius del Centre de Recursos són:

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

El centre de recursos centra el seu contingut entorn
del municipalisme, la cooperació descentralitzada i el
desenvolupament local, i s’estructura en els següent
apartats:

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

El fons documental del qual disposa el centre és,
actualment, d’uns 2.500 exemplars entre les
adquisicions i les donacions.

Centre de Recursos de
Cooperació Municipal 2005

Entitat promotora: Diputació de Barcelona / Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament
País: Catalunya
Cost total del projecte: 12.500,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros

Catalunya

Barcelona

SNIT
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Entitat promotora:Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
País: Àsia
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 15.000,00 euros
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Suport als afectats pel sisme
del Sud-est asiàtic

El terratrèmol i el tsunami posterior que hi va haver
prop de Sumatra el 26 de desembre de 2004 va ser
una de les catàstrofes naturals més grans de les darreres
dècades. La xifra oficial de morts va ser més de 23.000
i l’elevat nombre de desapareguts més de 30.000.
Entre les zones més directament afectades pel sisme
hi va haver regions senceres de Sri Lanka, Índia i
Indonèsia que es van veure arrasades pel pas de l’aigua.

Dins el marc del Comitè Català d’Emergència, el Fons
Català, en la línia d’impulsar el treball pel
desenvolupament, va canalitzar els suports a la regió
a través de les organitzacions catalanes que treballen
a la zona afectada. Les prioritats dels projectes que es
van preveure eren:
- Projectes d’abastament d’aigua i sanejament.
Reconstrucció d’infraestructures de proveïment
d’aigua potable.
- Projectes d’assistència medicosanitària i atenció i
prevenció d’epidèmies i malalties infeccioses.
- Projectes de reconstrucció i rehabilitació d’habitatges.
- Projectes de seguretat alimentària i de recuperació
de l’activitat agrícola i ramadera.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
internacional, reunit en sessió extraordinaria el 20 de
gener de 2005, va acordar adherir-se a la crida que va
fer l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
 juntament amb la Casa Àsia animant  les ciutats a
organitzar actes per sensibilitzar la població.

Amb aquest objectiu es va organitzar el 12 de febrer
amb el lema “TSUNAMIdaritat, Mataró amb Àsia”
activitats esportives, musicals/teatrals, i infantils/juvenils
a diferents indrets de la ciutat. La Jornada va acabar
amb una concentració davant l’Ajuntament.

Els diners recaptats durant la Jornada es van destinar
al projecte “Reconstrucció dels habitatges destruïts pel
terratrèmol al poble d’Amman Koil Pattu de la Costa
de Pondicherry promogut per la Fundació Vicenç Ferrer
Rural Development Trust (RDT) – Woman Development
TRUST (WDT)

SNIT

Àsia
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La regió del Sahel a l’Àfrica Subsahariana ha patit un
empitjorament de la situació alimentària amb motiu
de la plaga de llagostes i escassetat de pluges i això
ha comportat una disminució d’aliments i un increment
de productes bàsics. Les poblacions de Burkina Faso,
Mali, Mauritània, Níger i Txad han vist amenaçada
la seva seguretat alimentària per aquesta crisi.
S’han incrementat els percentages de desnutrició i
els desplaçaments de famílies a la recerca de
millors condicions.

El 21 de juliol representants de L’Agencia Catalana
de Cooperació al Desenvolupament, del departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Federació
Catalana d’ONG per al Desenvolupament, de diverses
organitzacions d’ajut humanitari i el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, es van reunir en
el marc del Comitè Català d’Ajut Humanitari i
d’Emergència i van decidir obrir una convocatòria
extraordinària per donar suport a projectes de distribució
d’aliments, tractament de la desnutrició, i enfortiment
de les estratègies de seguretat alimentària familiar i
comunitària (supervivència del bestiar, banc de llavors,
aliments…).

El Fons Català va obrir una campanya d’ajut humanitari
per coordinar les aportacions dels municipis,
administracions locals i entitats per contribuir a cobrir
les necessitats bàsiques de la població afectada.

Campanya d’ajuda
humanitària per al Sahel
(Burkina Faso, Mali,
Mauritània, Níger i Txad)
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
País: Àfrica Subsahariana
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 euros

Àfrica Subsahariana
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Entitat promotora:Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
País: Pakistan / Centreamèrica
Cost total del projecte: finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 22.000,00 euros

Resposta als efectes del
terratrèmol al Pakistan i Ajut
d’emergència a Centramèrica
per la tempesta tropical

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com
a integrant del Comitè Català d’Ajut Humanitari
d’Emergència, va fer una crida als ajuntaments socis
a sumar-se a la campanya d’emergència unitària
endegada com a resposta als efectes de la tempesta
tropical Stan per El Salvador i Guatemala i els efectes
del terratrèmol a Pakistán.

La catàstrofe provocada per l’Stan fa palesos els greus
problemes estructurals de la societat de Centreamèrica
i les condicions de vulnerabilitat i pobresa en què viu
la majoria de la població. A la vegada es comprova la
implicació i solidaritat de la població local i contraparts
amb les quals es treballa i que estan responen
activament. En aquest sentit , es considera important
donar suport a les organitzacions catalanes que,
mitjançant les seves contraparts locals, estaven treballant
a la zona abans de la crisis d’emergència.

La campanya està orientada a pal·liar els efectes
d’aquesta emergència dins la filosofia de reconstruir
per transformar. Una part es canalitza a través del
Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència, i un
altre es destina a donar suport a projectes que ja s’estan
executant actualment a El Salvador i Guatemala en el
marc de la reconstrucció postemergent.

L’Ajuntament de Mataró va fer una aportació de 10.000
euros per Pakistan i 12.000 euros a Centreamèrica.
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El cicle d'activitats "Per la Pau i la Cooperació" té per
objectiu sensibilitzar la població del municipi de Mataró
sobre diferents aspectes relacionats amb la pau i la
cooperació tant a nivell internacional com a casa
nostra. Enguany  s’han portat terme dues activitats.

- Projecte educatiu i de sensibilització adreçat als avis
“De professió ciutadà/na”.

El projecte “De professió ciutadà/na” té per objectiu
principal  formar  la ciutadania en els drets humans
tractant d’una manera àmplia i rigorosa cinc grans
eixos temàtics que són: les dones, els immigrants, el
comerç just, el deute extern i democràcia i ciutadania.
Aquesta activitat es va adreçar al col·lectiu de gent
gran a través dels casals d’avis. En aquesta edició hi
van participar  quatre casals d’avis de Cirera, la Llàntia,
Molins i l’Associació de jubilats i pensionistes del
Maresme. Aquests casals van treballar el tema de
Gènere i Dones i el de Democràcia i Participació.

- Xerrada sobre relacions Nord-Sud: “Treball digne
o explotació: per un comerç just” adreçat als IES
de Mataró.

L’activitat consisteix en una xerrada sobre “Treball
digne o explotació: per un comerç just” d’una hora de
durada en els IES de Mataró. Les sessions van dirigides
a alumnes de batxillerat.
En aquesta activitat hi van participar els IES Thos
i Codina i el Miquel Biada amb una participació
de 166 joves.

Cicle d’activitats
educatives i de
sensibilització per la Pau
i la Cooperació 2005
Entitat promotora: Assemblea de Cooperació
per la Pau (ACPP)
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 euros

Porta Laietana

Plaça Granollers

Mataró
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Entitat promotora:Fundació Grup Tercer Món Mataró
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 7.000,00 euros

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

Des de l’any 1987, el Grup Tercer Món Mataró està
compromès en una tasca de sensibilització en el camp
de la solidaritat i la cooperació. Les activitats específiques
que s’han programat per a l’any 2005 són:

- Consolidació i augment de la presència de la Botiga
Solidària amb un increment de les vendes dels productes
del Tercer Món (s’ha completat una xarxa d’establiments
col·laboradors a la ciutat i a la comarca). Aquest any,
com a novetat, s’ha incorporat una línia de productes
de cosmètica de Comerç Just i ecològica. També s'ha
consolidat la participació en fires populars i en actes
propis d'entitats, escoles...
- Activitats i xerrades mensuals com a element de
reflexió sobre els principals problemes que tenen relació
amb els països subdesenvolupats i les persones excloses
del benestar general. Difusió del projecte de cooperació
amb MUSA – Mujeres de Unión de la Selva.
- Els Esmorzars Solidaris, que van adreçats a grups
d’escolars per  donar conèixer el comerç just. El "Comerç
Just" ha estat un treball per a estudiants de secundària
per als seus treballs de recerca i de crèdits de síntesi.
Durant l’any 2005 s’ha elaborat una exposició itinerant
sobre el “Comerç Just” com a material de suport en la
difusió del Comerç Just.
- Actes públics al carrer i en institucions per sensibilitzar
sobre els   problemes del Tercer Món. Cal destacar pel
seu ressò ciutadà la “Jornada del Comerç Just” que es
va dur a terme el darrer dissabte del mes de maig. En
aquest acte hi col·labora la Fundació Intermón Oxfam.
- També cal destacarla  participació a la Campanya de
Mans Unides i la col·laboració a la diada Un Dia per
l’Esperança que organitza Intermón Oxfam.
- Edició del Butlletí Informatiu amb l’objectiu d’informar
de les activitats del Grup Tercer Món Mataró i difusió
d’articles o activitats d’altres entitats. Aquest Butlletí
Informatiu substitueix  la Revista Món Solidari.
- En el decurs de l'any 2005 , s'ha consolidat la
campanya d'OIKOCRÈDIT, que s'inscriu en el marc de
la banca ètica.

Porta Laietana

Plaça Granollers

Mataró
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Colònies Saharauís 2005: per vuitè any consecutiu,
la secció local de l’Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS-Mataró) s’ha adherit al projecte
de les Colònies Sahrauís a Catalunya 2005, acollint
16 infants de 6 a 12 anys.

L'objectiu de les colònies és donar a conèixer la difícil
situació en la qual viu el poble saharauí ,des de fa
més de vint-i-vuit anys, 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 a l’Hospital de Mataró
- Participació als casals d’estiu
- Participació als actes de les Santes
- Sortida a Port  Aventura
- Participació a la manifestació de suport a
l’Autodeterminació del Poble Saharauí a Barcelona,
en substitució a la festa que cada any es fa en solidaritat
a la situació que estan vivint al Sàhara Occidental.

Caravana Catalana pel Sàhara 2005: la 12a Caravana
s’ha portat a terme durant els mesos d’octubre a
desembre.

L'objectiu de la caravana és recollir  material de neteja
personal (sabó, gel i xampú). En aquesta activitat hi
participen escoles, entitats,i botigues.
Aquesta campanya es va fer amb la Secció Local de
la Creu Roja, que va cedir el local per guardar el
material i després classificar-lo i empaquetar-lo.
Després aquest material és enviat al magatzem central
de l’ACAPS a Martorell i posteriorment es trasllada a
Barcelona per carregar-lo en el tràiler amb el qual
s’envia a Tinduf.

Colònies infantils sahrauís
2005 / Caravana Catalana
pel Sàhara 2005

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

Sàhara
El Aaiún
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Entitat promotora:Centre Sant Pau de Càritas
Diocesana de Barcelona
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 7.500,00 euros

Benvinguts al Bougoun Thio
de la Ramou

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

Els objectius generals del Centre són:
- Treballar per la integració social dels immigrants a la
ciutat de Mataró.
- Sensibilitzar, a nivell comunitari, sobre el fenomen
de la immigració.

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

Amb aquesta activitat es vol oferir a les escoles una
plataforma de trobada intercultural, que els nens i
nenes, des de ben petits, es familiaritzin en la diversitat
cultural. Quelcom que ells ja estan vivint amb la
presència a les aules de companys i companyes de
diferents països.

El Bougoun Thió no vol donar conèixer una cultura en
concret sinó que vol sensibilitzar sobre el fet  que hi
ha diferents cultures arreu del món, diferents a la nostra
però igual de vàlids i, per tant, fer adonar als nostres
nens de ben petits d’aquesta diversitat i educar-los a
saber conviure amb   elles.

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

Aquesta any hi ha participat un total de 6 escoles de
Mataró amb una participació de 224 nens i nenes.

Porta Laietana

Plaça Granollers
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Des de l’any 1983, el Moviment Educatiu del Maresme
està treballant i és un referent a  la ciutat en les
tasques educadores i s’ha consolidat una línia d’actuació
i orientació en l’àmbit educatiu, per tal de dur a terme
activitats d’interès municipal pedagògiques,
d’investigació, d’intercanvi i formació adreçades als
professionals de l’educació per a la millora de la
qualitat de l’ensenyament a Mataró.

El Moviment Educatiu del Maresme  durant l’any 2005
ha promogut activitats formatives, de sensibilització
i de dinamització i ha donat suport a les iniciatives
dels professionals de l’educació en matèria de
cooperació i solidaritat.

Es objectius marcats han estat:
- L’actualització i l’aprofundiment del marc teòric
imprescindible per poder comprendre aquest nou
context social multicultural i competitivament excloent,
que permeti precisar unes bases comunes d’intervenció.
- Crear les condicions i donar les eines per a una major
conscienciació, indispensable per  lluitar contra les
diverses formes d’exclusió social.
- Facilitar el coneixement pràctic i crític de
metodologies, projectes i models d’intervenció en
l’àmbit socioeducatiu, necessari per a una pràctica
professional competent, coherent i implicada, així com
les experiències i treballs que es van duent a terme
des dels diversos serveis.
- Promoure la interrelació entre persones que aborden
els processos d’acollida-inclusió social de persones i
famílies en fases migratòries.

Les activitats que s’han portat a terme han estat:
- Màster de Ciutadania.
- Postgrau sobre “Ciutadania. Inclusió social en la
diversitat”
- Simposi de Ciutadania
- Jornades, debats, conferències.

Campanyes de
sensibilització sobre
solidaritat i cooperació
Entitat promotora: Moviment Educatiu
del Maresme
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 euros Porta Laietana
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Entitat promotora:Fundació Intermón Oxfam
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 2.500,00 euros

Sensibilització dels
ciutadans i ciutadanes
de Mataró per un comerç
amb justícia i la crisi
de l’agricultura

El projecte s’emmarca en la campanya COMERÇ AMB
JUSTÍCIA que va iniciar Intermón Oxfam l’any 2002.
Durant l’any 2005 s’ha sensibilitzat sobre la situació
de crisi dels 900 milions de camperols que viuen de
l’agricultura com a conseqüència de les injustes regles
del comerç internacional.

Per a la consecució del projecte s’han realitzat una
sèrie d’accions per  sensibilitzar  la població de Mataró
sobre les conseqüències negatives que tenen les actuals
regles del comerç internacional i de les propostes
d’Intermón Oxfam per canviar aquesta situació. Entre
aquestes accions destaquem:

- Festa Solidària  "Un dia per l'Esperança". Aquesta
activitat es va celebrar el dissabte 7 de maig a la plaça
de l’Ajuntament amb l’objectiu de mobilitzar i implicar
els ciutadans i ciutadanes en la construcció d’un món
més just. 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. Cada any les activitats de la festa giren
entorn de les campanyes que s’impulsen en aquell
moment. Les activitats que es van portar a terme van
ser: una batucada , l’actuació musical del Grup Lapsus,
la lectura d’un manifest a càrrec de Josep Andreu
(presentador de TVM), actuació musical d’un grup de
música ètnica i tallers de maquillatge i dansa del ventre.
Com cada any hi van haver parades d’informació general
sobre Intermón Oxfam, de comerç just i sobre la
campanya de “Comerç amb Justícia”.
- Conferència-testimoni visites del Sud. La conferència
sobre “Un comerç per una vida digna” a càrrec del
senyor Tadesse Meskela, productor de cafè de Comerç
Just i director general de la Cooperativa Oromia d’Etiòpia.
Es  va portar a terme a la Biblioteca Pompeu Fabra el
dimecres 9 de novembre.

Altres accions que s’han portat a terme al llarg
de l’any són:
- Recollida de signatures a favor de la campanya Comerç
amb Justícia amb la col·laboració de la Fundació Grup
Tercer Món Mataró
- Acte al carrer a favor de la campanya “Armes sense
Control” . Aquesta activitat es va organitzar conjuntament
amb Amnistia Internacional.

Porta Laietana
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L’Associació Juvenil Mà Oberta-Cor Obert està vinculada
a la Institució dels Germans Maristes i al col·legi.
L’objectiu fundacional de l’associació és  promoure i
educar els infants i joves en els valors de la solidaritat
i la pau.

Els seus objectius operatius es concreten en:
- Educar en l’àmbit extraescolar els infants, adolescents
i joves de Mataró vinculats a la Institució Marista, en
els valors de la pau i la solidaritat.
- Realitzar projectes de cooperació en països en vies
de desenvolupament.
- Organitzar campanyes solidàries.
Enguany la Campanya Mà Oberta arriba a la XVII edició
 i ha passat per diferents etapes. La primera va consistir
en la recollida de tot tipus de material, la segona
només en la recollida d’ampolles.

Actualment l’objectiu de la campanya és educar per
la solidaritat i es programen diverses activitats:
- Recollida d’ampolles: recollir el màxim d’ampolles
de cava.
- Campanya de la moneda: obtenir fons per a les
finalitats de la campanya.
- Operació Quilo: obtenir menjar per pal·liar les
necessitats dels col·lectius menys afavorits de la ciutat.
- Tallers i firetes: oferir un espai per reflexionar envers
la solidaritat per mitjà del joc.
- Teatre el 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.
- Encesa de bombetes: fer un gest solidari per la
solidaritat.
- Concert: oferir un espai per a la música com a element
reivindicatiu en favor de la justícia.

La Campanya Mà Oberta  va adreçada a tots els
ciutadans i ciutadanes, sense límit d’edat ni de sexe.
Els fons recaptats en la campanya van adreçats als
col·lectius de ciutadans i ciutadanes de Mataró amb
mancances econòmiques : població marginada, població
sense recursos, població immigrant, infants en situació
de risc i a activitats escolars per a nens amb dificultats
econòmiques.

Campanya Mà Oberta
2005 - La Festa de la
Solidaritat a Mataró

Entitat promotora: Associació Juvenil
Mà Oberta – Cor Obert
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 2.000,00 euros

Porta Laietana
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Entitat promotora: Mapasonor – Associació
de Creació Documental
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 1.500,00 euros

Silencioses i en Palaus

L’objectiu general del projecte es transformar els
prejudicis i el desconeixement existent sobre les dones
en els països musulmans per fomentar la comprensió
de les seves problemàtiques i de les seves realitats.

Els objectius específics que es volen aconseguir són:

- Difondre el coneixement de la situació de la dona dels
països islàmics, tot contribuint a la creació d’una opinió
crítica envers els prejudicis i estereotips sobre la
submissió de la dona musulmana a l’home.
- Aportar elements didàctics i noves metodologies
pedagògiques per combatre en les escoles els fenòmens
de discriminació de gènere, prejudicis i fins i tot de
xenofòbia.

Per aconseguir aquests objectius s’han editat un seguit
de materials:
- Una versió pedagògica del vídeo documental sobre la
situació de les dones islàmiques a Tunísia (“Silencioses
i en Palaus”) amb un etiquetatge del DVD per temes
pedagògics per poder treballar fàcilment a les aules.
- Un copiatge de 500 exemplars del vídeo en format
DVD per als centres educatius.
- Elaboració dels continguts de la versió pedagògica
del documental i d’un manual didàctic seguint els
continguts curriculars per  ser difós a centres educatius,
associacions de dones o centres cívics, de lleure, etc.
Se n’ha fet un copiatge de 500 exemplars.

Les activitats previstes per a la presentació del material:
- Presentació del material el dia 8 de març, coincidint
amb el Dia Internacional de la Dona.
- Presentació del material pedagògic als centres
d’ensenyament.
- Aquest material s’oferirà a totes les entitats de lleure,
centres cívics i altres.

Porta Laietana
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Pla director de solidaritat
i cooperació al
desenvolupament

El dissabte 12 de febrer es va portar a terme la Jornada
de solidaritat amb els damnificats pel tsunami. Es van
fer un seguit d’activitats a tres llocs de la ciutat : plaça
de Santa Anna, Parc de Cerdanyola i al passeig de
Carles Padrós.

A les 8 del vespre es va convocar  la ciutadania en una
concentració davant l’Ajuntament on  va haver una
encesa d’espelmes, la lectura d’un manifest, un minut
de silenci i les actuacions musicals de la Coral Primavera
per la Pau i d’alumnes de l’Escola de Música Massafrets.

Jornada “Mataró amb Àsia”
“ Tsunami-daritat”

L’any 2005 en compliment del Pla d’actuació municipal,
es va crear una comissió de treball constituïda per
membres del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional que ha treballat pels continguts
que ha de preveure el Pla municipal de solidaritat i
cooperació al desenvolupament.
L’objectiu del Pla és dissenyar les línies estratègiques
a nivell municipal en matèria de cooperació i solidaritat
internacional.

Nit de la Solidaritat
Per vuitè any consecutiu, divendres 1 d’abril es va
celebrar la Nit de la Solidaritat al Foment Mataroní.

En aquesta edició es va convidar a Frei Betto, escriptor,
teòleg i coordinador del programa Fome Zero del Govern
del Brasil els anys 2003-2004 que va parlar sobre “El
compromís dels governs en l’eradicació de la pobresa”.
L’actuació musical va anar a càrrec del grup de musica
Napay Amuyky i la coral La Nota.

Xarxa de pobles i ciutats
pels drets humans
Aprovada l’adhesió de l’Ajuntament en el Ple de data
3 de febrer de 2005.

Aprovada l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró en el
Ple en datat 2 de desembre de 2005.

Xarxa alcaldes per la pau

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Dissabte 11 de juny  vam assistir a la XXII Assemblea
Ordinària del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament a Barcelona.

Hem participat al llarg de l’any en:
- l’Estudi de Cooperació 2003-2004-2005.
- A les Jornades Internacionals de Codesenvolupament
que van tenir lloc el 28 i 29 de desembre a Dakar
(Senegal) organitzades pel Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, el Ministeri de Cooperació
Internacional i de la Cooperació Descentralitzada de
la República del Senegal i l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional.
- Al llarg de l’any hem participat a les reunions de la
Junta i a les de les comissions.

- Jornada de regidors/regidores i tècnics de cooperació,
convocats pel Gabinet de Relacions Internacionals de
la Diputació de Barcelona, el 17 de febrer, on es va
presentar el catàleg d’ofertes d’accions de sensibilització
per als ajuntaments.
- Jornada informativa “Municipis dinamitzadors dels
objectius del mil·lenni” el 10 de març a Barcelona,
organitzada per la Diputació de Barcelona i l’Associació
per a les Nacions Unides
- Jornada sobre “Compra pública ètica de roba i tèxtils
a les administracions locals”  el 16 de març a Barcelona,
convocats pel Setem, Diputació de Barcelona.
- Seminari “Cooperació per a un desenvolupament
sostenible al Magrib” el 21 d’abril a Barcelona
organitzada per la Diputació de Barcelona.
- Trobada de municipis i governs de la Mediterrània
per la pau al Pròxim Orient que va tenir lloc els dies
13 i 14 de juny a Barcelona, organitzada pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
- Fòrum Social Mediterrani que va tenir lloc a Barcelona
del 16 al 19 de juny.
- Presentació de l’Anuari 2004- Baròmetre dels Drets
Humans a Catalunya de  la Federació Catalana D’ONG
pels Drets Humans el 21 de juny a Barcelona.

Jornades en què hem
participat:

Declaració dels governs
locals pels objectius del
mil·lenni de les Nacions
Unides
Aprovada l’adhesió de l’Ajuntament en el Ple de data
8 de setembre de 2005.
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Cal ressaltar l’esforç de les entitats que formen part
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional en la programació d’actes i activitats
de sensibilització.

Un altre aspecte a destacar és la relació que s’ha
anat establint entre les entitats i això ha quedat
palès en l’organització d’actes conjunts en els
quals hi ha participat més d’una entitat. Podríem
detallar-ne algunes:

- Mataró x Senegal 2005, experiències solidàries, es
van exposar els projectes i les experiències de les
entitats Associació Planeta, ANAFA los Amigos de
Ziguinchor i els Amics de l’Escola Pia al Senegal.
- Festa de l’Esperança, organitzada per la Fundació
Intermón Oxfam i amb la col·laboració de la Fundació
Grup Tercer Món Mataró.
- Festa del Comerç Just, organitzada per la Fundació
Grup Tercer Món Mataró i amb la col·laboració de la
Fundació Intermón Oxfam.
- Caravana Catalana pel Sàhara 2005, organitzada per
l’ACAPS-Associació Catalana d’Amics del Poble
Saharauí amb la col·laboració de la Creu Roja
de Mataró.
- Activitats en el Centre de Solidaritat i Cooperació
“La Peixateria” organitzades per la Fundació Grup
Tercer Món Mataró juntament amb d’altres entitats
segons la temàtica:

- Xerrades sobre: Desarmament i objecció fiscal; 
Què hi diuen, els grans organismes?; El deute 
extern;  Els fòrums socials amb Justícia i Pau.
- La crisi del cafè; La meva estada al Brasil amb 
el bisbe Casaldàliga; Terratrèmols, tsunamis i 
subdesenvolupament; Campanya de Mans Unides
amb la Fundació Intermón Oxfam.
- Diversitat cultural, globalització i noves tecnologies
amb la Fundació Valors.

- Per segon any consecutiu l’Associació Haribala ha
organitzat un viatge al país on es desenvolupa la tasca
de l’associació amb l’objectiu de conèixer in situ la
realitat i d’altra banda les accions que s’estan portant
a terme. Hi han participat socis i simpatitzants de la
entitat organitzadora.

Activitats de les entitats de
solidaritat i cooperació
internacional
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Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació
Internacional
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President
Joan Antoni Baron Espinar
Il·lm. Sr. Alcalde

Vicepresident
M. Rosa Cuscó i Alberó
Consellera delegada  de Participació,
Cooperació Internacional i Dona

Vocals
Esteve Terrades Yus
Conseller delegat de Presidència
Genoveva Andreu Lahoz
PSC (PSC-PSOE)
Antoni Guirao Motis
ICV-EUIA
Antoni Castellví Mayans
CiU
Maria Carmen Corpas Viñals
PPC
Josepa Rivas Gimeno
ERC
Ramon Domenich Puyol
Assemblea Local de la Creu Roja
Antoni Roy Recoder
Associació Amics de la República Dominicana
Núria Gil Bou
Associació Anafa Los Amigos de Ziguinchor
Ana Maria Gómez Cantador
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí
Sheriff Jarjue
Associació Club Jama Kafo
Juju Sumundu
Associació Cultural Sabusire
Francesc Vea Castells
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
Joaquim Montserrat Bartra
Associació d'Amics del Bisbe Joan Godayol
Joaquim Tarragó Roqueta
Associació Haribala
Michel Badji
Associació Planeta
Abdoule Kabba
Associació  Sandanga
Jaume Bruguera Castellnou
Coral Primavera per la Pau

El 2 de juliol de 1996 es va constituir el Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
amb l’objectiu de fer de Mataró una ciutat oberta al
món, mitjançant el treball compartit entre les ONG i
l’Administració dins l’àmbit de la solidaritat, que
permeti estrènyer les relacions Nord-Sud. Actualment
està format per:

Josep Sivilla Bosch
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró
Raquel Prados Fernández
Fundació Intermón Oxfam
Esteban Martínez Ruiz
Fundació Pau i Solidaritat
Jeroni Escoda Canals
Fundació Grup Tercer Món Mataró
Arturo Fernández Jaria
SED-Mataró
Xavier Manté Bartra
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 del Consell
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Adreça: C/ Concepció, 35-37, 1r  3a - 08302 Mataró
Dades de contacte: 93 268 14 96/Fax 93 310 57 28
a/e: acppbarcelona@acpp.com

Adreça: C/ Carreró, 43, 3r – 08301 Mataró
Dades de contacte: 667858019
a/e: anafaorg@hotmail.com

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

Assemblea de Cooperació
per la Pau

Assemblea local de la
Creu Roja
Adreça: C/ Energia, 11 - 08304 Mataró
Dades de contacte: 93 741 02 25/Fax 93 711 02 50

Entitat orientada a la prevenció i el socors, intervenció
en emergències, que també treballa en els següents
àmbits:
- Àmbit social: gent gran, malalts, discapacitats, etc.
- Àmbit de cooperació internacional.
- Àmbit de medi ambient.
- Protecció civil.

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 Catalana d'Amics
del Poble Saharauí
(Acaps-Mataró)
Adreça: Casal de Joves de la plaça d’Espanya, 1 -
08304 Mataró
Dades de contacte: 93 755 13 04  /  636667852

És una entitat cultural formada en principi per
immigrats. Actualment té socis de totes les ètnies i
de diferents països. Seu social a Mataró, pública,
oberta a tothom. Actualment està treballant en 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 a les activitats de la
ciutat de la nostra comunitat i viceversa.
- Fomentar el dret a la immigració.

Associació Club Jama Kafo
Adreça: C/ Josep Montserrat Cuadrada, 31
08303 Mataró
Dades de contacte: 93 799 61 75  /  93 796 13 57
a/e: jamakafo@yahoo.es

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

Associació Anafa Los
Amigos de Ziguinchor

Associació Cultural Sabusire
Adreça: C/ Queralbs, 26, baix 1a – 08303 Mataró
Dades de contacte: 93 536 22 85  /  630 253 227
a/e: 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.
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Adreça: Plaça de Santa Anna, 1 – 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 755 11 22/ fax 93 790 65 65
a/e: aaepsenegal@escolapia.net

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 de
l’Escola Pia al Senegal

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

Associació d’Amics del
Bisbe Joan Godayol
Adreça: C/ Fortuny, 19-21 - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 790 13 38 /Fax 93 790 77 93

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 dalits, mitjançant projectes: construcció
d’habitatges per a famílies sense mitjans, etc.

Associació Haribala
Adreça: C/ Bonaire, 25  - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 790 38 73 (tel. i fax)
a/e: haribala@haribala.org

Associació Planeta

Associació que està formada per persones d’origen
subsaharià i català principalment, que treballa projectes
de cooperació a Oussouye a través de la contrapart
local, l’associació AJAEDO. Els seus objectius són:
- Treballar la sensibilització.
- Treballar la convivència.
- Treballar en l’àmbit de la cooperació.
- Donar a conèixer el servei que ofereix la ciutat.

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

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

Coral Primavera per la Pau
Adreça: C/ Nou, 11 - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 755 15 92/Fax 93 790 69 13
a/e: info@primaveraperlapau.org

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

Federació d'Associacions de
Veïns de Mataró
Adreça: C/ Nàpols, 18 A, baix - 08303 Mataró
Dades de contacte: 93 757 66 02/Fax 93 757 66 02
a/e: favmata@confavc.org

Organització no governamental dedicada a la cooperació
per al desenvolupament i a l’ajuda humanitària que
treballa des de 1956 per eradicar la pobresa de les
poblacions més 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.

Fundació Intermon Oxfam
Adreça: C/ Roger de Llúria, 15 - BARCELONA
Dades de contacte: 93 796 25 84  /  93 482 07 00
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La Fundació Josep Comaposada és una entitat cultural
privada amb personalitat jurídica pròpia i sense afany
de lucre, que forma part de l’ugetisme català i que té
per finalitat promoure la formació, la cultura sindical
i la cooperació internacional entre la classe treballadora.
Dins el camp de la cooperació internacional, el seu
objectiu és promoure la participació activa i solidària
dels treballadors i les treballadores en l’extensió plena
dels drets humans i sindicals a tot arreu.

Fundació Josep
Comaposada
Adreça: Pl. de les Tereses, 17 – 08302 Mataró
Dades de contacte: 93 790 44 46  /  93 412 13 27
Fax 93 755 10 17

Fundació Pau i
Solidaritat
Adreça: C/ Castaños, 120 - 08302 Mataró
Dades de contacte: 93 741 53 40/Fax 93 757 80 54

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 (CC.OO. de Catalunya).
El seu principal objectiu és cooperar amb organitzacions
sindicals i organitzacions populars d’arreu del món,
com un element més de les accions adreçades a la
transformació de les societats i a la construcció d’un
nou model mundial de relacions socioeconòmiques.

Adreça: C/ Barcelona, 50 - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 796 00 87 (tel. i fax)
a/e: gruptercermon@suport.org

És una entitat que es va constituir l’any 2001 i que
es va legalitzar a final del 2003. La formen ciutadans
que han vingut del poble de Sandanga i els seus
objectius són:
 - La promoció i el reconeixement dels drets humans
de les persones immigrades.
 - Donar a conèixer la realitat del poble de Sandanga.
 - Desenvolupar projectes de cooperació per millorar
les condicions de vida dels habitants del poble
de Sandanga.

Associació d’Ajuda
Cultural Sandanga
Adreça: Avinguda Gatassa, 115, 5è, 4a
Dades de contacte: 93 536 20 68/Fax 93 799 83 08

Té per 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.

Associació d’Amics de
la República Dominicana
per al Desenvolupament
dels Pobles
Adreça: C/ Sant Josep, 18 - 08302-Mataró
Dades de contacte: 670993734 / 93 753 18 29
Fax 93 753 08 17

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

Fundació Grup Tercer
Món Mataró Sed-Mataró - Solidaritat,

Educació i
Desenvolupament
Adreça: C/ La Riera, 184 – 08304-Mataró
Dades de contacte: 93 755 48 60/Fax 93 755 48 61
a/e: valldemia@maristes.net

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 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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