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PRESENTACIÓ / 

La justícia com a objectiu

Al llarg de les deu edicions que han precedit aquesta 
Nit de la Solidaritat hem pogut fer balanç del treball 
impulsat pel Consell Municipal de Solidaritat i Coope-
ració Internacional. Treball que ha estat molt intens i 
profitós. Projectes arreu del món, ajut d’emergència ar-
ran de catàstrofes naturals, intercanvi d’experiències, 
aprenentatge mutu. A poc a poc s’ha anat teixint una 
sòlida xarxa de complicitats i de solidaritat entre admi-
nistracions, entitats i persones. Una xarxa que arriba de 
tota la ciutat i que  impregna els nombrosos projectes 
que, d’una manera o altra, porten el segell de Mataró, 
ciutat solidària.

Al llarg de tots aquests anys hem tingut ocasió, amb 
motiu d’aquesta Nit de la Solidaritat, d’escoltar les ex-
periències i les opinions de persones amb criteri i auto-
ritat moral. Persones diverses, de vàlua i coneixements 
innegables. Totes elles han coïncidit en la necessitat 
de vincular desenvolupament socioeconòmic a llibertat 
i a respecte als drets humans. A democràcia, en defi-
nitiva.

Els recents fets de Myanmar, l’antiga Birmània, han 
posat una vegada més en absoluta evidència aquesta 
necessitat. La manca de llibertats del règim dictatori-
al del govern birmà està provocant encara més dolor i 
patiment a una població indefensa i innocent. Ens cal, 
doncs, treballar en el doble vessant, econòmic i polí-
tic, per procurar que, juntament amb l’ajut solidari que 
ha de permetre la millora de les condicions de vida, 
arribin també els canvis institucionals imprescindibles 
per garantir  les llibertats polítiques en el marc d’un 
estat de dret i democràtic. Un estat que permeti que 
els ciutadans i les ciutadanes hi puguin gaudir d’unes 
condicions de vida dignes. 

Si les entitats treballen per a les persones i al marge 
dels condicionants polítics, les institucions polítiques 
internacionals responsables ho han de fer, i de forma 
decidida, per crear les condicions necessàries que ga-
ranteixin la pau, la llibertat i el respecte dels drets hu-
mans. 

Causes diferents però lligades de forma inseparable en 
el mateix objectiu de la justícia en el món.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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Som solidaris, som agents de pau.

A Mataró, la feina conjunta de les entitats de soli-
daritat i cooperació amb l’Ajuntament ens demos-
tra que som un model de municipi solidari i que la 
solidaritat, construïda mitjançant els projectes de 
desenvolupament, és un importantíssim agent de 
pau. La pau com a finalitat.

L’any 2007 ha estat el primer any complet en el 
qual s’ha pogut dur a la pràctica el Pla director 
aprovat el 2006, fet conjuntament  entre tots els 
agents que participen en la promoció de la solida-
ritat i la cooperació internacional a Mataró, i dins 
el millor espai, el Consell Municipal de Solidaritat 
i Cooperació.

Hem demostrat com a ciutat que som capaços d’in-
corporar als nostres plans d’actuació polítiques de 
foment al desenvolupament dels països del sud, i 
els hem donat categoria de política estructural de 
govern. Com a millor prova tenim el nou acord de 
govern, en el qual es renova el compromís d’apor-
tar l’1% dels ingressos propis de l’Ajuntament a les 
polítiques de solidaritat i cooperació. És el reconei-
xement del valor afegit que dóna la cooperació local 
que ha fet un esforç importantíssim per millorar la 
seva qualitat i eficàcia.

Aquests són els nous reptes: millorar la qualitat i 
l’eficàcia per ser els millors agents de pau.

Les entitats, més enllà de la feina que es fa des 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
han de seguir avançant en l’aplicació de sistemes 
de seguiment i avaluació dels projectes de coopera-
ció descentralitzada que permetin compartir amb la 
ciutadania indicadors mesurables dels processos de 
gestió dels projectes locals de cooperació.

Si avancem en aquesta especialització de la coope-
ració descentralitzada pública local, obligarem els 
governs locals dels països en vies de desenvolupa-
ment a aportar contraparts oficials que siguin de la 
seva competència i responsabilitat.

Els municipis haurien de participar en el lideratge 
dels processos de desenvolupament del seu territo-
ri, de manera que ajudin a crear les condicions per 
a un desenvolupament personal i col·lectiu soste-
nible, democràtic, durable en el temps, equitatiu 
amb els receptors i, a mig i llarg termini, promotor 
de la construcció i perdurabilitat de la pau en el seu 
territori.

Carlos Fernández Baez
Conseller delegat de Participació Ciutadana
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La construcció de la pau després d’un conflicte

La construcció de la pau després d’un conflicte és 
una  tasca que inevitablement ha de ser contempla-
da i desenvolupada a llarg termini.

Una de les icones més elementals de les guerres és 
l’evidència que en poques hores resulta senzill de 
destruir allò que ha costat molts anys de construir 
i, fins i tot en molts casos resulta del tot impossible 
de reconstruir,  ja sigui a nivell físic(edificis, indús-
tries, infraestructures), o bé psíquic i moral de la 
població. 

La guerra de Bòsnia (1992-95) va causar la mort de 
centenars de milers de persones, una xifra superior 
de ferits i mutilats, més de 28.000 nens i nenes 
orfes, es van destruir milions de cases i pràctica-
ment va desaparèixer la totalitat de la producció 
industrial.

Refer tot això és, doncs,  una feina llarga i comple-
xa, i de ben segur que els que van viure la guerra 
essent encara uns infants o fins i tot aquells que 
encara no havien nascut seran els qui un dia tindran 
la responsabilitat de mantenir la pau i eliminar i 
corregir les causes i conseqüències del conflicte.

Per aquesta raó la Fundació OBRAZOVANJE GRADI 
BIH (Reconstruïm Bòsnia amb l’Educació) presta 
una atenció especial en la formació i l’educació 
dels joves. Entenent que la construcció de la pau 
un dia serà a les seves mans. En cas contrari, les 
dinàmiques fruit de les desestructuracions socials, 
econòmiques i polítiques que segueixen les guerres 
acaben inevitablement per esdevenir endèmiques.

Aconseguir que els joves i nens que han crescut en 
zones de conflicte evolucionin cap a un món amb 
un futur econòmic i social viable o es mantinguin 
en espais on l’odi interètnic, polític o religiós faci 
impossible la reconciliació depèn en la majoria de 
casos de la capacitat de crear les estructures ne-
cessàries per a una formació i accés a la cultura i al 
lleure adequats.

La construcció de la pau és, doncs,  un objectiu 
complex i de llarga durada i que d’una manera o 
altra tots en som responsables.

Jovan Divjak
Director executiu de la Fundació Reconstruïm
Bòsnia amb l’Educació



Catalunya
Campanya per a la reforma del sistema d’instituci-
ons internacionals als municipis catalans.

Programa de Televisió “Solidària”-2007.

Edició i difusió del documental “Esperanza”

Migracions i desenvolupament 2007

Fundació UBUNTU.
Subvenció: 500,00 e

Vilafranca TV
Subvenció: 3.000,00 e

Fundació Pau i Solidaritat i Fundació 
Josep Comaposada
Subvenció: 3.000,00 e

Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament.
Subvenció: 4.560,00 e

Senegal

Cuba

Perú

Equador

Suport al proveïment d’aigua potable i al rellança-
ment d’activitats agropastorals a Kassa.

Suport al desenvolupament de l’agricultura urbana 
al municipi Pedro Betancourt, Matanzas

Promoció i desenvolupament integral per a la po-
blació de San Gabán i les seves comunitats.

Resposta als efectes del terratrèmol al Perú:
Fase de reconstrucció.

Sembra de cacau i recuperació del sòl 
a Sucumbios.

Construcció i funcionament d’un centre social i co-
munitari a Kabrousse.

Reconstrucció de l’escola d’ensenyament primari 
d’Affiniam-Ziguinchor.

Construcció d’un pou, distribució d’aigua i produc-
ció hortícola a Sandaga.

Assoc. Planeta/AJAEDO.
Subvenció: 82.234,11 e

Casal d’Amistat amb Cuba de Barcelona 
“José Martí”.
Subvenció: 4.125,00 e

Assoc. d’Amics del Bisbe Joan Godayol/Parr. 
Nuestra Señora de San Gabán.
Subvenció: 58.794,56 e

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Subvenció: 12.000,00 e

Creu Roja/Cruz Roja Ecuatoriana
Subvenció: 11.680,68 e

Assoc. d’Amics de l’Escola Pia al Senegal/
Education Solidaire.
Subvenció: 91.246,98 e

Assoc. ANAFA-Los Amigos de Ziguinchor/ADA.
Subvenció: 6.909,31 e

Assoc. d’Ajut Social i Cultural al 
Senegal Sandaga. 
Subvenció: 39.835,12 e



Mataró

Índia

Cicle d’activitats educatives i de sensibilització per 
la Pau i la cooperació 2007.

Construcció, manteniment i funcionament d’un cen-
tre d’acollida de nens al districte de Kurnool.

Programa anual del Centre de Solidaritat i Coopera-
ció “La Peixateria”.

Colònies infantils sahrauís 2007 / Caravana Catala-
na pel Sàhara 2007.

Projecte ciutadania global:el compromís actiu per a 
la creació d’un món més just.

Campanya Mà Oberta 2007 
La Festa de la Solidaritat a Mataró.

Assemblea de Cooperació per la Pau
Subvenció: 6.000,00 e

Haribala- Assoc. per a la Col·laboració 
i Desenvolupament del Tercer Món/As. 
de voluntaris de Kurnool
Subvenció: 32.146,38 e 

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró
Subvenció: 7.000,00 e

Assoc. Catalana d’Amics del Poble Saharauí 
Subvenció: 9.015,18 e

Fundació Intermón Oxfam 
Subvenció: 2.500,00 e

Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED) 
Subvenció: 2.000,00 e

Gàmbia

Afganistan

Territoris Palestins ocupats

Nicaragua

Mèxic

República Dominicana

NAAFA-Equipament per a l’Hospital de Banjul.

Millora de les condicions educatives i de vida de 
nenes i nens a zones rurals de l’Afganistan.

Defensa i assessorament a la població de Jerusalem 
Est amenaçada per les demolicions d’habitatges.

Institut d’habilitació i capacitació tècnica-Ihfocatt.

Resposta als efectes de d’huracà Fèlix a la RAAN de 
Nicaragua:fase de reconstrucció.

Agenda Llatinoamericana 2008-Projecte de 
campanya 2007.

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

Construcció d’una residència d’estudiants 
a Santo Domingo Este.

Assoc. Club Jama Kafo/Assoc. 
Musu Kafo/Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears.
Subvenció: 4.751,99 e

ASDHA/HAWCA
Subvenció: 9.625,00 e

Assemblea de Cooperació per la Pau
Subvenció: 11.000,00 e

Fundació Josep Comaposada
Subvenció: 4.400,00 e

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

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 10.000,00 e

Creu Roja/Cruz Roja equatoriana
Subvenció: 77.291,34 e

Assoc. Amics de la República Dominicana per al 
desenvolupament dels poble.
Subvenció: 31.383,10 e
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Resum de projectes de 
cooperació
Suport al proveïment d’aigua potable i al rellança-
ment d’activitats agropastorals a Kassa.

Construcció i funcionament d’un centre social i co-
munitari a Kabrousse.

Reconstrucció de l’escola d’ensenyament primari 
d’Affiniam-Ziguinchor.

Construcció d’un pou, distribució d’aigua i produc-
ció hortícola a Sandaga.

NAAFA-Equipament per a l’Hospital de Banjul.

Promoció i desenvolupament integral per a la po-
blació de San Gabán i les seves comunitats.

Enfortiment de les capacitats organitzatives, pro-
ductives i educatives de les dones de MUSA.

País: Senegal
Entitat promotora: Assoc. Planeta/AJAEDO.
Subvenció: 82.234,11 e

País: Senegal
Entitat promotora: Assoc. d’Amics de l’Escola Pia 
al Senegal/Education Solidaire.
Subvenció: 91.246,98 e

País: Senegal
Entitat promotora: Assoc. ANAFA-Los Amigos de 
Ziguinchor/ADA.
Subvenció: 6.909,31 e

País: Senegal
Entitat promotora: Assoc. d’Ajut Social i Cultural 
al Senegal Sandaga.
Subvenció: 39.835,12 e

País: Gàmbia
Entitat promotora: Assoc. Club Jama Kafo/Assoc. 
Musu Kafo/Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i Balears.
Subvenció: 4.751,99 e

País: Perú
Entitat promotora: Assoc. d’Amics del Bisbe Joan 
Godayol/Parr. Nuestra Señora de San Gabán.
Subvenció: 58.794,56 e

País: Mèxic
Entitat promotora: Fundació Privada Grup Tercer 
Món/Mataró/La Selva/MUSA
Subvenció: 77.291,34 e

Construcció, manteniment i funcionament d’un cen-
tre d’acollida de nens al districte de Kurnool.

Construcció d’una residència d’estudiants a Santo 
Domingo Este.

Campanya per a la reforma del sistema d’instituci-
ons internacionals als municipis catalans.

Sembra de cacau i recuperació del sòl 
a Sucumbios.

Edició i difusió del documental “Esperanza”.

Defensa i assessorament a la població de Jerusalem 
Est amenaçada per les demolicions d’habitatges.

Millora de les condicions educatives i de vida de 
nenes i nens a zones rurals de l’Afganistan.

País: Índia
Entitat promotora: Haribala- Assoc. per a la Col-
laboració i Desenvolupament del Tercer Món/As. 
de voluntaris de Kurnool
Subvenció: 32.146,38 e 

País: República Dominicana
Entitat promotora: Assoc. Amics de la República 
Dominicana per al desenvolupament dels poble.
Subvenció: 31.383,10 e

País: Catalunya
Entitat promotora: Fundació UBUNTU.
Subvenció: 500,00 e

País: Equador
Entitat promotora: Creu Roja/Cruz Roja 
Ecuatoriana
Subvenció: 11.680,68 e

País: Catalunya
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat i 
Fundació Josep Comaposada
Subvenció: 3.000,00 e

País: Territoris palestins ocupats
Entitat promotora: Assemblea de Cooperació
per la Pau
Subvenció: 11.000,00 e

País: Afganistan
Entitat promotora: ASDHA/HAWCA
Subvenció: 9.625,00 e
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Agenda Llatinoamericana 2008-Projecte de 
campanya 2007.

Institut d’habilitació i capacitació tècnica-Ihfocatt.

Programa de Televisió “Solidària”-2007.

Suport al desenvolupament de l’agricultura urbana 
al municipi Pedro Betancourt, Matanzas

Migracions i desenvolupament 2007

País: Catalunya / Nicaragua
Entitat promotora: Comissió de l’Agenda Llatinoa-
mericana Mundial
Subvenció: 10.000,00 e

País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Josep Comaposada
Subvenció: 4.400,00 e

País: Catalunya
Entitat promotora: Vilafranca TV
Subvenció: 3.000,00 e

País: Cuba
Entitat promotora: Casal d’Amistat amb Cuba de 
Barcelona “José Martí”
Subvenció: 4.125,00 e

País: Catalunya
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.
Subvenció: 4.560,00 e

Campanyes d’emergència

Resposta als efectes del terratrèmol al Perú:
Fase de reconstrucció.

Resposta als efectes de d’huracà Fèlix a la RAAN de 
Nicaragua:fase de reconstrucció.

País: Perú
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.
Subvenció: 12.000,00 e

País: Nicaragua
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament
Subvenció: 9.000,00 e

Resum de projectes de 
sensibilització
Cicle d’activitats educatives i de sensibilització per 
la Pau i la cooperació 2007.

Programa anual del Centre de Solidaritat i Coopera-
ció “La Peixateria”.

Colònies infantils sahrauís 2007 / Caravana Catala-
na pel Sàhara 2007.

Projecte ciutadania global:el compromís actiu per a 
la creació d’un món més just.

Campanya Mà Oberta 2007 
La Festa de la Solidaritat a Mataró.

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

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

País: Mataró
Entitat promotora: Assoc. Catalana d’Amics del 
Poble Saharauí (ACAPS-Mataró)
Subvenció: 9.015,18 e

País: Mataró
Entitat promotora: Fundació Intermón Oxfam 
Subvenció: 2.500,00 e

País: Mataró
Entitat promotora: Solidaritat, Educació, Desen-
volupament (SED) 
Subvenció: 2.000,00 e
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SUPORT AL PROVEÏMENT 
D’AIGUA POTABLE I AL 
RELLANÇAMENT D’ACTIVITATS 
AGROPASTORALS A KASSA
Entitat promotora: ASSOCIACIÓ PLANETA / ASSOCIA-
TION DES JEUNES AGRICULTEURS ET ELEVEURS 
DU DEPARTEMENT D’OUSSOUYE (AJAEDO).
País: Senegal
Cost total del projecte: 950.563,98 e
Aportació de l’Ajuntament: 82.234,11 e

El departament d’Oussouye se situa al sud occidental 
de la regió de Ziguinchor (Casamance). És el departa-
ment 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 agríco-
les), el fet que les valls es tornen cada dia més farino-
ses 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, contem-
pla, 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’al-
tra, iniciar un desenvolupament sostenible, gràcies a 
l’agricultura de reg. En aquest sentit, es preveu pro-
veir 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 desenvolu-
par 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 bi-
ològic. 

Durant l’any 2007 s’han organitzat, dins el marc del 
projecte, tallers de reflexió sobre el funcionament d’exe-
cució, recerca de nous col·laboradors, integració a les 
xarxes d’organització nacionals i regionals,reclutament 
de personal qualificat.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ /  

CONSTRUCCIÓ I FUNCIONA-
MENT D’UN CENTRE SOCIAL I 
COMUNITARI A KABROUSSE
Entitat promotora: ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCO-
LA PIA AL SENEGAL / EDUCATION SOLIDAIRE
País: Senegal
Cost total del projecte: 200.753,99 e 
Aportació de l’Ajuntament: 91.246,98 e

L’Escola Pia treballa al Senegal fa prop de 40 anys i ha 
concentrat sempre les seves intervencions en l’àmbit 
de la formació i l’educació. A la Casamance on es va 
establir en primer lloc, els escolapis han dut a terme 
moltes accions per a la dinamització comunitària, la 
creació d’entitats de joves entorn de projectes produc-
tius, la creació d’espais de formació i d’educació per a 
joves, etc.

El projecte és la consolidació d’aquesta línia de tre-
ball en el camp de la formació i l’educació i té com 
a objectiu resoldre el problema de la manca d’estruc-
tures comunitàries que facilitin activitats de formació, 
d’educació i de lleure per als joves i adults del depar-
tament d’Oussouye.

Kabrousse té una població d’uns 10.000 habitants dis-
tribuïts en tres veïnats. El projecte a realitzar preveu la 
construcció d’un centre dotat de tres espais interrela-
cionats: un espai d’educació, un espai de relació i un 
de participació.

Les activitats del centre tindran com a finalitat:

• El desenvolupament d’un esperit comunitari en el 
si de la població de Kabrousse.

• La creació d’un lloc de trobada i de realització d’ac-
tivitats per a les entitats de la zona.

• La realització de cursos d’alfabetització en llengües lo-
cals.

• L’organització dels productors de la zona en cooperati-
ves.

• La realització de cursos de reforç escolar per als 
nens i nenes de Kabrousse.

• La realització d’accions orientades a la cultura de la 
pau.

• La realització d’activitats extraescolars per als joves 
i infants de la zona.

L’any 2007 s’ha procedit a la parcel·lació del terreny 
i en la construcció dels fonaments del futur Centre. 
Posteriorment l’Associació Amics de l’Escola Pia al Se-
negal juntament amb Education Solidaire concretaran 
el sistema de funcionament del Centre.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

RECONSTRUCCIÓ DE 
L’ESCOLA D’ENSENYAMENT 
PRIMARI D’AFFINIAM-ZI-
GUINCHOR
Entitat promotora: ASSOCIACIÓ ANAFA LOS AMIGOS 
DE ZIGUINCHOR / ADA
País: Senegal
Cost total del projecte: 81.445,00 e
Aportació de l’Ajuntament: 6.909,31 e

L’Associació ANAFA és una entitat mixta integrada per 
ciutadans immigrants i persones autòctones. Treballa 
en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat internacio-
nal, tot fent accions a Senegal, concretament a la zona 
de Casamance, molt castigada pel conflicte bèl·lic des 
de fa més de 20 anys.

A Affiniam, poble de 5.000 habitants, ANAFA i ADA 
concentren les seves accions per ajudar a reconstruir 
l’escola primària en estat ruïnós. Affiniam només comp-
ta amb aquesta escola primària, que té una capacitat 
d’acollida molt limitada en un entorn on les famílies no 
poden pagar els estudis pels seus fills.

El projecte pretén la rehabilitació de l’escola primà-
ria i la seva extensió per garantir l’escolarització dels 
infants i joves d’Affiniam i els pobles de les rodalies. 
L’objectiu és construir més aules i rehabilitar les exis-
tents per garantir la seguretat dels alumnes i docents, 
per una banda, i per l’altra, aconseguir l’escolarització 
de la majoria dels nens i nenes de la comunitat rural 
d’Affiniam. A més, el projecte preveu la construcció 
d’un pou dintre del recinte de l’escola per facilitar el 
subministrament d’aigua a l’establiment.

A l’any 2007, una delegació de l’entitat es va desplaçar 
a Affiniam per reunir-se amb el cap del poble i els seus 
consellers, amb l’Associació de dones, amb els savis 
ancians i amb ADA amb el qual es va informar a tota la 
població de la marxa del projecte.

El projecte compta amb la participació de la població 
d’Affiniam. Els pares dels alumnes de l’escola han par-
ticipat en les obres de reconstrucció del centre, sota la 
supervisió del cap de l’obra de l’empresa contractada.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

CONSTRUCCIÓ D’UN POU, 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA I 
PRODUCCIÓ HORTÍCOLA A 
SANDAGA
Entitat promotora: ASSOCIACIÓ D’AJUT SOCIAL I CUL-
TURAL AL SENEGAL SANDAGA
País: Senegal
Cost total del projecte: 323.678,20 e
Aportació de l’Ajuntament: 39.835,12 e 

L’any 2006 l’Ajuntament de Mataró va organitzar un 
curs de cooperació al codesenvolupament coordinat pel 
Fons Català. El curs s’adreçava especialment al col-
lectiu immigrant organitzat de la ciutat. L’objectiu prin-
cipal consistia en la possibilitat de formular una pro-
posta de treball amb algun grup d’immigrants. Aquest 
projecte és el resultat d’aquest curs i implica l’Associ-
ació d’Ajut Social i Cultural al Senegal “ Sandaga” , 
que aplega persones procedents del poble de Sandaga, 
situat al sud del Senegal, a la regió de Kolda.

Sandaga, com tota la regió de Kolda, té condicions me-
diambientals favorables per al cultiu d’hortalisses. Però 
la zona es caracteritza per una estació seca que dura 
vuit mesos que provoca que els pous se sequin i que 
les poblacions tinguin dificultats de subministrament 
d’aigua. L’agricultura és la principal font d’ingressos de 
les poblacions i constitueix un 85% de les rendes de 
les famílies.

En aquest projecte, que s’executarà amb la coordina-
ció tècnica d’AFDEC (Association pour la Formation, 
le Développement Culturel de la Région de Kolda) se 
centra en la construcció d’un pou i l’habilitació d’una 
superfície de 16 Ha. pel desenvolupament d’activitats 
agrícoles. El projecte, a més, preveu l’equipament del 
pou per garantir la distribució d’aigua potable al poble 
i la construcció de 60 dipòsits d’aigua en el perímetre 
de regadiu.

A banda de les infraestructures previstes, es preveu in-
cidir en altres àmbits necessaris, com la formació i la 
capacitació de l’entitat, contrapart natural dels immi-
grants, Association Soninkara pour le Développement 
du Village de Sandaga, la millora de la producció agrí-
cola de la zona, la introducció dels cultius de regadiu, 
etc.

Durant l’any 2007 s’ha signat un conveni entre les 
dues associacions per concretar els compromisos du-
rant l’execució dels projectes. Aquest any 2007 s’ha 
construït el pou previst.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

NAAFA-EQUIPAMENT PER A 
L’HOSPITAL VICTÒRIA DE BANJUL
Entitat promotora: ASSOCIACIÓ CULTURAL JAMA 
KAFO / ASSOCIACIÓ MUSU KAFO / ACADÈMIA DE 
CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I BALEARS 
(FILIAL MARESME) 
País: Gàmbia
Cost total del projecte: 149.336,50 e 
Aportació de l’Ajuntament: 4.751,99 e 

Gàmbia és un dels països d’Àfrica que té greus man-
cances en diferents sectors, fet que provoca una im-
portant migració de les zones rurals a les grans ciutats 
com Banjul on els gambians intenten trobar la manera 
de sortir de la seva precarietat diària.

Banjul és, per tant, una ciutat que contínuament està 
acollint ciutadans i ciutadanes, als quals ha d’oferir 
serveis bàsics com l’educació i sanitat però que, ma-
lauradament, com en moltes parts del món, no està ca-
pacitada per suportar i sovint es troba amb una manca 
de recursos bàsics per garantir aquests serveis.

En aquest sentit, la iniciativa que es presenta rau en 
l’equipament de l’Hospital Victòria de Banjul amb ma-
terial no fungible com són matalassos, lliteres, cadires 
de rodes… Aquests materials permetran de millorar el 
servei que podrà oferir aquest únic hospital públic de la 
capital de Gàmbia i incrementar la capacitat d’atenció 
als malalts.

D’altra banda aquest projecte preveu l’intercanvi de 
professionals. Dos professionals de l’Hospital de Mata-
ró es varen desplaçar a l’Hospital de Banjul i la segona 
fase preveu la vinguda de dos professionals a l’Hospital 
de Mataró. 

Aquesta acció és especialment important atès que sor-
geix de dues associacions d’africans residents a Mataró 
i que, malgrat ser actualment residents a Catalunya, no 
deixen de banda i pensen en la millora de la situació 
del seu país. Són els gambians i gambianes qui millor 
coneixen la realitat del seu país i qui poden difondre-la, 
tant amb la promoció de projectes de cooperació com 
amb la seva participació en accions de sensibilització. 
A través d’aquestes accions es possibilita conèixer al-
tres cultures de les persones amb les quals convivim i 
mostren la riquesa que suposa la diversitat. A més, les 
associacions d’africans tenen l’assessorament de l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears-
Filial del Maresme que col·laborarà en tot allò referent 
al sector sanitari (contactes per a l’adquisició dels ma-
terials a baix cost…). 
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

PROMOCIÓ I DESENVOLUPA-
MENT INTEGRAL PER A LA 
POBLACIÓ DE SAN GABÁN I 
LES SEVES COMUNITATS
Entitat promotora: ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL BISBE 
JOAN GODAYOL / PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES SAN GABÁN 
País: Perú
Cost total del projecte: 209.600,00 e
Aportació de l’Ajuntament: 58.794,56 e 

El projecte presentat es contempla 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 inte-
gral a les zones Yunga i Quechua.

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

• Casa-alberg: per a infants de famílies de baixos re-
cursos, de llars desestructurades o en situació de des-
nutrició extrema.

• Menjador popular: millorar la dieta dels infants en 
edat escolar, gent gran i adults amb problemes i cam-
perols que estiguin de pas.

• Granja: cria d’espècies menors.

• Tallers agroindustrials: tallers per a la producció de 
melmelades o confitures de pinya i papaia.

L’any 2006 es va constituïr l’entitat Musaq Illary, que 
serà la contrapart a la zona. Aquest projecte s’ha ampli-
at en el camp d’actuació a la població d’Olachea.

La Comunidad Campesina de Olachea, de mutu acord 
amb l’alcalde de la població, ha cedit els terrenys a 
l’entitat Musaq Illary per la construcció del centre.

L’any 2007 s’ha portat a terme la construcció de la 
cuina-menjador, els 4 “apartaments” de 4 habitacions 
cada un pels nois acollits i dues casetes, una per la 
família tutora i l’altra a disposició de les visites i/o vo-
luntaris. S’ha contractat un matrimoni com a tutors res-
ponsables de la Casa d’acollida. S’ha comprat una casa 
en bon estat dintre del poble per ubicar-hi un menjador 
obert al públic i el punt de venda del productes que ells 
puguin produir.

S’ha anat moblant i s’ha construït la paret-tanca de la 
resta del solar. El 31 de juliol de 2007 es va inaugurar 
les construccions amb presència d’una representació 
de l’Associació Amics del Bisbe Joan Godayol. 
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

ENFORTIMENT DE LES 
CAPACITATS ORGANITZATIVES, 
PRODUCTIVES I EDUCATIVES DE 
LES DONES DE MUSA
Entitat promotora: FUNDACIÓ PRIVADA GRUP TER-
CER MÓN – MATARÓ / MUSA A.C. – ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES DE LA UNIÓN DE EJIDOS DE LA SELVA
País: Mèxic
Cost total del projecte: 1.314.004,71 e 
Aportació de l’Ajuntament: 77.291,34 e 

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

En aquest sentit, es planteja com un projecte integral a 
llarg termini (2006-2010) com a resultat del compro-
mís expressat tant per la Fundació Grup Tercer Món com 
per l’Ajuntament de Mataró d’avançar en l’enfortiment 
dels vincles solidaris amb les contraparts responsables 
del projecte. D’altra banda, un treball de llarga durada 
incidirà molt positivament en el desenvolupament de 
les comunitats beneficiàries.El projecte preveu:

• Mantenir una estructura organitzativa estable de do-
nes que vetllin per les necessitats de les seves comu-
nitats davant les instàncies locals, estatals, federals 
i internacionals per millorar les condicions de vida i 
facilitar l’accés com a subjectes polítics en aquelles 
decisions que els afectin. 

• Augmentar els nivells d’educació i capacitació a tots 
els àmbits (líders organitzatius, tècnics comunitaris, 
membres i familiars) per elevar la capacitat d’auto-
nomia, autogestió i possibilitats de desenvolupament 
humà.

• Disposar de les eines de comunicació i informació 
necessàries per consolidar la identitat organitzativa.

• Projectes productius: fomentar els projectes produc-
tius com a eina econòmica que permeti d’obtenir in-
gressos dignes.

• Accedir als mitjans productius i de benestar social 
necessaris per millorar el seu nivell de desenvolupa-
ment a curt termini (impacte ràpid).

• Desenvolupar un sistema de crèdit i estalvi per:

• Fomentar l’estalvi com a estratègia de capitalització 
bàsica per al desenvolupament.

• Facilitar l’accés a crèdits (microcrèdit/crèdits produc-
tius) per tal que els beneficiaris siguin subjectes del 
seu propi desenvolupament.

• Orientar la construcció de relacions equitatives entre 
homes i dones per millorar els rols de la dona en la fa-
mília, en la comunitat, en l’organització, en el mercat, 
en l’àmbit polític. 
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

CONSTRUCCIÓ, MANTENIMENT 
I FUNCIONAMENT D’UN 
CENTRE D’ACOLLIDA PER A 
NENS AL DISTRICTE DE 
KURNOOL
Entitat promotora: HARIBALA – ASSOCIACIÓ PER A 
LA COL·LABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TER-
CER MÓN / ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE KUR-
NOOL
País: Índia
Cost total del projecte: 138.592,00 e
Aportació de l’Ajuntament: 32.146,38 e 

A l’Índia, malgrat que la llei prohibeix la discriminació 
per raons de casta, les persones sense casta o  dàlits 
es troben sovint en situació de marginació social, es-
pecialment 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 construcció del Centre permetrà garantir:

• Un sostre per als infants abandonats.

• Educació en els coneixements bàsics d’hàbits higiènics.

• Millorar les condicions alimentaries.

• Prevenció de les malalties i la salut.

L’any 2006 es va haver de variar el projecte inicial per 
adaptar-lo a les condicions climàtiques de la zona.

Durant l’any 2007 s’han finalitzat les obres de la 1a 
fase de la construcció dels fonaments, estructura, teu-
lada, etc. 

De cara a l’estiu del 2008 es té previst reprendre les 
obres de la 2a fase d’aquest Centre d’acollida que pre-
veu la finalització de la construcció.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

CONSTRUCCIÓ D’UNA 
RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A 
SANTO DOMINGO ESTE
Entitat promotora: ASSOCIACIÓ D’ AMICS DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA PER AL DESENVOLU-
PAMENT DELS POBLES
País: República Dominicana
Cost total del projecte: 69.800,00 e 
Aportació de l’Ajuntament: 31.383,10 e 

El projecte presentat té com a objectiu principal cons-
truir una residència estudiantil a Santo Domingo Este, 
amb una capacitat màxima de 80 places per poder 
donar allotjament a estudiants dominicans d’ambdós 
sexes que estan estudiant a la capital.

Els i les estudiants provenen de les zones rurals del 
país, són batxillers i no compten amb recursos econò-
mics per finançar-se l’educació superior. 

La residència, a més d’oferir un espai per a viure, tam-
bé vol ser un espai d’acompanyament a l’àmbit profes-
sional i humà d’aquests joves una vegada instal·lats a 
la ciutat.

Contribuint a la formació de grau superior d’aquests jo-
ves es contribuirà directament al desenvolupament de 
la República Dominicana, país amb moltes mancances.
Durant l’any 2007, la Fundación Pico Duarte de San-
to Domingo Este i l’Associaicó Amics de la República 
Dominicana han treballat el tema de la concreció dels 
terrenys on s’ha de construir la residència i la necessi-
tat de la signatura d’un conveni entre les dues entitats 
per tal de formalitzar els acords de les dues entitats pel 
desenvolupament del projecte. Es preveu que la signa-
tura del conveni sigui a principis de l’any 2008.

Durant aquesta any l’Associació Amics de la República 
Dominicana ha donat suport i ajuda en d’altres accions 
en aquest país com són les beques als estudiants de la 
Fundació i lliurament de material.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

CAMPANYA PER A LA 
REFORMA DEL SISTEMA D’INS-
TITUCIONS INTERNACIONALS 
ALS MUNICIPIS CATALANS
Entitat promotora: FUNDACIÓ UBUNTU
País: Catalunya
Cost total del projecte: 58.500,00 e 
Aportació de l’Ajuntament: 500,00 e 

Els reptes actuals de la humanitat, com ara l’eradicació 
de la pobresa i la construcció d’un món en pau entre 
d’altres, necessiten d’un marc democràtic real al món. 
Per això, des de l’any 2000, Ubuntu-Fòrum de Xar-
xes de la Societat Civil promou un procés de reforma 
profunda del sistema d’institucions internacionals per 
fer que esdevinguin un sistema realment democràtic, 
representatiu i just.

Per aconseguir que en aquest procés hi participin tots 
els actors de l’escena mundial (institucions internaci-
onals, diferents nivells de govern i societat civil en un 
sentit ampli), cal difondre i donar a conèixer la propos-
ta, fent-los partícips, sobretot per sensibilitzar l’opinió 
pública i aconseguir elaborar acords de la societat civil 
sobre les bases conceptuals i metodològiques d’aques-
ta reforma.

En la segona fase de la campanya, que està prevista 
entre l’any 2006 i 2009, es vol fer una incidència es-
pecial en la presència, difusió i recollida d’adhesions 
en els municipis de Catalunya, i concretament en els 
municipis on hi ha una especial sensibilitat en qüesti-
ons de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

En aquest sentit, es proposa la realització de tallers 
i activitats de debat, l’organització de conferències i 
presentacions a diversos municipis i la constitució de 
comitès locals per mantenir l’activitat de difusió de la 
campanya als municipis.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SEMBRA DE CACAU I 
RECUPERACIÓ DEL SÒL A 
SUCUMBIOS
Entitat promotora: CREU ROJA / CRUZ ROJA ECUA-
TORIANA / AJ. BADALONA / AJ. CERDANYOLA DEL 
VALLÈS
País: Equador
Cost total del projecte: 81.746,21 e 
Aportació de l’Ajuntament: 11.680,68 e 

La regió de General Farfán, província de Sucumbíos, és 
una regió d’agricultors. No obstant això, compta amb 
una feble organització de productors i un ineficient 
maneig productiu. Això ha fet que els rendiments que 
s’obtenen siguin per sota de nivells acceptables.

Des de la Junta Provincial de Sucumbíos de Cruz Roja 
Ecuatoriana, la qual treballa a la zona des de fa cinc 
anys, es va elaborar un Pla de desenvolupament local 
per a la parròquia General Farfán, amb la voluntat de 
poder establir una estratègia d’actuació a la zona es-
mentada, ja que és una de les més vulnerables de la 
província.

A través de l’esmenta’t Pla, així com d’identificacions 
posteriors més específiques, es va dissenyar aquesta 
actuació, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida 
de la població de la regió a través de quatre accions re-
lacionades entre si, les quals s’implementaran a través 
de diverses activitats durant 24 mesos.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

EDICIÓ I DIFUSIÓ DEL 
DOCUMENTAL “ESPERANZA” 
Entitat promotora: FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT I 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA
País: Catalunya
Cost total del projecte: 20.180,00 e 
Aportació de l’Ajuntament: 3.000,00 e 

Aquest projecte és una segona fase del projecte 1206-
Zona 0 de Drets Humans Laborals a les maquiles i l’es-
tratègia del sindicat de la Yu Jin a Nicaragua.

L’objectiu és acabar el procés d’edició del documental 
sobre la vida de les dones maquileres i la distribució 
d’aquest documental.

Es farà una àmplia difusió documental arreu de Cata-
lunya entre els treballadors i treballadores dels centres 
de treball, els delegats i delegades sindicals, amb una 
triple visió:

- Donar a conèixer la situació crítica dels drets humans 
laborals a les maquiles.
- Aportar elements d’anàlisi sobre la segmentació in-
ternacional del mercat de treball en l’actual context de 
globalisme econòmic.
- Enfortir el procés de presa de decisions sobre l’exigèn-
cia de la universalització dels drets humans laborals.

Es preveu l’edició de 2.000 còpies en DVD del docu-
mental “Esperanza”, l’edició de material imprès de 
difusió, fer vuit presentacions del documental a Cata-
lunya (quatre cada sindicat), i distribuir el documental 
a organismes internacionals especialitzats en matèria 
laboral.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

DEFENSA I ASSESSORAMENT 
A LA POBLACIÓ DE JERUSALEM 
EST AMENAÇADA PER LES 
DEMOLICIONS D’HABITATGES
Entitat promotora: ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ 
PER LA PAU / ISRAELI COMMITTEE AGAINST 
HOUSE DEMOLITION
País: Territoris palestins ocupats
Cost total del projecte: 72.448,89 e 
Aportació de l’Ajuntament: 11.000,00 e 

El projecte pretén defensar el dret fonamental de la po-
blació palestina a un habitatge enfront de les contínues 
i persistents violacions que, en forma de demolició de 
cases, practiquen amb motius polítics i fora de les se-
ves fronteres les autoritats israelianes a Jerusalem Est.

Amb aquest objectiu, l’ACCP i l’Israeli Committee 
Against House Demolitions (ICAHD) proposen la cre-
ació d’una Unitat d’Assistència Legal (UAL) que faci 
possible la tutela efectiva dels dret a un habitatge dig-
ne per mitjà de la interposició de recursos davant els 
tribunals israelians competents. Concretament, la UAL 
proveirà de defensa i assessorament en qüestions le-
gals a famílies palestines, l’habitatge dels quals està 
amenaçat per una ordre administrativa de demolició 
expedida pel ministeri de l’Interior Israelià o l’Ajunta-
ment de Jerusalem.

Aquesta unitat està formada per un coordinador legal 
i un equip d’advocats especialitzats en l’àmbit de la 
planificació urbanística i la defensa de casos de de-
molició d’habitatge que es contractaran en funció de 
la casuística.

La UAL impulsarà dos tipus d’accions legals pels seus 
beneficiaris. D’una banda, es representarà a 85 famíli-
es durant onze mesos amb la finalitat d’ajornar o anul-
lar l’enderrocament de les seves cases, en el marc dels 
processos d’apel·lació particulars. D’altra banda, un 
altre grup d’advocats de reconegut prestigi promourà 
recursos de principi contra decrets, reglaments i ordres 
municipals en el marc de processos d’apel·lació que 
afecten a situacions compartides per grups de ciuta-
dans palestins.

Finalment, amb l’objectiu d’incrementar l’impacta 
d’aquest projecte i perllongar els seus efectes més en-
llà de la seva finalització, es duran a terme una campa-
nya d’informació i una campanya de sensibilització. La 
primera s’adreçarà a 1.400 famílies palestines de Je-
rusalem est, a les quals es proveirà, a través de tríptics, 
anuncis a la premsa i dues taules rodones, d’informació 
relativa als seus drets civils i polítics i als procediments 
preceptius per a la defensa contra la demolició dels 
seus habitatges. La segona es dirigirà a sensibilitzar la 
societat israeliana i la comunitat internacional sobre 
la problemàtica de la demolició de cases de palestins. 
Aquesta campanya es concretarà en la publicació d’una 
revista especialitzada en drets humans i l’organització 
de dues conferències a Jerusalem i/o Tel Aviv, en les 
quals es preveu difondre els resultats del projecte.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

MILLORA DE LES CONDICIONS 
EDUCATIVES I DE VIDA DE 
NENES I NENS A ZONES 
RURALS DE L’AFGANISTAN
Entitat promotora: ASDHA / HAWCA
País: Afganistan
Cost total del projecte: 49.220,60 e 
Aportació de l’Ajuntament: 9.625,00 e 

El projecte té com a objectiu millorar les condicions 
educatives i de vida de les nenes i nens a la província 
de Samangan (Afganistan). De fet es tracta de la ter-
cera fase d’un projecte actiu. Durant la primera fase 
es va construir l’escola de Now Buloq per millorar les 
condicions educatives de nenes i nens d’aquest poble 
i les localitats del voltant. Durant la segona fase es va 
consolidar l’escola amb 280 alumnes i es va ampliar 
la formació a les mares i pares d’aquest alumnat i al-
tres adults (un total de 125 dones i 125 homes), tots 
analfabets. 

La tercera fase, que es proposa executar ara, inclou la 
millora de les infraestructures i dels recursos educatius 
a partir de l’habilitació d’una nova aula, la construcció 
d’una sala de reunions per al professorat i un magat-
zem per guardar els materials i equipaments escolars. 
També es pretén cobrir una part de les despeses de 
finançament del centre escolar.

El projecte també preveu millorar les condicions higi-
èniques i de salubritat de la població beneficiària. Per 
això, es proporcionaran medicines, articles d’higiene 
personal, roba i sabates a l’alumnat de l’escola, i se’ls 
impartiran classes d’educació en salut. D’altra banda, 
la manca d’una estructura sanitària bàsica, explica que 
el mateix centre disposarà d’una farmàcia bàsica amb 
material mèdic i medecines per donar una primera 
atenció bàsica. 
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

AGENDA LLATINOAMERICANA 
MUNDIAL 2008 – PROJECTE DE 
CAMPANYA 2007 
Entitat promotora: COMISSIÓ DE L’AGENDA LLATI-
NOAMERICANA MUNDIAL
País: Catalunya / Nicaragua
Cost total del projecte: 130.000,00 e 
Aportació de l’Ajuntament: 10.000,00 e 

L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa 
que té tres finalitats: ser una eina educativa, esdevenir 
una font d’informació i servir com a agenda.

L’Agenda s’edita a 30 països i es publica en 10 llen-
gües. 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 Llati-
noamèrica, 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, 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 convo-
catòria i una exposició, són els principals materials de 
suport editats.

Aquestes actuacions permeten donar suport a la Cam-
panya 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 cos-
tos d’edició de les agendes a Nicaragua i l’edició dels 
materials complementaris en castellà, per fer-los arri-
bar a grups i col·lectius més desfavorits de països com 
Nicaragua, Perú i possiblement la República Domini-
cana, 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 Llatino-
americana “La política s’ha mort...Visca la política!” 
va tenir lloc el divendres 26 d’octubre, al Foment 
Mataroní. L’acte va anar a càrrec del senyor Josep M. 
Terricabras, filòsof i director de la Càtedra Mora del 
Pensament Contemporani de la Universitat de Girona 
i el senyor Jordi Planas, de la Comissió de l’Agenda 
Llatinoamericana. L’acte va finalitzar amb l’actuació de 
la coral Primavera per la Pau.



/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN /30

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

INSTITUT D’HABILITACIÓ I CA-
PACITACIÓ TÈCNICA - IHFOCATT
Entitat promotora: FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA / 
FNT – FRENTE NACIONAL DE LOS TRABAJADORES
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 106.728,80 e
Aportació de l’Ajuntament: 4.400,00 e 

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

- Educació reglada que abasti els següents nivells: al-
fabetització, estudis de primària, secundària i formació 
tècnica.
- Formació tècnica modular, sociolaboral i sindical.

Aquest institut, amb seu a quatre poblacions de Nicara-
gua (Managua, Granada, Masaya i Boaco) formarà part 
de l’estructura de capacitació del FNT i del seu pla de 
formació nacional, dins del seu eix estratègic formatiu. 
L’objectiu principal serà facilitar als afiliats/ades del 
FNT, i especialment als TCP, mecanismes de formació 
sindical, acadèmica, vocacional i professional que els 
permeti conrear les seves potencialitats intel·lectuals i 
habilitats personals per a la millora de llurs condicions 
de treball. Això suposarà també l’increment dels seus 
ingressos derivats de l’activitat econòmica que desen-
volupen, i la possibilitat de crear microempreses, supe-
rant d’aquesta manera una de les causes directes de la 
pobresa mitjançant l’autogeneració de riquesa.

Per a les seves activitats formatives, l’IHFOCATT utilit-
zarà infraestructures externes a través del lloguer d’es-
pais educatius. La població beneficiària prevista és de 
480 treballadors/es al llarg del curs lectiu 2007.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

PROGRAMA DE TELEVISIÓ “SOLI-
DÀRIA” 2007
Entitat promotora: VILAFRANCA TV / AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
País: Catalunya
Cost total del projecte: 24.000,00 e 
Aportació de l’Ajuntament: 3.000,00 e 

El programa “Solidària” té per objectiu sensibilitzar la 
població i contribuir que més ciutadans i ciutadanes se 
sumin als projectes,activitats que les entitats, les insti-
tucions i les ONG duen a terme, per mitjà de la difusió 
de les activitats i tots els aspectes relacionats amb la 
solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

La durada de cada programa setmanal és de 20 minuts 
i recull totes les activitats solidàries d’interès local i 
general que es duen a terme pel que fa a la solidari-
tat i la cooperació al desenvolupament dels països més 
desfavorits. El programa s’estructura en tres parts: una 
agenda de solidaritat d’àmbit general de Catalunya, un 
reportatge i una entrevista relacionada amb el repor-
tatge.

Aquest objectiu es veurà reforçat per la distribució gra-
tuïta del programa per mitjà del circuït de televisions 
locals, via satèl·lit.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SUPORT AL DESENVOLUPA-
MENT DE L’AGRICULTURA 
URBANA AL MUNICIPI PEDRO 
BETANCOURT, MATANZAS
Entitat promotora: CASAL D’AMISTAT AMB CUBA DE 
BARCELONA “JOSÉ MARTÍ”
País: Cuba
Cost total del projecte: 101.301,80 e 
Aportació de l’Ajuntament: 4.125,00 e 

El projecte té com a objectiu millorar la dieta alimen-
tària de la població més vulnerable de la zona urbana 
i periurbana de Tres Consejos Populares del municipi 
Pedro Betancourt a la província de Matanzas, a par-
tir del desenvolupament de l’agricultura urbana com a 
font de producció d’aliments frescos i d’alt contingut 
vitamínic per a la població de la zona, coherent amb 
els hàbits de consum i els sistemes de producció i in-
tercanvi locals.

Les accions del projecte van dirigides a crear capacitats 
en productors i tècnics sobre tècniques d’agricultura 
sostenible a les entitats agrícoles urbanes per mitjà de 
la capacitació i l’extensionisme agrícola. La creació de 
capacitats tècniques té major impacte ja que garantirà 
que la població es beneficiï del projecte, en conclou-
re aquest, tindrà les eines necessàries i apropiades al 
medi per a pal·liar de forma local els problemes de cai-
re alimentari i elevar la qualitat de vida de la població.
Els beneficiaris directes són els 32 treballadors/es i fa-
miliars que treballen en els quatre horts organopònics 
proposats en el projecte. Els beneficiaris indirectes 
són els habitants dels Tres Consejos Populares on es 
contempla potenciar la producció d’hortalisses i con-
diments frescos: Pedro Betancourt (14.530 habitants), 
Bolodrón (6.520 habitants) i Comunidad Manolito 
(1.506 habitants).

El projecte s’ha concebut com un procés participatiu i 
amb enfocament de gènere. Cada grup d’agents es res-
ponsabilitzarà amb activitats específiques en cada fase 
del procés i interactuarà amb altres agents per contri-
buir al compliment de la resta de les activitats.

����

����



/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN / 33

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

MIGRACIONS I 
DESENVOLUPAMENT 2007
Entitat promotora: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT
País: Europa / Àfrica Subsahariana i Magrib
Cost total del projecte: 16.620,00 e 
Aportació de l’Ajuntament: 4.650,00 e 

El codesenvolupament, pel Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, és un dels tres principals eixos 
prioritaris de la seva acció. 

El codesenvolupament és un model alternatiu de co-
operació al desenvolupament, en el context d’una co-
operació descentralitzada, en què els immigrants or-
ganitzats són actors de desenvolupament en les seves 
societats d’origen i dinàmics en la construcció de la 
ciutadania en les societats d’acollida.

Es tracta, doncs, d’implicar els immigrants residents 
als països d’acollida en la cooperació amb les seves zo-
nes d’origen i sensibilitzar la societat sobre les causes 
profundes de les immigracions.

La cooperació en l’àmbit del codesenvolupament es 
treballa des de l’espai local i es concreta en quatre 
eixos principals:

• Promoure el debat i la reflexió sobre el vincle entre 
Migracions i Desenvolupament.

• Enfortir les capacitats de les associacions d’immi-
grants a Catalunya.

• Impulsar la creació i capacitació d’associacions de 
base de les comunitats d’origen.

• Promoure la participació dels immigrants / associacions 
d’immigrants en els espais de participació pública locals.

D’altra banda, també es potenciaran les trobades i reu-
nions d’àmbit internacional i estatal per donar a conèi-
xer l’eix de migracions i desenvolupament i les accions 
prioritàries treballant conjuntament amb l’àrea de polí-
tiques europees i relacions Institucionals.
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CAMPANYES D’EMERGÈNCIA / 

RESPOSTA ALS EFECTES DEL 
TERRATRÈMOL AL PERÚ: FASE 
DE RECONSTRUCCIÓ
Entitat promotora: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT
País: Perú
Cost total del projecte: Finançament obert 
Aportació de l’Ajuntament: 12.000,00 e 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
com a integrant del Comitè Català d’Ajut Humanitari i 
d’Emergència - CCAHE, inicià la campanya d’emergèn-
cia com a resposta als efectes del terratrèmol que va 
sacsejar el sud del Perú el 16 d’agost.

El terratrèmol afectà principalment les àrees de Pisco 
i Ica. La catàstrofe causà més de 500 morts, 1.500 
ferits i prop de 100.000 damnificats i fa palesos els 
greus problemes estructurals del Perú i les condicions 
de vulnerabilitat i pobresa en què viu la majoria de la 
població.

Després de les tasques d’actuació urgent en la primera 
fase d’emergència, en la qual van col·laborar institu-
cions i entitats de nostre país, calia fer un important 
esforç per a la construcció de la zona. En aquest sentit, 
la campanya s’inseria en el marc de reconstrucció pos-
termergent i s’orientà a pal·liar els efectes d’aquesta 
emergència dins la filosofia de reconstruir per trans-
formar.

L’objectiu de la campanya era crear un fons econòmic 
amb les aportacions dels ajuntaments i ens supramuni-
cipals per finançar projectes de reconstrucció.
Una part de l’ajut es canalitzà de forma conjunta a 
través de la convocatòria extraordinària oberta amb 
els organismes del Comitè Català d’Ajut Humanitari i 
d’Emergència –CCAHE. I una altra part, es canalitzà a 
través d’organitzacions locals del Perú amb les quals el 
Fons Català col·labora habitualment i que treballen di-
rectament amb les municipalitats afectades.En aquest 
sentit s’ha donat suport als següents projectes:

• Suport tècnic a les municipalitat afectades pel terra-
trèmol del Perú.

• Rehabilitació d’habitatges a la comunitat de San Isi-
dro de Taracachi.

• Rehabilitació d’habitatges a la comunitat Indio Ta-
camani.

• Promoció reconstrucció habitatges resistents a sis-
mes, suport a les autoritats i estratègia gestió de ris-
cos. Aquets projecte es porta a terme en el marc del 
Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència, amb 
coordinació amb l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament.
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CAMPANYES D’EMERGÈNCIA / 

RESPOSTA EFECTES D’HURACÀ 
FÈLIX A LA RAAN DE NICARA-
GUA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ.
Entitat promotora: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT 
País: Nicaragua
Cost total del projecte: Finançament obert 
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00 e 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ende-
gà una campanya d’emergència com a resposta als efec-
tes del pas d’huracà Fèlix per a la RAAN-Región Autóno-
ma Atlántico Norte de Nicaragua el 4 de setembre.

Atesa la gravetat de la crisi ocasionada per d’huracà, 
el representant del Fons Català a Centreamèrica es va 
traslladar, entre els dies 19 i 21 de setembre, a la Costa 
Atlàntica per avaluar la magnitud del desastre, reunir-
se amb diferents instàncies al municipi de Puerto Ca-
bezas per sistematitzar la informació actualitzada sobre 
el pas de l’huracà, i coordinar les possibles accions de 
reconstrucció i establir els mecanismes i els continguts 
de la campanya d’emergència que s’endegà.

Els municipis de la RAAN més afectats pel pas de 
d’huracà Fèlix van ser: Puerto Cabezas, Waspan, Prin-
zapolka, Rosita, Bonanza, i en menor mesura, Siuna.

La campanya s’insereix en el marc de reconstrucció 
postemergent i està orientada a pal·liar els efectes 
d’aquesta emergència dins la filosofia de reconstruir 
per transformar.

Els recursos recaptats es destinaran a accions concre-
tes incloses en el Pla de reconstrucció del govern muni-
cipal i que compta amb el suport d’altres instàncies.
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ / 

CICLE D’ACTIVITATS EDUCA-
TIVES I DE SENSIBIITZACIÓ 
PER LA PAU I LA COOPERACIÓ 
2007
Entitat promotora: ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER 
LA PAU (ACPP)
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 e 

L’objectiu principal del projecte és educar els joves de 
Mataró entre 12 i 16 anys en la cultura de la pau amb 
l’objectiu de contribuir a la seva formació com a perso-
nes amb consciència de ciutadania global i que pren-
guin part activa en el procés de transformació social del 
Nord i del Sud.

Per aconseguir aquest objectiu, s’ha realitzat una ac-
tuació global amb els joves de 12 a 16 anys de les 
diferents branques formatives presents en 6 escoles 
de secundària al voltant de l’educació per la pau, en 
el marc de la nostra estratègia d’educació en valors, 
en el municipi de Mataró durant el curs escolar 2006-
2007.

Per treballar la PAU a l’aula amb els alumnes de pri-
mer i segon cicle de secundària, s’utilitza el cinema 
(pel·lícules, documentals, etc.), com a punt de partida 
per iniciar el debat i la reflexió. Les sessions es com-
plementen amb unes guies didàctiques amb propostes 
d’activitats que faciliten la feina al professorat.

Aquesta activitat va acompanyada en tot moment de 
formació destinada al professorat perquè puguin imple-
mentar les activitats a l’escola, assessorats amb moni-
toratge continu pel desenvolupament de les activitats.
En aquesta activitat s’ha aconseguit dotar d’instru-
ments pedagògics el professorat de secundària i mò-
duls formatius de grau mitjà per treballar l’educació en 
valors a les aules i d’altra banda es treballa la pau amb 
els escolars de secundària i mòduls de grau mitjà amb 
un cinefòrum.

Per aquesta activitat s’han editat unes guies com a ma-
terial pedagògic per treballar amb el professorat i els 
alumnes a les aules.

El resultat d’aquesta activitat que ha tingut una durada 
de 2 cursos escolars, s’ha valorat positivament per part 
dels centres participants mitjançant un qüestionari que 
havien d’emplenar tant el professorat com els alumnes 
participants.
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ / 

PROGRAMA ANUAL DEL CENTRE 
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
“LA PEIXATERIA”
Entitat promotora: FUNDACIÓ PRIVADA GRUP TER-
CER MÓN-MATARÓ
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 7.000,00 e 

Des de l’any 1987, la Fundació Privada Grup Tercer 
Món – Mataró està compromesa en una tasca de sen-
sibilització en el camp de la solidaritat i la cooperació. 
Durant l’any 2007 s’han portat a terme les següents 
accions:

Centre de Solidaritat i Cooperació “La Peixateria”: El 
mes de desembre l’Ajuntament de Mataró va prorrogar 
el contracte de concessió d’ús de l’immoble on està 
ubicat el Centre per un període de 5 anys.

• Botiga Solidària: Consolidació i augment de les ven-
des dels productes del Tercer Món, completant una 
xarxa d’establiments col·laboradors a la ciutat i a la 
comarca. 

• Fires i actes: Durant l’any 2007 s’ha participat a un 
total de 16 actes entre fires populars, i en actes propis 
d’entitats, escoles.

• Cafeteria “La Selva”: S’ha consolidat com un espai 
de trobada. I s’ha consolidat una clientela suficient per 
garantir la seva viabilitat.

• Banca Ètica Oikocredit: Durant aquest any 2007 la 
delegació Oikocrèdit ha consolidat la seva tasca, crei-
xent amb socis i amb inversions.

• Activitats de sensibilització i formació: S’han organit-
zat més de 12 xerrades com a element de reflexió sobre 
els principals problemes que tenen relació amb els paï-
sos subdesenvolupats, la pau, la sostenibilitat.

• Campanyes de promoció: Durant l’any 2007 s’han 
portat a terme les següents campanyes: 

- Jornada del Comerç Just, el dia 9 de juny a la pla-
ça de l’Ajuntament i que va comptar amb la col-
laboració de la Fundació Intermón Oxfam.

- Mans Unides: amb el suport al projecte “L’edu-
cació a la Unió India”. Es van organitzar xerrada, 
concerts i col·lectes.

- Esmorzars solidaris: que van adreçats a grups d’es-
colars per a donar conèixer el comerç just. El “Co-
merç Just” ha estat un treball per a estudiants de 
secundària pels seus treballs de recerca i de crèdits 
de cíntesi. 

- Exposició itinerant sobre el Comerç Just: Des de 
l’any 2005 es disposa una exposició itinerant que 
consisteix en 10 plafons de grans dimensions, expli-
cativa del Comerç Just. Enguany ha estat exposada a 
10 espais diferents.

- Butlletí informatiu: amb l’objectiu d’informar de les 
activitats de la Fundació Privada Grup Tercer Món-
Mataró i difusió d’articles o activitats d’altres enti-
tats.
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COLÒNIES INFANTILS 
SAHRAUÍS 2007 / CARAVANA 
CATALANA PEL SÀHARA 2007
Entitat promotora: ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS 
DEL POBLE SAHRAUÍ (ACAPS-MATARÓ)
País: Sàhara
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 e 

Colònies Sahrauís 2007: Per novè 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 2007, i ha acollit 16 
infants de 7 a 12 anys.

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

Aquestes colònies es van portar a terme durant els me-
sos de juliol i agost, i els infants han estat acollits per 
famílies que es fan càrrec de la seva manutenció du-
rant la seva estada a la ciutat.

Els infants i les famílies han participat d’activitats con-
juntes 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

• Visita al Parlament de Catalunya

• Participació a la Manifestació de suport a l’Autodeter-
minació del Poble Sahrauí 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 2007: La 14a Caravana 
s’ha portat a terme durant els mesos d’octubre a de-
sembre.

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 treballar conjuntament amb 
la Secció Local de la Creu Roja, cedint aquests el local 
per guardar el material per després procedir a la classi-
ficació i empaquetament del material. 

Després aquest material és enviat al magatzem central 
de l’ACAPS a Martorell i posteriorment es traslladà a 
Barcelona per carregar-lo en el tràiler amb el qual s’en-
viarà a Tindouf. 
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PROJECTE CIUTADANIA GLOBAL: 
EL COMPROMÍS ACTIU PER A LA 
CREACIÓ D’UN MÓN MÉS JUST
Entitat promotora: FUNDACIÓ INTERMÓN OXFAM 
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 2.500,00 e 

La Fundació Intermón Oxfam vol sensibilitzar a la soci-
etat civil de Mataró, especialment als joves, en el movi-
ment per la Ciutadania Global, això és, involucrar a la 
societat en el compromís actiu pels més pobres. La Ciu-
tadania Global va més enllà del simple coneixement que 
som ciutadans del món, implica el reconeixement de les 
nostres responsabilitats tant amb les persones com amb 
el nostre planeta.

Aquest projecte s’ha realitzat bàsicament al voltant de 
tres eixos:

• Campanya a favors dels Objectius del Mil·lenni, bàsica-
ment entorn a l’objectiu 8. 

• Foment del Comerç Just.

• Campanya “Armes sense control”.

Les activitats realitzades durant l’any 2007 han estat:

• Celebració de la Festa Solidària “Un dia per a l’Espe-
rança”. Aquesta activitat es va celebrar el dissabte 21 
d’abril a la plaça de Can Xammar. La Festa feia un recor-
regut per la tasca que ha fet Intermón Oxfam durant els 
seus 50 anys de vida. La festa és una de les principals 
accions de mobilització, pensada perquè hi puguin par-
ticipar nens, joves i adults, i inclou tot tipus d’activitats 
lúdiques i reivindicatives. Hi havia diferents espais per 
a la participació. Després es va llegir un manifest. Com 
cada any hi van haver parades d’informació general sobre 
Intermón Oxfam, de comerç just.

• Festa del Comerç Just. Es participa a la Festa del Co-
merç Just juntament amb la Fundació Privada Grup Ter-
cer Món Mataró.

• Conferència-testimoni visites del Sud. La conferència 
sobre “En el foc creuat” a càrrec del senyor Ojamuge 
George Dickens, responsable de l’ONG Visión Terudo, 
que explicà la situació dels refugiats d’Uganda després 
de 10 anys de guerra civil. En aquest acte també es va 
presentar la Xarxa Ubuntú amb la participació del senyor 
Manel Manonelles. L’acte es va celebrar el divendres 9 
de novembre al Casal la Nova Aliança i es va fer la inau-
guració oficial de la nova seu.
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CAMPANYA MÀ OBERTA 2007- 
LA FESTA DE LA SOLIDARITAT 
A MATARÓ

Entitat promotora: SOLIDARITAT, EDUCACIÓ, DESEN-
VOLUPAMENT (SED)
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 2.000,00 e 

Enguany la Campanya Mà Oberta arriba a la 19a edició 
i es va continuar amb la nova fórmula iniciada fa dos 
anys. L’objectiu de la campanya és de sensibilització i 
d’acció solidària, en favor de les persones i entitats de 
la ciutat de Mataró amb més dificultat, de forma que 
puguem cofinançar aquelles activitats que estiguin diri-
gides al camp de l’educació tant en el món dels infants 
com dels nouvinguts.

La Campanya Mà Oberta té tres objectius:

• Recollida d’ampolles de cava.

• Sensibilització amb les desigualtats socials.

• Recursos per educar per la solidaritat.

Les activitats portades a terme per desenvolupar la 
Campanya foren: 

• Recollida d’ampolles a la ciutat de Mataró: recollir el 
màxim d’ampolles.

• Campanya de la moneda: obtenir fons per a les fina-
litats de la campanya. 

• Operació Quilo: obtenir menjar per pal·liar les neces-
sitats dels col·lectius menys afavorits de la ciutat. 

• Tallers i firetes: oferir un espai per reflexionar envers 
la solidaritat per mitjà del joc.

• Teatre al carrer, pintada d’un mural gegant i el llibre 
gegant per la solidaritat: oferir un espai per a la lliure 
manifestació envers la solidaritat i la denúncia.

• Concert i xocolatada: com a cloenda de les activitats 
adreçada a tots els participants i al públic en general.

Els fons recaptats en la campanya van adreçats als col-
lectius de ciutadans i ciutadanes de Mataró amb man-
cances econòmiques: població marginada, població 
sense recursos, població immigrant, infants en situació 
de risc i a activitats escolars per a nens amb dificultats 
econòmiques.
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PLA DE SENSIBILITZACIÓ I 
EDUCACIÓ PER A LA 
SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL

ESPAI A LA WEB MUNICIPAL

PROJECTE TERRITORI 
RESPONSABLE

MATARÓ RÀDIO

PROJECTE RESPONSABILITAT 
SOCIAL

ACTIVITATS EN QUÈ S’HA 
PARTICIPAT

XARXA PER LA COMPRA 
PÚBLICA I ÈTICA

CAMPANYA PER A UNA 
PROFUNDA REFORMA DEL 
SISTEMA D’INSTITUCIONS 
INTERNACIONALS

S’han desenvolupat les activitats previstes per a l’any 
2007 i que es contemplaven en el conveni amb la Di-
putació de Barcelona - Xarxa de Municipis dins el Pla 
de sensibilització i educació per a la solidaritat i la co-
operació internacional signat l’any 2006.

L’any 2007 s’ha potenciat la web municipal l’espai “So-
lidaritat i Cooperació” amb informació de les activitats 
promogudes per les entitats que formen part del Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 

Durant l’any 2007 s’han iniciat accions entorn de la 
responsabilitat social: 

1. Jornada formativa adreçada a electes municipals i 
tècnics municipals.

2. Diagnosi de pràctiques de responsabilitat social a 
l’Administració mitjançant un qüestionari.

Aquest projecte ha estat portat a terme per l’Associació 
per a les Nacions Unides a Espanya amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.

Des del mes de setembre de 2006 el Consell Municipal 
de Solidaritat i Cooperació Internacional disposa d’un 
espai a Mataró Ràdio amb el programa setmanal “Alta-
veu”. Durant tot l’any 2007 s’ha emès el programa el 
dilluns a la tarda i s’ha reproduït el dissabte el matí. 
L’objectiu de l’espai és sensibilitzar la ciutat en temes 
referents a la solidaritat i cooperació internacional i do-
nar a conèixer les entitats que formen part del Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional i 
les activitats que porten a terme. 

Els dies 13 i 15 de novembre es van organitzar uns 
tallers sobre “la responsabilitat social a les organitza-
cions no lucratives”. Aquests tallers van ser organitzats 
per la Diputació de Barcelona. 

• XXVII Premi per la Pau: El Premi per la Pau 2006 
va ser concedit a l’escriptor Tahar Ben Jelloun. Aquest 
premi el concedeix l’Associació de les Nacions Unides 
a Espanya. L’acte va tenir lloc el dijous 11 de gener de 
2007 a Terrassa.

• Jornada de regidors/regidores i tècnics de cooperació: 
El dimecres 14 de febrer la Diputació de Barcelona va 
presentar el catàleg de l’Oferta “Sensibilització per a la 
solidaritat i la cooperació al desenvolupament, accions 
de sensibilització per als ajuntaments 2007”.

• Grup d’ajuntaments per la “Cultura de la Pau”. Con-
vocats per la Diputació de Barcelona el dimecres 5 de 
juliol va tenir lloc la segona reunió.

• Jornada sobre “El paper dels governs locals en la 
construcció de la Pau”: Va tenir lloc el dimecres 6 
de setembre i va estar organitzada per la Diputació i 
l’Ajuntament de Barcelona.

• Jornada “Geopolítica dels conflictes”: Va tenir lloc 
el 21 de novembre a la Universitat Pompeu Fabra i va 
estar organitzada per IEREM i la Universitat Pompeu 
Fabra.

El 18 de setembre a l’Ajuntament de Barcelona es va 
participar a la reunió dels membres que formen part de 
la Xarxa per la Compra Pública i Ètica.

El divendres 9 de novembre es va presentar, al Casal 
de l’Aliança de Mataró, la Campanya promoguda per la 
Fundació Ubuntu, amb la participació del senyor Ma-
nuel Manonelles. 
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FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT

ACTIVITATS DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

• ASSEMBLEA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT

El dissabte 14 d’abril es va celebrar la 24a Assemblea 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a la 
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

• RENOVACIÓ DE LA JUNTA EXECUTIVA DEL FONS 
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

El 15 d’octubre, a Barcelona, es va celebrar la 25a 
Assemblea General de Socis. El tema principal de l’as-
semblea va ser la renovació de la Junta Executiva, que 
d’acord amb els estatuts del Fons ha de fer-se sempre 
després de les eleccions municipals i en els quatre me-
sos després a la constitució dels ajuntaments.

L’Ajuntament de Mataró forma part de la Junta Execu-
tiva i n’és el representant l’alcalde de Mataró, el senyor 
Joan Antoni Baron.

Al llarg de l’any s’ha participat:

- A la presentació de l’estudi sobre el procés de siste-
matització de l’experiència del Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament en codesenvolupament.

- A les reunions de Junta i a les comissions.

• PROCÉS DE REVISIÓ DELS CONSELLS MUNICI-
PALS DE PARTICIPACIÓ

S’ha participat a les reunions convocades per el procés 
de revisió dels consells municipals de participació.

• PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA 
2008

El divendres 26 d’octubre al Foment Mataroní es va 
presentar l’Agenda Llatinoamericana 2008 a càrrec del 
senyor Josep M. Terricabras, filòsof i director de la Cà-
tedra Mora del Pensament Contemporani de la Univer-
sitat de Girona. L’acte va comptar amb la col·laboració 
de la Coral Primavera per la Pau.

• NIT DE LA SOLIDARITAT

L’any 2007 es va celebrar la 10a edició de la Nit de la 
Solidaritat al Teatre Monumental.

En aquesta edició es va convidar al senyor Bernard Cas-
sen, periodista i director general de “Le Monde Diplo-
matique” que va parlar sobre “Els moviments socials, 
l’impuls a les organitzacions internacionals”. L’actua-
ció musical va anar a càrrec de Gospel Sons.

Per commemorar aquests 10 anys s’edità un DVD so-
bre la tasca que desenvolupen les entitats que formen 
part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
Internacional i una exposició sobre les 10 edicions ce-
lebrades de la Nit de la Solidaritat.
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Consell Municipal de Solidari-
tat i CooperacióInternacional

El 2 de juliol de 1996 es va constituir el Consell Mu-
nicipal 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’ad-
ministració dins l’àmbit de la solidaritat que permeti 
estrènyer les relacions Nord-Sud. Fins a finals de la 
legislatura de l’any 2007 ha estat format per:

President
Joan Antoni Barón i Espinar 
Alcalde

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

Vocals
Esteve Terrades i Yus 
Conseller delegat de Presidència

Genoveva Andreu i Lahoz 
PSC (PSC-PSOE)

Antoni Guirao i Motis 
ICV-EUIA

Antoni Castellví i Mayans 
CiU

Estrella Fernández i Dominguez 
PPC

Pol Ramentol i Peradejordi 
ERC

Ramon Domenich i Puyol 
Assemblea Local de la Creu Roja

Antoni Roy i Recoder  
Amics de la República Dominicana per al desenvolu-
pament dels pobles

Jean Joseph Biagui 
Associació ANAFA- Los Amigos de Ziguinchor

Ana Maria Gómez i Cantador 
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí

Sheriff Jarjue 
Associació Club Jama Kafo

Juju Sumbunu 
Associació Cultural Sabusire

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

Joaquim Montserrat i Bartra 
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

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

Michel Badji 
Associació Planeta

Abdoule Kabba 
Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal San-
danga

Àngel Puig i Boltà 
Coral Primavera per la Pau

Abdelhak El Haddouti 
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró

Glòria Martin i Ciscar 
Fundació Intermón Oxfam

Esteban Martínez i Ruiz 
Fundació Pau i Solidaritat

Jeroni Escoda i Canals 
Fundació Privada Grup Tercer Món – Mataró

Arturo Fernández i Jaria 
Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED)

Isabel Ruiz i Llamas 
Fundació Josep Comaposada-UGT Catalunya

Xavier Manté i Bartra 
Persona de reconegut prestigi

M. Àngels Briansó i Montoro 
Cap de la Secció de Civisme i Cooperació

M. Dolors Fernàndez i Alegre 
Tècnica municipal de programes de cooperació i se-
cretària  tècnica del Consell 
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ASSEMBLEA LOCAL DE LA 
CREU ROJA
Adreça: C/ Energia, 11 - 08304 Mataró
Dades de contacte: 93 741 02 25 / Fax. 93 711 02 50 
c/e: mataro@creuroja.org
web: www.creurojamataro.org

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

ASSOCIACIÓ ANAFA LOS AMI-
GOS DE ZIGUINCHOR
Adreça: Carreró, 5, 3r – 08301 Mataró
Dades de contacte: 676207110 
c/e: anafaorg@hotmail.com
web: www.anafa.org

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

• Participar mitjançant la cooperació internacional i 
la investigació al desenvolupament, a la lluita contra 
la pobresa, la fam, la mortalitat infantil, l’analfabetis-
me, l’èxode rural, l’emigració clandestina, la insalubri-
tat, amb la promoció de l’autosuficiència alimentària, 
l’agroindustria i el benestar social.

SOLIDARITAT SAHRAUÍ 
DE MATARÓ
Adreça: Casal de Joves de la plaça Espanya, 1
08304 Mataró
Dades de contacte: 687761865 / 636667852
c/e: storico@telefonica.net 
web: http://acaps.entitats.mataro.cat

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

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

ASSOCIACIÓ CLUB JAMA KAFO
Adreça: C/ Josep Montserrat Cuadrada, 31
08303 Mataró
Dades de contacte: 93 79969 28 
c/e: jamakafo@yahoo.es

És una entitat cultural sense ànim de lucre, fundada 
l’1 de maig de 1983, per un grup de treballadors im-
migrats del Maresme. Actualment té socis de totes 
les ètnies i de diferents països. Seu social a Mataró, 
pública, oberta a tothom. Actualment està treballant 
projectes de cooperació a Gàmbia. Els seus objec-
tius són:

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

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SABUSIRE
Adreça: Rda. Prim 63 - 65 , 2n 3a - 08302 Mataró
Dades de contacte: 610333774 / 93 702 11 19 
c/e: jsumbunu@hotmail.com

Entitat fundada el 1989 i formada per ciutadans immi-
grants de Gàmbia i Senegal residents majoritàriament a 
Mataró, amb objectius educatius i culturals.

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

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ES-
COLA PIA AL SENEGAL
Adreça: Plaça de Santa Anna, 1 – 08301 MATARÓ
Dades de contacte: 93 755 11 22 / fax: 93 790 65 65 
c/e: aaepsenegal@escolapia.net 
web: http://www.escolapia.cat

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.



/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN / 47

ENTITATS DE SOLIDARITAT DE MATARÓ / 

Associació que està formada per persones d’origen sub-
saharià i català principalment, que treballa projectes 
de cooperació a Oussouye a través de la contrapart lo-
cal, l’associació AJAEDO. Els seus objectius són:

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

CORAL PRIMAVERA PER LA 
PAU
Adreça: C/ Nou, 11 - 08301 Mataró

Dades de contacte: 93 755 15 92 / Fax. 93 790 69 13 
c/e: info@primaveraperlapau.org
web: http://www.mataroentitats.org/primavera

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

Participa en actes que promoguin la pau i la solidari-
tat.

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
c/e: favmata@confavc.org
web: www.favmata.org

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

• Promoció de l’associacionisme veïnal.
• Millora dels serveis públics comunitaris.
• Defensa del medi ambient.
• Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
• Participació municipal.
• Promoure la cultura, la solidaritat, el lleure i la forma-
ció entre els veïns.

• Promoure i facilitar l’apadrinament de nens i nenes 
del Senegal, cercant famílies o persones que es facin 
càrrec de les despeses de la seva escolarització.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL BIS-
BE JOAN GODAYOL
Adreça: C/ Fortuny, 19-21 - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 790 13 38 / Fax. 93 790 77 93

Organització no governamental sense afany de lucre per a 
fomentar i canalitzar esforços de solidaritat cap al Tercer 
Món a través de l’actuació del mataroní Joan Godayol i 
Colom, bisbe emèrit d’Ayaviri (Andes Peruans). Els seus 
principals objectius són:

• Treballar per aconseguir ajudes materials de les nostres 
institucions i/o entitats i associacions per desenvolupar 
programes d’actuacions socials, educatives, sanitàries, 
etc. a la zona de la Prelatura i zones properes.
• Fomentar el voluntariat.

HARIBALA-ASSOCIACIÓ 
PER A LA COL·LABORACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TER-
CER MÓN
Adreça: C/ Bonaire, 25 - 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 790 38 73 (tel. i fax.)
c/e: haribala@haribala.org
web: www.haribala.org

Associació per a la col·laboració i el desenvolupament del 
Tercer Món. Els seus objectius són:

• Aconseguir apadrinaments dels nens i nenes de Kurno-
ol, a l’estat d’Andhra Pradesh (Índia)
• Ajudar les famílies més necessitades, com les dels ano-
menats dàlits, mitjançant projectes: construcció d’habi-
tatges per a famílies sense mitjans, etc.
• La promoció dels següents projectes:

- Un centre d’acolliment per a infants orfes i/ o abandonats.
- La cooperativa agrícola per a dones vídues.

ASSOCIACIÓ PLANETA
Adreça: Pg. Ramon Berenguer III, 82-84 

08303 Mataró
Dades de contacte: 93 799 14 26 
c/e: idjiba@conc.es
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FUNDACIÓ INTERMON OXFAM
Adreça: C/ Bonaire, 25 porta 24 – 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 796 34 21 / 93 482 07 00 
c/e: grupmataro@hotmail.com
web: www.intermonoxfam.org

Organització no governamental dedicada a la coope-
ració 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 paï-
sos del Sud i aconseguir estructures socials justes en-
tre els pobles, fomentant una cultura de solidaritat.

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSA-
DA-UGT CATALUNYA
Adreça: Pl. de les Tereses, 17 – 08302 Mataró
Dades de contacte: 609315882 Fax. 93 755 10 17 
c/e: iruiz@nom.ugt.org
web: www.comaposada.org 

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 coo-
peració internacional entre la classe treballadora.

Dins el camp de la cooperació internacional, el seu objec-
tiu és promoure la participació activa i solidària dels tre-
balladors i les treballadores en l’extensió plena dels drets 
humans i sindicals a tot arreu.

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
Adreça: C/ Castaños, 120 - 08302 Mataró 
Dades de contacte: 93 741 53 40 / Fax. 93 757 80 54 
c/e: maresme@conc.es
web: www.conc.es/pauisoli

La Fundació Pau i Solidaritat és una organització 
o governamental per al desenvolupament i la coo-
peració internacional, constituïda a iniciativa de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO de 
Catalunya).

El seu principal objectiu és cooperar amb organitzacions 
sindicals i organitzacions populars d’arreu del món, com 
un element més de les accions adreçades a la transfor-

mació de les societats i a la construcció d’un nou model 
mundial de relacions socioeconòmiques.

FUNDACIÓ PRIVADA GRUP 
TERCER MÓN MATARÓ
Adreça: C/ Barcelona, 50 - 08301 Mataró
08303 Mataró
Dades de contacte: 93 796 00 87 (tel. i fax) 
c/e: botiga@gruptercermon-mataro.org
web: www.gruptercermon-mataro.org

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

• Facilitar informació sobre les relacions Nord/Sud.
• Organitzar campanyes de sensibilització i denuncia.
• Vetllar perquè els pressupostos de l’administració assu-
meixin compromisos a favor d’un món més just.
• Crear un centre de recursos.
• Promoure el comerç just.
• Promoure els principis de la Banca Ètica mitjançant 
l’Oikocrèdit.
• Patrocinar el projecte de cooperació de “Mujeres de 
Unión de la Selva” de Chiapas.

ASSOCIACIÓ D’AJUT SOCIAL I 
CULTURAL SANDAGA 
“SENEGAL” 
Adreça: Avinguda Gatassa, 115, 5è, 4a 
08303 Mataró 
Dades de contacte: 93 757 37 76 / Fax. 93 799 83 08 
c/e: antxu2002@yahoo.es

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

• La promoció i el reconeixement dels drets humans de 
les persones immigrades.
• Donar a conèixer la realitat del poble de Sandaga.
• Desenvolupar projectes de cooperació per millorar les 
condicions de vida dels habitants del poble de Sandaga
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA PER 
AL DESENVOLUPAMENT DELS 
POBLES
Adreça: C/ Sant Josep, 18 – 08302 Mataró
Dades de contacte: 93 757 41 87
c/e: amicsredom@hotmail.com

Té com a finalitat treballar i donar suport tècnic , econò-
mic i personal a tots aquells projectes destinats a ajudar 
al desenvolupament dels pobles més desfavorits. 

• Suport a projectes de desenvolupament i formació.
• Apadrinaments d’estudiants.

SOLIDARITAT, EDUCACIÓ, DE-
SENVOLUPAMENT (SED)
Adreça: La Riera, 124-182 – 08301 Mataró
Dades de contacte: 93 755 48 60 / Fax. 93 755 48 61 
c/e: valldemia@maristes.cat
web: www.maristes.cat/sed

Es una ONG d’àmbit nacional, autonòmic i local que tre-
balla 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 me-
sos d’estiu van als països on es desenvolupen projectes o 
camps de treball. 
• La sensibilització a favor de la justícia mitjançant la cre-
ació i l’edició de material escolar i unitats didàctiques. 

COL·LECTIU DE TEATRE EPMA 
DE MATARÓ
Adreça: Ronda Bellavista, 43 – 08304 Mataró
Dades de contacte: 93 798 05 79 / 629604825 
c/e: collectiuteatreepma@yahoo.es

L’entitat té com a objectius:

• Fomentar la cultura i donar suport a altres entitats mit-
jançant el teatre, activitats culturals, exposicions i festes 
s per la integració social.
• Fomentar la solidaritat i la cooperació a nivell local, co-
marcal, internacional.
• Suport a les entitats i comunitat veïnals en la programa-

ció de les seves festes i tradicions.

CASAL D’AMISTAT AMB CUBA 
DE MATARÓ
Adreça: Pg. Ramon Berenguer, 82-84 – 08304 Mataró
Dades de contacte: 678745542 
c/e: komarov5@hotmail.com

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

• Xerrades i exposicions.
• Actes populars.
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