


1
Presentació

Introducció

Articles d’opinió
Ciutats més solidàries per un món just
Solidaritat Internacional
Reflexions des de la Fundació Grup Tercer
Món - Mataró sobre els nous reptes de la solidaritat
L’Associació Jama Kafo
Tamassint, un combat contra la desesperança
Ajudar a ajudar-se
L’Associació Amics de l’Escola Pia al Senegal
i l’Associació Planeta
Solidaritat...?

Resum de projectes

Projectes
Suport a grups locals per a la millora de la producció
��������������������
Tamassint: Promoció de l’agricultura sostenible i 
desenvolupament rural a la plana d’Izoughar
Potenciació de l’acció social de la Prelatura d’Ayaviri
La Selva de Mataró 2001-2005
Sanejament físic ambiental i enfortiment organitzatiu
a 5 barris marginals de Santo Domingo
Rehabilitació d’un local destinat als treballadors i 
treballadores de Nicaragua
Centre educatiu per a nois i joves de Toubakouta a 
la comarca de Noimbató
Millora de les condicions terapèutiques de la població
discapacitada de Khan Younis
Dotació i autogestió d’un sistema d’aigua potable de
la Comunitat de La Ciénaga
Programa de formació de gestors locals del desen-
volupament amb equitat social i equitat de gènere
Àrea Mediterrània 2002
Àrea de Municipalisme 2002
Emergència a l’Afganistan
Migracions i desenvolupament 2002
Suport institucional a la xarxa nicaragüenca per a la
democràcia i el desenvolupament local
Enfortiment d’actors del desenvolupament local. 
Formació de lideratges democràtics
Seguiment d’alcaldies de Retalhuleu i Petén: 
enfortiment de l’organització municipal
Cinema i Racisme. Taller de cooperació
Programa de sensibilització 2002
Colònies infantils Sahrauís 2002 / Caravana catalana
���������������
Benvinguts al Bougoun Thio de la Ramou
Primeres jornades senegaleses a Catalunya

Consell

Entitats de Solidaritat de Mataró

Ín
de

x

02
03
05

13
15

37
40

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



2

P
re

se
nt

ac
ió

Un any més teniu a les vostres mans la publicació que recull tots els projectes
que, des de la ciutat de Mataró, es fan a favor de diferents pobles que es
troben en una situació menys afavorida que la nostra. I és molt satisfactori
que aquest ajut no només sigui de l’Ajuntament sinó que també arribi de
moltes entitats i associacions que treballen voluntàriament per ajudar a
construir un món socialment més just i més solidari.

Tots aquests projectes han estat possibles gràcies a l’esforç de totes i
cadascuna de les persones que formen part de les entitats de la ciutat
que treballen en l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament dels països
de l’anomenat Tercer Món, i especialment a la tasca realitzada pel Consell
Municipal de Solidaritat Internacional i Cooperació. Gràcies a aquesta tasca,
durant l’any 2002 hem pogut destinar el 0’9% dels ingressos de l’Ajuntament

a l’execució d’aquests projectes i, actualment, ja podem dir que durant el 2003 s’hi destinarà l’1%.

Aquest 0,9% dels ingressos municipals s’ha destinat a consolidar projectes a Senegal, Gàmbia, Marroc, Perú,
Mèxic, Sàhara...Però també s’han iniciat altres projectes que, no per ser més petits són menys importants, a
més de campanyes d’emergència i de sensibilització. També voldria destacar l’inici del procés d’establiment
d’un protocol de col·laboració entre la ciutat de Mataró i la ciutat mexicana de Comitán de Domínguez, a
��������

Un any més podem fer balanç de tota la feina feta des de la ciutat al voltant de la cooperació, i , en aquest
sentit, el Consell Municipal de Solidaritat Internacional i Cooperació, com a màxim organisme de participació
ciutadana, és sens dubte una peça fonamental. Aquest balanç, fet pel mateix consell en les segones jornades
de reflexió al voltant de la cooperació i el paper de les entitats i de l’Ajuntament, ens ha d’animar a continuar
desenvolupant projectes d’aquestes característiques, perquè aquesta feina no és només responsabilitat dels
grans organismes internacionals, sinó que tothom hi té una part de responsabilitat, des de l’administració
municipal fins a la societat civil i la ciutadania en general.

És important, doncs, destacar la tasca de les entitats en favor de la cooperació. Una cooperació que es compromet
amb el desenvolupament dels pobles i, a ajudar perquè la realitat en la qual vivim sigui més justa i igualitària.

Manuel Mas i Estela
Alcalde de Mataró
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Al gener d’aquest any se celebrà a Porto Alegre el 3r Fòrum Social Mundial,
que es va consolidar com la trobada internacional més important de la
societat civil. Al marge de la mateixa convocatòria, important per si mateixa,
cal valorar el moviment que desenvolupa de forma continuada a través
dels diferents fòrums regionals i temàtics. Un exemple serà la realització
a Barcelona al 2004 del Fòrum Social Mediterrani, una invitació a participar
també des de la nostra ciutat. Els tallers, seminaris i debats al voltant de
la pau, els drets humans, el medi ambient, el progrés i el desenvolupament,
la democràcia i la participació, suposen nous espais de diàleg i de compromís
entre els diferents pobles i moviments socials per tal de treballar per un
món diferent, per una altra globalització. La consolidació d’aquesta iniciativa
internacional comporta noves veus, contundents, esperançadores, de progrés
i construcció. Un altre món és possible. Una altra globalització també és
possible: la globalització de la justícia, del desenvolupament, dels drets humans, de la llibertat i la democràcia,
condicions impresindibles per un nou ordre mundial en pau i equilibri.

Al mateix temps, global i local adquireix una nova força i una interrelació bastant inseparable. És a l’àmbit local
on es viuen les conseqüències econòmiques, demogràfiques, culturals o socials de la globalització. És també
l’àmbit  local l’espai que es configura com a laboratori més propici per desenvolupar iniciatives innovadores al
voltant d’aquests mateixos eixos: els drets humans a la ciutat, la sostenibilitat, la participació i la democràcia,
la solidaritat i els valors de progrés  i igualtat. I és també des del món local des d’on s’estan donant experiències
de cooperació al desenvolupament amb més possibilitats de concertació, en el si del mateix municipi i en relació
�����������

Una prova del compromís per la solidaritat i la cooperació des del món local és el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, amb una llarga experiència  de 17 anys, format per una bona majoria d’ajuntaments
catalans i amb una presència reconeguda en els diferents fòrums estatals, europeus i internacionals. Mataró
formem part activament d’aquest moviment de cooperació catalana que en aquests moments suposa també una
veu i un estil de  cooperació descentralitzada.

Podem fer un petit balanç, i la Nit de la Solidaritat i la publicació que es presenta en aquesta ocasió ens ho
permeten, de la nostra pròpia evolució en el treball de cooperació. Algunes dades ens poden ajudar a analitzar
i reflexionar sobre la cooperació que realitzem des de la ciutat, i sobretot  ens han de permetre enriquir molt
més el nostre discurs i les nostres propostes futures.

En els últims anys hem anat augmentant els recursos, hem arribat així en aquest any 2003 a destinar l’1%
dels ingressos propis del pressupost municipal, un creixement que  ha comportat un avenç també en la rigorositat
en els criteris de cooperació i gestió. A l’any 1995 col·laboravem amb cinc projectes de cooperació mitjançant
el Fons Català, mentre que al 2002 són 15 els projectes de desenvolupament, una campanya d’emergència i
quatre programes de sensibilització. Nou dels projectes de cooperació al desenvolupament  són promoguts per
entitats ciutadanes, cal destacar quatre  iniciatives de treball continuat i de relació entre la societat civil i en
les quals col·laboren altres ajuntaments a través del mateix Fons, i que es consoliden com a projectes de ciutat,
que signifiquen un enfortiment de les entitats, i que estableixen lligams  amb altres pobles per tal de treballar
conjuntament pel desenvolupament local.

Al llarg d’aquests anys també  hem anant configurant la política de cooperació entre l’Ajuntament i el Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de Mataró: la participació i les campanyes d’educació en
els valors i en el coneixement de les diferents realitats del món, la cooperació al desenvolupament en determinades
zones de treball prioritàries com és l’Amèrica Llatina, la Mediterrània i l’Àfrica, els criteris de la nostra cooperació
en sostenibilitat, drets humans, progrés i desenvolupament local. Cal destacar també el creixement quantitatiu
i qualitatiu de les ONG i entitats que han apostat per realitzar una cooperació al desenvolupament continuada
i coherent així com les campanyes i activitats per donar a conèixer a la ciutadania la tasca que desenvolupen i
els valors de la solidaritat, i que més enllà dels propis tarannàs han sumat voluntats i han creat espais de
trobada, de relació i dinamisme com a riquesa ciutadana.

Un petit balanç, com deia, amb la voluntat de fixar nous reptes. I aquesta va ser la voluntat del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació en les dues últimes jornades de reflexió on es va analitzar els criteris i fonaments
de la cooperació internacional i  el paper de les entitats de solidaritat i el Consell. Vull destacar a títol de
conclusió d’aquest treball, la relació que es dibuixa entre els criteris i els valors que impulsem en la nostra
pròpia ciutat, amb la solidaritat internacional. Això vol dir la necessitat  d’afrontar els nous reptes que té la
nostra ciutat des del diàleg i la concertació, la construcció de ciutat-comunitat solidària des de la mateixaIn
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Consol Prados
Cinquena tinenta d’alcalde
Consellera delegada  d’Igualtat i Solidaritat

planificació urbanística i social, des de la construcció de democràcia i ciutadania, i el benestar i el treball pels
drets a la ciutat. Aquest creixement conjunt com a comunitat és el que ens ha de motivar també a treballar
en cooperació al desenvolupament fent compatibles aquests desitjos i propostes concretes amb les altres
comunitats amb què treballem i amb què compartim aquests mateixos objectius. Igualment, cal apuntar que
amb la cooperació internacional no n’hi ha prou si no s’intenta anar més enllà de pal.liar les necessitats,  cal
analitzar les causes dels desequilibris per tal d’acompanyar la nostra acció amb la denúncia de les injustícies
i les raons  dels desequilibris.

Tornant al començament, en la relació entre global i local, és el món local el que ens permet teixir complicitats
entre la ciutadania del nord i del sud, consensuar objectius i estratègies comuns, i establir canals de diàleg
intercultural. I és el món local l’espai idoni per concertar models i projectes de desenvolupament entre els
�����������������

La memòria que teniu a les mans és la feina que fem des de la ciutat per una cooperació que ens apropi cada
vegada més a un món més just, gràcies a la participació decidida de moltes persones, conscients també dels
reptes. Ens volem sumar així als moviments, les veus i les accions que treballen per un altre món, que és
���������
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Joan Aguado i Masdeu
President del Fons Català de Cooperació

al Desenvolupament
Alcalde de Vilafranca del Penedès

Ciutats més solidàries
per un món just

Actualment ens trobem davant d’un procés de globalització
en el qual s’està evidenciant que la interdependència de
la població mundial, en termes econòmics, tecnològics,
socials, culturals i d’organització política és cada vegada
més gran. El segle XXI neix, doncs, amb aquest procés
en construcció, en què la ideologia neoliberal s’està impo-
sant en tots els racons del planeta, de manera que s’estan
desenvolupant les polítiques per fer caure les barreres
que encara avui priven el capital i les lleis del mercat
regular, els processos de producció i la comercialització
de tot tipus de béns i serveis.

Així, el mateix Programa de les Nacions Unides pel Desen-
volupament (PNUD) adverteix que mentre la integració
global s’està produint a gran velocitat i amb un abast
sorprenent, la majoria de la població mundial no gaudeix
dels seus beneficis. Les noves regles de la globalització,
i els actors que les escriuen, se centren en la integració
dels mercats globals, bo i oblidant les necessitats de les
persones que els mercats no poden resoldre. D’aquesta
manera, el procés de globalització econòmica concentra
encara més el poder i margina els sectors més empobrits
�������������

Aquestes desigualtats socioeconòmiques tenen unes cau-
ses estructurals. Entendre-les es fa imprescindible per
justificar les accions de cooperació. Fent una lectura de
la història, es pot afirmar que la prosperitat de les societats
que han anat accedint a nivells de benestar i la precarietat
en què viuen milers de milions de persones no són realitats
independents, sense relació l’una amb l’altra. Hi ha hagut
i continuen havent-hi, per tant, processos d’enriquiment
d’uns pocs gràcies a l’empobriment de molts. Dit en
altres paraules: la riquesa de la minoria descansa sobre
la pobresa de la immensa majoria.

El municipi és la via de participació més directa i immediata
dels ciutadans en les seves responsabilitats democràtiques,
una de les quals és exigir i comprometre’s amb polítiques
solidàries. Les iniciatives de solidaritat que han sorgit en
alguns municipis de Catalunya han donat lloc a un espai
de treball conjunt on, tant des dels ajuntaments com des
de les entitats locals solidàries i del conjunt de la ciutadania,
s’han impulsat dinàmiques de cooperació internacional
adreçades a promoure la solidaritat amb les classes més
desafavorides dels països del Sud.

En aquest sentit, és important de valorar la trajectòria
de municipis que, com Mataró, ja fa anys que van acordar
implicar-se en cooperació internacional i que, alhora, ho
fan establint mecanismes de participació ciutadana com
és el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, marc
en el qual es defineix col·lectivament l’enfocament del
treball de solidaritat des de la mateixa ciutat.

Mataró ha aconseguit de definir la seva política de soli-
daritat concebuda des d’aquesta ciutat, on la presència
de les entitats locals és dinàmica, plural i comprèn tant
les ONG de desenvolupament com les associacions de
veïns, els col·lectius d’immigrants i entitats locals diverses
com són l’Hospital de Mataró, la Unió de Pagesos...

Aquest fet ha propiciat la inclusió dins de l’agenda del
municipi d’iniciatives solidàries que han anat consolidant
àmbits públics dins la dinàmica de la ciutat.

I és des d’aquesta perspectiva que des del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament pensem que el munici-
palisme de Catalunya està sent capdavanter en la construcció
de societats més solidàries, en el tractament innovador de
com, des de l’àmbit  local, es pot treballar la construcció
d’alternatives concretes que facin avançar els països del
Sud i els del Nord cap a societats més justes, tot promovent
una nova orientació de les relacions internacionals que
puguin incidir en l’actual context mundial.

La cooperació descentralitzada sorgeix del convenciment
que la cooperació per al desenvolupament no és respon-
sabilitat ni prerrogativa exclusiva dels governs o de les
instàncies governamentals o interestatals, sinó que també
la societat civil i les institucions autonòmiques i municipals
poden i han de ser agents de solidaritat amb el Sud, des
del seu compromís ciutadà i des de la seva llibertat per
definir els seus propis criteris de treball. Cooperar des de
l’àmbit local o des de la societat civil organitzada és una
oportunitat per dur a terme una política i unes accions de
solidaritat amb el Sud lliure de condicionaments polítics
i comercials, fet que normalment no es dóna en la cooperació
centralitzada. Alhora, el fet que que més de 250 municipis
estiguin cooperant en xarxa en el marc del Fons Català
permet que es faci una tasca d’incidència i pressió política
davant les institucions estatats i internacionals.

Des dels ajuntaments podem assumir, en el terreny de la
cooperació, un paper específic de col·laboració amb les
entitats locals dels països del Sud. L’enfortiment del poder
local és, en aquests països, una bona opció a favor de la
democratització i de polítiques més dirigides a la satisfacció
de les necessitats humanes bàsiques. Els ajuntaments del
Nord poden contribuir a aquest reforçament mitjançant
la transferència de la seva experiència i els seus coneixe-
ments tècnics. Alhora, sempre hem concebut la cooperació
com una tasca de doble via, i hem de reconèixer que en
alguns països del Sud s’estan generant també dinàmiques
molt interessants de noves formes de gestió local més
horitzontals i participatives. És important assumir que en
aquests intercanvis tothom hi té molt a aprendre i que
només caminarem cap un món més just si avancem
plegats, tant des del Nord com des del Sud.
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Alfons Sancho i Vendrell
President de la Federació Catalana d’ONG
per al Desenvolupament

Solidaritat Internacional
Ara fa uns quinze anys, les mobilitzacions ciutadanes
i  les acampades que demanaven que es destinés el
0,7% dels pressupostos públics a millorar les condicions
de vida dels països més empobrits, varen aconseguir
sensibilitzar les institucions locals sobre aquest tema.
Molts ajuntaments començaren a destinar-ne alguna
partida del pressupost a la cooperació internacional i
es varen engegar diferents activitats reflex d’aquesta
solidaritat naixent. Durant aquests anys, l’esforç conjunt
de l’Administració local, les entitats de base associativa
i els moviments socials han permès que la majoria de
la ciutadania es mobilitzi solidàriament davant de
catàstrofes, i que temes com el deute extern o
l’explotació infantil li siguin més propers. Però, malgrat
aquests avenços, el balanç que en podem realitzar és
agredolç i les diferències entre el Nord i el Sud, lluny
de solucionar-se, s’estan incrementant.

La cooperació municipal solament és un instrument i
no un fi en si mateix. Des del món local es vol contribuir
a la creació d’unes relacions internacionals que
afavoreixin el desenvolupament social i econòmic
sostenible dels pobles que sigui respectuós amb els
drets humans i ambientals. Al mateix temps, és
fonamental fer propostes per millorar la redistribució
de la riquesa a nivell mundial i treballar per tal d’evitar
qualsevol mena d’exclusió. D’acord amb aquesta idea,
hem d’entendre la proposta del 0,7%, que neix de la
mà de les Nacions Unides, com una mena d’impost
internacional basat en el concepte de justícia social i
de redistribució dels recursos mundials, amb la finalitat
d’afavorir el desenvolupament de tothom. Volem donar
suport a tasques humanitàries, però, a més a més,
perseguim una transformació social a escala planetària
que permeti unes condicions de vida dignes per a
tothom, independentment del seu lloc de naixement.
Per fer realitat aquesta utopia (utopia entesa com allò
que encara no s’ha realitzat, però que no per això és
irrealitzable), és important el suport a projectes que
millorin les condicions de vida de moltes comunitats

i, paral·lelament, hem de treballar per aconseguir que
canviïn aquelles “regles de joc” internacionals que
permeten i afavoreixen que milions de persones visquin
��������������

El municipi és l’àmbit d’organització bàsica, tant en
els països pobres com en els països rics i, per això, la
seva contribució al desenvolupament i la interrelació
dels pobles és cabdal. El municipi, i els seus habitants,
han de ser solidaris internament i internacionalment,
i implicar-se tant amb les persones com també amb
el medi ambient i amb les manifestacions socials i
culturals. Això suposa un canvi radical dels valors per
fer front a l’individualisme i a la immediatesa que,
cada cop més, va impregnant les nostres accions i que
està afectant, silenciosament però constantment, moltes
�������������������

I amb la mateixa força que ens preocupem per les
nostres necessitats actuals i defensem els nostres
drets, també hem de tenir presents els drets i les
condicions de vida que tenim l’obligació de llegar a
les generacions futures i ens hem d’adonar que, en un
món global i interrelacionat com el nostre, el que passa
a l’Índia o a Bolívia ens afecta també a nosaltres, i
que comprar un tipus de cafè o un altre, té repercussió
sobre moltes persones a l’Àfrica. Hem de treballar i
aconseguir una xarxa de municipis solidaris i no
únicament un conjunt d’ajuntaments amb una partida
pressupostària destinada a la cooperació municipal.

L’àmbit d’actuació i coneixement dels ajuntaments en
la gestió i el desenvolupament municipal ha d’estar
dirigida a afavorir i millorar la gestió municipal d’altres
indrets de Llatinoamèrica o Àfrica. L’increment
d’aquesta cooperació directa entre municipis ha de
significar un canvi en les modalitats d’actuació.
L’Ajuntament ha d’establir una concertació amb
diferents agents de cooperació (ONGD, sindicats,
cooperatives...) perquè les intervencions que realitzem,
amb recursos escassos, tinguin un cert impacte i
contribueixin a millorar les condicions de vida de les
poblacions a què estem donant suport. Una part
important dels nostres esforços hauria d’estar destinat
a crear un teixit ciutadà actiu i compromès que conegui
la realitat d’altres països i les causes de l’exclusió i
l’empobriment d’una gran part de la humanitat. Aquest
conjunt de ciutadania participativa hauria de participar
en el Consell de Cooperació Local per tal de vetllar
perquè les actuacions de l’Ajuntament siguin les més
adequades i impulsar transformacions locals; un consum
responsable, un ús racional de l’energia i de l’aigua,
o una acollida als immigrants.

Però, de la mateixa manera que cooperem amb el
desenvolupament local donant suport a municipis
d’altres països, també és important l’acció política
(molt diferent de l’acció partidista). Els reptes són
importants, però des del món local és possible contribuir
en la construcció d’un altre món. Una altra cooperació
municipal és possible.
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Reflexions des de
la Fundació
Grup Tercer Món - Mataró
sobre els nous reptes
de la solidaritat

Xavier Manté
Fundació Grup Tercer Món

Mataró

Quan vàrem crear el Grup Tercer Món – Mataró, vàrem
redactar uns estatuts que començaven dient “és una
associació que treballa per aconseguir que la societat
esdevingui més sensible i solidària amb els països de
l’anomenat Tercer Món, tot denunciant la injustícia i
l’escàndol que comporta l’actual ordre econòmic
internacional”. L’intent de ser fidels a aquella declaració
inicial d’ajuda i de denúncia ha marcat després tota
la nostra evolució. I encara que parlo en nom propi,
en nom de la nostra entitat, crec que també ho han
viscut d’igual manera moltes de les entitats que estem
agrupades dins del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional, així com també el Consell.

Durant els primers temps, la nostra associació es va
dedicar essencialment a parlar i a prendre consciència
de les realitats del Tercer Món. Igual que nosaltres, la
societat mataronina en general i moltes altres entitats
també varen ser conscients que, des de la nostra
situació econòmica privilegiada, calia ajudar als països
del Tercer Món en el seu desenvolupament i a sortir
de la seva misèria. Va néixer el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional i la campanya
del 0,7%, amb gran acceptació per part de totes les
forces polítiques i cíviques de la ciutat. Aquest Consell
Municipal, durant els seus sis anys de funcionament,
ha anat fent una molt bona tasca. Ha contribuït a fer
créixer aquell 0,7% fins a l’1% d’enguany i a establir
criteris raonables perquè aquests recursos es
gestionessin bé i fossin ben aprofitats allà on s’enviaven.
Ha creat un fòrum d’informació, d’intercanvi d’opinions
i de parers entre les diferents associacions que en
formen part. I, per últim, ha servit per començar a
reflexionar entre tots sobre quines haurien de ser les
nostres pautes de solidaritat en les noves situacions
que ens anem trobant i amb els resultats de les noves
anàlisis de les desigualtats mundials.

Però quedar-se només en sensibilitzar la població
perquè entengui i accepti que cal compartir més la
nostra riquesa i fer de repartidora equànime del recaptat
segurament no és prou. Si de veritat volem que la
solidaritat del nostre Consell Municipal i de cada
associació sigui eficaç a llarg termini en la lluita per
un món globalment solidari, pensem que caldria fer
un pas cap a analitzar a fons perquè es donen aquestes
diferències i injustícies, i perquè augmenten i perquè
creiem que seguiran augmentant.

Ara que està de moda parlar de transversalitat, crec
que els valors associats a la solidaritat haurien de ser
uns valors transversals en totes les activitats de les

nostres vides, del nostre Consell Municipal, del nostre
Ajuntament i del nostre país, i sota aquest prisma
entrar a revisar totes les nostres accions personals i
col·lectives. De no fer-ho així, ja ho veiem ara, correm
el perill de viure sota l’amenaça del terrorista i del
delinqüent que no té res a perdre i sota l’amenaça de
la reducció de les llibertats personals per assegurar
la continuïtat de les riqueses i els recursos d’uns
quants privilegiats.

Fa poc, a Johannesburg, es va evidenciar que els
camins de la defensa del medi ambient i el de la lluita
contra la misèria anaven de bracet, un al costat de
l’altre. Les polítiques mediambientals s’han infiltrat
en moltes vides personals i en molts organismes de
les administracions locals i nacionals. Actualment,
tota activitat ha de tenir el vist i plau de les directrius
mediambientals. Ha calgut, això sí, el treball constant
de denúncia, de mobilització i de lluita per part de
moltes persones i col·lectius sensibilitzats que creien
que era vital per a la supervivència del planeta. Ha
calgut, també, la inversió en recursos i estratègies per
part dels governants. Ara caldrà que ens adonem que
passa el mateix en la lluita contra les desigualtats i la
pobresa, i pensar seriosament que si no hi ha unes
actuacions fortes, decidides, i segurament costoses,
el planeta podria estar en perill de continuïtat.
Segurament el Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional haurà de ser l’impulsor
d’aquests valors, a fi que l’Administració i la societat
els assumeixin, a la vegada que haurà de trobar
l’estratègia local i concreta a aquests grans desafiaments
que tenim plantejats globalment.
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L’Associació Jama Kafo neix l’any 1983 amb la finalitat
de contribuir en la integració dels immigrants. En
aquell context, els nouvinguts d’aleshores es trobaven
en la mateixa situació arribessin del país que arribessin.
Dit d’una altra manera, la política d’immigració era
més comuna i no establia tanta categorització com ho
fa ara. Davant la llei, entre un suec i un senegalès
existien poques diferències.

Lentament, l’Associació Jama Kafo va anar prenent
força i actualment també es dedica a realitzar altres
tasques sense perdre de vista l’objectiu inicial. La
cooperació amb els països d’origen dels membres de
l’Associació és un altre propòsit que hores d’ara forma
part del treball de l’entitat. La valoració de l’experiència
és positiva, perquè el projecte té viabilitat i respon a
les necessitats reals però, d’altra banda, són necessaris
més recursos personals i materials per tal d’arribar al
major nombre de destinataris.

Finalment voldria afegir que, lligant el propòsit de la
integració i la cooperació, crec que és molt important
treballar des d’aquí, des del territori concret més
immediat. Hauríem de lluitar procurant aconseguir la
igualtat, la ciutadania plena, el dret de participació…,
en definitiva, els drets fonamentals que són els que
veritablement integren, defugint de folklorismes que,
en algunes ocasions, marquen més les diferències que
��������������

Sheriff Jarju
Associació Jama Kafo

L’Associació Jama Kafo
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Pep Sivilla
Representant de la FAVM

a la Comissió del Projecte Tamassint

Tamassint,
un combat contra
la desesperança

El Projecte Tamassint va néixer a Mataró per ajudar
una zona del Rif, al nord del Marroc. No és cap
casualitat, ja que de Nador, d’Al-Hoceima, d’Imzouren
o del mateix Tamassint, provenen molts dels veïns i
les veïnes que, forçats a fugir de la pobresa, han anat
arribant als nostres barris. Tot va començar quan gent
del moviment veïnal vam conèixer veïns originaris del
Magreb i, junts, vam organitzar activitats conjuntes
als barris de la nostra ciutat. Així, va sorgir l’amistat
i vam decidir viatjar plegats al Rif. El viatge va fer
brotar les ganes de pal·liar la pobresa i la penúria de
la gent d’allà. I en va sorgir el projecte.

Tamassint és una iniciativa innovadora perquè no la
promou cap ONGD convencional, sinó la Federació
d’Associacions de Veïns de Mataró i l’Associació
Numídia (d’immigrants rifenys) que fa temps que
treballem plegats per respondre als canvis que els
moviments migratoris han portat als nostres barris, on
volem prevenir i combatre tant actituds d’incomprensió
com d’inadaptació. Però no es conformem amb això
i, actualment, d’acord amb tres entitats de la província
d’Al-Hoceima, i amb el suport d’altres entitats formem
un “triangle solidari” que actua sobre les causes del
gran desequilibri que propicia l’emigració.

A nivell institucional, comptem amb dos suports
cabdals: el de l’Ajuntament de Mataró – amb aportacions
molt importants, perquè considera aquest projecte
com a un dels prioritaris– i el del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament. En un segon nivell,
també hi contribueixen el Consell Comarcal del Maresme
i diversos ajuntaments (Sant Just Desvern, Viladecans,
Palafrugell, etcètera).

Emigració i solidaritat:
El fet d’haver d’abandonar la pròpia terra per anar
lluny a guanyar-se el pa és un drama personal i familiar.
Però és que allà –al Sud– no hi veuen gaire futur i són
moltes les boques que cal alimentar. I quan arriben a
les nostres ciutats i als nostres barris, és molt necessari
que els donem un cop de mà. En el nostre cas, hem
volgut aprofitar la possibilitat de cooperar amb els
immigrants, també, per millorar-ne la qualitat de vida
als llocs d’origen. Perquè creiem que hi tenim un deute
històric i perquè és just intentar compensar la gran
desigualtat d’oportunitats que hi ha entre allà i aquí,
però també perquè els immigrants que participen en
projectes de solidaritat amb el seu país d’origen,
restableixen un vincle essencial amb les seves arrels
i poden respondre amb dignitat a les acusacions de
deserció de què sovint són objecte per part d’aquells
que romanen a la seva terra.

La geografia humana:
El subdesenvolupament de moltes regions del Marroc
és especialment cru a tot el Rif. Les zones rurals del
Rif han patit –a banda de la sequera– una gran erosió
i una manca quasi total d’inversions en infraestructures.
Els resultats són l’abandonament de molts dels seus
habitants –sobretot els més joves– que han emigrat a
Europa, un índex altíssim d’analfabetisme, una gran
improductivitat i, en definitiva, molta pobresa.

La Plana d'Izoughar és una extensió d'unes vuitanta
hectàrees de terreny quasi pla, situada al sud del mu-
nicipi rural d'Imrabten, també conegut com Tamassint,
perquè aquest és el nom del poble principal. La pro-
víncia és la d’Al-Hoceima, amb capital a l’antiga ciutat
colonial espanyola coneguda en castellà com Alhucemas.

La població total a la qual va destinada el projecte és
de 344 famílies, unes 2.000 persones que habiten
els duars de Zaouiet Sidi Aissa i d'Aghlid. Són pagesos
de tota la vida que senten desencís i impotència davant
la situació cada cop més frustrant. Però, més de 10.000
persones de la contrada sortiran beneficiades si prospera
el projecte, si reneix l'esperança d'un futur millor.

Ja s’ha fet força feina. Ara ja tenim un pou construït
i un mapa parcel·lari completat. La propera acció és
construir una bassa d’acumulació i distribució en una
cota alta i fer-hi pujar l’aigua mitjançant una bomba.
I tot seguit, començar a instal·lar la xarxa de regadiu
per degoteig en unes trenta hectàrees. A la vegada,
realitzarem més cursos de formació per assegurar
l’optimització dels conreus i la bona comercialització
dels productes agrícoles.

A finals de l’any 2002 hem rebut la primera visita
d’una delegació de les entitats que formen la contrapart
del projecte. La visita ha servit per reforçar els llaços
d’amistat i cooperació i per posar en evidència que el
projecte Tamassint – sense pressa, però sense pausa–
segueix endavant amb vigor, perquè cada vegada s’hi
estant implicant més organismes i més persones.



A
rt

ic
le

s 
d’

op
in

ió
10

Joaquim Montserrat
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

Ajudar a ajudar-se
Per què, sense cap culpa per part d’ells, dues terceres
parts de la humanitat han nascut en un país del Tercer
Món i han de viure amb ingressos al voltant d’un euro
al dia? Cada dia són més els que davant d’aquest
panorama ens sentim incòmodes. Com pot ser que uns
tinguem tant (i en volem més) i uns altres tan poc?

És veritat que hem treballat, que ens hi hem esforçat,
nosaltres i els nostres avantpassats, però, això és
suficient per explicar tanta diferència? El nostre benestar
no es deu, almenys en part, a que col·lectivament ens
aprofitem d’ells? És per això que cada dia som més
els que creiem que treballar pel Tercer Món no és
només una qüestió de compassió, ni tant sols de
solidaritat, sinó més aviat de justícia.

Però, què s’ha de fer? I, també, com ho hem de fer?
Fa uns vint anys que l’ONU va dictaminar que si totes
les administracions del Primer Món transferien el 0,7%
dels seus ingressos propis als països desenvolupats,
s’aconseguiria disminuir les diferències econòmiques.
Malgrat que han passat vint anys, encara moltes
administracions no en destinen aquesta petita part del
pressupost a la solidaritat, però ja està clar que més
important que les quantitats ho són el “com” i “a qui”.
I, una altra vegada més, les iniciatives “no governa-
mentals” surten per suplir els dèficits dels estats,
aportant objectius, tècnica, calor humana i control en
el lloc receptor.

Tal i com diuen els nostres estatuts, la nostra amistat
amb el mataroní i salesià Joan Godayol i Colom ens
encamina a ajudar al desenvolupament econòmic i
social de la porció de Tercer Món a ell encomanada,
la Prelatura d’Ayaviri, i també a proporcionar-li ajuda
econòmica i recolzament moral perquè continuï la seva
generosa activitat en favor dels seus habitants.

La Prelatura d’Ayaviri comprèn tres províncies, té una
extensió de 31.000 km quadrats

(aproximadament com la Catalunya estricta) però amb
només 300.000 habitants. Està situada al sud dels
Andes peruans i a prop del llac Titicaca. Les seves
extremes condicions climàtiques (la major part del
territori està per sobre dels 4.000 metres i té un règim
de pluges molt estacional) el fan molt poc apte per a
l’agricultura.

Això i les seves dolentíssimes vies de comunicació
(terribles pistes forestals), la caciquista organització
política local, el secular abandó dels polítics del govern
central, el constant menyspreu dels drets humans, el
poc interès turístic del territori i, sobretot, la baixíssima
autoestima dels seus habitants, expliquen el fort sub-
desenvolupament i la immensa pobresa d’aquest territori.

El nostre amic i conciutadà, quan el van ordenar bisbe
d’aquesta zona i aclaparat pels problemes que va
detectar, va entendre que, per servir aquella gent, havia
de dedicar més temps als problemes socioeconòmics,
competència i obligació de les autoritats civils, que a
fer estrictament de bisbe. Les seves línies d’actuació
encaixen perfectament amb la nostra idea d’ajuda al
Tercer Món: fugir del paternalisme, ajudar a que s’ajudin
–perquè les solucions han de sortir d’ells–, formar els
dirigents, lluitar a fons a favor dels drets humans i
defensar els més pobres.

Per tal de col·laborar-hi, hem anat presentant projectes,
sempre demanats pel bisbe Joan, primer a l’Ajuntament
de Mataró, i ara directament al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament –entitat de la qual
l’Ajuntament de Mataró forma part– perquè hi puguin
participar altres administracions:

1. Potenciació de la Granja – Escola Pichacani de
Càritas Ayaviri, amb l’objectiu de millorar les tècniques
ramaderes de la zona.
2. Finançament de la Vicaría de Solidaridad,
departament del Bisbat dedicat a la difusió i la defensa
������������������
3. Suport al Departament de Comunicació Social,
dedicat a l’intercanvi de notícies entre els distanciats
������������������
4. Potenciació de l’obra social de la Prelatura d’Ayaviri,
projecte de quatre anys de durada que comprèn tres
departaments: més millores a la Granja – Escola Pichacani,
construcció d’un centre de formació i finançament d’una
campanya contra la violència familiar a la dona, amb una
àmplia difusió pedagògica dels seus drets.

També hem ajudat a l’anada de voluntaris i voluntàries,
que han sacrificat una part important de la seva vida
per ajudar a tirar endavant l’acció del nostre amic i
que han tornat convençuts d’haver rebut més que el
que han aportat.

Som conscients que, amb la nostra acció, no solucio-
narem els enormes problemes de la gent d’aquella zo-
na. Pretenem només que sàpiguen que no estan sols
en l’esforç i que nosaltres creiem que ho poden fer.
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Octavi Nonell
Associació Amics
de l’Escola Pia al Senegal

L’Associació Amics de
l’Escola Pia al Senegal
i l’Associació Planeta

Idrissa Djiba
Associació Planeta

El segle XXI és, sense cap dubte, el segle de les noves
tecnologies i de la informació instantània. Aquest flux
constant d’informació que ens arriba per diferents
canals, com són la televisió, els diaris, les revistes o
la ràdio, és el que fa que la gent sigui més conscient
del que passa arreu del món, de les angoixes i penúries
de pobles i països que, a vegades, no estan tan llunyans.

Tot això fa que les societats modernes dels països
desenvolupats i econòmicament rics hagin pres cons-
ciència de les necessitats que pateixen els anomenats
països del Tercer Món. Països moltes vegades rics en
matèries primeres i bàsiques per a la nostra societat
de consum, però dissortadament, pobres en serveis
bàsics i primaris i amb greus mancances alimentàries.
Per aquest motiu veiem com en el nostre entorn
proliferen les iniciatives socials encaminades a donar
suport i ajuda de tota mena a pobles, països o societats
concretes, imbuïts moltes vegades per les apreciacions
particulars o afinitats que individualment elucubrem,
d’acord amb les informacions que rebem o amb les
afinitats que el nostre mateix entorn social forja.

Però la moderna societat en què vivim, com per exemple
la ciutat de Mataró, ha desenvolupat una nova manera
de contribuir i d’ajudar als que ho necessitin. L’antic
format de fer donacions de caire econòmic, fent ingressos
en comptes corrents d’entitats bancàries, ha quedat
refusat. La gent amb certa sensibilitat social, de mica
en mica, s’ha anat organitzant en associacions de caire
no lucratiu estructurades a l’entorn d’uns plans concrets
d’actuació i, moltes vegades, amb uns projectes específics
destinats a millorar o pal·liar una situació catastròfica
o dificultosa. Tenen idees clares de què volen fer i a qui
volen ajudar. I el que és molt important: saben com fer-
ho i de quina manera aconseguir-ho. I tot això al marge
de la burocràcia administrativa dels governs.

Fins i tot, en moltes ocasions, aquestes associacions
són capaces d’arribar a portar l’ajuda i l’auxili allà on
no arriben els governs i els estats, la qual cosa no deixa
de ser un altre incentiu per tal que les persones que
tenen i senten aquestes inquietuds solidàries se segueixin
engrescant a col·laborar en aquesta mena de tasques
al marge dels organismes oficials.

La ciutat de Mataró té molta gent implicada en diverses
associacions que intenten portar tota mena d’ajudes
allà on es necessiten: aliments, medicines, màquines,
eines, finançament d’infraestructures, construcció
d’habitatges, ajudes mèdiques. Podem dir que quasi
tot val, ja que de tot hi fa falta. Però moltes vegades,
aquesta ajuda no és la més important. Molt més preat
pot ser també el missatge d’esperança que l’acompanya,
implícitament lligat a qualsevol mena d’ajut que oferim,

i que serveix per renovar la fe i la confiança en els
éssers humans.

A la nostra ciutat, i des de fa dos anys, l’Associació
d’Amics de l’Escola Pia al Senegal treballa per portar,
sense cap mena d’intermediaris, l’ajut directament al
��������������������En la mateixa línia i des de fa més
de deu anys, l’Associació Planeta, integrada majoritàriament
per emigrants senegalesos i gambians, tot i que també
en formen part moltes persones d’altres nacionalitats
i de diferents ètnies, també treballa aportant la seva
ajuda allà on creu que pot ser més necessària.

Ambdues associacions treballen per a la mateixa
societat, per al mateix poble. Amb projectes diferents,
però complementaris; de manera independent, però
intercomunicats en un clar objectiu d’ajudar al poble
senegalès. També col·laboren en diverses activitats de
sensibilització de la societat catalana i participen
conjuntament en tot allò on poden cooperar.

L’Associació Planeta està portant a terme un projecte
que consisteix en el finançament i la compra de
cambres frigorífiques i mitjans de repartiment i transport
(furgonetes i/o camions) que permetin la conservació
i la distribució dels productes que conreen i del bestiar
que crien a les granges de la zona d'Oussouye –formades
en règim de cooperatives per antics estudiants de les
escoles agrícoles i ramaderes. D’aquesta manera poden
fer arribar els seus productes als mercats de consum
i conservar els aliments en perfecte estat.

L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal treballa
en la construcció d’un centre educatiu a Toubakouta, a
la regió de Niombató. El centre acollirà els infants i els
joves que viuen en petites poblacions (selva) disperses
pel territori i que, no poden assistir a l’escola de secundària.
Durant el període escolar funcionarà com a residència
per nois que necessiten desplaçar-se del seu poble per
accedir a l’educació, i durant el període d’inactivitat
escolar, serà un centre d’organització d’activitats educatives
de base, com colònies i tallers d’estiu.
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Solidaritat. Què vol dir aquesta paraula? Què entenem
nosaltres, la  societat occidental, per solidaritat?
Analitzem, mirem el nostre entorn, el que ens rodeja,
i així potser podrem arribar a aprofundir més sobre el
perquè d'això, d'aquest acte que entenem per solidaritat,
per cooperació. Quan fem referència a l’adjectiu solidari,
a ser solidaris amb el que ens envolta, hauríem de
començar a pensar primer en nosaltres mateixos,
després, en la persona que tenim més a prop nostre i,
així, en actes consecutius que van evolucionant, que
es van desencadenant. Però el que és ben cert, és que
no cal anar al que anomenem “Tercer Mon” per fer un
acte de solidaritat, perquè primer de tot cal observar,
analitzar el que tenim més a prop nostre. Cooperar
amb els que més ho puguin necessitar, i és que de
vegades tenim els ulls tancats davant la quotidianitat,
davant conflictes que apareixen i no els sabem o no
els volem veure. Perquè hem crescut aquí, i el concepte
de “normalitat” el tenim molt interioritzat en les nostres
ments. Però, què entenem per normalització de
situacions, d'actes? I aquestes són les ments que han
estat manipulades i contaminades durant molt de
temps, fins al dia d'avui.

Fem una mirada crítica a les nostres pròpies actuacions
i analitzem en quants moments del dia som solidaris
amb el que tenim al costat. Una acció com agafar la
motxilla i creuar l'oceà ja la considerem com a tal,
però, què passa amb el que tenim aquí? Moltes vegades
ens n'oblidem. Què passa amb aquests nens i nenes
que han de dormir tantes i tantes hores al carrer? Què
hem de fer amb la delinqüència juvenil? I amb els avis
i les àvies que han d'anar a residir en una llar? Crec
que tenim molt a dir i a fer davant la nostra realitat, i
ens n’estem oblidant!

Moltes vegades he pensat en quins van ser els motius
que em van impulsar a fer de cooperant en un país
com el Perú, en un país lluny de casa, envoltada d'una
altra cultura, d'uns altres ritus i en el qual no sabia
ben bé què hi trobaria. Crec que creixem i vivim en

Sandra Fullola
Cooperant

Solidaritat...?

una realitat que ens guia cap a descobrir, experimentar,
lluitar... causa, moltes vegades, d'una societat
pertorbadora,  d'uns éssers humans emmotllables,
víctimes de les influències externes capaces de ser
llençades d'un costat a l'altre.

Per això, busquem la font de la nostra identitat, que
va des de l'exterior fins a l'interior, busquem la clau
del misteri de la vida i moltes vegades pensem que ho
farem lluny d'aquí. No podem deixar de banda que “a
casa” també ho podem fer, però la distància es
transforma en una il·lusió, en un desig, en un objectiu.
I aquests fets s'han de poder convertir en realitat.
Perquè en l’acte de voler, va inclòs el d’escollir: estem
durant molt de temps entre diferents alternatives, però
finalment s'elimina el conflicte i això ens omple
d'energia. Aquesta energia que m'ha envoltat durant
tants mesos, lluny dels meus; que em donava forces
per seguir endavant, per no tirar la tovallola. Per
continuar lluitant per aquell desig. Perquè cada dia
que passava, mirava el cel i  descobria quelcom nou,
aprenia noves coses, i eren aquests petits afers que
produïen que la il·lusió anés creixent.

I ara em sento privilegiada d’haver pogut viure totes
aquestes sensacions, aquestes emocions, perquè cada
dia que ha passat en la meva vida m'he anat enriquint.
Perquè he tingut l’oportunitat d'admirar, d’observar
aquella realitat que ara està tant lluny de mi. Aquells
nens i nenes jugant amb una pilota pel carrer, amb
quatre draps i amb aquell somriure d'orella a orella.
Palpant una realitat que ni tant sols ens la podem
imaginar des del “primer món”. Observant i actuant
davant realitats allunyades de les nostres. I són totes
aquestes coses que m'impulsaven a seguir el camí.
Aquest camí que ara des d'aquí he de seguir construint,
perquè la solidaritat, la cooperació, no les podem
quantificar.

Hem de potenciar aquestes actituds, aquests valors,
i continuar treballant, perquè ara comença alguna cosa
nova des d’aquí. I sense oblidar el que hi ha a l’altra
banda de l’oceà, navegar cap a un futur inimaginable,
gaudir del present, i així, intentar reconstruir-lo cap a
una societat benestant. Aquest present que tantes
oportunitats ens dóna i moltes vegades no les sabem
apreciar. Perquè no podem valorar la vida pel que
tenim, sinó per qui som, estiguem on estiguem. Perquè
amb la solidaritat, tots hi guanyem!!!
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Resum de projectes
de cooperació

Suport a grups locals per a la millora
de la producció hortícola i ramadera
País: Senegal
Entitat promotora: Associació Planeta
Subvenció: 15.025,30 euros

La Selva de Mataró 2001-2005

País: Mèxic
Entitat promotora: Fundació Grup Tercer Món-Mataró
Subvenció: 68.055.04 euros

Potenciació de l’acció social de la
Prelatura d’Ayaviri

País: Perú
Entitat promotora: Associació d’Amics del Bisbe Joan
Godayol
Subvenció: 66.111,33 euros

Rehabilitació d’un local destinat
als treballadors i treballadores de
Nicaragua
País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat
Subvenció: 5.995,00 euros

Sanejament fisicoambiental i
enfortiment organitzatiu a cinc
barris marginals de Santo Domingo
País: República Dominicana
Entitat promotora: Fundació Intermón - Oxfam
Subvenció: 12.853,93 euros

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: 30.050,61 euros

Millora de les condicions
terapèutiques de la població
discapacitada de Khan Younis

País: Palestina
Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la
Pau
Subvenció: 12.020,24 euros

Dotació i autogestió d’un sistema
d’aigua potable a la comunitat de
la Ciénaga

País: Equador
Entitat promotora: Creu Roja
Subvenció: 6.732,09 euros

Àrea de Municipalisme 2002
País: Països Llatino-americans
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 9.015,18 euros

Àrea Mediterrània 2002
País: Catalunya / Països mediterranis
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 3.005,06 euros

Programa de formació de gestors
locals del desenvolupament amb
equitat social i equitat de gènere

País: Perú
�������������������Escuela Mayor de Gestión Municipal
�����������12.020,24 euros

Tamassint: Promoció de l’agricultura
sostenible i desenvolupament rural
a la plana d’Izoughar

País: Marroc
Entitat promotora: Associació d’Immigrants Marroquins
de Catalunya (AIMC) / Federació d’Associacions de
Veïns de Mataró (FAVM)
Subvenció: 60.101,21 euros
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Seguiment d’alcaldies
de Retalhuleu i Petén.
Enfortiment de l’organització
municipal
País: Guatemala
Entitat promotora: Fundació Incide
Subvenció: 12.020,24 euros

Enfortiment d’actors del
desenvolupament local.
Formació de lideratges
democràtics
País: Equador
Entitat promotora: Grupo Democracia y
Desarrollo Local (GDDL)
Subvenció: 12.020,24 euros

Suport Institucional a la Xarxa
nicaragüenca per la democràcia i
el desenvolupament local
País: Nicaragua
Entitat promotora: Red Nicaragüense por la
Democracia y el Desarrollo Local (GDDL)
Subvenció: 12.020,24 euros

Migracions i desenvolupament
2002
País: Europa / Àfrica Subsahariana
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 10.818,22 euros

Emergència a l’Afganistan

País: Afganistan / Pakistan
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Subvenció: 9.015,18 euros

Resum de projectes
de sensibilització

Cinema i Racisme. Taller de
cooperació
País: Mataró
Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la Pau
Subvenció: 5.456,80 euros

Programa de sensibilització 2002

País: Mataró
Entitat promotora: Fundació Grup Tercer Món-Mataró
Subvenció: 6.020,00 euros

Colònies saharauís 2002 /
Caravana Catalana pel Sàhara 2002

País: Mataró
Entitat promotora: ACAPS - Mataró
Subvenció: 9.015,18 euros

Benvinguts al Bougoun Thio
de la Ramou

País: Mataró
Entitat promotora: Centre Sant Pau de Càritas
Diocesana de Barcelona
Subvenció: 7.500,00 euros

Primeres Jornades Senegaleses a
Catalunya

País: Mataró
Entitat promotora: Associació Planeta
Subvenció: 3.154,89 euros
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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: 118.340,28 euros
Aportació de l’Ajuntament: 15.025,30 euros
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Suport a grups locals
per a la millora
de la producció hortícola
i ramadera

L’entitat Planeta presenta la proposta per al país
d’origen d’alguns dels seus membres, el Senegal, i
concretament per a la regió d’Oussouye.

La contrapart local, l’AJAEDO, constituïda l’any 1983,
treballa amb grups locals i els facilita elements per
millorar-ne el desenvolupament del treball i de la zona
amb activitats de formació, lliurament de materials,
etcètera.

El projecte és de suport a diferents grups que formen
part de l’AJAEDO i a altres grups que, encara que no
siguin membres de l’Associació, tenen les mateixes
activitats productives. Aquesta proposta s’emmarca
en la política de l’Associació de dotar a tots els grups
que la formen (23 grups) de les mínimes infraestructures
necessàries per garantir-ne la producció normal, i
ampliar-ne l’àmbit d’actuació a altres grups que no
pertanyen a l’Associació, però que tenen els mateixos
problemes i dificultats.

Els beneficiaris d’aquest projecte són grups que no
han rebut cap tipus de suport. Les seves activitats
principals són la producció hortícola, la cria de bestiar
(porcs, bous, cabres i pollastres) i l’arboricultura.
Aquesta acció permetrà dotar-los d’infraestructures de
regadiu, com també d’una tanca metàl·lica per protegir
els terrenys, del material, tant per a la producció
hortícola o d’arbres, i d’un estable o instal·lacions
necessàries per a la cria de bestiar. A més, el projecte
també preveu l’animació sobre terreny de la producció
de cadascun dels grups i el suport en la comercialització.

Senegal

Dakar
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Entitat promotora: Associació d'Immigrants Marroquins
de Catalunya (AIMC) / Federació d'Associacions de
Veïns de Mataró (FAVM)
País: Marroc
Cost total del projecte:  886.298,97 euros
Aportació de l’Ajuntament: 60.101,21 euros

Tamassint: Promoció de
l’agricultura sostenible
i desenvolupament rural
a la plana d’Izoughar

Tamassint és un projecte que pretén transformar les
terres de la Plana d’Izoughar, unes terres que avui
resten ermes, que són explotades ocasionalment i amb
mètodes molt rudimentaris, en conreus de regadiu.

La iniciativa sorgeix a partir d’una estada a la zona per
part de representants de les dues entitats, AMIC i
FAVM, que juntament amb la contrapart local,
l’Associació AZIR, van constatar la possibilitat de millora
de les condicions del sòl. A més de les entitats
anteriorment esmentades, la Unió de Pagesos i
Codesema aportaran coneixements específics i
experiència en l’agricultura en clima mediterrani, en
sistemes de rec i un enfocament basat en criteris
ecològics i de sostenibilitat.

Izoughar és una plana explotada per 80 famílies que
tenen parcel·les de terra que van de les 0,5 a les 2
hectàrees. El seu nivell econòmic és baix, la taxa d’atur
és molt alta i l’únic recurs és l’agricultura. L’organització
AZIR ha estat en contacte amb els habitants d’aquesta
regió i s’ha constatat l’interès de la població de constituir-
se com a comunitat d’agricultors per tal de mantenir
i tenir cura de les infraestructures.

Les activitats de la primera fase del projecte serien:
construir un pou de primera capa i/o mina per captar
les aigües de la riba del riu Ghis, la instal·lació de les
canalitzacions fins a la Plana d’Izoughar i la construcció
d’un dipòsit de reserva en una cota elevada del terreny.

Marroc

Rabat
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Entitat promotora: Associació d'Amics del Bisbe Joan
Godayol / Vicaría de Solidaridad de Ayaviri
País: Perú
Cost total del projecte: 272.326,10 euros
Aportació de l’Ajuntament: 66.111,33 euros
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Potenciació
de l’acció social de la
Prelatura d’Ayaviri

Perú

Aquest projecte s’emmarca a l’àrea d’influència de la
Prelatura d’Ayaviri i pretén donar continuïtat i reforçar
els treballs d’actuació social ja realitzats anteriorment
per l’entitat i pel Fons. És un projecte a llarg termini
(4 anys), resultat del compromís expressat tant per
l’Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol com per
l’Ajuntament de Mataró.

Les províncies de Melgar, Carabaya i Sandia, que
formen el territori de la Prelatura, són de les més
pobres del Perú. Estan habitades per població quítxua
���������������

El projecte planteja tres components d’intervenció
(l’entitat del nord ha prioritzat l’àmbit productiu).

Contempla la millora de la Granja - Escola Pichani de
Càritas d'Ayaviri, fundada ara fa cinc anys. Actualment
la granja s’està autofinançant i compleix els seus
objectius de promoció de la millora pecuària tot
capacitant setanta-dos promotors per any de divuit
localitats diferents de la Prelatura. Les millores
contemplen ampliar la capacitat d’aquesta granja -
escola, per fer-la més rendible, en cinc aspectes:
ampliació dels terrenys cultivables, ampliació i millora
de la formatgeria, ampliació de la sala de munyir,
construcció d’un dipòsit d’aigües negres, ampliació
dels coberts del pati, construcció de tres habitatges
per als treballadors i construcció d’ambients de cultiu
�����������

Lima
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Entitat promotora: Fundació Grup Tercer Món – Mataró
������������������
País: Mèxic
Cost total del projecte: 1.464.655,14 euros
Aportació de l’Ajuntament: 68.055,04 euros

La Selva de Mataró
2001-2005

Mèxic

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), resultat del compromís expressat
tant per la Fundació Grup Tercer Món com per
l’Ajuntament de Mataró d’avançar en l’enfortiment dels
vincles solidaris amb les contraparts responsables del
projecte. D’altra banda, un treball de llarga durada
incidirà molt positivament en el desenvolupament de
les comunitats beneficiàries.

Així, el projecte preveu:

- Mantenir una estructura organitzativa estable d’homes
i dones que vetllin per les necessitats de les seves
comunitats davant les diferents instàncies.

- Augmentar els nivells d’educació i capacitació a tots
els nivells (líders organitzatius, tècnics comunitaris,
membres i familiars).

- Garantir la producció orgànica de l’únic producte
comercial (cafè) com a eina econòmica que permeti
obtenir ingressos dignes.

- Accedir als mitjans productius i de benestar social
necessaris per millorar el seu nivell de desenvolupament.

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

- Desenvolupar un sistema de crèdit i estalvi per fomentar
l’estalvi i facilitar l’accés a crèdits (microcrèdit / crèdits
������������

- Orientar la construcció de relacions equitatives entre
homes i dones per millorar els rols de la dona en tots
els aspectes.

Mèxic
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Entitat promotora: Fundació Intermón - Oxfam
País: República Dominicana
Cost total del projecte: 301.420,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.853,93 euros
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Sanejament fisicoambiental
i enfortiment organitzatiu a
5 barris marginals de Santo
�������

República Dominicana

Santo Domingo

El problema central que pretén afrontar el projecte es
relaciona amb els alts nivells de contaminació ambiental
del barri Los Manguitos, resultat de la manca
d’informació dels pobladors sobre la gestió i la disposició
dels residus sòlids humans, com també de la incapacitat
i de la manca d’organització de la comunitat i dels
seus líders per gestionar els problemes de sanejament
ambiental i articular-se amb els serveis que poden
oferir les instàncies governamentals.

En aquest sentit, el projecte vol millorar les condicions
de vida de les persones que viuen en cinc barris
marginals de la zona nord de Santo Domingo. Per això
es desenvoluparan les accions següents:

- Millora de les condicions de sanejament físic ambiental
del sector de Los Manguitos, amb la construcció
d’infraestructures comunitàries i de sanejament bàsic.

- Enfortir l’estructura organitzativa de les organitzacions
socials dels barris de Los Manguitos, La Zurza, Capotillo,
Simón Bolívar i Gualey. Es crearà una xarxa de persones
voluntàries i líders comunitaris que en el futur
s’encarregaran d’organitzar activitats comunals
d’informació, educació i comunicació social als barris
�����������
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La CST és una organització sindical, els afiliats de la
qual són treballadors i treballadores organitzats en
sindicats d’empresa i sindicats municipals, en branques
de l’economia, en sindicats territorials i d’oficis. A la
dècada dels 80 va organitzar prop de 160.000
treballadors, però s’ha reduït la taxa d’afiliació a
conseqüència dels processos de privatització, del
tancament d’empreses, de la reducció d’entitats de
l’Estat i d’acomiadaments massius, que ha fet arribar
la xifra de desocupació al 60%.

El projecte contempla la rehabilitació del local destinat
a oficines i a centre de reunions de la CST a Managua.
Actualment, aquesta seu presenta un estat que
impossibilita poder treballar adequadament i donar els
serveis que fan necessari el seu funcionament. L’edifici
es troba en un alt grau de deteriorament i, concretament,
cal una actuació sobre la teulada, el sostre i el sistema
���������

Els treballs que s’han de fer són:

- Canviar totalment la teulada

- Canviar totalment el fals sostre interior

- Canviar les canonades de desguàs de l’aigua de pluja

- Col·locar reixes a la façana

- Realitzar divisions interiors noves

- Reparar tot el sistema elèctric

- Construir tres serveis sanitaris

- Pintar el local

- Dotar-lo de mobiliari nou

Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat  /  Central
Sandinista de Trabajadores (cst)
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 22.994,91 euros
Aportació de l’Ajuntament: 5.995,00 euros

Rehabilitació d’un local
destinat als treballadors i
treballadores de Nicaragua

Nicaragua

Managua
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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, fonamentalment en l’àmbit
sanitari i escolar. A causa d’aquestes mancances es
registra a la zona un elevat percentatge de mortalitat
infantil (68%), de malalties endèmiques com el
paludisme, la meningitis i el desenvolupament de
paràsits greus.

A l’àmbit escolar es nota un baix percentatge
d’escolarització, aproximadament el 65% dels nens i
el 35% de les nenes. La falta de centres escolars en
altres pobles de la comarca fa que molts nens s’hagin
de desplaçar 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’n les 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 funcions
següents:

- 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).

La contrapart local, Education Solidaire, és una
associació de la qual és membre el pare Joan Artigues,
fundador de l’associació AJAEDO d’Oussouye i del
Centre Catalunya de Sokone a la mateixa comarca,
experiències que han comptat totes amb aportacions
del Fons Català.

Entitat promotora: Associació d’Amics de l’Escola Pia
al Senegal / Éducation Solidaire
País: Senegal
Cost total del projecte: 142.764,02 euros
Aportació de l’Ajuntament: 30.050,61 euros
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Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la
Pau / Palestinian Red Crescent Society
País: Palestina
Cost total del projecte: 196.298,011 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros

Millora de les condicions
terapèutiques de la població
discapacitada de Khan
Younis

Palestina

Hebron
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La Franja de Gaza limita a l'oest amb el mar Mediterrani,
al sud amb la península del Sinaí (Egipte) i al nord i
a l'est amb Israel. Khan Younis és un dels cinc districtes
en què està dividida administrativament la franja de
Gaza (Gaza Nord, Gaza, Deir Al Balah, Khan Younis i
Rafah). Les fronteres de la franja de Gaza estan
controlades per l'exèrcit israelià.

El districte de Khan Younis té una població de 200.704
habitants, 101.607 homes i 99.097 dones. D'aquests,
78.091 són refugiats, el 63,5% del total de la població
de la ciutat (123.016 habitants). En aquest districte
hi ha diagnosticats 3.037 discapacitats, la qual cosa
representa l'1,5% de la població. D'aquests, 1.877
són homes i 1.160 són dones.

El projecte s'ubica al centre Al Amal per a discapacitats
físics, psíquics, visuals i auditius al camp de refugiats
de Khan Younis (franja de Gaza), l'únic districte que
presta aquest tipus d'assistència. Amb la posada en
marxa d'aquest projecte es pretén millorar la qualitat
de vida de la població discapacitada del districte de
Khan Younis a través de la millora de l'atenció
fisioterapèutica, de les condicions psicosocials i de la
formació professional de la població civil adulta i dels
professionals del centre.

Amb aquesta finalitat es realitzaran tres tipus d'activitats
que serviran per reforçar el Departament de Rehabilitació
dins del centre Al Amal, que són:

- Reforçament humà i material de la Unitat de
Fisioteràpia

- Reforçament humà i material de la Unitat de Treball
Social

- Reforçament humà i material de la Unitat de Formació
��������
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Dotació i Autogestió d’un
sistema d’aigua potable de
la Comunitat de La Ciénaga

Entitat promotora: Creu Roja Catalunya
País: Equador
Cost total del projecte: 146.127,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 6.732,09 euros

La comunitat de La Ciénaga està localitzada a la
província de Loja, concretament al Cantón de Celica,
considerat un dels més pobres de la regió. L’aïllament
en què es troba aquesta comunitat és una de les
raons de la seva manca de serveis bàsics adequats,
que afecta les condicions sociosanitàries dels seus
����������

Des de la Creu Roja Equatoriana s’ha liderat
l’elaboració d’un Pla de desenvolupament local de
la comunitat de La Ciénaga. A través d’un diagnòstic
comunitari s’han detectat les diverses necessitats
insatisfetes en aquesta població i s’ha dissenyat un
pla d’actuació integral amb una durada plurianual.
Dins d’aquest pla s’ha prioritzat, com un dels factors
de major vulnerabilitat a la comunitat, la necessitat
d’un sistema d’aigua potable que n’alleugeri la
precària situació sanitària dels habitants.

També s’ha previst que, paral·lelament a la
construcció del sistema d’aigua potable, es formarà
la població per al manteniment de les instal·lacions,
el foment d’hàbits higiènics i el consum d’aigua
segura, tot impulsant l’organització comunitària per
a garantir-ne l’autogestió.
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Entitat promotora: Escuela Mayor de Gestión Municipal
����� Perú
Cost total del projecte: 77.537,10 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros

Programa de formació de
gestors locals del
desenvolupament amb
equitat social i equitat
de gènere
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El projecte s'inscriu en el treball endegat des del Fons
sobre municipalisme. Al Perú s'està produint un procés
de descentralització en un context preelectoral dels
comicis regionals i municipals, que estan previstos per
al proper mes de novembre.

Aquest context, favorable a canvis institucionals profunds
(marcs normatius, sistemes de competències dels
àmbits de govern, creació i enfortiment d'institucions)
ha d'anar acompanyat de processos participatius que
portin a la governabilitat i a la construcció d'una cultura
ciutadana democràtica, participativa i responsable.

En aquest sentit, el projecte s'adreça a autoritats,
funcionaris municipals i professionals d'institucions
públiques i privades que treballen en l'àmbit local.

Per això, es preveu dissenyar un programa de gestors
locals que assumeixin la conducció de processos que
incorporin l'equitat social i l'equitat de gènere en la
formulació de plans de desenvolupament, de les
polítiques, dels programes i dels projectes, i de la
pròpia gestió municipal.

El programa consta de quatre mòduls de formació,
alternats amb un pla d'assessorament i seguiment dels
participants, a més de la realització d'activitats obertes
i especialitzades d'intercanvi amb altres professionals
��������������������

Perú

Lima
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Catalunya/Països Mediterranis
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Àrea  Mediterrània 2002

Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
������������������
País: Catalunya  /  Països Mediterranis
Cost total del projecte: 35.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 3.005,06 euros

La campanya 'La Mediterrrània: una cruïlla de pobles'
és la campanya impulsada des del Fons Català que es
durà a terme al llarg de tot l'any 2002, conjuntament
a Catalunya i a les Illes Balears.

Tots els municipis participants hauran d'aprovar en el
ple municipal una declaració del municipi com a vila
o ciutat mediterrània. L'inici de la campanya és el mes
d'abril i el 10 de maig serà la primera data de penjada
col·lectiva i descentralitzada de les banderoles que
anunciaran la participació de cada municipi en aquesta
�����������

Es proposa als ajuntaments participar en una sèrie
d'activitats agrupades en blocs. També es facilitarà
material per a la difusió de la campanya als municipis.
En el decurs de la campanya hi haurà iniciatives
simultànies dels municipis participants i d’altres pròpies
������������������

a) Material de difusió:

- Adhesió a la declaració 'La Mediterrània una cruïlla
de pobles. Municipis per la pau i la solidaritat'

- Tríptic de difusió d’activitats

- Tríptic de difusió de l’exposició

b) Activitats informatives i didàctiques:

- L’exposició La Mediterrània: una cruïlla de pobles

- Guia didàctica de l’exposició, adreçada a alumnes
d’ESO

- Guia didàctica: La pau i el desenvolupament humà
a la Mediterrània

c) Cicle de conferències:

- La Mediterrània, un espai de confluència, cruïlla de
�����������������

- Les migracions a l’àrea mediterrània

- L’aigua com a qüestió primordial de les societats
mediterrànies al segle XXI

- Gastronomia i mediterraneïtat: relats i receptes

- Conflictes, pau i desenvolupament a la Mediterrània

d) Activitats lúdiques
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Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
País: Països Llatinoamericans
Cost total del projecte: 15.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros

Àrea de Municipalisme
2002
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Països Llatinoamericans

Jornada d'avaluació comparativa d'impacte del Programa
d'emergència: el Mitch, tres anys després

El Fons Català preveu afavorir marcs de debat i
seguiment de les iniciatives d'emergència que s'estan
desenvolupant a Centreamèrica des de l'any 1998 arran
del pas de l'huracà Mitch, buscant solucions per la
reducció de la vulnerabilitat aplicant noves polítiques
que impulsin el desenvolupament humà i sostenible.
En la Campanya per a la reconstrucció de Centreamèrica,
el Fons Català, la Université de Paris 1-Sorbonne i el
grup URD (Emergència-Rehabilitació-Desenvolupament),
varen signar un conveni per a l'elaboració d'una avaluació
a dos anys del pas de l'huracà Mitch per Nicaragua.
L'avaluació s’ha realitzat en dues zones de Nicaragua,
i comporta el treball de més de mig any d'observació
en dues intervencions en un mateix municipi: des de
la cooperació descentralitzada, analitzant una intervenció
del Fons Català, i des de la cooperació no governamental,
a través de la intervenció d'una ONG de l'Estat francès.
Ara, tres anys després, analitzem les nostres actuacions
de cooperació realitzades a la regió; es vol fer una
jornada de presentació de les conclusions amb el lema
Avaluar per Evolucionar. Un dels objectius de l'avaluació
és fer un estudi comparatiu entre els models d'intervenció
per respondre a emergències. Les conclusions de
l'estudi, i l'enfocament de proposició de cara al futur,
fa que sigui desitjable una àmplia participació, aprofitant
la jornada per debatre amb rigor l'enfocament a seguir
en els processos de reconstrucció postemergències i,
definir propostes per afavorir la prevenció i reducció
de la vulnerabilitat. Amb els resultats d'aquesta avaluació
d'impacte, es vol valorar la qualitat de la seva intervenció
i les relacions amb els governs municipals implicats.

Jornada de gestió local democràtica i participativa a
Amèrica del Sud

Des de fa uns anys hem iniciat un procés de suport a
moviments municipalistes d'Amèrica del Sud: Perú,
Equador, Brasil, Xile, Colòmbia... Aquests processos,
molts dels quals es donen en comunitats indígenes,
atenen grans reptes de transformació local, en mig de
contextos nacionals en plena crisi, on els efectes de la
inflació, la dolarització i l'endeutament de les economies
d'Amèrica Llatina són un fre al desenvolupament de
cadascun dels seus municipis. Pot ser interessant donar
a conèixer algunes d'aquestes iniciatives al nostre país
i, el coneixement recíproc entre elles pot ser enriquidor,
ja que sovint viuen realitats amb moltes similituds.
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Afganistan
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Emergència a l’Afganistan

Entitat promotora: Fons Català de Cooperació
������������������
País: Afganistan / Pakistan
Cost total del projecte: Finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 9.015,18 euros

Com es va aprovar a l'assemblea ordinària de l'any
2000, l'Afganistan és un dels països prioritaris en el
treball de cooperació al desenvolupament del Fons
Català. Des de l’any 1999, es treballa en aquest país
i es dóna suport a projectes d'organitzacions locals
(HAWCA i RAWA) que treballen en l'educació, la sanitat
i la denúncia de la violació dels drets humans i de
l'exclusió de les dones en tots els àmbits de la vida
pública.

El darrer conflicte bèl·lic que ha afectat la zona, ha
intensificat el treball del Fons a l'Afganistan.

Per tal de conèixer l'evolució sobre el terreny dels
projectes als quals s'han destinat aquests recursos, la
tècnica del Fons responsable de l'Àsia ha viatjat de
finals de març a mitjans d'abril de 2002 a l'Afganistan
i el Pakistan. La visita sobre el terreny permetrà conèixer
millor la situació actual del país després del conflicte.

La favorable acollida d'aquesta campanya d'emergència
per a l'Afganistan ha permès treballar en tres projectes
dirigits a millorar la situació de la població afganesa
que, com sempre en les campanyes d'emergència
endegades des del Fons, es canalitzen mitjançant les
organitzacions locals del territori i a través d'aquelles
ONG internacionals que tenien una presència activa
en el territori abans de l'esclat de la crisi.

- Suport al projecte d'HAWCA de millora de les
condicions de vida de la població refugiada afganesa
que es troba als camps de refugiats a la frontera nord-
oest, al Pakistan, a través del repartiment de menjar
(oli, farina, arròs i sucre) i mantes.

- Suport al projecte de RAWA a l'Afganistan amb
l'organització de cursos de formació adreçats a les
dones i als infants, per tal de poder aconseguir un
espai en la societat que els permeti desenvolupar-se
com a persones.

- Suport al projecte de Metges Sense Fronteres a la
zona de Bamyan (centre d'Afganistan) per tal de
disposar de serveis bàsics de salut i reforçar les mesures
per combatre malalties infeccioses que afecten la
població desplaçada.

Les futures accions que s'endegaran en el marc d'aquest
projecte s'aniran determinant d’acord amb l'evolució
de la situació i de les necessitats que s'aniran concretant
en el seguiment de prop que estem duent a terme.

Kabul

Pakistan

Islamabad
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Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
País: Europa / Àfrica subsahariana
Cost total del projecte: 30.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 10.818,22 euros

Migracions i
desenvolupament 2002
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Europa

El treball en projectes que vinculen migracions i desen-
volupament es va iniciar al Fons Català l'any 1996 i,
cada vegada més, l’hem anat destacant com a una línia
prioritària per al Fons. De l'estudi de l'avaluació dels
primers projectes que hem dut a terme, se'n desprenen
conclusions molt positives que posen de manifest que:

- La iniciativa dels immigrants a organitzar-se per cooperar
amb la seva comunitat d'origen és un fet que contribueix
a modificar la visió que es té de la immigració, tant en
el país d'acollida com en el país d'origen dels propis
immigrants.

- El suport als familiars té un major impacte si les
necessitats econòmiques i socials es canalitzen de forma
col·lectiva. Les famílies s'integren en un procés que
abraça tota la comunitat sense distinció de parentiu.
També entre el col·lectiu d'immigrants, els uneix una
problemàtica i una perspectiva diferent, i la seva relació
amb el país d'acollida també adquireix noves perspectives.

- La influència positiva d'aquestes accions també millora
el coneixement de les causes de la immigració per part
dels habitants del país d'acollida, els quals comprenen
millor els motius dels fluxos migratoris.

- El fet de millorar les condicions de vida a les comunitats
d'origen potser no deturarà de forma definitiva els fluxos
migratoris massius, però contribuirà a que els pobladors,
i especialment els joves, tinguin unes altres alternatives
que no pas emigrar.

Per dur a terme aquest procés, cal un esforç continuat
d'acompanyament i mediació dels diferents agents impli-
cats: col·lectiu d'immigrants, entitats socials o veïnals,
ajuntament d'acollida, comunitat d'origen i el Fons.

Des de fa dos anys el Fons facilita la realització d'un
curs de formació i informació adreçat a un grup de
persones d'una localitat (immigrants i autòctons) per
tal de promoure un primer acostament que ens dugui
a avançar cap a la cogestió de projectes, a promoure
projectes en el seu país d'origen, que és el que anomenem
������������������

En aquest sentit, ens plantegem dur a terme unes
Jornades de Codesenvolupament que siguin un ampli
marc de reflexió on es puguin debatre experiències dutes
a terme en accions amb coparticipació d'immigrants de
diferents països africans (Senegal, Gàmbia, Guinea
Equatorial i Marroc). El debat conjunt entre col·lectius
pot ser molt enriquidor.

Àfrica subsahariana
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Suport institucional a la
xarxa nicaragüenca per la
���������������
desenvolupament local

Entitat promotora: Red nicaragüense por la
democracia y el desarrollo local
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 69.692,16 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros

La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo
Local es va crear l’any 1993 amb l’objectiu de treballar
en els aspectes de democràcia, poder local i desenvo-
lupament municipal. Està integrada per vint-i-quatre
organitzacions socials. Les transformacions econò-
miques, polítiques i socials impulsades pels governs
de Nicaragua a la dècada dels 90 responen a l’aprofun-
diment del model de desenvolupament neoliberal, que
està afectant negativament la població més empobrida.

Paral·lelament s’ha iniciat un procés de descentralització
econòmica. Els darrers anys els moviments democràtics
s’han anat aglutinant i han anat sorgint moviments
ciutadans que lluiten pel govern local. L’emergència
d’aquests nous actors polítics, socials i ciutadans,
coincideix amb la possibilitat de comptar amb nous
espais d’intervenció, des d’on es poden impulsar
processos democràtics. El projecte proposa l’espai de
les xarxes com una forma alternativa de compartir
experiències i metodologies de treball.

Les xarxes permeten la interrelació de la diversitat,
l’optimització dels recursos i l’augment del grau d’im-
pacte en el medi on s’intervé. El projecte contempla
donar suport a la Red Nicaragüense por la Democracia
y el Desarrollo Local i planteja la continuïtat del treball
en els àmbits considerats estratègics per tal d’enfortir
el paper protagonista de les diferents entitats que
integren la xarxa.
En el marc d'aquest programa es contemplen les
següents accions:
- Realitzar quatre fòrum-debats anuals.
- Participar en encontres nacionals i internacionals
que permetin presentar iniciatives sobre els temes
competents.
- Accions conjuntes en projectes educatius de cara a
les eleccions municipals de l'any 2000.
- Seguiment d'iniciatives de participació ciutadana de
la societat civil i dels governs locals en els municipis
on la xarxa té membres.
- Editar un butlletí trimestral.
- Realitzar una campanya de premsa.
- Organitzar dos encontres de capacitació anuals.
- Definir una estratègia organitzativa, vinculant el
procés d'afiliació amb accions als territoris.
- Disseny i muntatge del centre de documentació.
- Equipar l'oficina de la xarxa.

Nicaragua

Managua
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Entitat promotora: Grupo Democracia y Desarrollo Local
������
País: Equador
Cost total del projecte: 325.698,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros

Enfortiment d’actors del
desenvolupament local.
Formació de lideratges
democràtics
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Equador

En el context actual equatorià, marcat per una greu
crisi i pel deteriorament de la institucionalitat
democràtica, el Grupo Democracia y Desarrollo Local
(GDDL) intenta treballar de manera conjunta amb altres
actors (governs locals, organitzacions socials) en la
construcció de noves propostes de democràcia
participativa i desenvolupament equitatiu.

En aquest sentit, un dels eixos centrals de l'agenda
pública equatoriana dels darrers anys ha estat la
descentralització en el marc de les propostes de reforma
de l'Estat. Ja l'any 1992, els pobles indígenes de
l'Amazònia proposen al Govern el reconeixement del
dret dels territoris i de l'autodeterminació. Des de l’any
1996, l'Estat va definint el marc jurídic que possibiliti
la descentralització del país i, l'any 1998, l'Assemblea
Nacional Constituent reconeix les circumscripcions
territorials indígenes i les parròquies.

Tot això fa que calgui emprendre unes dinàmiques més
estructurades i sistemàtiques en l'enfortiment dels
actors del desenvolupament local, objectiu màxim del
projecte, que preveu:

- Crear una xarxa nacional de processos de capacitació
i formació per tal de qualificar sis-cents líders socials
de l'àmbit local i cent vint de l'àmbit nacional.

- Constituir un equip tecnicopedagògic a cadascuna
de les escoles locals (nou) i una d'àmbit nacional.

- Elaborar, aplicar i avaluar un currículum modular de
formació, tant d'àmbit local com nacional.

Quito
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Seguiment d’alcaldies de
�������������������
enfortiment de
l’organització municipal

Entitat promotora: Fundación Indice
País: Guatemala
Cost total del projecte: 51.456,18 euros
Aportació de l’Ajuntament: 12.020,24 euros

El projecte preveu oferir continuïtat al Programa
d'enfortiment de la participació ciutadana i dels governs
locals, desenvolupat per INCIDE durant l'any 1999 a
Petén i Retalhuleu. L'any 1999 el programa es va
dirigir a la presa del poder municipal, i els anys 2000-
2001 a l'enfortiment de la institucionalitat dels
municipis i dels governs municipals nous electes i/o
amb presència a la xarxa nacional.

La proposta actual planteja aprofundir els processos
organitzatius i d'enfortiment municipal que ja s'estan
duent a terme als departaments de Retalhuleu i Petén.

En el marc del projecte global, es continuarà treballant
en la consolidació del sistema de capacitació  i formació
permanent a l'àrea administrativa, comptable i financera
d'alcaldies de Petén i Retalhuleu, on hi ha presència
de forces progressistes. Aquest procés es farà a través
de la realització de processos d'auditories municipals
i de formació de funcionaris locals.

El programa prioritza els controls d'ingressos - despeses
municipals, la recaptació local, la nomenclatura
municipal, la qualificació de la capacitat de gestió i
la informació financera de les municipalitats vers la
ciutadania.

El projecte compta amb l'impacte del programa anterior.
En aquest sentit, els municipis seleccionats per dur
a terme el projecte tenen plans de govern elaborats
col·lectivament i fonamentats en diagnòstics
comunitaris.

Guatemala

Guatemala
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Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la
Pau (ACPP)
País: Mataró
Cost total del projecte: 7.774,40 euros
Aportació de l’Ajuntament: 5.456,80 euros

Cinema i Racisme
Taller de cooperació
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Mataró

El projecte educatiu Cinema i Racisme té l’objectiu de
sensibilitzar l’alumnat de les escoles d’adults.

L’objectiu principal d’aquest cicle és fer servir les
pel·lícules i la creació audiovisual d’una manera lúdica
perquè l’alumnat s’impliqui en una reflexió sobre el
racisme.

L’objectiu general és fomentar entre l’alumnat de les
escoles d’adults els valors positius, com la tolerància
i el respecte a la diferència i contra el racisme i la
xenofòbia, a través d’una potenciació de la cultura del
cinema. També es vol fomentar l’esperit crític per tal
de qüestionar els estereotips culturals que existeixen
envers altres cultures.

Pel que fa al Taller de cooperació, es planteja a través
de tallers pràctics on l’alumnat s’aproximen al treball
diari de les ONGD. Amb el curs es pretén que els
mateixos participants es familiaritzin amb les eines de
treball de la cooperació al desenvolupament.

Com a novetat, aquest any es destinarà una part del
taller a analitzar la cooperació sobre el terreny.

Per tal de potenciar aquest objectiu, es realitzarà una
exposició fotogràfica sobre projectes desenvolupats per
l’ACPP i una taula rodona amb la participació de
cooperants que han assistit a camps de treball organitzats
per l’ACPP els estius dels anys 2000 i 2001.

Porta Laietana

Plaça Granollers
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Programa de
sensibilització 2002

Entitat promotora: Fundació Grup Tercer Món Mataró
����� Mataró
Cost total del projecte: 18.702,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 6.020,00 euros

Des de l’any 1987, la Fundació 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 2002
són:

- Consolidació i augment de la presència de la Botiga
Solidària amb un increment de les vendes dels productes
del Tercer Món, completant una xarxa d’establiments
col·laboradors a la ciutat i a la comarca.

- Els Sopars de la Fam o xerrades i conferències
mensuals com a element de reflexió sobre els principals
problemes que tenen relació amb els països
subdesenvolupats i amb les persones excloses del
benestar general.

- Difusió del Projecte de cooperació amb la Unión de
Ejidos de la Selva – Chiapas.

- Els Esmorzars Solidaris, que van adreçats a grups
d’escolars per donar a conèixer el 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 Dia del Comerç Just.

- Participació a la Campanya de Mans Unides i
col·laboració a la diada Un Dia per l’Esperança que
organitza Intermón – Oxfam.

- Publicació de la revista El Món Solidari, amb l’objectiu
de donar a conèixer la Botiga Solidària i la Cafeteria,
com també les entitats de solidaritat i les activitats
que es porten a terme a Mataró i a la comarca.

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

Colònies Sahrauís 2002 /
Caravana catalana pel
Sàhara 2002
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Sàhara

Per cinquè 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 2002, i s’ha acollit catorze infants de sis a
dotze anys.

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.

Els infants i les famílies han participat en activitats
conjuntes programades des de Mataró, i també varen
participar a l’acte central de tot Catalunya que enguany
tingué lloc a Vilanova i la Geltrú.

D’altra banda, durant els mesos d’octubre a desembre,
també es va organitzar la Caravana Catalana pel Sàhara
2002. Es van fer dos tipus de recollida de material:
una d’emergència amb recollida d’aliments i una altra
de material higiènic.

Aquesta campanya es va treballar conjuntament amb
la Secció Local de la Creu Roja.

El Aaiún
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Benvinguts al Bougoun
Thio de la Ramou

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

El Centre Sant Pau és un projecte de Càritas Diocesana
de Barcelona que, des de l’any 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.

Dins l’àmbit de sensibilització comunitària s’emmarca
el Projecte "Benvinguts al bougoun thio de la Ramou".
Els objectius generals d’aquest projecte són:

- Despertar actituds positives de respecte i solidaritat
envers les persones i els pobles del Sud.

- Conèixer, a través de l'experiència pràctica, altres
maneres de viure i altres cultures.

- Actuar com a transmissors de coneixements de les
diferents manifestacions culturals.

Els objectius específics que es volen assolir són:

- Experimentar un dia al poble de la Ramou.

- Treballar, des del bougoun thio, l'empatia, per tal de
fer-se sensibles a la realitat dels altres.

- Respectar les normes de treball i del joc en grup.

- Expressar mitjançant l'escriptura, la plàstica i el
llenguatge oral, els continguts treballats.

Aquesta activitat va adreçada a les escoles.

Mataró
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Entitat promotora: Associació Planeta
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 3.154,89 euros

Primeres Jornades
senegaleses a Catalunya
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Mataró

Les Primeres Jornades Senegaleses a Catalunya es van
organitzar del 24 al 25 de maig a Mataró.

L’objectiu de les jornades va ser reflexionar sobre la
immigració senegalesa sobre la base de dos aspectes
fonamentals: la problemàtica social en el país d’acollida
i la contribució en el desenvolupament econòmic del
Senegal.

Aquestes jornades es varen organitzar dins el marc de
l’assemblea general de la Coordinadora d’Entitats
Catalanes de Residents Senegalesos pel
Desenvolupament i la Integració Social.

Els objectius específics van ser:

- Donar a conèixer a la societat catalana i a les seves
institucions la realitat de la immigració senegalesa.

- Establir acords de col·laboració amb les entitats i
institucions catalanes.

- Consolidar i ampliar la xarxa associativa dels immigrants
senegalesos a Catalunya, com també els contactes amb
altres entitats d’immigrants africans.

Es va convidar a participar a aquestes jornades el Sr.
Landing Savané, ministre d’Indústria d’Artesania i
secretari general del PADS, juntament amb altres
destacats dirigents del Senegal.
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Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació
Internacional
El juliol de l'any 1996 es va constituir el Consell
Municipal de Solidaritat i la Cooperació Internacional,
tal com consta en el seu reglament"un organisme per
a la participació ciutadana que té per finalitat l'anàlisi,
discussió i seguiment de projectes de cooperació
internacional, campanyes de sensibilització i
d'emergència, i altres activitats relacionades amb
solidaritat.”.

Després de quasi set anys de funcionament, el Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional ha
fet una evolució pròpia de la vida activa de les entitats
i de la dinàmica que s'ha anat creant.

Durant aquests anys, l'augment de noves entitats que
s'han compromès amb projectes de cooperació
internacional ens indica la voluntat de donar respostes
des de Mataró a altres realitats a través de la solidaritat
i la cooperació, així com a través dels programes
desenvolupats de sensibilització per tal de donar informació
a la ciutadania i estendre els valors de la solidaritat.

El balanç del Consell en aquests anys és positiu, ja que
ha permès desenvolupar una sèrie de funcions amb
l'objectiu de realitzar una cooperació internacional des
de la ciutat, amb qualitat, amb participació ciutadana
i amb compromisos amb altres pobles del món.

Durant aquests anys, les entitats han anat consolidant
les relacions amb els pobles, creant relacions de
cooperació en dues direccions: el coneixement i les
relacions entre pobles. S'han consolidat projectes
globals i de llarga durada.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional ha facilitat que entitats que treballen
objectius comuns o en les mateixes zones hagin
compartit protagonisme amb la programació i el treball
d’activitats conjuntes.  També s'ha fet ressò de la
celebració del 50è aniversari de la Declaració dels
Drets Humans o de l'Any Internacional de la Cultura
per la Pau amb la programació de diferents activitats.
S’han desenvolupat campanyes d'emergència davant
les guerres a Bòsnia, Kosovo, Àfrica i davant els
terratrèmols de l'Índia o Centramèrica.

En aquests dos últims anys, el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional ha fet un pas
més en la seva evolució i ha organitzat dues jornades
de reflexió per a debatre i reflexionar sobre el que ha
de ser  la cooperació de les entitats a Mataró.

Els temes tractats en aquestes dues jornades han estat:

El paper de les entitats de solidaritat i la cooperació
al desenvolupament

El paper del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional, el de les entitats de solidaritat
������������������

Enguany se celebra la sisena edició de la Nit de la
Solidaritat, acte convocat des del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació Internacional, com a espai
de trobada i obert a la ciutat, per tal de donar a conèixer
els projectes finançats durant el darrer any amb els
recursos propis de l'Ajuntament.

Aquesta evolució pròpia del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional ha permès obrir
un camí per a plantejar-se en el futur noves propostes
d'actuació conjunta entre les entitats, així com incidir
en actuacions globals per a fer de Mataró una ciutat
més solidària i compromesa.

M. Dolors Fernàndez Alegre
Secretària del Consell i

Tècnica responsable de cooperació
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El 2 de juliol de l’any 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’Adminis-
tració dins l’àmbit de la solidaritat que permeti estrènyer
les relacions Nord-Sud. El Consell està format per:

Consell Municipal

President
Manuel Mas i Estela
Il·lm. Sr. alcalde

Vicepresidenta
Consol Prados Martínez
Consellera delegada  d’Igualtat  i Solidaritat

Vocals
Alícia Romero Llano
Consellera delegada de Joventut i Dona
Genoveva Andreu Lahoz
PSC (PSC-PSOE)
Laura Aguilar García
IC-V
Antoni Castellví Mayans
CiU
Marc A. Fernández Domínguez
PP
Sàgar Malé Verdaguer
Assemblea de Cooperació per la Pau a Mataró
��������������������
Assemblea Local de la Creu Roja
Jon Tomas Da Costa
Associació Anafa Los Amigos de Ziguinchor
Manuel Montero Alfonso
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí
�������������
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 Godayol
Joaquim Tarragó Roqueta
Associació Haribala
Oumar Diallo Seydi
Associació Planeta
Cristina Prats González
Centre Autogestionari
de Solidaritat an l’Àrea LLatina
Toni Canal Vila
Coral Primavera per la Pau
Francesc Amat Maltas
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró
Carolina Huelva Osuna
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró
Raquel Prados Fernández
Fundació Intermón Oxfam
Antonio Troyano Vilaseca
Fundació Josep Comaposada
Esteban Martínez Ruiz
Fundació Pau i Solidaritat
Xavier Manté Bartra
Fundació Grup Tercer Món - Mataró
Josep Palacios Manuel
Cap de la Regidoria d’Igualtat i Solidaritat
M. Dolors Fernández Alegre
Tècnica municipal de programes de cooperació

Fundació Intermón-Oxfam

Associació Haribala

Anafa. Los amigos de Ziguinchor
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Adreça: C/ Meléndez, 25 - 08302 Mataró
Telèfon de contacte: 93 268 14 96

ONG sense ànim de lucre que desenvolupa activitats
de solidaritat, cooperació al desenvolupament i defensa
������������������

Objectius:
Cooperació al desenvolupament amb països en via de
����������������
Sensibilització i projectes educatius sobre els problemes
al Tercer Món.
Treball d’integració amb la població immigrant.

Assemblea de Cooperació
per la Pau

Adreça: C/ Energia, 11 - 08304 Mataró
Telèfon de contacte: 604 100 318

Entitat orientada a la prevenció i el socors en
emergències, que també treballa en els àmbits següents:

Àmbit social: gent gran, malalts, discapacitats, etc.
Àmbit de cooperació internacional.
Àmbit de medi ambient.

Assemblea Local
de la Creu Roja

Adreça: Av. Gatassa, 115, 1r 3a – 08303 Mataró
Telèfon de contacte: 93 536 22 85  /  630 253 227

Entitat fundada l’any 1989 i formada per ciutadans
immigrants de Gàmbia i Senegal residents
majoritàriament a Mataró, amb objectius educatius i
culturals.

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

Associació Cultural
Sabusire

Adreça: C/ Josep Montserrat Cuadrada, 31
08303 Mataró
Telèfon de contacte: 93 799 61 75  /  93 796 13 57

És una entitat cultural formada, en principi, per
immigrats. Actualment té socis de totes les ètnies i
de diferents països. La seu social és a Mataró, pública,
i oberta a tothom. Actualment està treballant projectes
de cooperació a Gàmbia.

Objectius:
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: Casal de Joves de la plaça Espanya, 1
08304 Mataró
Telèfon de contacte: 93 755 13 04  /  93 750 14 12

ONG dedicada a la divulgació de la causa sahrauí i a
la canalització de l'ajut destinat a aquesta causa.

Objectius:
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 Sahrauí
(ACAPS-Mataró)

Adreça: C/ Joaquim Capell, 8, 5è 3a – 08303 Mataró
Telèfon de contacte: 93 798 33 65

Associació fundada el 27 de juliol de l’any 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.

Objectius:
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 en la cooperació euroafricana pel
desenvolupament social.
Promoure la cultura per la pau a Casamance.

Associació Anafa
Los Amigos de Ziguinchor
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Telèfon de contacte: 93 790 38 73 / 696 090 258

Associació per a la col·laboració i el desenvolupament
del Tercer Món.

Objectius:
Aconseguir apadrinaments dels nens i nenes de Kurnool,
a l’Estat d’Andhra Pradesh (Índia)
Ajudar a les famílies més necessitades, com les dels
anomenats dalits, mitjançant projectes, com ara
construcció d’habitatges per a famílies sense mitjans,
���������

Associació Haribala

Adreça: C/ Fortuny, 19-21 - 08301 Mataró
Telèfon de contacte: 93 790 13 38  /  93 790 77 93

Organització no governamental sense afany de lucre
per fomentar i canalitzar esforços de solidaritat cap al
Tercer Món, a través de l'actuació del mataroní Joan
Godayol i Colom, bisbe d'Ayaviri (Andes peruans).

Objectius:
Treballar per aconseguir ajudes materials de les nostres
institucions i/o entitats i associacions per desenvolupar
programes d'actuacions socials, educatives, sanitàries,
etcètera, a la zona de la Prelatura.
Fomentar el voluntariat.

Associació d’Amics
del Bisbe Godayol

Adreça: C/ Nou, 11 - 08301 Mataró
Telèfon de contacte: 93 755 15 92

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

Participa en actes que promoguin la pau i la solidaritat.

Coral Primavera per la Pau

Adreça: C/ Palmerola,  12  2n – 08302 Mataró
Telèfon de contacte: 93 796 15 31

Entitat de cooperació i solidaritat que parteix d’una
solidaritat entesa d’igual a igual  i de la implicació de
les diferents realitats i persones que formen part del
CASAL, i que té com a finalitat minvar els efectes de
les desigualtats existents tant al nostre país com a la
resta del món.

Aquesta entitat va néixer i es nodreix del moviment
cooperatiu, amb el principi bàsic de l’autogestió com
������������������

El CASAL no vol ser una entitat mediadora entre
finançament i projectes, sinó que parteix de la màxima
implicació en qualsevol experiència en què participi,
i valora per sobre de totes les coses les relacions
humanes que formen part del fet de compartir i conèixer
��������������������

Centre Autogestionari
de Solidaritat
en l’Àrea Llatina (Casal)

Adreça: Pg. Ramon Berenguer III, 82-84
08303 Mataró
Telèfon de contacte: 619 889 136

Associació que està formada per persones d’origen
subsahrauí i català principalment, que treballa projectes
de cooperació a Oussouye a través de la contrapart
local, l’associació AJAEDO.

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

Associació Planeta

Adreça: Plaça Santa Anna, 1 – 08301 Mataró
Telèfon de contacte: 93 755 11 22
Fax: 93 790 65 65

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.

Objectius:
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 se’n facin
càrrec de les despeses de l’escolarització.

Associació d’Amics
de l’Escola Pia al Senegal
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Adreça: Pl. de les Tereses, 17 – 08302 Mataró
Telèfon de contacte: 93 790 44 46  /  93 412 13 27

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.

Objectius:
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

Objectius:
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.

Adreça: C/ Nàpols, 18 A, baix - 08303 Mataró
Telèfon de contacte: 93 757 66 02

Federació d'entitats veïnals creada l'any 1992 que
agrupa catorze associacions de Mataró.

Objectius:
Promoció de l'associacionisme veïnal;
Millora dels serveis públics comunitaris;
Defensa del medi ambient;
Millora de la qualitat de vida dels ciutadans;
Participació municipal;
Promoure la cultura, la solidaritat, el lleure i la formació
����������������

Federació d’Associacions
de Veïns de Mataró

Adreça: C/ Barcelona, 50 - 08301 Mataró
Telèfon de contacte: 93 796 00 87

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'objectiu és que la societat esdevingui més sensible
i solidària amb els països del Tercer Món, denunciant
l'actual ordre econòmic internacional.

Objectius:
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 tema del comerç just.

Fundació Grup
Tercer Món Mataró

Adreça: C/ Castaños, 120 - 08302 Mataró
Telèfon de contacte: 93 741 53 40  /  619 889 436

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).

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

Fundació Pau i Solidaritat

Adreça: C/ Roger de Llúria, 15 - Barcelona
Telèfon de contacte: 93 796 25 84  / 93 796 27 69
��������������

Organització no governamental dedicada a la cooperació
per al desenvolupament i a l’ajuda humanitària, que
treballa des de l’any 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 l’any 2000 que depèn de
la seu de Barcelona.

Fundació Intermón Oxfam
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