
Projectes de Cooperació 
i Sensibilització 2015

19a nit de la 
solidaritat



Col·labora:Organitza:

Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació 
i Convivència

Projectes de Cooperació 
i Sensibilització 2015

19a nit de la 
solidaritat



/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN / 5

ÍNDEX / 

Edició
Ajuntament de Mataró

Juny de 2016

7
10
12

14

30

36

15
16
17
18

19

20

21
22

23

25
24

26

31

32

33

34

37
38

39

27

28

29

40

44

46

PRESENTACIONS

LOCALITZACIONS

RESUM DELS PROJECTES I CAMPANYES

PROJECTES DE COOPERACIÓ

DONES DE MUSA CAMINANT CAP AL BON VIURE DE LES SEVES FAMÍLIES I COMUNITATS

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

DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT RURAL DE LOS GUINEOS

MILLORA DE LA SALUT REPRODUCTIVA DE LES DONES DEL DISTRICTE D’ANANTAPUR

MILLORA DE L’EDUCACIÓ AL CENTRE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A CINKASÉ A TRAVÉS DE  
LA CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC ADMINISTRATIU I EDIFICI DE 10 AULES ESCOLARS

SUPORT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL CENTRE DE PROMOCIÓ AGRÀRIA DE M’LOMP

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MASAYA

SUPORT AL MUNICIPI DE MAPUTO MITJANÇANT ACCIONS COMUNITÀRIES QUE PROMOUEN LA SALUT 
PÚBLICA I UNA MILLOR GESTIÓ AMBIENTAL ALS MERCATS DE MBUZINE, MAYALANE I ROMAN

PROMOCIÓ DE LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS LABORALS,  
SOCIALS I DELS POBLES INDÍGENES A GUATEMALA

ESCOLA ITINERANT PEL TREBALL DIGNA AL SALVADOR

AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2016 - PROJECTE DE CAMPANYA 2015

ENFORTIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPALS DELS NUCLIS URBANS DE ZIGUINCHOR I D’OUSSOUYE

ENFORTIMENT DE CAPACITATS EN GESTIÓ D’ORGANITZACIONS COMUNITÀRIES  
DE BASE (OCB) A LES REGIONS DE KOLDA I ZIGUINCHOR

ENFORTIMENT DELS AGENTS LOCALS DE LA REGIÓ UPPER RIVER, BASE

SUPORT A LA PARTICIPACIÓ DE LA DONA EN LA GOVERNANÇA LOCAL A TRAVÉS DE  
LA CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS DE PARITAT I D’IGUALTAT  
D’OPORTUNITATS ALS MUNICIPIS RURALS DE LA REGIÓ DE TÀNGER -TETUAN

CAMPANYES D’EMERGÈNCIA

RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA ARRAN DE LES INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS 
DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF - POBLE SAHRAUÍ

SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA  
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA

PROGRAMA DE SALUT MENTAL COMUNITÀRIA IMPULSANT LA RESILIÈNCIA A TRAVÉS  
D’ACTIVITATS PSICOSOCIALS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL DE LA FRANJA DE GAZA

RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL 

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ 

CICLE D’ACTIVITATS EDUCATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ PER LA PAU I LA COOPERACIÓ 2015

PROGRAMA ANUAL DEL CENTRE DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ “LA PEIXATERIA 2015”

COLÒNIES INFANTILS SAHRAUÍS 2015 

ALTRES ACTIVITATS

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT  
I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

ENTITATS DE SOLIDARITAT DE MATARÓ



/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN / 7

PRESENTACIÓ / 

LA NIT DE LA 
SOLIDARITAT 2016 
La Nit de la Solidaritat celebra en aquesta edició 
19 anys donant veu a aquelles entitats que de ma-
nera discreta i sense fer soroll treballen pels altres. 
Mataró compta amb un teixit associatiu potent, de-
cidit i amb empenta, que malgrat les dificultats 
dels últims anys ha seguit treballant i lluitant per 
un món més just, per un món sense desigualtats i  
pels drets de les persones i el seu benestar. 

El Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació 
i Convivència aglutina aquestes entitats i associ-
acions mataronines que al llarg de l’any treballen 
a l’entorn de la solidaritat i la cooperació interna-
cional, sense oblidar la feina pròpia en el territori 
per a la cohesió social. El colofó final és la Nit de 
la Solidaritat, aquest dia passen comptes amb la 
ciutadania i en un exercici de transparència neces-
sària expliquen on es destinen els diners que es 
gestionen per aquests conceptes, a quins projectes 
van a raure i qui en són els beneficiats. En aques-
ta edició es donarà compte dels 15 projectes als 
quals s’han destinat recursos durant el 2015.

Tal com diu el lema de la Nit de la Solidaritat, 
Mataró és una ciutat oberta al món. Mataró és una 
ciutat integradora, formada per moltes cultures, 
per gent que ha vingut d’altres països. Entre tots 
formem una ciutat multicultural i treballem perquè 
ningú s’hi senti exclòs. La voluntat és sumar, així 
guanyem capacitat de veure i viure el món més en-
llà de les fronteres físiques que ens separen. Però 
també volem que Mataró estengui les seves mans 
fora del nostre municipi. Tenim l’obligació moral 
d’estar amb els que tenen dificultats, d’acompa-
nyar, guiar i empènyer els que ho tenen més com-
plicat. Els que hem aconseguit establir-nos en l’es-
tat del benestar no podem girar l’esquena a aquells 
que encara els queda un camí a fer. 

Mèxic, Perú, Senegal, Nicaragua, Índia, Mar-
roc, Gàmbia... no se’ns fan països estrangers. Els 
reconeixem com a països germans en els quals 
també batega una mica Mataró. Perquè hi ha enti-
tats mataronines que hi treballen des de fa molt de 
temps i perquè podem considerar que des d’aquí 
hem contribuït, ni que sigui amb un petit granet 
de sorra, en la millora de les condicions de vida 
d’una part de la seva població. S’han fet projectes 
en diferents àmbits com el sanitari, l’educatiu o 
el social, sempre amb una voluntat constructiva i 
respectuosa amb l’entorn.

Des d’aquí vull agrair a totes les entitats i asso-
ciacions mataronines la seva constància i el seu 
esforç, la seva dedicació i la seva sensibilitat. Són 
un valor que tenim a la ciutat i a la Nit de la So-
lidaritat els fem un reconeixement públic que mai 
podrà estar a l’alçada del que elles fan perquè el 
món sigui cada dia una mica més humà i generós. 
Gràcies per ser-hi, per treballar, i per no defallir, 
us necessitem.

David Bote
Alcalde de Mataró

Projectes de Cooperació 
i Sensibilització 2015

19a nit de la 
solidaritat
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Proactiva Open Arms, ONG que té la base a l’illa de 
Lesbos (Grècia) des del mes de setembre de 2015 
realitzant tasques de salvament marítim en la ma-
jor crisi humanitària dels darrers temps, compta 
amb un equip permanent d’entre 8 i 10 persones, 
3 embarcacions de rescat, 4 motos aquàtiques i 
equipament professional, aconseguits únicament 
gràcies a donatius de la ciutadania.  

Malgrat les dures condicions meteorològiques i 
marítimes, més de 153.000 persones han arribat 
a Europa per mar en busca d’asil entre gener i 
març de 2016. Segons l’Organització Internacio-
nal per les Migracions, 456 persones han perdut 
la vida en el trajecte. Significa que 6 persones 
cada dia han perdut la vida en el mar, molts d’ells 
nens, en aquest curt termini de temps. 

Tots ells escapaven de la guerra, la violència i la 
persecució en països d’origen como Síria, que entra 
en el seu sisè any de conflicte armat, Iraq i Afganis-
tan. Creuaran el mar amuntegats en precàries em-
barcacions i armilles de nul·la flotabilitat, en la seva 
majoria, sempre a mercè de les màfies turques. 

Proactiva Open Arms va organitzar, el setembre de 
2015, una campanya de crowdfunding amb l’ob-
jectiu d’aconseguir els recursos necessaris per po-
der estar-hi el màxim de temps possible. Gràcies a 
l’èxit de la campanya i a donacions privades, s’hi 
han incorporat 3 embarcacions de rescat, 4 motos 
aquàtiques, diversos vehicles 4x4 i equipament 
tècnic professional, recursos necessaris per poder 
realitzar las tasques de rescat amb seguretat. 

Actualment hi ha un equip permanent d’entre 8 i 
10 professionals especialistes en medi aquàtic, amb 
una contrastada experiència en emergències, arri-
bats des de tot el territori espanyol. Entre els volun-
taris i voluntàries hi ha patrons d’embarcació, pilots 
d’helicòpter, metges especialitzats en emergències, 
bombers i altres professionals del medi.

Proactiva Open Arms s’ha consolidat como a eix 
coordinador en les intervencions d’emergència a la 
costa, i les seves accions en aquest temps han resul-
tat vitals per salvar un important nombre de vides.

Mentre no hi hagi passatge segur per a milers de 
persones que arrisquen la seva vida i continuen 
comptant amb el suport de la societat civil, segui-
rem salvant vides.

Proactiva Open Arms

PRESENTACIÓ / 

nal. Per això, entitats i administracions municipals de 
la gairebé totalitat de municipis de Catalunya també 
Mataró és clar, vàrem  posar fil a l’agulla per ajudar a  
pal·liar-ho en la mesura del possible. A més, es va fer 
una reprovació pública per part del Consistori de l’il-
legal i vergonyós acord que la UE va establir aquest 
darrers mesos, i que comporta l’expulsió massiva i 
directa de milers de persones que fugen de la guerra 
a Síria, Iraq i Afganistan, Pakistan, etc. violentant de 
manera flagrant la legalitat internacional vigent.

Ens trobem davant de centenars de milers de per-
sones que han traspassat fronteres fugint de la 
mort i la fam, que veuen en Europa la possibilitat 
d’un futur més segur per a ells i la seva família.

Aquestes persones han de deixat els seus països 
d’origen posant en perill les seves vides i les dels 
seus en un intent de fugir d’una guerra o una perse-
cució insostenible que amenaça la seva subsistència.

Pel camí, gairebé 3.000 persones han perdut la vida, 
i davant d’això és impossible romandre impermeable.

Es fa urgent, doncs, implementar els recursos per 
lluitar contra les xarxes de tràfic d’éssers humans i 
d’armes, que s’aprofiten de la situació de crisi i des-
govern. Tal com va apuntar l’alt comissionat de les 
Nacions Unides per als refugiats Antonio Guterres: 
“Per a una era de desplaçament massiu sense pre-
cedents, necessitem una resposta humanitària sense 
precedents i un compromís global renovat amb la to-
lerància i la protecció de les persones que fugen dels 
conflictes i la persecució”.

Mataró ha demostrat estar preparada a nivell admi-
nistratiu i amb entitats i particulars per rebre refugi-
ats. De fet, ja n’estan arribant tant a Catalunya com a 
la nostra ciutat. A Mataró, ens hem de sentir orgullo-
sos perquè davant els conflictes responem de manera 
ràpida i coherent, alineant-nos amb la lluita pels drets 
humans i els objectius de desenvolupament sosteni-
ble, i per aportar als éssers humans ajut i suport.

És per tot això que en aquesta 19 edició de la Nit de 
la Solidaritat, volem que l’eix central sigui un acte a 
favor dels nostre germans refugiats i alhora un acte 
d’agraïment a les entitats que formen part del Con-
sell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivèn-
cia, que amb el seu treball a països del Tercer Món 
fan d’ambaixadors de Mataró a moltes poblacions de 
diversos continents i lluiten pel respecte als drets hu-
mans i per la cohesió social arreu del món.

Isabel
Regidora delegada de Benestar Social,  
Convivència i Política Social d’Habitatge

Des de fa anys, l’acte de la Nit de la Solidaritat  
s’emmarca en el programa d’activitats del Juny 
Associatiu amb la voluntat de fer palès la impor-
tància del teixit associatiu en la tasca de cons-
trucció de ciutat de manera voluntària i altruista.

Són 19 anys de lluita comuna entre administració 
i entitats contra les desigualtats i l’exclusió social 
arreu del món.

Les associacions i entitats que formen part del 
Consell de Solidaritat, Cooperació i Convivència 
són conscients de la importància de lluitar per la 
igualtat, l’educació i la no discriminació al món. 
També saben que la millor manera d`aconseguir-
ho és amb iniciatives mixtes publicoprivades.

Aquest any el lema del Juny Associatiu és “L’asso-
ciacionisme: compromís i servei a la ciutat” en el 
ventall més ampli de la definició. 

Les entitats que formen part del Consell Municipal 
de Solidaritat, Cooperació i Convivència en són un 
bon exemple, perquè el seu objectiu és el treball 
per a la cohesió social a la ciutat. Moltes d’elles te-
nen un objectiu més global: treballen perquè molts 
altres pobles puguin desenvolupar-se dignament a 
través de projectes a països del Tercer Món, pro-
movent plans de desenvolupament, entre d’altres, a 
nivell sanitari, agrícola, cultural, educatiu,.

Aquest any 2015 hi ha hagut un fet que ens ha col-
pit a tots: la crisi de  refugiats, que és el drama hu-
manitari més gran des de la Segona Guerra Mundial.

Aquest fet ens obliga a tots a trobar solucions ur-
gents que impliquen una correcta aplicació de les 
polítiques comunes d’asil i de cooperació internacio-
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Mèxic
• Dones de MUSA caminant cap al bon 
viure de les seves famílies i comunitats

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Subvenció: 28.157,17 euros

Senegal
• Suport a la formació professional al 
Centre de promoció agrària de M’Lomp

Associació Amics de l’Escola Pia al Senegal

Subvenció: 23.881,59 euros

Enfortiment de la gestió municipal dels 
nuclis urbans de Ziguinchor i d’Oussouye

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 4.362,58 euros

Enfortiment de capacitats en gestió 
d’organitzacions comunitàries de base 
(OCB) a les regions de Kolda i Ziguinchor

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 2.489,70 euros

Sàhara
• Inundacions als campaments de refugiats sahrauís

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 4.000,00 euros

Mataró
• Cinema i Pau - Activitats educa-
tives i de sensibilització per la Pau

Assemblea de Cooperació per la Pau

Subvenció: 9.000,00 euros

Programa anual del Centre de Solidaritat 
i Cooperació La Peixateria 2015

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Subvenció: 10.500,00 euros

Colònies infantils sahrauís 2015

Solidaritat Sahrauí de Mataró

Subvenció: 9.985,88 euros

Nicaragua
• Centre de desenvolupament integral per 
a persones amb discapacitat de Masaya 

Grup de Cooperació Internacional 
de la Fundació Maresme

Subvenció: 42.712,50 euros

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

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 4.205,44 euros

Togo
• Millora de l’educació al centre d’educació secun-
dària de Cinkasé a través de la construcció d’un 
bloc administratiu i edifici de 10 aules escolars

VOLS - Voluntariat Solidari  

Subvenció: 22.000,00 euros

Gaza
• Programa de salut mental comunitària, impulsant 
la resiliència a través d’activitats psicosocials per 
a la població infantil de la franja de Gaza

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 6.000,00 euros

Nepal
• Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 9.000,00 euros

Mediterrani
• Suport a l’acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes 
armats a l’àrea mediterrània

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 12.000,00 euros

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

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 17.219,98 euros

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

Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

Subvenció: 15.410,10 euros

República Dominicana
• Desenvolupament local de la 
comunitat rural Los Guineos

Associació Amics de la República Dominicana

Subvenció: 25.125,45 euros

Catalunya / Nicaragua
• Agenda Llatinoamericana 2016 - 
Projecte de campanya 2015

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial

Subvenció: 5.000,00 euros

Índia
• Millora de la salut reproductiva de les 
dones del districte d’Anantapur

Fundación Vicente Ferrer 

Subvenció: 41.415,00 euros

Moçambic
• Suport al municipi de Maputo mitjançant 
accions comunitàries que promouen la salut 
pública i una millor gestió ambiental als mercats 
de Mbuzine, Mayalane i Roman

Creu Roja Catalunya 

Subvenció: 21.944,92 euros

Guatemala
Promoció de la defensa dels drets humans labo-
rals, socials i dels pobles indígenes a Guatemala

Fundació Pau i Solidaritat 

Subvenció: 2.000,00 euros

El Salvador
• Escola itinerant pel treball Digne a El Salvador

El Salvador Sindicalistes Solidaris - 
Fundació Josep Comaposada 

Subvenció: 2.000,00 euros
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Programa de salut mental comunitària, impul-
sant la resiliència a través d’activitats psicosoci-
als per a la població infantil de la franja de Gaza

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

Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal

País: Nepal
Entitat promotora: Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 9.000,00 euros

Suport a l’acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats 
a l’àrea mediterrània

Zona: Mediterrani
Entitat promotora: Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 12.000,00 euros

PROJECTES  
DE SENSIBILITZACIÓ

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

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

Programa anual del Centre de Solidaritat 
i Cooperació La Peixateria 2015

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

Colònies infantils sahrauís 2015

País: Mataró
Entitat promotora: Solidaritat Sahrauí de Mataró
Subvenció: 9.985,88 euros

RESUM DE PROJECTES / 

Enfortiment de la gestió municipal dels nuclis 
urbans de Ziguinchor i d’Oussouye

País: Senegal
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament
Subvenció: 4.362,58 euros

Enfortiment de capacitats en gestió d’organitza-
cions comunitàries de base (OCB) a les regions 
de Kolda i Ziguinchor

País: Senegal
Entitat promotora: Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 2.489,70 euros

Enfortiment dels agents locals de 
la regió Upper River, Base

País: Gàmbia
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament
Subvenció: 4.205,44 euros

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

País: Marroc
Entitat promotora: Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 17.219,98 euros

CAMPANYES D’EMERGÈNCIA

Inundacions als campaments de  
refugiats sahrauís

País: Sàhara
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament
Subvenció: 4.000,00 euros

Suport a la formació professional al 
Centre de promoció agrària de M’Lomp

País: Senegal
Entitat promotora: Associació Amics de 
l’Escola Pia al Senegal
Subvenció: 23.881,59 euros

Centre de desenvolupament integral per 
a persones amb discapacitat de Masaya

País: Nicaragua
Entitat promotora: Grup de Cooperació 
Internacional de la Fundació Maresme
Subvenció: 42.712,50 euros

Suport al municipi de Maputo mitjançant acci-
ons comunitàries que promouen la salut pública 
i una millor gestió ambiental als mercats de 
Mbuzine, Mayalane i Roman

País: Moçambic
Entitat promotora: Creu Roja Catalunya
Subvenció: 21.944,92

Promoció de la defensa dels drets humans labo-
rals, socials i dels pobles indígenes a Guatemala

País: Guatemala
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat
Subvenció: 2.000,00 euros

Escola itinerant pel Treball Digne a El Salvador

País: El Salvador
Entitat promotora: Sindicalistes 
Solidaris-Fundació Josep Comaposada 
Subvenció: 2.000,00

Agenda Llatinoamericana 2016-Projecte 
de campanya 2015

País: Catalunya/Nicaragua
Entitat promotora: Comissió de l’Agenda 
Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 5.000,00 euros

PROJECTES DE COOPERACIÓ

Dones de MUSA caminant cap al bon viure 
de les seves famílies i comunitats

País: Mèxic
Entitat promotora: Fundació Privada Grup 
Tercer Món Mataró
Subvenció: 28.157,17 euros

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

País: Perú
Entitat promotora: Assoc. d’Amics del 
Bisbe Joan Godayol
Subvenció: 15.410,10 euros

Desenvolupament local de la comunitat rural 
Los Guineos

País: República Dominicana
Entitat promotora: Assoc. Amics de la 
República Dominicana
Subvenció: 25.125,45 euros

Millora de la salut reproductiva de les 
dones del districte d’Anantapur

País: Índia
Entitat promotora: Fundación Vicente Ferrer
Subvenció: 41.415,00 euros

Millora de l’educació al centre d’educació 
secundària de Cinkasé a través de la construcció 
d’un bloc administratiu i edifici de 
10 aules escolars

País: Togo
Entitat promotora: VOLS - Voluntariat Solidari
Subvenció: 22.000,00 euros

RESUM DE PROJECTES / 

RESUM DELS PROJECTES 
I CAMPANYES
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DE COOPERACIÓ

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

DONES DE MUSA CAMINANT 
CAP AL BON VIURE DE  
LES SEVES FAMÍLIES I  
COMUNITATS
Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PRIVADA 
GRUP TERCER MÓN - MATARÓ  

País: MÈXIC
Cost total del projecte: 355.002,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 28.157,17 euros

El projecte aborda cinc eixos estratègics, que tenen 
l’objectiu d’avançar cap a la consolidació d’un pro-
jecte integral que contribueixi al bon viure de les 
dones de MUSA, les seves famílies i comunitats, 
també com el d’altres organitzacions i grups de do-
nes que tinguin presència a la regió.

• Eix estratègic 1. Participació i incidència: creació 
d’un espai de formació i capacitació per a les dones 
de MUSA i altres organitzacions.

• Eix estratègic 2. Sobirania alimentària i economia 
social i solidària: impuls i enfortiment de proces-
sos socioproductius, horts integrals i processament 
d’aliments.

• Eix estratègic 3. Sanejament ambiental i salut pre-
ventiva: generació de mecanismes adequats per a la 
implementació, l’ús i la construcció de tecnologies 
apropiades per al sanejament ambiental i per a la 
prevenció de malalties.

• Eix estratègic 4. Formació de joves: continuïtat de 
la iniciativa de tres anys de formació de lideratges 
juvenils, i creació d’espais culturals.

• Eix estratègic 5. Comunicació i difusió: aquesta 
àrea és un repte i es considera indispensable per as-
solir una incidència més gran de la tasca de MUSA.

Durant l’any 2015 has portat a terme les següents 
accions: Reunions de coordinació per la planifica-
ció de projectes a les comunitats, tallers d’intercan-
vi d’experiències de les comunitats, visites a nous 
grups de dones per la seva integració a MUSA, ta-
llers de caixes d’estalvis per cada comunitat, tallers 
de cost-benefici, per les activitats econòmiques, 
construcció de cuines ecològiques, construcció de 
latrines seques, intercanvis d’experiències en el ús 
de ecotecnologíes, elaboració de Plans Temàtics per 
involucrar gradualment als Joves  a l’Organització i 
donar a conèixer els seus treballs amb les noves tec-
nologies.

L’any 2015, una delegació de les Dones de MUSA 
van visitar la ciutat i van estar presents a la festa del 
Comerç Just i a diferents mitjans de comunicació 
per explicar el projecte que porten a terme. La dele-
gació va ser rebuda pel regidor delegat de Cultura, 
Participació i Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró. 

14
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PROJECTES DE COOPERACIÓ /  

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

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

País: PERÚ
Cost total del projecte: 172.812,98 euros
Aportació de l’Ajuntament: 15.410,10 euros

L’any 2015 ha finalitzat la construcció del saló poli-
valent que es gestionarà des de l’entitat però restarà 
oberta per a aquelles necessitats de la comunitat. 
També ha estat un any de consolidació dels projec-
tes en funcionament per tal de garantir la seva sos-
tenibilitat.

Com cada any, s’ha realitzat la campanya de Nadal 
per tal de donar a conèixer la tasca que fa l’Associ-
ació i recaptar aportacions per al manteniment d’al-
guns projectes oberts.

L’Asociación Civil Musuq Illari neix per iniciativa 
d’algunes persones que, animades per l’Associació 
d’Amics del Bisbe Joan Godayol, tenen la intenció 
compartida de continuar la tasca de promoció hu-
mana i enfortiment de la dignitat d’homes i dones 
quítxues i aimara de l’altiplà peruà.

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

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

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 
DE LA COMUNITAT RURAL 
DE LOS GUINEOS

Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ AMICS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS POBLES  

País: REPÚBLICA DOMINICANA
Cost total del projecte: 208.336,24 euros
Aportació de l’Ajuntament: 25.125,45 euros

El projecte pretén millorar la qualitat de vida de la 
població de la zona rural, tot trencant les dinàmi-
ques de pobresa i marginalització de la zona i contri-
buint al procés de formació integral de les persones 
de les comunitats.

El projecte preveu tota la població, especialment els 
grups més vulnerables (dones i infants) per respon-
dre a algunes de les necessitats més immediates 
que té la zona i s’emmarca en 8 objectius:

1. Capacitació i formació maternoinfantil. Mensual-
ment es reuneixen les mares joves de 9 comunitats i 
les dones embarassades per tal d’assessorar-les pel 
que fa a higiene, educació sexual i sanitat.

2. Gestió d’actes de naixement. S’han tramitat 20 
actes de naixement d’infants nascuts, i d’infants 
més grans que no s’havien tramitat.

3. Dotació de beques per a joves estudiants. Cinc 
estudiants han estats subvencionats entre 50% o 
100% durant l’any 2015 en diversos instituts o uni-
versitats.

4. Educació bàsica general. Les activitats de forma-
ció es realitzen en el Centro educativo San José  i 
aquest any s’ha instal·lat internet per als estudiants.

5. Atenció sanitària. Operatiu ginecològic per a les 
dones d’aquestes comunitats. Trasllat de 120 dones 
a l’Hospital Metropolitano de Santiago de Los Caba-
lleros HOMS. Segons les diagnosis, l’Hospital es fa 
càrrec del tractament posterior.

6. Millora i adequació d’habitatges. Durant l’any 
2015 s’han construït 15 habitatges destinats a les 
famílies amb menys recursos.

7. Projecte productiu:granja avícola. S’ha fet una 
ampliació de la granja per augmentar la producció 
de pollastres. Passen de tenir-ne 3.000 a tenir-ne 
4.000.Els beneficis són per a la comunitat.

8. Compra d’una furgoneta. La camioneta és el vehi-
cle utilitzat per a coordinar tot el projecte.

República
Dominicana

Santo Domingo
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

MILLORA DE LA SALUT 
REPRODUCTIVA DE 
LES DONES DEL DISTRICTE 
D’ANANTAPUR

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER 

País: ÍNDIA
Cost total del projecte: 273.011,67 euros
Aportació de l’Ajuntament: 41.415,00 euros

El novembre de 2015, una delegació de la Funda-
ción Vicente Ferrer juntament amb la regidora dele-
gada de Benestar Social, Convivència i Política Social 
d’Habitatge, varen desplaçar-se a l’Índia per visitar 
diferents projectes que es porten a terme des de la 
Fundación.

Durant l’any 2015 s’ha portat  a terme la segona 
fase del projecte bianual iniciat l’any 2014.

La primera fase estava localitzada a la regió de Bat-
halapalli i a l’hospital de la contrapart RDT/WDT. La 
segona fase queda localitzada a la regió de Kalyan-
durg a la comunitat de Kalyandurg.

Igual que a la primera fase, el projecte ha intervingut 
en la millora de la salut sexual i reproductiva de les 
dones de la regió de Kalyandurg reduint els nivells 
de mortalitat i morbitat materna, d’una banda garan-
tint l’accés i la qualitat dels serveis de l’Hospital de 
Kalyandurg, i de l’altra millorant els coneixements 
sobre els hàbits saludables i l’alimentació de les do-
nes embarassades, en edat fèrtil i adolescents de la 
regió de Kalyandurg.

Es vol proveir aquestes dones i adolescents d’eines i 
habilitats per tenir una alimentació adequada i que 
puguin millorar els seus nivells nutricionals per com-
batre problemes de salut importants com l’anèmia 
de les mares i la desnutrició infantil; i acabar amb 
els hàbits tradicionals nocius, tabús, etc. que posen 
en perill la seva vida i la dels nounats. D’altra banda, 
es pretén promoure un increment de coneixements 
i aptituds adequats relatius a la salut sexual i repro-
ductiva del personal local implicat en el projecte, 
tant els doctors i infermeres de l’hospital com del 
personal de camp format per les Community Health 
Workers (CHW) i les Health Organisers (HO), mitjan-
çant la formació en diferents tècniques i protocols 
hospitalaris i en salut i drets sexuals i reproductius. 

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

MILLORA DE L’EDUCACIÓ 
AL CENTRE D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA A CINKASÉ A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN BLOC ADMINISTRATIU 
I EDIFICI DE 10 AULES 
ESCOLARS

Entitat/s promotora/es: VOLS-VOLUNTARIAT 
SOLIDARI 

País: TOGO
Cost total del projecte: 191.103,29 euros
Aportació de l’Ajuntament: 22.000,00 euros

L’any 2009 es va acabar de construir i es va posar 
en funcionament a Cinkassé un centre d’educació 
secundària per respondre a les necessitats educa-
tives dels i les joves, principalment els sense re-
cursos, d’aquesta zona del nord de Togo. Després 
d’un temps es va detectar la necessitat d’ampliar 
aquesta escola.

L’ampliació ha consistit en:

1. Construcció d’un bloc administratiu annexat al 
centre educatiu que consta de: sala informàtica; 
despatx per al director; despatx del cap d’estudis; 
despatx polivalent; sala de secretaria; magatzem i 
sala de professors.

2. Construcció d’un edifici escolar amb 10 aules. 
S’ha passat de 318 alumnes l’any 2009, dels quals 
la meitat eren nois, a 560 alumnes l’any 2016, ara 
3/4 parts de l’alumnat són noies.

L’acte de presentació de  l’informe final es va por-
tar a terme el dissabte 16 d’abril amb la partici-
pació del president de VOLS-Voluntariat Solidari, 
la regidora delegada de Benestar Social, Convivència 
i Política Social d’Habitatge amb la participació de 
voluntaris i socis de l’entitat. L’acte es va cloure 
amb un dinar de germanor i l’actuació de la Coral 
Primavera per la Pau.

Índia

Nova Delhi

Lomé

Togo
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SUPORT A LA FORMACIÓ  
PROFESSIONAL AL CENTRE  
DE PROMOCIÓ AGRÀRIA  
DE M’LOMP

Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ 
D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL 

País: SENEGAL
Cost total del projecte: 267.817,16 euros
Aportació de l’Ajuntament: 23.881,59 euros

El projecte preveu la reforma de les infraestructures 
i la reestructuració de la formació i l’activitat del 
Centre de Promoció Agrària de M’Lomp.

El Centre, amb més de 30 anys de trajectòria, ha 
estat i vol continuar essent un suport important per 
als joves agricultors i ramaders de la regió, tant pel 
que fa a l’oferta de formació professional, ajut a la 
instal·lació, seguiment dels joves un cop finalitzin 
els estudis, com pel que fa a l’assessorament dels 
agricultors i ramaders de la zona en general.

El Centre va néixer de la necessitat d’oferir una bona 
formació professional als joves de la regió, perquè 
poguessin desenvolupar una tasca laboral a la pròpia 
regió i no es veiessin obligats a emigrar per manca 
d’oportunitats laborals.

Amb el temps, les instal·lacions s’han deteriorat i 
cal una reforma integral del Centre. Una reforma que 
va estretament lligada a una reestructuració de la 
tasca formativa, amb l’objectiu d’oferir noves i di-
verses línies de formació, més i menys tècniques, 
que aportin nous recursos per als joves que es volen 
dedicar professionalment a l’agricultura i a la rama-
deria.

Des de l’inici del projecte fins a l’actualitat s’ha es-
tat treballant en els següents àmbits:

 

• Instal·lació i millora del sistema de reg
• Construcció de naus per al bestiar
• Construcció de tres sanitaris
• Instal·lació de plaques solars i 
bombes per als pous
• Compra de productes i materials 
agrícoles i ramaders
• Reforma de la instal·lació elèctrica

 

A més a més, a part de materials que s’han desen-
volupat també s’ha estat treballant en la legalitza-
ció dels estudis oficials que ofereix el centre i en 
l’ampliació de les opcions formatives i educatives. 
S’han realitzat cursos de formació no reglada, for-
macions per grups de dones de la regió, s’han re-
dactat els currículums i els programes de formació 
pertinents i s’ha estat treballant en la constitució 
d’un nou equip de formadors.

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT 
INTEGRAL PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT  
DE MASAYA

Entitat/s promotora/es: GRUP DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL DE LA FUNDACIÓ MARESME 

País: NICARAGUA
Cost total del projecte: 120.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 42.712,50 euros

El projecte, que és continuïtat del p. 2557, ha su-
posat la recuperació d’uns antics locals, cedits per 
las Comunidades Cristianas de Base-CEB a Frater-
Masaya, entitat per a l’atenció a persones amb dis-
capacitat. L’espai ara disposa d’unes instal·lacions 
adequades i amb un entorn urbanístic arreglat per l’ 
Alcaldía de Masaya. 
 
L’actual projecte, d’una durada de 3 anys, ha de ser-
vir per acabar uns tancaments exteriors que man-
quen i, sobretot,  per dinamitzar aquest espai  i fer-
lo a tota la comunitat de PaD de Masaya, dotant-lo, 
durant aquest temps, dels professionals  i recursos 
imprescindibles per endegar-lo.
 
El projecte consisteix en una intervenció destinada 
a millorar la integració social i la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat a través de:
 
1. Desenvolupament d’habilitats i eines personals 
mitjançant activitats com: teràpies individuals, ta-
llers ocupacions, assemblees formatives, nuclis de 
base als barris...

2. Enfortiment organitzatiu mitjançant el manteni-
ment d’una oficina oberta a temps complet. Cal fer 
la tramitació legal de la personalitat jurídica en un 
marc jurídic d’àmbit nacional, fent un salt qualitatiu 
de l’actual marc jurídic que és d’àmbit local. Igual-
ment l’enfortiment organitzatiu s’aconseguirà amb 
una campanya de divulgació ciutadana a través de 
la ràdio.

 
Les PaD de FRATER ja tenen una trajectòria i projec-
ció social i han dut a terme una gran quantitat d’ac-
cions, tant reivindicatives per millorar l’accessibilitat 
urbana, com per fer suport i buscar sortides laborals 
per als seus membres i millorar la seva qualitat de 
vida, amb el lema  “Nuestras capacidades superan 
nuestras limitaciones” que és un esperó que mou 
aquest grup a avançar en àmbits ben diversos.

L’any 2015 s’ha establert col·laboració amb l’As-
sociació GERD de Girona que gestiona una fàbrica 
de cadires de rodes a Antigua (Guatemala) amb el 
propòsit d’intercanviar experiències i coneixements.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SUPORT AL MUNICIPI DE MA-
PUTO MITJANÇANT ACCIONS 
COMUNITÀRIES QUE PRO-
MOUEN LA SALUT PÚBLICA I 
UNA MILLOR GESTIÓ AMBIEN-
TAL ALS MERCATS DE MBUZI-
NE, MAYALANE I ROMAN

Entitat/s promotora/es: CREU ROJA CATALUNYA 

País: MOÇAMBIC
Cost total del projecte: 406.457,70 euros
Aportació de l’Ajuntament: 21.944,92 euros

Maputo, capital de Moçambic, és la ciutat econòmi-
cament més important del país. Tot i que es troba en 
el procés de canvi que acompanya les grans ciutats 
en contextos de creixement econòmic, no escapa 
als principals desafiaments que té Moçambic com a 
país amb un IDH molt baix (epidèmies, analfabetis-
me i pobresa). 

El projecte, cofinançat per l’Ajuntament de Mata-
ró, dóna suport institucional al municipi de Maputo 
per assolir la seva estratègia de desenvolupament, 
principalment a l’àrea de tres mercats municipals; 
millora la gestió dels residus i el foment de la salut 
pública als mercats i capacita la població sobre te-
mes relacionats amb la higiene, hàbits saludables, 
prevencions de malalties endèmiques (malària i cò-
lera) i altres malalties relacionades amb l’aigua. 

L’alt component formatiu que tenen la majoria de les 
activitats del projecte, juntament amb la feina que 
duen a terme el personal i els voluntaris de la Creu 
Roja a Moçambic, i la implicació que estan mostrant 
les venedores dels mercats, converteix aquest pro-
jecte en una eina molt potent per tal de sensibilitzar 
les comunitats i les famílies beneficiàries sobre te-
mes de salut pública. 

Durant el primer any del projecte (2015) s’han capa-
citat 24 voluntaris com a promotors comunitaris de 
salut que han realitzat 1.387 visites domiciliàries; 
s’han dut a terme tres campanyes de prevenció de 
còlera i malària als barris i als mercats i s’han distri-
buït 1.270 xarxes mosquiteres i s’han proporcionat 
eines de neteja per tal de millorar el tractament i 
gestió de les escombraries als espais públics. 

Cal destacar la integració i l’articulació entre les 
activitats del projecte i les polítiques de promoció 
de la salut recomanades pel Ministeri de Salut de 
Moçambic. Gràcies a aquesta complementarietat 
s’estan reforçant els objectius del projecte i s’estan 
teixint fermes aliances entre diversos actors, garan-
tint la futura sostenibilitat de les accions més enllà 
de la vida del projecte, que té previst finalitzar el 
desembre de 2016. 

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

PROMOCIÓ DE LA DEFENSA 
DELS DRETS HUMANS LABO-
RALS, SOCIALS I DELS POBLES 
INDÍGENES A GUATEMALA

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PAU 
I SOLIDARITAT

País: GUATEMALA
Cost total del projecte: 236.121,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 2.000,00 euros

El projecte té com a objectiu promoure la defensa 
dels drets humans, laborals, socials i dels pobles 
indígenes a Guatemala a través de l’increment de 
la capacitat d’incidència de les organitzacions sin-
dicals i indígenes en la defensa i la promoció del 
compliment dels drets humans laborals, socials i 
dels pobles indígenes per exigir-ne el compliment 
al Govern guatemalenc. Això s’aconseguirà a través 
dels següents eixos clau: 

1. Incrementant les capacitats tècniques i elevant 
els coneixements de les organitzacions sindicals i 
indígenes per tal que disposin dels mitjans que els 
permetin exercir els seus drets i defensar els seus 
interessos. En aquest sentit, es preveu l’execució 
de 10 tallers de formació en els quals participaran 
un total de 500 representants sindicals i dels movi-
ments indígenes. 

2. Enfortint la capacitat d’incidència de les organit-
zacions sindicals i indígenes en la societat guatema-
lenca en matèria de drets humans laborals, socials i 
dels pobles indígenes com a instruments clau per a 
l’enfortiment democràtic del país.

3. Enfortiment de les bases socials de les organitza-
cions sindicals de treballadors i treballadores espe-
cialment el lideratge i apoderament de la presència 
de les dones en aquestes, ja que actualment les do-
nes representen gran part de la població econòmica-
ment activa i desenvolupen la seva activitat en els 
sectors amb major vulnerabilitat. 

4. Consolidant una línia d’assessoria jurídica per a 
la defensa dels Drets Humans laborals, com a me-
canisme que possibiliti l’accés a la justícia als tre-
balladors i treballadores de Guatemala, i a la denún-
cia de les seves violacions, a través dels serveis de 
l’assessoria jurídica destinats a tots els treballadors 
i treballadores. 

5. Ampliant la representativitat de les organitzaci-
ons sindicals de Guatemala, mitjançant el suport als 
sectors socials més desprotegits: les dones treballa-
dores i la població indígena a través de la instal-
lació d’una assessoria jurídica que ofereixi suport en 
matèria de dret laboral, civil i de família per garantir 
l’accés a la justícia dels sectors socialment més vul-
nerables. 

6. Incrementant la qualitat i la quantitat de la parti-
cipació de les organitzacions sindicals de Guatemala 
en la promoció de propostes i accions que enfortei-
xin la defensa dels Drets Humans laborals i socials 
dels pobles indígenes i del compliment per part de 
les institucions nacionals encarregades del seu com-
pliment i vigència. Aquest eix estratègic es preveu 
que es dugui a terme a través de l’elaboració de dos 
estudis-diagnòstics relatius a la situació de la de-
fensa i protecció dels drets dels pobles indígenes a 
Guatemala i de l’especial vulneració de la dona en 
el mercat laboral. A partir dels resultats obtinguts 
en ambdues investigacions es preveu que es duguin 
a terme propostes de polítiques públiques i accions 
nacionals i internacionals.

Guatemala

Guatemala

Moçambic

Maputo
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

ESCOLA ITINERANT 
PEL TREBALL DIGNA 
AL SALVADOR

Entitat/s promotora/es: SINDICALISTES 
SOLIDARIS - FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA

País: EL SALVADOR
Cost total del projecte: 28.619,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 2.000,00 euros

Els destinataris seran dones, joves i adults provinents 
dels sector publicomunicipal, informal, agropecuari i 
industrial. En total, 13 organitzacions sindicals que 
agrupen 22.555 afiliats, dels quals el 52% són do-
nes i el 21,12% homes).

L’EITD està plenament integrada a l’ETD: compar-
teix personal formatiu, però té objectius propis i di-
nàmica de treball i calendaris adaptats als territoris 
participants. Les dues direccions actuaran en plena 
coordinació i mantindran reunions de planificació i 
avaluació mensuals a la seu de l’ETD.

El projecte consisteix a posar en marxa un nou curs 
de l’EITD-Escola Itinerant per al Treball Decent, que 
atendrà més de 300 líders sindicals i socials, amb 
un 40% de dones com a mínim. L’EITD consta, bàsi-
cament, d’un vehicle (per transportar el personal de 
l’escola i els materials didàctics), d’un conductor per-
manent, del director i quatre formadors/es (que for-
maran part de l’equip de l’ETD-Escola per al Treball 
Decent) i que impartiran cursos de manera rotatòria 
a cinc regions del país. 

L’escola actuarà en els cinc departaments on la CTD, 
els sindicats i les organitzacions socials adherits a 
l’EITD volen estendre els programes formatius. En 
aquest sentit, l’escola oferirà programes de forma-
ció sindical de forma seqüencial i aportarà als seus 
alumnes (líders sindicals i socials o amb possibilitats 
reals de ser-ho) els instruments i els mitjans neces-
saris per exercir la tasca sindical i social que els per-
meti avançar en els objectius d’assoliment del tre-
ball decent a la seva regió, amb la màxima garantia 
i efectivitat.

L’escola itinerant està pensada per assolir la formació 
de 300 alumnes l’any, amb un mínim de 12 hores de 
formació en dos mòduls formatius. El projecte s’ins-
criu en el programa promogut per FSAL-AS/ACTRAV/
OIT denominat “Procés d’autoreforma sindical de les 
Amèriques”. L’escola itinerant incorporarà també ma-
terial de difusió i de sensibilització de la CSI i l’OIT, 
sobretot relacionat amb el treball digne a El Salvador. 

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

AGENDA LLATINOAMERICANA 
MUNDIAL 2016 - PROJECTE 
DE CAMPANYA 2015 

Entitat/s promotora/es: COMISSIÓ 
AGENDA LLATINOAMERICANA 

País: CATALUNYA - NICARAGUA / 
AMÈRICA / CENTREAMÈRICA 
Cost total del projecte: 56.500,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 5.000,00 euros

L’Agenda Llatinoamericana Mundial, una iniciativa 
amb tres finalitats (ser una eina educativa, esdevenir 
una font d’informació i servir com a dietari), s’edita 
a 14 països i es publica en cinc llengües diferents 
(català, castellà, anglès, francès i portuguès).

Cada any s’edita sota un lema diferent. Aquest lema 
vol fer reflexionar al voltant de temes diversos: el 
gènere, l’economia, l’ecologia, la cultura, la política 
mundial, la religió... L’Agenda 2016 té com a lema 
“Propietat i desigualtat”.

La Comissió impulsa la campanya de sensibilització i 
l’Anada i Tornada. La campanya vol donar a conèixer 
el lema i els materials didàctics que l’acompanyen: 

• Els que s’editen cada any: el Calendari Solidari 
2016 i el punt de llibre 2016; 

• Els que ja existeixen i es continuen distribuint: 
l’Agenda de Don Paulo (en català i en castellà); el 
Mapa de Peters per una mirada més justa del món 
(català); el darrer discurs de Charles Chaplin (ca-
talà); l’opuscle Carta a la Terra amb textos de Pere 
Casaldàliga; el llibre “Com salvar-nos amb el pla-
neta” de l’educador Joan Surroca; el DVD dels 15 
Anys de Re-Evolució (edició en català i castellà); 
l’exposició itinerant de la història de l’Agenda Eina 
de formació i de transformació; el CD amb textos de 
l’Agenda Llatinoamerican@ escúchate (castellà i ca-
talà); el llibre “Antologia dels 20 anys de l’Agenda” 
(edició en castellà, en català i una de pròpia sobre 
Nicaragua); el llibre (digital i imprimible) “Orienta-
cions Pedagògiques i Recursos Didàctics”; la sèrie 
documental (CD) “L’Excusa” amb la guia pedagògi-
ca que l’acompanya; el recull d’articles publicats a 
l’Agenda (tres col·leccions); i el documental Anada 
i Tornada, les causes pendents de Llatinoamèrica... 

Tots aquests materials es treballen a les escoles, als 
centres d’educació no formal, a les presentacions 
que fan els diversos col·lectius de base a tot el terri-
tori català i el de parla catalana (Balears), a les bi-
blioteques, a les associacions que organitzen tallers, 
a les fires de solidaritat...

L’acte de presentació a Mataró va tenir lloc el dijous 
29 d’octubre al Centre de Solidaritat i Cooperació 
“La Peixateria” i va anar a càrrec de José Maria Vigil, 
teolèg i autor de l’agenda. L’acte va comptar amb 
l’actuació musical de la cantant Zirena.

San Salvador

El Salvador
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ENFORTIMENT DE LA GESTIÓ 
MUNICIPALS DELS NUCLIS 
URBANS DE ZIGUINCHOR I 
D’OUSSOUYE

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

País: SENEGAL
Cost total del projecte: 106.414,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 4.362,58 euros

El projecte s’emmarca al si del Grup de Treball Se-
negal de la Comissió de Codesenvolupament, i de 
la Comissió de Municipalisme de manera transver-
sal, que té com a objectiu millorar la coordinació, 
l’eficàcia i els resultats de la cooperació municipal 
catalana al Senegal.

Aquest projecte supramunicipal constitueix una 
de les activitats del Grup de Treball i, juntament 
amb el projecte Proposta de formació al Senegal i 
accions de sensibilització a Catalunya, pretén fer 
convergir els esforços dels diferents municipis que 
cooperen amb el Senegal cap a una estratègia con-
junta que promogui a la vegada la cooperació tècni-
ca, i tingui en compte el factor del codesenvolupa-
ment, implicant els col·lectius d’origen senegalès 
residents a Catalunya.

El projecte sorgeix del vincle del Fons Català amb la 
Xarxa de Consum Solidari, que inicia el disseny d’un 
projecte de governança a la regió prioritària dels 
municipis catalans. El component de governança i 
suport al procés de descentralització senegalès que 
presenta el projecte Enfortiment de la gestió muni-
cipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i d’Oussouye 
coincideix amb l’estratègia del Fons Català de donar 
suport als municipis de la zona des de 2011, a tra-
vés del Programa Municipal al municipi d’Ossouye. 

El projecte dissenyat per la Xarxa de Consum Solida-
ri obté el suport de l’Ajuntament de Barcelona per al 
període 2013-2015. Es tracta d’un projecte d’abast 
regional, liderat per l’Agència Regional de Desenvo-
lupament de Ziguinchor, com a ens local que aglu-
tina tots els municipis de la regió. Està alineat amb 
l’Estratègia de País Prioritari (EPP) Senegal de la 
Generalitat de Catalunya que preveu la Cassaman-
ce, com a regió prioritària i la governança com un 

dels àmbits importants a treballar en aquesta regió. 
També va en consonància amb l’EPP pel que fa als 
temes de gènere, ja que l’EPP conté propostes d’im-
plementació en l’àmbit d’apoderament de les dones, 
vinculades als següents dos objectius:

OE1. Promoure i defensar l’exercici dels drets hu-
mans de les dones en condicions d’igualtat i de 
no-discriminació.

OE2. Visibilitzar i promoure la representació i la 
participació paritàries i estables de les dones en 
les estructures de poder i en la presa de decisions 
en tots els nivells i en tots els àmbits.

També està prevista la col·laboració amb la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC) en les formaci-
ons tècniques sobre gestió de la terra i planificació 
urbanística i comptant amb la seva experiència a 
Oussouye. Per tant, és un projecte que reforça les 
aliances amb les universitats.

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

ENFORTIMENT DE 
CAPACITATS EN GESTIÓ 
D’ORGANITZACIONS 
COMUNITÀRIES DE BASE 
(OCB) A LES REGIONS 
DE KOLDA I ZIGUINCHOR

Entitat/s promotora/es: ENFORTIMENT DE 
CAPACITATS EN GESTIÓ D’ORGANITZACIONS 
COMUNITÀRIES DE BASE (OCB) A LES 
REGIONS DE KOLDA I ZIGUINCHOR

País: SENEGAL
Cost total del projecte: 50.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 2.489,70 euros

El projecte s’emmarca en el pla de suport de la co-
operació local catalana al Senegal, concretament en 
l’enfortiment de les Organitzacions Comunitàries de 
Base (OCB).

Es tracta de formar i capacitar els membres d’aques-
tes organitzacions per gestionar-les i dinamitzar-les, 
perquè puguin ser actors de desenvolupament de la 
seva regió i via d’interlocució amb les associacions 
d’immigrants d’origen senegalès de Catalunya. 

El projecte s’executarà a les regions de Kolda i Zi-
guinchor. Una sessió oberta a cada regió. El projecte 
també preveu el seguiment de quatre associacions 
que el Grup de Treball Senegal consideri estratègi-
ques durant un any. 

L’objectiu general del projecte és millorar la gover-
nança local a través de l’enfortiment de capacitats 
d’Organitzacions Comunitàries de Base (OCB) a les 
regions de Kolda i Ziguinchor 

Quant als objectius específics, són: 

OE 1. Millorar les capacitats de les Organitzacions 
Comunitàries de Base (OCB) a les regions de Kolda 
i Ziguinchor en gestió d’organitzacions i els àmbits 
de planificació i gestió de les pròpies associacions. 

OE2. Esdevenir una via d’interlocució vàlida i capa-
citada entre les associacions d’immigrants d’origen 
senegalès de Catalunya i les autoritats locals sene-
galeses. 

Els beneficiaris directes són membres de diverses 
OCB de Kolda i Ziguinchor. Els beneficiaris indirectes 
són tota la població de les regions implicades. 

També s’hi han implicat les associacions d’immi-
grants d’origen senegalès de Catalunya.
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ENFORTIMENT DELS 
AGENTS LOCALS DE LA 
REGIÓ UPPER RIVER, BASE

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

País: GÀMBIA
Cost total del projecte: 76.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 7.331,42 euros

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

La durada prevista del projecte és d’un any a partir 
de la data d’inici de les activitats. El projecte es 
divideix en dues fases:

• Fase 1. Diagnòstic organitzacional i identificació 
de les necessitats de formació de manera partici-
pativa amb els agents locals de la regió (2 mesos)
• Fase 2. Execució del cicle de formació i avalua-
ció (10 mesos)

Segons l’interès i les possibilitats dels municipis 
que participen en el projecte, es preveu la participa-
ció dels càrrecs electes i tècnics municipals en un 
dels mòduls de formació a la regió Upper River, per 
fomentar una cooperació tècnica i directa.

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

La institució responsable del projecte, Governance 
and Development Management Services, té un co-
neixement aprofundit dels reptes de la governança 
local i del procés de descentralització gambià i ha 
participat en projectes de formació d’agents locals, 
autoritats locals i societat civil, amb el sistema de 
Nacions Unides, el Banc Mundial i la Comunitat 
Econòmica d’Estats d’Àfrica Occidental. A banda 
d’aquesta contrapart, el projecte es realitza en con-
certació amb l’Associació Gambiana d’Autoritats i 
Governs Locals (GALGA), l’Area Council de Basse 
com a representació del govern local de la regió, així 
com amb la Federació d’ONG Gambianes TANGO 
com a representació de la societat civil. 
En aquest sentit, l’objectiu general és millorar la go-
vernança local i enfortir els agents locals de la regió 
Upper River, Basse. Quant als objectius específics, 
cal destacar:    

• Enfortir les capacitats de les institucions locals i 
de la societat civil de la regió d’Upper River.
• Desenvolupar les competències dels agents locals 
en matèria de planificació territorial i financera, des-
centralització, desenvolupament comunitari i gestió 
de projectes. 

PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SUPORT A LA PARTICIPACIÓ 
DE LA DONA EN LA GOVER-
NANÇA LOCAL A TRAVÉS 
DE LA CREACIÓ I POSADA 
EN FUNCIONAMENT DE LES 
COMISSIONS DE PARITAT I 
D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
ALS MUNICIPIS RURALS DE LA 
REGIÓ DE TÀNGER -TETUAN

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

País: MARROC
Cost total del projecte: 355.000,00 euros
Aportació de l’Ajuntament: 17.219,98 euros

El projecte s’emmarca al si del Grup de Treball Mar-
roc de la Comissió de Codesenvolupament que té com 
a objectiu millorar la coordinació, eficàcia i resultats 
de la cooperació municipal catalana al Marroc.

El projecte supramunicipal pretén fer convergir els 
esforços dels diferents municipis que cooperen amb 
el Marroc cap a un projecte comú que promogui, a la 
vegada, la cooperació tècnica i tingui en compte el 
factor del codesenvolupament, implicant també els 
col·lectius d’origen marroquí residents a Catalunya. 

El projecte sorgeix dels viatges d’identificació realit-
zats pel Fons Català al Marroc, i es tracta d’un pro-
jecte que respon a les prioritats definides pels agents 
locals de la regió de Tànger- Tetuan a través de la me-
todologia del Programa ART GOLD Marroc del PNUD, 
com a element clau per a la consolidació del procés 
de descentralització marroquí.

L’objectiu general del projecte és contribuir a la mi-
llora de les condicions de vida i de la situació social i 
econòmica de les joves residents en l’àmbit rural per 
permetre’ls l’assoliment d’un nivell més adaptat de 
desenvolupament humà. Els objectius específics són 
enfortir les capacitats de les comunes rurals i garantir 
la creació de les Comissions de Paritat i d’Igualtat 
d’Oportunitats segons la llei municipal del Marroc. 

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

Es preveu que una part dels municipis rurals i agents 
locals beneficiaris siguin les mateixes contraparts 
dels projectes de cooperació o de codesenvolupament 
dels municipis catalans, per tal d’implicar també les 
entitats catalanes al projecte.

La setmana de 6 al 10 de maig es va rebre la visita 
d’una delegació de la regió de Tànger-Tetuan, amb 
l’objectiu de conèixer les polítiques locals d’igualtat 
implementades pels municipis catalans i intercanviar 
experiències i visions sobre les polítiques de paritat i 
d’igualtat d’oportunitats amb ONG i associacions del 
col·lectiu d’origen marroquí.

Marroc

Rabat

Gàmbia

Bajul
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RESPOSTA A LA CRISI 
HUMANITÀRIA ARRAN DE 
LES INUNDACIONS ALS 
CAMPAMENTS DE REFUGIATS 
SAHRAUÍS DE TINDOUF - 
POBLE SAHRAUÍ
Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

País: POBLE SAHRAUÍ 
Aportació de l’Ajuntament: 4.000,00 euros

Des del Fons Català, la CCASPS i molts ajuntaments 
catalans treballa des de fa anys per la resolució pací-
fica del conflicte del Sàhara Occidental. En aquesta 
ocasió no som aliens al patiment que la prolongació 
d’aquesta situació comporta, especialment entre les 
persones  refugiades i desplaçades sahrauís, que en 
són les principals víctimes. 

Així, el Fons Català i la CCASPS concretarà en un 
projecte que es definirà a partir de les prioritats ex-
pressades pel delegat del Front Polisario a Catalu-
nya.

Mataró, des de fa més de 18 anys, té una vinculació 
amb el poble sahrauí a través dels infants que vénen 
cada estiu a Mataró a través de Solidaritat Sahrauí i 
estan acollits en famílies.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
conjuntament amb la Coordinadora Catalana d’Ajun-
taments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) 
fa novament una crida als ajuntaments catalans a 
sumar-se a la resposta davant les inundacions que 
han afectat els campaments de refugiats sahrauís de 
Tindouf (Algèria).

Els campaments de refugiats van patir l’efecte de 
pluges torrencials, acompanyades d’intenses ratxes 
de vent que van causar grans inundacions i destros-
ses. Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipa-
ments han estat molt importants. Moltes famílies 
van perdre totes les seves pertinences, inclosa la 
petita reserva d’aliments de què disposaven, és a dir 
una ració mensual per 160.000 persones. Segons 
els equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) 
presents sobre el terreny, alguns refugiats van resul-
tar afectats malgrat que encara no s’han de lamentar 
pèrdues humanes. Milers de famílies es van veure 
obligades a estar a la intempèrie per manca d’edi-
ficis segurs. Els danys i pèrdues materials van ser 
considerables. 

La MLRS llançà una crida als països donants, a les 
organitzacions internacionals, a les ONG, al movi-
ment solidari, a la societat civil i a tots els amics i 
amigues del Poble Sahrauí per col·laborar, com més 
aviat millor, realitzant donacions d’emergència per 
atendre les necessitats més urgents de la població 
causada per les pluges: proveïment d’aigua, d’ali-
ments, de haimes, de mantes, d’equipaments do-
mèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o 
reconstrucció d’edificis. 

PROJECTES D’EMERGÈNCIA / 
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SUPORT A L’ACOLLIDA DE 
POBLACIÓ REFUGIADA EN 
TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA 
DELS CONFLICTES ARMATS 
A L’ÀREA MEDITERRÀNIA

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

Zona: MEDITERRÀNIA
Aportació de l’Ajuntament: 12.000,00 euros

El Fons Català, de manera coordinada amb les ins-
titucions catalanes i la ciutadania, i d’acord amb les 
necessitats identificades i peticions realitzades, pro-
posa obrir una campanya de suport als refugiats cen-
trada en cinc eixos:

Assistència en les rutes de fugida. Es tracta de ne-
cessitats bàsiques: alimentació, salut i higiene així 
com seguretat marítima. En aquest sentit, ja hi ha 
entitats que treballen en l’assistència bàsica en ruta. 

Suport als municipis de la ruta. A la ruta que empre-
nen els refugiats, els municipis estan tenint un rol molt 
actiu en acollir els refugiats que arriben als seus pave-
llons, escoles, etc. perquè descansin, es rentin i puguin 
continuar el seu camí. Alguns d’aquests municipis es 
troben en països que estan vivint una situació compli-
cada, com és el cas de Grècia. És per aquest motiu que 
els municipis catalans han de donar suport a aquests 
municipis ja que s’estan quedant sense recursos. 

Planificació i gestió de l’acollida. L’acollida no és 
ni breu ni limitada en el temps i el refugiat està un 
temps sense tenir accés a drets. Planificar la gestió 
vol dir tenir en compte que alguns dels refugiats no 
tenen recursos econòmics, capacitat habitacional o 
recursos jurídics. S’ha de poder donar resposta a les 
necessitats logístiques i de serveis dels refugiats per 
poder-los acollir. 

Acollida a Catalunya. S’ha de tenir en compte com 
es farà la tramitació de l’acollida i la distribució en 
el territori, que ja haurà d’estar preparada, igual com 
s’haurà d’haver previst quines són les necessitats 
dels refugiats: serveis bàsics, habitatge, necessitats 
jurídiques etc. i haver preparat un dossier d’aquestes 

necessitats. Pel que fa al càlcul del nombre de refu-
giats que vindran, no cal fer càlculs al respecte sinó 
pensar a planificar bé l’acollida donant-los una vida 
digna d’acord a les capacitats dels municipis, sense 
deixar de banda la qüestió de la integració. 

Educació per al desenvolupament i sensibilització. 
En el marc d’aquest eix treballem amb un doble ob-
jectiu, per una banda es tracta d’alimentar de discurs 
crític l’embranzida de solidaritat que s’ha generat de 
manera espontània entre la ciutadania pels refugiats, 
amb perspectiva de transformació social i justícia glo-
bal, evitant el paternalisme i la caritat. L’altre objectiu 
és sensibilitzar els ajuntaments de la importància de 
la cooperació al desenvolupament per atacar les cau-
ses, més enllà d’ara gestionar les conseqüències, que 
són els refugiats.

Els recursos recollits en aquesta campanya es desti-
naran al desplegament d’aquests quatre eixos en fun-
ció de l’evolució de les necessitats de cada moment.
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PROGRAMA DE SALUT MENTAL 
COMUNITÀRIA IMPULSANT 
LA RESILIÈNCIA A TRAVÉS 
D’ACTIVITATS PSICOSOCIALS 
PER A LA POBLACIÓ INFANTIL 
DE LA FRANJA DE GAZA 
Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

País: GAZA 
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00  euros

Per això, UNRWA manté una xarxa de 254 terapeu-
tes psicosocials (211 en 252 escoles, 25 en 21 cen-
tres de salut i 18 en 18 refugis col·lectius on encara 
hi més de 14.000 persones). 

El projecte fa un èmfasi especial en els estudiants 
de les escoles d’UNRWA, ja que es considera que 
dels 240.000 estudiants de l’actual curs acadèmic 
(que va començar amb retard a causa de l’operació 
militar) aproximadament 18.700 necessiten teràpi-
es individuals o de grup. Alhora, es considera que 
les activitats psicosocials a les escoles són essenci-
als, fins i tot per a aquells infants que no necessiten 
teràpia individual de manera urgent.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
el mes de gener va fer un crida als ajuntaments i 
institucions supramunicipals a sumar-se a la Cam-
panya de suport a la població de Gaza promoguda 
per UNRWA amb l’objectiu específic de promoure 
la resiliència i la salut mental de persones refugia-
des, llars i comunitats en situació de vulnerabilitat. 
Es realitzaran tallers, teràpies individuals, familiars 
i de grup, entre altres metodologies. El resultat del 
projecte serà haver donat suport a la resiliència i als 
mecanismes psicosocials de la població infantil de 
les escoles d’UNRWA de la Franja de Gaza. 

Aquesta campanya s’emmarca en el projecte al qual 
es va donar suport al juliol de 2014. Després de la 
darrera escalada de violència a la Franja de Gaza (la 
tercera en tres anys), la més destructiva de totes, hi 
ha hagut un efecte negatiu i profund en la capacitat 
de resiliència de la població palestina. 

Els bombardejos i els atacs per terra han provocat 
una gran por i una enorme inseguretat, especialment 
en els infants. 

En aquest context, el projecte actual, que és una 
continuïtat del projecte 2702 de recuperació psico-
social de la població, s’emmarca en la crida d’emer-
gència per al territori palestí ocupat pel 2015, amb 
l’objectiu de mitigar els profunds danys i traumes 
soferts per la població infantil, tant a través d’espais 
d’esbarjo, com de teràpies personalitzades individu-
als i activitats de grup i adaptació a les seves activi-
tats escolars. 

PROJECTES D’EMERGÈNCIA / 
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RESPOSTA ALS EFECTES 
DEL TERRATRÈMOL 
AL NEPAL

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

País: Nepal
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00  euros

El dia 25 d’abril de 2015 un terratrèmol de magnitud 
7,8 graus de l’escala de Richter va sacsejar el Nepal i 
va ocasionar més de 3.000 pèrdues humanes i mate-
rials. Segons l’OCHA-Oficina de Coordinació d’Afers 
Humanitaris de Nacions Unides a l’Àsia i el Pacífic, 
s’estima que la xifra de persones afectades a l’àrea 
impactada pel terratrèmol és de més de 6,6 milions.

Aquests fets s’agreugen per l’alta vulnerabilitat que 
pateix el Nepal, un dels països més empobrits del 
món, que pot no estar preparat per donar resposta a 
un desastre d’aquesta magnitud. El Nepal és el país 
més empobrit del sud d’Àsia. El conflicte intern que 
pateix des de fa anys és un factor que n’ha limitat el 
desenvolupament. Malgrat els Acords de Pau signats 
l’any 2006, que han suposat una certa estabilitat i 
han assentat les bases per al creiexement, la situació 
de vulnerabilitat que viu la major part de la població 
nepalesa és molt elevada.

El Govern del Nepal ha declarat l’estat d’emergència 
a les zones afectades i ha sol·licitat ajut internacio-
nal. El Govern nepalès confirma que 30 dels 75 dis-
trictes del país, a l’oest i a les zones centrals (inclosa 
la Vall de Kathmandú) estan afectats pel sisme.

Davant d’aquesta catàstrofe, el Fons Català posa en 
marxa una campanya d’emergència dins la filosofia 
de reconstrucció postemergent, per tal de donar su-
port als esforços que aquell país ha començat a dur 
a terme amb l’acompanyament de la cooperació in-
ternacional. 

En aquest sentit, el Fons Català fa una crida als ajun-
taments i a les institucions supramunicipals a su-
mar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport 
a la població damnificada. 
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PROJECTES DE 
SENSIBILITZACIÓ

CICLE D’ACTIVITATS  
EDUCATIVES I  
DE SENSIBILITZACIÓ  
PER LA PAU I LA  
COOPERACIÓ 2015

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

MATARÓ
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00 euros

L’objectiu principal del projecte és educar els joves 
de Mataró entre 12 i 16 anys en la cultura de la pau 
amb l’objectiu de contribuir a la seva formació com 
a persones amb consciència de ciutadania global, i 
que prenguin part activa en el procés de transforma-
ció social del nord i del sud.

Per aconseguir aquest objectiu, s’ha realitzat una 
actuació global amb els joves de 12 a 16 anys de les 
diferents branques formatives presents en 8 centres 
de secundària al voltant de l’educació per la pau, 
en el marc de l’estratègia d’educació en valor, dels 
Objectius del Mil·lenni.

Per treballar la pau a l’aula amb els alumnes de 
primer i segon cicle de secundària, l’activitat prin-
cipal proposada és “La Pau al Cinema”, en què 
s’utilitza  el cinema (pel·lícules, documentals,...) 
com a punt de partida per iniciar el debat i la re-
flexió. Les sessions es complementen amb unes 
guies didàctiques amb propostes d’activitats que 
faciliten la feina al professorat.

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

El treball sobre la pau es complementa amb al-
tres activitats per treballar l’educació en valors, la 
tolerància, els prejudicis, la discriminació i també 
altres temes, com són les relacions internacionals 
i el seu paper en el desenvolupament. Temàtiques 
que es treballen a través d’activitats com el “test de 
Tolerància”, el “Mira Tu” o en la recerca del desen-

volupament. Per a totes aquestes activitats es dota 
d’instruments pedagògics al professorat i s’han edi-
tat unes guies didàctiques per treballar amb el pro-
fessorat i els alumnes a les aules.

Per últim cal incidir en la importància de la con-
tinuïtat i transversalitat d’aquestes activitats que 
s’emmarquen en la Xarxa d’escoles sense racisme, 
Escoles per la pau i el desenvolupament (ESR,EPD). 
Cal destacar també l’adhesió de tres centres educa-
tius a la Xarxa d’ESREPD i la redacció conjunta d’un 
manifest.

L’any 2015 s’ha continuat donant suport a treballs 
de recerca i s’ha començat el projecte a l’Escola 
d’Adults Els Tarongers.

Hi han participat uns 1.350 alumnes dels 8 cen-
tre educatius de secundària i tots els alumnes de 
l’Escola d’Adults Els Tarongers i la implicació d’uns 
70 professors.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ / 
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PROGRAMA ANUAL 
DEL CENTRE DE 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
“LA PEIXATERIA 2015”

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

MATARÓ
Aportació de l’Ajuntament: 10.500,00 euros

La Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró ha tre-
ballat en la doble vessant de promoció i venda de 
productes de Comerç Just i en la realització d’actes 
de sensibilització vers la cooperació i la solidaritat. 
Sempre amb l’objectiu d’obtenir un major grau de 
col·laboració, directa o indirecta de la societat ma-
taronina. Durant l’any 2015 s’han portat a terme les 
següents accions:

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

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

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

• Banca Ètica Oikocredit: durant l’any 2015 s’ha 
anat treballant per a la creació d’un equip consoli-
dant per poder oferir productes a possibles clients 
interessats en la Banca Ètica.

• Campanya de promoció de Cafè Ciutat: s’ha in-
tensificat la presència del Cafè Mataró a diferents 
àmbits de la ciutat, i com a coordinadors del pro-
jecte s’han fent visites a diferents municipis per 
a la participació al projecte. El febrer es va fer la 
trobada de municipis a Mataró.

• Altres activitats de col·laboració, promoció  
i sensibilització:

• Campanyes de promoció. Durant l’any 2015 s’han 
portat a terme les següents campanyes:

• Mans Unides. Com cada any s’ha fet la campan-
ya a Mataró, enguany per recaptar fons per a un 
projecte al Senegal.

• Jornada del Comerç Just. Va tenir lloc el dissabte 
16 de maig al al pati del Cafè Nou amb la partici-
pació d’esplais i d’escoles.

• Exposició itinerant sobre el Comerç Just. Des de 
l’any 2005 es disposa d’una exposició itinerant 
que consisteix en 10 plafons de grans dimensions. 
Exposició explicativa del Comerç Just. 

• Coordinació del programa Altaveu de Mataró Rà-
dio promogut pel Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència.

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ / 

COLÒNIES INFANTILS 
SAHRAUÍS 2015 

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

País: SÀHARA
Aportació de l’Ajuntament: 9.985,88 euros

Colònies Sahrauís 2015: per divuitè any consecutiu 
s’han portat a terme  les Colònies Sahrauís a Catalun-
ya 2014, que han acollit 12 infants de 7 a 14 anys a 
la nostra ciutat.

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

Aquestes colònies es van fer durant els mesos de juliol 
i agost, i els infants han estat acollits per famílies que 
es fan càrrec de la seva manutenció durant  la seva es-
tada a la ciutat, algunes amb més d’un infant a casa.

Els infants i les famílies han participat en activitats 
conjuntes programades des de Mataró: recepció ofi-
cial de les autoritats a l’Ajuntament de Mataró, visites 
mèdiques, participació als casals d’estiu, participació 
als actes de Les Santes, participació a la manifesta-
ció a Barcelona,etc.

La recepció oficial als infants i famílies acollidores 
es va fer el dijous 9 de juliol a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Mataró, i va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde i la regidora delegada de Benestar 
Social, Convivència i Politiques d’Habitatge Social. 

El diumenge 19 de juliol a Vilafranca del Penedés es 
va participar a la trobada de tots els infants sahrauís 
amb les famílies acollidores. 

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ / 
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ESPAI AL WEB MUNICIPAL
L’any 2015 s’ha actualitzat la informació de l’apar-
tat de “Cooperació” del web municipal. Aquesta 
s’ofereix a les entitats de solidaritat i cooperació 
internacional per anunciar les seves activitats.

MATARÓ RÀDIO
Des del mes de setembre de 2006 el Consell Munici-
pal de Solidaritat i Cooperació Internacional disposa 
d’un espai a Mataró Ràdio amb el programa setmanal 
“Altaveu”. Actualment s’emet dimecres. L’objectiu 
de l’espai és sensibilitzar en temes referents a la so-
lidaritat i cooperació internacional i donar a conèixer 
les entitats que formen part del Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència i les activitats 
que porten a terme.

DIA ESCOLAR PER LA 
NO-VIOLÈNCIA I LA PAU
El dia 30 de gener es commemora el Dia Escolar 
de la No-Violència i la Pau i la Direcció d’Educació, 
a proposta del Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència, es va portar a terme als 
centres educatius de la ciutat l’organització d’ac-
tes per commemorar la mort del pacifista Mahatma 
Gandhi i reflexionar sobre la cultura de la pau en la 
resolució dels conflictes.

PROJECTE “CAFÈ CIUTAT”
El dimecres 11 de febrer es va participar a la III 
Trobada de la Xarxa de Municipis que es va portar a 
terme a l’espai Cultural Font de la Mina del munici-
pi de Sant Adrià del Besos. En el marc de la troba-
da es van presentar les accions portades a terme a 
cada municipi i la memòria d’activitats.

JUNY ASSOCIATIU
Dins el Juny Associatiu es van organitzar un seguit 
d’actes amb el centre d’interès el “Voluntariat”; en 
el marc d’aquest programa el Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència va participar 
activament en l’organització de les activitats:

• “PROU: Cap més mort a la Mediterrani” en què 
artistes de la ciutat varen fer donació d’una obra 
on plasmaven la seva visió sobre el títol de l’acte. 
Al final es va fer lectura d’un manifest. Aquest 
acte va estar organitzat per l’Associació Sant 
Llucc per l’Art a Mataró.

• Projecció de la pel·lícula “Difret” amb col·loqui 
posterior. Aquest acte va comptar amb la col-
laboració de Foment Mataroní, 35 Mil·límetres i 
Espectacles Audiovisuals.

NIT DE LA SOLIDARITAT
El divendres 19 de juny es va celebrar la 18a edició 
de la Nit de la Solidaritat a la Sala d’Actes del 
Casal l’Aliança. En aquesta edició, la convidada 
va ser la periodista i corresponsal a l’Afganistan 
Mònica Bernabé que va parlar sobre “L’Afganis-
tan més enllà dels talibans”. En aquest marc 
es va passar el documental “Vestida de negre”.

REBUDA DE LA DELEGACIÓ 
DEL MARROC
El dilluns 9 de març , Mataró va acollir la II Troba-
da entre actors locals sobre les polítiques d’igual-
tat de gènere a Catalunya i al nord del Marroc.  
Aquesta trobada s’emmarca dins les actuacions 
que es promouen en el si del grup de treball del 
Marroc de la Comissió de Codesenvolupament 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment del qual forma part l’Ajuntament de Mataró. 

PRESENTACIÓ DE PROJECTES
El dijous 22 de gener en el marc dels actes de celebra-
ció del bicentenari de Sant Joan Bosco, es va presentar 
a Can Palauet l’informe final del projecte “Moi Aus-
si!!”, una proposta de formació, més enllà de l’analfa-
betisme per assegurar l’accés a activitats productives 
per a cinc grups de dones de la zona rural d’Ouème-
Plateau de l’entitat VOLS_Voluntariat Solidari.

ALTRES ACTIVITATS / 
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DIA DEL COOPERANT
El dimecres 30 de setembre i per commemorar el 
Dia del Cooperant, el Grup de Cooperació Interna-
cional- Fundació Maresme va organitzar a la sala 
d’actes de Can Palauet una xerrada amb el títol 
“PROJECTE MASAYA: creació d’un centre integral 
per a persones amb discapacitat a Nicaragua” a 
càrrec de voluntaris de l’entitat.

COMMEMORACIÓ DEL DIA 
DE LES NACIONS UNIDES
A petició de l’Associació per a les Nacions Unides 
a Espanya, el 24 d’octubre es va commemorar el 
Dia de les Nacions Unides.  L’Ajuntament de Mataró 
es va acollir a aquesta iniciativa i es va col·locar a 
l’entrada de l’Ajuntament un plafó informatiu i la 
bandera de les Nacions Unides

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA 
LLATINOAMERICANA 2015
Divendres 14 de novembre al Centre de Solidaritat 
i Cooperació La Peixateria es va presentar l’Agenda 
Llatinoamericana 2016 a càrrec de José Maria Vigil, 
teòleg i autor de l’Agenda. L’acte va comptar amb 
l’actuació musical de Zirena. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
L’Ajuntament de Mataró participa a la Plataforma 
Local Med i durant l’any 2015 ha participat a les 
reunions convocades.

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT

  
PARTICIPACIÓ A LA COMISSIÓ 
DE CODESENVOLUPAMENT
Dins la Comissió de Codesenvolupament hi ha tres 
grups de treball: Gàmbia, Marroc i Senegal. L’Ajun-
tament de Mataró participa, a més, en la Comissió 
als tres grups de treball.   
ASSEMBLEA DEL FONS 
CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT
El 2 de novembre a Barcelona i en el marc de 
l’Assemblea General Ordinària, es varen renovar 
els càrrecs de la Junta Executiva el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, del qual Mataró 
forma part. 

ALTRES ACTIVITATS / 
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El 2 de juliol de 1996 es va constituir el primer 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
Internacional amb l’objectiu de fer de Mataró 
una ciutat oberta al món, mitjançant el treball 
compartit entre les ONG i l’Administració dins 
l’àmbit de la solidaritat que permeti estrènyer 
les relacions nord - sud. 
El 22 d’abril de 2013 es va constituir el nou 
Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i 
Convivència que té com a finalitat el foment de 
la solidaritat i la cooperació internacional, el 
diàleg intercultural, la convivència i la promo-
ció dels valors de ciutadania. Actualment el 
Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i 
Convivència el formen:

PRESIDENT

Isabel Martínez i Cid
Regidora delegada de Benestar Social, 
Convivència i Política Social d’Habitatge 

VICEPRESIDENT I VOCAL

Ramon Salicrú i Puig
Grup Municipal del PSC

VOCALS

Antoni Castellví i Mayans 
Grup Municipal de CiU

Jordi Esparrell i Cervilla
Grup Municipal d’ERC-MES-AM

Ferran Giménez i Barreiro
Grup Municipal de la CUP

Jamal Lababidi Ayoubi
Grup Municipal de C’s

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL / 

Manuel Roldan i Molina
Grup Municipal del PPC

Mohammed Qarfadi
Grup Municipal de VOLEMataro

David Lorenzo i Moldero
Grup Municipal de PxC

Kilian Pérez i Novellas
Fundació Privada Pau i Solidaritat 
(CCOO de Catalunya)

Sebastià Ruiz i Garcia
Haribala- Associació per a la Col·laboració 
i Desenvolupament 

Albert Gutiérrez i Gallemi
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró

Jaume González i Cabot
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol 
del Tercer Món

Ramon Domenich i Pujol
Assemblea Local de la Creu Roja

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

Rita Baumman i Bremenkamp
Amics de la República Dominicana per 
al desenvolupament dels pobles

Fèlix Esquerra i Ribas
Coral Primavera per la Pau

Jeroni Escoda i Canals
Fundació Privada Grup Tercer Món - Mataró

Jainey Sankarray
Associació d’Ajut Social i Cultural 
al Senegal Sandanga

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

Gabriel Cañete i Villa
Grup de Cooperació Internacional 
de la Fundació Maresme

Omar Diatta
Associació Oudiodial 

Sheriff Jarjue
Associació Club Jama Kafo

Mireia Andreu i Murillas
Fundación Vicente Ferrer

Àngels Boix i Armengol
Fundació Campaner

Josep Nonell i Bocanegra
VOLS-Voluntariat Solidari
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Juan Roldan i Ruiz
Associació de Veïns de Rocafonda - 
l’Esperança-Ciutat Jardí

Michel Badji Diatta
Associació Planeta

Gregorio Fernández i Rodrigo
Associació Jaume Pineda

Lurdes Borrell i Arigós
Centre de Normalització Lingüística del Maresme

Juan Manuel Cabrera i Moreno
Salesians Sant Jordi

Aliou Djitte
Ñodema Kafo

Fernando Calderón i Asensio
Associació Cultural Llibre Viu

Mero Aymà i Castell
Òmnium Cultural-Seu Territorial Mataró-Maresme

Abdelilah Harrak Harrak 
Associació Cultural Musulmana Al Ouahda

Antonio Ruiz Díaz
Centro Cultural R. Casal del barrio 
de Cerdanyola de Mataró

Honorato Campos Moto
Unió General de Treballadors del Maresme (UGT)

Engràcia Carlos i Bou
Càritas Interparroquial Mataró 

Solo Manneh Ceesay
Asociación Centro Cultural Mezjed Yunus

Jordi Novo i Pretel
Unió de Botiguers de Mataró

Ousmane Mballo
Àfricat, Asociació per la interculturalitat i 
el desenvolupament dels països empobrits

Anna Cabot i Dalmau
Associació “Vine amb mi”

Remei Merchán i Cienfuegos
Associació de Veïns Pla d’en Boet - 
El Rengle de Mataró

Núria Camps i Vidal
Persona proposada per la presidenta

M. Dolors Fernàndez i Alegre
Tècnica municipal de programes de cooperació 
i secretària tècnica del Consell 
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ASSOCIACIÓ CLUB JAMA KAFO
Adreça: C. de Josep Montserrat Cuadrada, 31. 
08303 Mataró
Tel. de contacte: 93 799 69 28 (Tel./Fax.) 
Correu electrònic: jamakafo@yahoo.es
Web: www.jamakafo.es.mn

És una entitat cultural sense ànim de lucre, funda-
da l’1 de maig de 1983, per un grup de treballa-
dors immigrats del Maresme. Actualment té socis 
de totes les ètnies i de diferents països. La seu 
social és a Mataró, és pública i oberta a tothom. 
Actualment està treballant projectes de cooperació 
a Gàmbia. Els seus objectius són:

• Facilitar la convivència harmònica, el coneixe-
ment i l’apropament de les cultures

• Fomentar la major participació de la nostra comu-
nitat a les activitats de la ciutat

• Fomentar el dret a la immigració

 

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 
L’ESCOLA PIA AL SENEGAL
Adreça: Plaça de Santa Anna, 1 - 08301 MATARÓ
Tel. de contacte: 93 790 16 27 
Correu electrònic: aaepsenegal@escolapia.cat 
Web: http://www.amicssenegal.org

Entitat local, sense afany de lucre, promoguda 
per l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de 
l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, en l’àmbit de 
la solidaritat i la cooperació internacionals a tra-
vés de les accions que porten a terme els escola-
pis al Senegal. Els seus principals objectius són:

• Sensibilitzar i cercar recursos per tal de poder 
portar a terme projectes d’actuació concrets, 
especialment en l’àmbit escolar, al Senegal

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

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

Entitat humanitària que treballa en 
els següents àmbits:

• Àmbit social: gent gran, persones amb 
discapacitats, persones immigrants, etc.

• Àmbit de cooperació internacional

• Àmbit de medi ambient

• Protecció civil: socors i emergències

 

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

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

Els seus objectius són:

• Sensibilització de la causa independentista 
del poble sahrauí

• Cooperació a través de la Caravana

• Realització de projectes al Sàhara
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ASSOCIACIÓ D’AMICS 
DEL BISBE JOAN GODAYOL
Adreça: C. de Jaume Isern, 98, 5è 1a 
08302 Mataró
Tel. de contacte: 93 798 30 35  /  661380523
Correu electrònic: metcabrits@yahoo.es

Organització no governamental sense afany de 
lucre per fomentar i canalitzar esforços de solida-
ritat cap al Tercer Món a través de l’entitat Musuq 
Illary, formada per antics col·laboradors del bisbe 
Joan Godayol i Colom, bisbe emèrit  d’Ayaviri (An-
des Peruans). Els seus principals objectius són:

• Treballar per aconseguir ajudes materials de 
les nostres institucions, entitats i associacions 
per desenvolupar programes d’actuacions so-
cials, educatives, sanitàries, etc. a la zona de 
la Prelatura d’Ayaviri i zones properes

• Fomentar el voluntariat 

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

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

• Aconseguir apadrinaments dels nens i nenes 
de Kurnool, a l’estat d’Andhra Pradesh (Índia)

• Ajudar les famílies més necessitades, com les dels 
anomenats dàlits, mitjançant projectes de construc-
ció d’habitatges per a famílies sense mitjans.

La promoció dels següents projectes:

• Un centre d’acolliment per a infants 
orfes o abandonats

• La cooperativa agrícola per a dones vídues

ASSOCIACIÓ PLANETA
Adreça: Passeig de Ramon Berenguer III, 
82-84 - 08303 Mataró
Tel. de contacte: 93 799 14 26
Correu electrònic: assoplaneta.sen@gmail.com

Associació que està formada per persones d’origen 
subsaharià i català principalment, que treballa en 
projectes de cooperació a Oussouye a través de 
la contrapart local, l’associació AJAEDO. Els seus 
objectius són:

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

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

Coral dedicada al cant per la pau i la solidaritat 
que té uns 100 membres aproximadament. 
Participa en actes que promoguin la pau i 
la solidaritat.
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FUNDACIÓ PRIVADA GRUP 
TERCER MÓN MATARÓ
Adreça: C. de Barcelona, 50 - 08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 796 00 87 (tel. i fax) 
Correu electrònic: fg3m@gruptercermon-mataro.org
Web: www.gruptercermon-mataro.org

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

• Facilitar informació sobre les relacions nord/sud

• Organitzar actes i campanyes de 
sensibilització i denúncia

• Vetllar perquè els pressupostos de 
l’Administració assumeixin compromisos 
a favor d’un món més just

• Crear un centre de recursos

• Promoure el comerç just

• Promoure els principis de la Banca 
Ètica mitjançant l’Oikocrèdit

• Coordinar el projecte Cafè Ciutat

• Patrocinar el projecte de cooperació 
de Mujeres de Unión de la Selva de Chiapas

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

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

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

UNIÓ GENERAL DE TREBALLA-
DORS MARESME- FUNDACIÓ 
JOSEP COMAPOSADA - 
SINDICALISTES SOLIDARIS
Adreça: Plaça de les Tereses, 17 - 08302 Mataró
Tel. de contacte: 93 790 44 46 (seu comarcal)  
Correu electrònic: sindicalistes@sindicalistessoli-
daris.org
Web: www.comaposada.org

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

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

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

La Fundació Pau i Solidaritat és una organització 
no governamental per al desenvolupament i la 
cooperació internacional, constituïda a iniciativa 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CCOO de Catalunya).

El seu principal objectiu és cooperar amb orga-
nitzacions sindicals i organitzacions populars 
d’arreu del món, com un element més de les 
accions adreçades a la transformació de les soci-
etats i a la construcció d’un nou model mundial 
de relacions socioeconòmiques.
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 
LA REPÚBLICA DOMINICANA 
PER AL DESENVOLUPAMENT 
DELS POBLES
Adreça: C. d’Altafulla, 59, 3a 2a - 08302 Mataró
Tel. de contacte: 635569584
Correu electrònic: amicsredom@hotmail.com
Web: www.arepdominicana.org

Té com a finalitat treballar i donar suport tècnic, 
econòmic i personal a tots aquells projectes des-
tinats a ajudar al desenvolupament dels pobles 
més desfavorits. 

• Suport a projectes de desenvolupament i formació

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

L’entitat té com a objectius:

• Fomentar la cultura i donar suport a altres 
entitats mitjançant el teatre, activitats culturals, 
exposicions i festes per la integració social

• Fomentar la solidaritat i la cooperació a nivell 
local, comarcal, internacional

• Suport a les entitats i comunitat veïnals en la 
programació de les seves festes i tradicions

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

És una ONG d’inspiració cristiana evangèlica que 
es dedica a promoure i desenvolupar accions o 
projectes de cooperació pel desenvolupament i 
d’ajuda humanitària per millorar les condicions 
de vida dels més desfavorits a països de pobresa 
extrema o en vies de desenvolupament.

Actualment treballa en projectes d’ajuda sanità-
ria en comunitats rurals de l’Equador i de forma-
ció cultural en comunitats rurals a Guatemala i 
El Salvador.

VOLS - VOLUNTARIAT SOCIAL 
Adreça: Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 80 
08303 Mataró
Tel. de contacte: 93 757 84 89     
Correu electrònic: vols@ongvols.org 
mataro@ongvols.org
Web: www.ongvols.org

VOLS va néixer el 1991 com a fruit de la promoció 
del voluntariat social i cristià i la col·laboració de 
joves d’ambients salesians de Catalunya en projec-
tes concrets en països del sud. És una associació 
sense ànim de lucre per la cooperació i solidaritat 
amb els infants i joves dels països en vies de des-
envolupament.

El seus objectius són:

• Donar suport a projectes de cooperació 
al desenvolupament

• Promoure el voluntariat social

• Treballar en campanyes de sensibilització 
en l’educació pel desenvolupament
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ASSOCIACIÓ OUDIODIAL 
Adreça: Rda. O’Donnell, 6, 5 B. 08302 Mataró
Tel. de contacte: 666201484 
Correu electrònic: maxdiembo@gmail.com

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

 

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

La Fundació Campaner lluita per eradicar la malal-
tia de la noma al Níger. El noma és un bacteri que 
destrueix les parts toves de la cara, especialment 
en els infants. Es cura amb unes dosis de penicil-
lina. Per eradicar-la, la Fundació té un programa 
de sensibilització a Diffa, a 1.500 Km. de Niamei, 
la capital. A més de tenir una casa d’acollida, 
una escola per a 500 nenes, es fan pous d’aigua 
als poblats i microcrèdits, entre d’altres accions.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
Adreça: C. Hospital, 9-13, baixos local, 3 
08301 Mataró
Tel. de contacte: 93 180 85 06 / 717126707
Correu electrònic: maresme@fundacionvicenteferrer.org
Web: www.fundacionvicenteferrer.org

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

 

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

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

El centre vol oferir:

• Atenció psicosocial

• Diagnòstic i plans de capacitació/formació 
permanent

• Rehabilitació i fisioteràpia

• Inserció laboral

• Conscienciació i sensibilització: voluntat de fer 
visible la complexa realitat d’aquest col·lectiu

• Unitat residencial temporal per a persones 
que es desplacin de zones rurals
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www.mataro.cat 
Telèfon atenció ciutadana 010

Col·labora:

Organitza:

Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació 
i Convivència


