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PRESENTACIÓ / 

Mataró, ciutat oberta

Dit així, i sense més, pot semblar un eslògan publici-
tari. Però sabem del cert que respon a la realitat, a la 
tradició i a la voluntat d’aquesta ciutat mediterrània. 
Sobretot dels seus ciutadans i ciutadanes. Perquè si 
bé és cert que l’Ajuntament de Mataró ha fet un gran 
esforç per dotar i mantenir l’u per cent dels ingressos 
propis als programes de solidaritat i cooperació inter-
nacional, no ho és menys l’esforç i el treball de molts 
mataronins i mataronines per tirar endavant projectes 
arreu del món. 

Una senzilla lectura de la memòria que teniu a les 
mans n’és prova suficient. Projectes ben diversos que 
pretenen fonamentar canvis importants en les condici-
ons socioecòmiques de les poblacions on es desenvo-
lupen. Perquè més enllà dels projectes concrets el que 
es pretén és canviar les percepcions i les dinàmiques. 
Les percepcions que un altre món, fonamentat en la 
justícia i la igualtat, és possible. I les dinàmiques que 
són imprescindibles per fer-ho possible. 

En l’actual situació de crisi econòmica fàcilment es 
podria pensar que enrocar-se, reduir la cooperació i 
centrar-se en els problemes interns és el més correcte. 
De la mateixa manera com n’hi ha que pensen que ha 
passat el temps de la política i ara toca només gestio-
nar. Cometríem un doble error, perquè ara que alguns 
paradigmes de l’economia mundial s’han de revisar 
a fons, cal prestar tota l’atenció als difícils equilibris 
mundials i posar les bases sòlides d’un altre tipus de 
relacions entre els pobles. Arriba, doncs, i plenament, 
el temps de les idees, del compromís, de la política en 
definitiva.

I aquest ha de ser un treball compartit, en què la veu, 
l’opinió i el treball de la ciutadania ha d’estar a primera 
línia i al mateix nivell que les administracions públi-
ques i els organismes internacionals. Per això és tan 
important el treball que fan les entitats de Mataró que 
es dediquen a la cooperació i a la solidaritat internaci-
onal. Lideren projectes, aconsegueixen recursos i fan 
que la seva veu i opinió sigui determinant a l’hora de 
fixar les polítiques del Consell Municipal de Solidaritat 
i Cooperació Internacional. 

Mataró, ciutat oberta especialment a la fraternitat entre 
persones i entre pobles. Per voluntat dels mataronins i 
mataronines.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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INTRODUCCIÓ / 

Ajuntaments implicats, ciutats implicades

La importància de les administracions locals i terri-
torials està àmpliament reconeguda en l’actualitat i 
i s’han convertit en agents implicats directament en 
el desenvolupament. Tot i això, la multiplicitat dels 
agents locals de cooperació (organitzacions interna-
cionals, estats, ajuntaments, ONG, sector privat…) fa 
necessari millorar la coherència i l’eficàcia de l’ajut.

Hem de començar a reforçar el principi de subsidiari-
etat amb l’objectiu de reforçar les diferents legitimi-
tats democràtiques, ajudar les administracions dels 
països en desenvolupament i implicar-nos en la re-
organització de les seves competències, de les seves 
funcions com administracions que treballen directa-
ment al territori. Nosaltres, com Ajuntament modern 
i ben organitzat, hem d’implicar-nos-hi directament 
per ajudar-los a millorar l’eficàcia, l’eficiència i, so-
bretot, la transparència de les seves actuacions en 
conjunt. 

Cal ajudar-los a desconcentrar, descentralitzar, dele-
gar funcions a les entitats i parts directament impli-
cades en la construcció dels projectes, perquè pu-
guin prendre les seves  decisions i executar les seves 
polítiques eficaçment i eficient i amb coneixement.

Això sí, amb el màxim de fiscalització per part nostra, 
assegurant-nos del bon camí de les democràcies lo-
cals per convertir-les en el millor marc possible per a 
la lluita contra la pobresa i les desigualtats  afavorint, 
com a agents de pau, el compliment i el respecte 
dels drets humans.

Ha arribat l’hora que els ajuntaments ens impliquem 
de manera directa, amb polítiques de codesenvolu-
pament per fer els canvis estructurals necessaris per 
ser més coherents en el suport al desenvolupament 
de les zones més desafavorides del planeta. És una 
manera més de legitimar l’actuació pública impli-
cant-nos en el processos de gestió del govern local. 
Aquesta nova política de cooperació ens permetrà 
garantir millor el seguiment i l’avaluació de l’apli-
cació dels projectes engegats des de les entitats per 
canviar les realitats crues i grises del països en vies 
de desenvolupament.

Si ens impliquem més els ajuntaments i de forma 
més directa, implicarem més i millor les nostres ciu-
tats. I a Mataró, a això d’implicar-nos no ens guanya 
ningú, malgrat la timidesa capgrossa de no donar a 
conèixer gaire els nostres actes i tota la feina que es 
fa i que aquesta nit presentem.

Vam ser dels primers que vam arribar al 0’7% i vam 
tornar a ser-ho d’arribar a l’1%, que hem mantingut 
malgrat els durs temps que ens està tocant viure. I 
ho hem de dir en veu alta, que ha estat gràcies a les 
entitats, a la feina que feu i al treball conjunt que 
es fa al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
Internacional.

Carlos Fernández Baez
Conseller delegat de Presidència i Participació
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INTRODUCCIÓ / 

¿Comó afectará la crisis a los países del Tercer Mun-
do?

¿Crisis financiera? Gran tema de debate y discusión 
en reuniones, declaraciones y acciones de gobier-
nos, instituciones internacionales, cumbres, perió-
dicos. Tema de preocupación de toda la sociedad y 
nos preguntamos: ¿Cómo puede haber ocurrido todo 
esto? ¿Quién pagará por todo?

Se habla de ciclos de la economía capitalista, de la 
burbuja del mercado inmobiliario, crisis de confi-
anza, entre inversionistas, en los bancos, en la ca-
pacidad de -autorregulación de los mercados, des-
moronamiento del mito del mercado autorregulado, 
Tachter, TINA.

“Los países pobres son especialmente vulnerables, 
ya que carecen de los recursos para responder con 
medidas paliativas. La crisis pone en grave peligro 
los progresos logrados con tanto esfuerzo en impul-
sar el crecimiento económico y avanzar en los ob-
jetivos de desarrollo del milenio (ODM). Los pobres 
suelen ser los más afectados y los más desprotegi-
dos. Para millones de esas personas, la crisis pone 
en peligro su propia supervivencia” (resumen de do-
cumento del “Informe sobre seguimiento mundial 
2009: Una emergencia de desarrollo”, presentado 
durante las reuniones conjuntas del Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco Mundial).   

Con la crisis se empeora la situación de los países 
del Tercer Mundo: disminución de la actividad eco-
nómica en los países importadores, disminución de 
la demanda de materias primas y bajada de sus pre-
cios, disminución de la exportación, disminución de 
la actividad económica en los países exportadores, 
disminución de las remesas de los trabajadores 
emigrantes, desvalorización de la moneda, quiebra 
de empresas, despidos en masa. 

Dos maneras de encarar esta crisis: crisis de con-
fianza (entre agentes y en el poder auto regulador 
del mercado) o crisis de sentido de la vida (crisis 
civilizatoria). 

Si la crisis es de confianza: -la tarea es de los gobier-
nos y sus cumbres e instituciones internacionales. 

- Rol de medidas similares en todo el mundo; más 
presencia del Estado (Keynes); salvar empresas; 
evitar corridas bancarias (1929); reglamentación de 
los mercados financieros; control de la especulaci-
ón y de los paraísos fiscales, control de la remunera-
ción de los administradores, financiamiento de las 
exportaciones, estímulo a la retomada del consumo 
y del crecimiento, recuperación de la confianza para 
invertir. Y todo retorna a lo que era antes. ¿Ciclos? 
¿Nuevas burbujas? ¿Nuevas crisis? Límites de re-
sistencia.

Chico Whitaker
1 de Mayo 2009

Si crisis de sentido de vida, tarea de la sociedad. 
Gigantesca, a contra corriente.

- Oportunidad histórica, a no perder, de toma de 
conciencia de la necesidad de cambio en la lógi-
ca del sistema económico; mercado interno como 
alternativa; superación de la búsqueda de lucro y 
acumulación de dinero como motivación de la acti-
vidad económica; necesidades humanas a atender; 
extinción de los paraísos fiscales; transparencia; 
cooperación en lugar de competición; solidaridad 
como valor básico. 

La situación actual nos lleva a la perplejidad, pasivi-
dad, resistencias puntuales, pero también a buscar 
nuevas propuestas y nuevas formas de relaciones 
económicas y sociales.

Otro mundo es posible, necesario y urgente. Está 
en construcción. Depende de nosotros que no sea 
demasiado tarde.



Catalunya
Campanya per a la reforma del sistema d’instituci-
ons internacionals als municipis catalans.
Fundació UBUNTU.
Subvenció: 900,00 e

Agenda Llatinoamericana 2009 - Projecte de Cam-
panya 2008.
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 10.000,00 e

Programa de Televisió “Solidària” 2008.
Vilafranca TV
Subvenció: 3.000,00 e

Senegal

Cuba

Perú

Equador

Suport al proveïment d’aigua potable i al rellança-
ment d’activitats agropastorals a Kassa.
Associació Planeta / AJAEDO.
Subvenció: 44.489,25 e

Adquisició d’un grup electrògen i equipament per al 
centre “Notre Dame d’Afrique”.
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal /
Education Solidaire.
Subvenció: 14.632,02 e

Construcció d’un pou, distribució d’aigua i produc-
ció hortícola a Sandaga.
Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal 
Sandaga. 
Subvenció: 57.350,50 e

Suport al desenvolupament de l’agricultura urbana 
al municipi Pedro Betancourt, Matanzas.
Casal d’Amistat amb Cuba de Barcelona 
“José Martí”.
Subvenció: 5.125,00 e

Campanya d’emergència pels huracans a Haití i 
Cuba.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Subvenció: 9.000,00 e

Promoció i desenvolupament intel·lectual per a do-
nes joves de la zona d’Ayaviri.
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol / As-
sociació Musuq Illary.
Subvenció: 98.724,93 e

Campanya d’emergència davant les inundacions a 
l’Equador.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Subvenció: 6.000,00 e



Mataró

Myanmar

Cicle d’activitats educatives i de sensibilització per 
la pau i la cooperació 2008.
Assemblea de Cooperació per la Pau
Subvenció: 6.000,00 e

Programa anual del Centre de Solidaritat i Coopera-
ció “La Peixateria 2008”.
Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró
Subvenció: 10.500,00 e

Colònies infantils sahrauís 2008 / Caravana Catala-
na pel Sàhara 2008.
Solidaritat Sahrauí de Mataró
Subvenció: 10.015,18 e

Programa de sensibilització a la ciutat.
Fundació Intermón Oxfam 
Subvenció: 2.500,00 e

Campanya Mà Oberta 2008 - La Festa de la Solida-
ritat a Mataró.
Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED) 
Subvenció: 2.000,00 e

Programa d’activitats de sensibilització 2008
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró 
Subvenció: 4.500,00 e

Crisi humanitària a Myanmar (Antiga Birmània). 
Resposta als efectes del cicló Nargis.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 12.000,00 e 

Haití

Nicaragua

Mèxic

República Dominicana

Campanya d’emergència pels huracans a Haití i 
Cuba.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Subvenció: 9.000,00 e

Projecte integral per a la millora de la situació so-
ciolaboral i sanitària dels treballadors del triangle 
miner de Nicaragua.
Fundació Pau i Solidaritat / CST - Central Sandi-
nista de Trabajadores.

Subvenció: 36.310,68 e
Institut d’habilitació i capacitació tècnica -
IHFOCATT.
Fundació Josep Comaposada / FNT - Frente Naci-
onal de los Trabajadores.
Subvenció: 33.562,49 e

Salvando el Nido, Casa Comunal Boris Vega.
Col·lectiu de Teatre EPMA / Associació Catalana 
de Solidaritat amb Nicaragua i Centreamèrica.
Subvenció: 36.583,08 e

Agenda Llatinoamericana 2009 - Projecte de 
campanya 2008.
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 10.000,00 e

Casa materna Matagalpa: La lluita contra la morta-
litat materna i infantil.
Entrepobles / Asociación Materna de Matagalpa 
Mary Ann Jackman.
Subvenció: 3.238,40 e

Enfortiment de les capacitats organitzatives,
productives i educatives de les dones de MUSA.
Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró / 
MUSA A. C. - Organización de Mujeres de la
Unión de la Selva
Subvenció: 119.842,20 e

Construcció d’una residència d’estudiants 
a Santo Domingo Este.
Associació d’Amics de la República Dominicana 
/ Fundació Pico Duarte
Subvenció: 19.144,85 e



/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN /12

Projecte integral per a la millora de la situació so-
ciolaboral i sanitària dels treballadors del triangle 
miner de Nicaragua.

País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Pau i Solidaritat / 
CST - Central Sandinista de Trabajadores.
Subvenció: 36.310,68 e

Institut d’habilitació i capacitació tècnica -
IHFOCATT.

País: Nicaragua
Entitat promotora: Fundació Josep Comaposada / 
FNT - Frente Nacional de los Trabajadores.
Subvenció: 33.562,49 e

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

País: Cuba
Entitat promotora: Casal d’Amistat amb Cuba de 
Barcelona “José Martí”.
Subvenció: 5.125,00 e

Salvando el Nido, Casa Comunal Boris Vega.

País: Nicaragua
Entitat promotora: Col·lectiu de Teatre EPMA / 
Associació Catalana de Solidaritat amb Nicara-
gua i Centreamèrica.
Subvenció: 36.538,08 e

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

País: Catalunya
Entitat promotora: Fundació UBUNTU.
Subvenció: 900,00 e

Agenda Llatinoamericana 2009 - Projecte de 
campanya 2008.

País: Catalunya / Nicaragua
Entitat promotora: Comissió de l’Agenda Llatino-
americana Mundial.
Subvenció: 10.000,00 e

Programes de Televisió “Solidària” 2008.

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

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

País: Senegal
Entitat promotora: Associació Planeta / AJAEDO.
Subvenció: 44.489,25 e

Adquisició d’un grup electrogen i equipament per al 
centre “Notre Dame d’Afrique”.

País: Senegal
Entitat promotora: Associació d’Amics de l’Esco-
la Pia al Senegal / Education Solidaire.
Subvenció: 14.632,02 e

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

País: Senegal
Entitat promotora: Associació d’Ajut Social i Cul-
tural al Senegal Sandanga.
Subvenció: 57.350,50 e

Promoció i desenvolupament intel·lectual per a do-
nes joves de la zona d’Ayaviri.

País: Perú
Entitat promotora: Associació d’amics del Bisbe 
Joan Godayol / Associació Musuq Illary.
Subvenció: 98.724,93 e

Enfortiment de les capacitats organizatives, produc-
tives i educatives de les dones de MUSA.

País: Mèxic
Entitat promotora: Fundació Privada Grup Tercer 
Món Mataró / MUSA A.C. / Organización de Mu-
jeres de la Unión de la Selva.
Subvenció: 119.842,20 e

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

País: República Dominicana
Entitat promotora: Associació d’Amics de la Re-
pública Dominicana / Fundación Pico Duarte.
Subvenció: 19.144,85 e

RESUM DE PROJECTES / 
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Campanyes d’emergència
Campanya d’emergència davant les inundacions a 
l’Equador.

País: Equador
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.
Subvenció: 6.000,00 e

Crisi humanitària a Myanmar (antiga Birmània). 
Resposta als efectes del cicló Nargis.

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

Campanya d’emergència pels huracans a Haití i 
Cuba.

País: Haití i Cuba
Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.
Subvenció: 9.000,00 e

Resum de projectes de 
sensibilització
Cicle d’activitats educatives i de sensibilització per 
la Pau i la cooperació 2008.

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

Programa anual del Centre de Solidaritat i Coopera-
ció “La Peixateria 2008”.

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

Colònies infantils sahrauís 2008 / Caravana Catala-
na pel Sàhara 2008.

País: Mataró
Entitat promotora: Solidaritat Sahrauí de Mataró.
Subvenció: 10.515,18 e

Programa de sensibilització a la ciutat.

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

Campanya Mà Oberta 2008 - La Festa de la Solida-
ritat a Mataró.

País: Mataró
Entitat promotora: Solidaritat, Educació, Desen-
volupament (SED).
Subvenció: 2.000,00 e

Programa d’activitats de sensibilització.

País: Mataró
Entitat promotora: Col·lectiu de Teatre EPMA de 
Mataró.
Subvenció: 4.500,00 e

RESUM DE PROJECTES / 

Casa materna Matagalpa: La lluita contra la morta-
litat materna i infantil.

País: Nicaragua
Entitat promotora: Entrepobles / Asociación Ma-
terna de Matagalpa Mary Ann Jackman.
Subvenció: 3.238,40 e
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SUPORT AL PROVEÏMENT 
D’AIGUA POTABLE I AL 
RELLANÇAMENT D’ACTIVITATS 
AGROPASTORALS A KASSA
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ PLANETA / AS-
SOCIATION DES JEUNES AGRICULTEURS ET ELE-
VEURS DU DEPARTEMENT D’OUSSOUYE (AJAE-
DO).
País: Senegal
Cost total del projecte: 950.563,98 e
Aportació de l’Ajuntament: 44.489,25 e

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

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

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

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

L’any 2007 es van organitzar, dins el marc del projec-
te, tallers de reflexió sobre el funcionament d’execució, 
la recerca de nous col·laboradors, la integració a les 
xarxes d’organització nacionals i regionals, i el recluta-
ment de personal qualificat.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ /  

ADQUISICIÓ D’UN GRUP
ELECTROGEN I EQUIPAMENT 
PER AL CENTRE “NOTRE DAME 
D’AFRIQUE”
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 
L’ESCOLA PIA AL SENEGAL / EDUCATION SOLI-
DAIRE
País: Senegal
Cost total del projecte: 16.088,77 e 
Aportació de l’Ajuntament: 14.632,02 e

Els escolapis han realitzat diferents projectes de coo-
peració a través del suport dels Amics de l’Escola Pia 
al Senegal, alguns dels quals han estat finançats via el 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

L’objectiu del projecte consisteix en la instal·lació d’un 
grup electrogen per al centre Notre Dame d’Afrique a 
Dakar que ajudi a salvar els problemes que ocasionen 
els continus talls d’electricitat pública. Aquestes res-
triccions malmeten els electrodomèstics (frigorífic, mà-
quina de rentar roba) i l’equip  d’ordinadors al servei 
dels estudiants i que trasbalsen la vida ordinària.

El projecte també contempla la compra de dos ordi-
nadors que complementien l’equip existent, així com 
la reparació de porteries i cistelles de la pista polies-
portiva existent al mateix centre i que va ser el primer 
projecte presentat per l’entitat l’any 2001 i que, durant 
la visita de seguiment de projectes l’any 2006 es va 
comprovar el mal estat de la pista.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

CONSTRUCCIÓ D’UN POU, 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA I
PRODUCCIÓ HORTÍCOLA A 
SANDAGA
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ D’AJUT SOCI-
AL I CULTURAL AL SENEGAL SANDAGA
País: Senegal
Cost total del projecte: 323.678,20 e
Aportació de l’Ajuntament: 57.350,50 e

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

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

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

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

L’any 2007 es va signar un conveni entre les dues asso-
ciacions per concretar els compromisos durant l’execu-
ció dels projectes i es va construir  el pou previst.

L’any 2008 hi ha hagut dificultats amb la comunicació 
entre els diferents actors del projecte i s’està treballant 
per la concreció de les actuacions a portar a terme du-
rant l’any 2009.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

PROMOCIÓ HUMANA I DESEN-
VOLUPAMENT INTEL·LECTUAL 
PER A DONES JOVES DE LA 
ZONA ANDINA D’AYAVIRI
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 
BISBE JOAN GODAYOL / ASSOCIACIÓ MUSUQ 
ILLARY
País: Perú
Cost total del projecte: 253.125,00 e
Aportació de l’Ajuntament: 98.724,93 e 

L’Associació Civil Musuq Illary neix per iniciativa d’al-
gunes persones que, animades per l’Associació d’Amics 
del Bisbe Joan Godayol, tenen la intenció compartida 
de continuar la tasca de promoció humana i enforti-
ment de la dignitat d’homes i dones quítxues i aimara.

En aquest sentit, el projecte preveu enfortir les noies 
joves procedents de llocs allunyats del territori d’Aya-
viri, per tal que puguin estudiar i assolir un nivell de 
formació òptim per al desenvolupament.

En aquests moments estan acompanyant tres projectes 
de desenvolupament a diferents àmbits i ara preveuen 
la construcció de la casa estudiantil Isabel Choque per 
a dones joves a la ciutat de Juliaca. Una casa que ha 
estat dissenyada perquè pugui acollir una mitjana de 
30 noies, per a la qual cosa cal:

Dormitoris: se’n construiran vuit (amb capacitat per 
a tres o quatre noies) i també es construirà un espai 
per a la família que se’n faci càrrec.

Cuina. Menjador

Sala: espai destinat a fer-hi diferents trobades.

Banys.

Taller industrials: una sala per dur a terme tant 
l’aprenentatge de costura com per a les pràctiques 
i la feina.

•

•

•

•

•
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

ENFORTIMENT DE LES
CAPACITATS ORGANIZATIVES, 
PRODUCTIVES I EDUCATIVES DE 
LES DONES DE MUSA
Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PRIVADA GRUP 
TERCER MÓN / MUSA A.C. - ORGANIZACIÓN DE 
MUJERES DE LA UNIÓN DE EJIDOS DE LA SEL-
VA.
País: Mèxic
Cost total del projecte: 1.314.004,71 e 
Aportació de l’Ajuntament: 119.842,20 e 

Es planteja com un projecte integral a llarg termini 
(2006-2010) com a resultat del compromís expressat 
tant per la Fundació Grup Tercer Món com per l’Ajunta-
ment de Mataró d’avançar en l’enfortiment dels vincles 
solidaris amb les contraparts responsables del projecte. 
D’altra banda, un treball de llarga durada incidirà molt 
positivament en el desenvolupament de les comunitats 
beneficiàries.

El projecte preveu:

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

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

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

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

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

Desenvolupar un sistema de crèdit i estalvi per:

Fomentar l’estalvi com a estratègia de capitalitza-
ció bàsica per al desenvolupament.

Facilitar l’accés a crèdits (microcrèdit/crèdits pro-
ductius) per tal que els beneficiaris siguin subjec-
tes del seu propi desenvolupament.

•

•

•

Orientar la construcció de relacions equitatives entre 
homes i dones per millorar els rols de la dona en la 
família, en la comunitat, en l’organització, en el mer-
cat i en l’àmbit polític. 

El mes de maig quatre dones del projecte Musa (Mu-
jeres de Unión de la Selva) de Mèxic es van desplaçar 
a Mataró. Durant la seva estada varen participar en di-
ferents activitats i actes per exposar la situació de la 
dona en el sí de les comunitats rurals de Chiapas. En 
la seva visita varen explicar les claus del projecte pel 
foment de la promoció de la dona, tant a nivell profes-
sional com educatiu i social.

•

•

•

•

•

•
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

CONSTRUCCIÓ D’UNA
RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A 
SANTO DOMINGO ESTE
Entitat/s promotora/es: ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 
LA REPÚBLICA DIMINICANA PER AL DESENVO-
LUPAMENT DELS POBLES / FUNDACIÓN PICO 
DUARTE
País: República Dominicana
Cost total del projecte: 69.800,00 e
Aportació de l’Ajuntament: 19.144,85 e 

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

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

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

Contribuint a la formació de grau superior d’aquests 
joves es contribuirà directament al desenvolupament 
de la República Dominicana, país amb moltes man-
cances.

Durant l’any 2007, la Fundación Pico Duarte i l’Associ-
ació Amics de la República Dominicana varen treballar 
el tema de la concreció dels terrenys on s’ha de cons-
truir la residència i la necessitat de la signatura d’un 
conveni entre les dues entitats per tal de formalitzar els 
acords pel desenvolupament del projecte. 

Durant aquest any 2008 s’han signat dos convenis: 

Entre l’Ajuntament de Santo Domingo Este i la par-
ròquia San Agustín per la cessió del terrenys.

Entre la parròquia San Agustín i la Fundació Pico 
Duarte pel finançament de la construcció de la resi-
dència i la posterior gestió.

Aquestes gestions han retardat la construcció de la re-
sidència que es preveu poder iniciar durant el primer 
trimestre de l’any 2009.

1.

2.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

PROJECTE INTEGRAL PER A LA 
MILLORA DE LA SITUACIÓ SO-
CIOLABORAL I SANITÀRIA DELS 
TREBALLADORS DEL TRIANGLE 
MINER DE NICARAGUA
Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PAU I SOLIDA-
RITAT / CST-CENTRAL SANDINISTA DE TRABAJA-
DORES
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 217.023,20 e 
Aportació de l’Ajuntament: 36.310,68 e 

El projecte contempla millorar les condicions de vida 
de la població treballadora del triangle miner de la 
RAAN-Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua, 
concretament dels municipis de Siuna, Bonanza i Ro-
sita. Els beneficiaris pertanyen a dues organitzacions: 
AMAN (Asociación de Ex-Mineros del Atlántico Norte) i 
la FESIMINI (Federación Sindical de Mineros de Nica-
ragua) de la CST, que aglutinen miners i ex-miners, en 
total 1.480, afectats per malalties professionals i, una 
majoria, incapacitats per continuar treballant.

Aquest projecte contempla contribuir al desenvolupa-
ment social i econòmic sostenible de la població treba-
lladora del triangle miner, concretament elevar el nivell 
i la qualitat de vida de 1.480 miners i llurs famílies, 
proporcionant-los accés a una adequada atenció sa-
nitària i assessorament legal per fer efectius els seus 
drets com a treballadors i treballadores, disminuint-ne 
el risc de malalties professionals i proporcionant un 
tractament adequat als malalts, així com una via jurídi-
ca per defensar llurs drets laborals.

Quant a la defensa dels drets humans laborals, l’ob-
jectiu és doble: d’una banda, estudiar la possibilitat 
de sol·licitar una indemnització a les empreses explo-
tadores, en concepte de responsabilitat civil pel dany 
irreversible causat a la salut dels treballadors i treba-
lladores; i d’altra banda, es proporcionar assessoria als 
miners per comprovar que el càlcul de les seves pensi-
ons per incapacitat temporal o permanent sigui correc-
te i el que els correspon a cada cas. En cas que hi hagi 
errors, es faran les reclamacions oportunes.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

INSTITUT D’HABILITACIÓ I
CAPACITACIÓ TÈCNICA -
IHFOCATT
Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ JOSEP COMA-
POSADA / FNT - FRENTE NACIONAL DE LOS TRA-
BAJADORES
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 106.728,80 e
Aportació de l’Ajuntament: 33.562,49 e 

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

Educació reglada que abasti els següents àmbits: al-
fabetització, estudis de primària, secundària i forma-
ció tècnica.

Formació tècnica modular, sociolaboral i sindical.

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

Per a les seves activitats formatives, l’IHFOCATT utilit-
zarà infraestructures externes a través del lloguer d’es-
pais educatius. La població beneficiària prevista és de 
480 treballadors/es al llarg del curs lectiu 2008.

•

•
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SUPORT AL DESENVOLUPA-
MENT DE L’AGRICULTURA 
URBANA AL MUNICIPI PEDRO 
BETANCOURT, MATANZAS
Entitat/s promotora/es: CASAL D’AMISTAT AMB 
CUBA DE BARCELONA “JOSÉ MARTÍ”
País: Cuba
Cost total del projecte: 101.301,80 e 
Aportació de l’Ajuntament: 5.125,00 e

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

Les accions del projecte van dirigides a crear capacitats 
en productors i tècnics sobre tècniques d’agricultura 
sostenible a les entitats agrícoles urbanes per mitjà de 
la capacitació i l’expansionisme agrícola. La creació de 
capacitats tècniques té major impacte ja que garantirà 
que la població es beneficiï del projecte, en conclou-
re aquest, tindrà les eines necessàries i apropiades al 
medi per a pal·liar de forma local els problemes de cai-
re alimentari i elevar la qualitat de vida de la població.

Els beneficiaris directes són els 32 treballadors/es i fa-
miliars que treballen en els quatre horts organopònics 
proposats en el projecte. Els beneficiaris indirectes 
són els habitants dels Tres Consejos Populares on es 
contempla potenciar la producció d’hortalisses i con-
diments frescos: Pedro Betancourt (14.530 habitants), 
Bolodrón (6.520 habitants) i Comunidad Manolito 
(1.506 habitants).

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

Durant l’any 2008 s’han fet les gestions amb el Minis-
teri de Justícia per l’obertura d’un compte en moneda 
nacional (CUP) i també amb el Ministeri d’Agricultura 
perquè el finançament el facin amb la moneda nacio-
nal.

S’ha portat a terme el muntatge de l’oficina del projec-
te i s’ha començat a contactar amb empreses comer-
cialitzadores per contractar el subministrament de la 
matèria primera. 

En tot el procés es valora positivament l’acceptació i la 
bona predisposició dels beneficiaris i els actor involu-
crats i el suport de l’administració local. 

����

����
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

SALVANDO EL NIDO, CASA
COMUNAL BORIS VEGA
Entitat/s promotora/es: COL·LECTIU DE TEATRE 
EPMA / ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOLIDARITAT 
AMB NICARAGUA I CENTREAMÈRICA
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 96.429,88 e 
Aportació de l’Ajuntament: 36.583,08 e 

El barri Boris Vega d’Estelí és un reflex de la situa-
ció actual de Nicaragua, caracteritzada per una gran 
inflació, un alt índex de població a l’atur, inseguretat 
ciutadana i elevat índex de consum de drogues entre la 
població adolescent.

En aquest context treballa la Comisión de Desarrollo 
Comunal i el projecte presentat emana d’aquesta si-
tuació. El projecte preveu construir un espai on poder 
donar opcions laborals a través de cursos de capacita-
ció, per tal que els joves trobin sortides que no siguin 
nocives per a la comunitat o per a ells mateixos.

El projecte, de tres anys, preveu promoure la inserció 
social i laboral dels i les joves dels barris Boris Vega i 
La Chiriza, oferint-los alternatives de capacitació labo-
ral i espais de reflexió per al desenvolupament integral 
de la seva personalitat.

El projecte inclou un component de salut mental amb 
atenció psicosocial a mares i pares joves i un centre 
ambulatori d’ajut a població addicta i nois de carrer. 
El mètode proposat es basa en la tríada: “pensament-
sentiment-conducta” de la teràpia cognitiva conductu-
al per aconseguir desmuntar creences errònies que pro-
voquen conductes inadequades, alhora que es proveeix 
d’una millora de les condicions de l’entorn.

Els beneficiaris directes del projecte seran 230 joves, 
de 13 a 30 anys, dels quals 120 joves per a l’àrea 
laboral, 60 mares i pares joves i 50 joves per al centre 
ambulatori.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

CAMPANYA PER A LA REFORMA 
DEL SISTEMA D’INSTITUCIONS 
INTERNACIONALS ALS MUNICI-
PIS CATALANS
Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ UBUNTU
País: Catalunya
Cost total del projecte: 72.500,00 e 
Aportació de l’Ajuntament: 900,00 e 

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

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

En la segona fase de la campanya, que està prevista 
entre l’any 2006 i el 2009, es vol fer una incidència 
especial en la presència, difusió i recollida d’adhesions 
en els municipis de Catalunya, i concretament en els 
municipis on hi ha una especial sensibilitat en qües-
tions de solidaritat i cooperació al desenvolupament. 
Fins l’actualitat s’han adherit a la campanya diversos 
ajuntaments, com ara Arbúcies, Barcelona, Castellar 
del Vallès, Castellterçol, Igualada, Les Borges Blanques, 
Lliçà d’Amunt, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Mont-
ras, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, 
Santa Margarida, Caldes de Montbui, Terrassa, Valls, i 
els consell comarcals de l’Alt Penedès i el Garraf.

Entre les actuacions previstes hi ha:

Organització de 8 tallers pel Consell de Solidaritat.

8 presentacions en diversos municipis de Catalunya.

Elaboració d’una exposició de la campanya per a la 
reforma de les institucions internacionals i muntatge 
de l’exposició a diversos municipis.

Difusió de la campanya a través de xarxes locals.

Presentació de la campanya en diverses fires de soli-
daritat, setmanes de cooperació, etc.

A Mataró, l’any 2007, es va presentar la campanya amb 
col·laboració de la Fundació Intermón Oxfam.

•

•

•

•

•
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PROJECTES DE COOPERACIÓ / 

AGENDA LLATINOAMERICANA 
MUNDIAL 2009 - PROJECTE DE 
CAMPANYA 2008 
Entitat/s promotora/es: COMISSIÓ DE L’AGENDA 
LLATINOAMERICANA MUNDIAL
País: Catalunya / Nicaragua
Cost total del projecte: 130.000,00 e 
Aportació de l’Ajuntament: 10.000,00 e 

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

L’Agenda s’edita a 30 països i es publica en 10 llen-
gües. És el llibre llatinoamericà més llegit i, més que 
un anuari o un dietari, és un pont entre el Nord i el 
Sud; i una eina pedagògica de primera categoria que 
serveix per a l’anàlisi, la reflexió i la denúncia de la 
realitat social, econòmica, cultural i política de Llati-
noamèrica, però també del context mundial.

La proposta inclou la campanya de sensibilització per 
donar a conèixer l’Agenda, els seus continguts i els 
materials complementaris: la Carpeta Pedagògica, un 
CD amb els continguts de la Carpeta dels darrers anys, 
el Mapa de Peters, el Calendari Solidari, el cartell del 
darrer Discurs de Charles Chaplin, un cartell de convo-
catòria i una exposició, són els principals materials de 
suport editats.

Aquestes actuacions permeten donar suport a la Cam-
panya d’Anada i Tornada, amb la intenció de retornar 
a Amèrica llatina part del que l’Agenda aporta. Això 
permet recollir recursos econòmics per abaratir els cos-
tos d’edició de les agendes a Nicaragua i l’edició dels 
materials complementaris en castellà, per fer-los arri-
bar a grups i col·lectius més desfavorits de països com 
Nicaragua, Perú i possiblement la República Domini-
cana, i poder utilitzar aquest material com a eina de 
conscienciació i de formació d’aquests col·lectius.       

A Mataró la presentació pública de l’Agenda Llatino-
americana “Cap a un nou socialisme, la utopia conti-
nua”  tingué lloc el divendres 7 de novembre, a la sala 
d’actes de Can Palauet. L’acte va anar a càrrec de la 
senyora Roser Solà, pedagoga, historiadora i cooperant 
a Nicaragua i el senyor Jordi Planas, de la comissió 
de l’Agenda Llatinoamericana. L’acte va finalitzar amb 
l’actuació del grup musical MAMBRÉ.
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PROGRAMES DE TELEVISIÓ
“SOLIDÀRIA” 2008

Entitat/s promotora/es: VILAFRANCA TV / AJUNTA-
MENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
País: Catalunya
Cost total del projecte: 24.000,00 e 
Aportació de l’Ajuntament: 3.000,00 e 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha previst con-
tinuar emetent el programa de televisió “Solidària”, per 
mitjà de Vilafranca TV, en el qual es recullen totes les 
activitats solidàries d’interès local i general que es duen 
a terme pel que fa a la solidaritat i la cooperació al de-
senvolupament dels països més desfavorits.

El programa està estructurat en tres parts: una agenda 
de la solidaritat d’àmbit general de Catalunya, un re-
portatge i una entrevista relacionada amb el reportatge. 
La durada del programa és de 20 minuts i es distribu-
eix gratuïtament pel circuït de televisions locals, que 
compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu del programa és, per mitjà de la difusió de 
les activitats i tots els aspectes relacionats amb la soli-
daritat i la cooperació al desenvolupament, sensibilitzar 
la població i contribuir que més ciutadans i ciutadanes 
se sumin  als projectes i activitats que duen a terme les 
entitats, les institucions i les ONG. A més, a través del 
circuït de televisions locals, informar de les activitats 
que es duen a terme a Catalunya.

Les televisions locals de Mataró formen part del circuït 
de televisions locals.
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CASA MATERNA MATAGALPA: 
LA LLUITA CONTRA LA MORTA-
LITAT MATERNA I INFANTIL
Entitat/s promotora/es: ENTREPOBLES / ASSOCIA-
TION MATERNA DE MATAGALPA MARY ANN JAC-
KMAN
País: Nicaragua
Cost total del projecte: 91.627,04 e 
Aportació de l’Ajuntament: 3.328,40 e 

El projecte contempla disminuir els alts índexs de mor-
bi-mortalitat materna i perinatal que afecten les dones 
del departament de Matagalpa, així com potenciar la 
creació d’un espai per al desenvolupament d’activitats 
destinat a millorar les condicions de les dones des de 
l’enfocament de gènere.

El projecte s’orienta fonamentalment a l’atenció de do-
nes de les zones rurals amb alt risc obstètric, caracte-
ritzades també per ser persones de pocs recursos eco-
nòmics i viure en zones allunyades dels centres urbans, 
la qual cosa agreuja les dificultats d’accés als serveis 
d’atenció en salut reproductiva.

El projecte contempla oferir a les dones camperoles 
allotjament, alimentació i atenció mèdica una setmana 
abans i una setmana després del part a la Casa Mater-
na ubicada a Matagalpa i gestionada per la contrapart 
local. El projecte garanteix el trasllat de les dones a 
l’hospital en el moment de donar a llum.

Alhora, preveu la realització d’activitats adreçades a 
capacitar les dones ateses, en mesures preventives de 
salut sexual i reproductiva, a més d’incorporar un com-
ponent d’enfortiment de capacitats locals a partir del 
reciclatge permanent de les persones que treballen a la 
casa Materna.
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CAMPANYES D’EMERGÈNCIA / 

CAMPANYA D’EMERGÈNCIA 
DAVANT LES INUNDACIONS A 
L’EQUADOR 
Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE COOPE-
RACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: Equador
Cost total del projecte: Finançament obert 
Aportació de l’Ajuntament: 6.000,00 e 

El 15 d’abril el Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament va rebre la visita de la Federación de Entidades 
Ecuatorianas en Catalunya, representada per Alfredo 
Cedeño Villamar, president Jorge Castro Cepeda, vice-
president i Maritza Páez, coordinadora de la Comissió 
d’ajuda d’emergència. El motiu d’aquesta visita va ser 
la preocupació del col·lectiu equatorià per les inunda-
cions que van afectar gran part del país. 

El president de la República de l’Equador va declarar 
l’estat d’emergència nacional i l’ajut es va convertir en 
prioritari per a totes les institucions del país, ja que 
el nombre de persones afectades era de 3.500.000, 
segons dades del Ministeri de Coordinació de la Segu-
retat Interna i Externa i 100.000 les àrees de cultiu 
afectades. Es considerà totalment perduda la collita de 
les plantacions d’arròs, plàtan, cafè i cacau.

Les autoritats anunciaren el disseny i la implementació 
d’un pla d’acció dividit en dues fases, resposta i poste-
mergència, tot prioritzant quatre eixos:

Desenvolupament de capacitats de resposta: in-
versions en capacitació a l’àmbit local i provincial 
pel desenvolupament de capacitats per a la gestió 
d’emergències intentant coordinar-se amb les orga-
nitzacions que treballen al territori.

Ajuda humanitària: evacuació, rescat, etc.

Infraestructura, manteniment i reconstrucció quan 
acabin les pluges.

Mitjans de vida: Es va convocar diverses entitats del 
sector financer com ara el Banco de Fomento, el CFN 
o la Corporación Andina per facilitar crèdits als sec-
tors productius o comercials. 

•

•

•

•
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CAMPANYES D’EMERGÈNCIA / 

CRISI HUMANITÀRIA A MYAN-
MAR (ANTIGA BIRMÀNIA). RES-
POSTA ALS EFECTES DEL CICLÓ 
NARGIS
Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE COOPE-
RACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: Myanmar
Cost total del projecte: Finançament obert
Aportació de l’Ajuntament: 12.000,00 e

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
com a integrant del Comitè Català d’Ajut Humanitari 
i d’Emergència - CCAHE, envià a tots els ajuntaments 
una crida a sumar-se a la resposta davant la crisi huma-
nitària generada pel cicló Nargis a Myanmar el passat 
2 de maig.

El cicló Nargis va afectar especialment a la regió del 
delta d’Ayeryarwwady i Yangon. Les autoritats han de-
clarat  zona catastròfica les regions de Yangon, Ayeyar-
wwady, Bago, Mon i Kayin.

Segons l’informe d’OCHA, els edificis i infraestructures 
varen quedar greument malmesos i extensions impor-
tants del país estaven completament inundades. No hi 
havia ni aigua  ni electricitat. Les últimes informacions 
governamentals parlaven de més de 22.500 víctimes 
mortals, 41.000 persones desaparegudes i un milió de 
persones que havien perdut la seva llar. Es calcula que 
la població afectada a la zona és de 24 milions (la mei-
tat de la població de Myanmar). Centenars de milers de 
persones necessiten assistència humanitària urgent.

La decisió d’intervenir es basà en l’acord pres en el 
marc del Comitè Català d’Ajut Humanitari i d’Emergèn-
cia i en la capacitat de resposta dels actors. En aquest 
sentit, es plantejà dues possibilitat d’actuació:

Donar suport al PAM_Programa Mundial d’Aliments 
de Nacions Unides, en tant que organisme multilate-
ral autoritzat a entrar a Myanmar.

Donar suport a la campanya d’ajut humanitari ende-
gada per Creu Roja Catalunya, la Federació Internaci-
onal de la qual ja ha desplaçat equips al terreny i ha 
activat els seus magatzems ubicats a Kuala Lumpur 
(Malàsia).

L’Ajuntament de Mataró va acordar fer l’aportació de:

6.000,00 euros - “Suport al PAM - Programa Mundi-
al d’Aliments de Nacions Unides.
6.000,00 euros - “Suport a la campanya d’ajut hu-
manitari endegada per Creu Roja Catalunya, la Fede-
ració Internacional”.

•

•

•

•
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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA 
PELS HURACANS A HAITÍ I CUBA
Entitat/s promotora/es: FONS CATALÀ DE COOPE-
RACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
País: Haití i Cuba
Cost total del projecte: Finançament obert 
Aportació de l’Ajuntament: 9.000,00 e

El 22 de setembre el Fons Català de Cooperació al De-
senvolupament, envià a tots els ajuntaments una crida 
per sumar-se a la Campanya d’emergència pels hura-
cans a Haití i Cuba.

Durant els mesos d’agost i setembre els territoris de 
Haití i Cuba es van veure afectats per les tempestes tro-
picals Fay, l’huracà Gustav, la tempesta tropical Hanna 
i l’huracà Ike, que a banda dels efectes immediats, al-
teraren les possibilitats de desenvolupament d’aquests 
països a mitjà i llarg termini.

Aquest fenomen afectà a Haití (sobretot a Gonaïves) 
almenys amb 326 morts, 50 desapareguts i 800.000 
damnificats sobre una població de 8,5 milions d’habi-
tants. Danys al sector agropecuari, destrucció d’habi-
tatges, i gran afectació en l’estructura sanitària.

A Cuba (tota la illa) el sistema de defensa civil cubà 
mobilitzà més de 87.000 ciutadans per a assumir les 
tasques de protecció de la població. Es va assistir a 
més de 3 milions de persones, de les quals 500.000 
van ser traslladades a albergs. L’huracà Gustav no va 
tenir víctimes mortals però l’huracà Ike va causar 7 
morts, 500.000 cases danyades, afectant a 200.000 
persones que quedaran sense sostre i la resta amb ha-
bitatges sense condicions. Afectà al sector agropecuari 
i productiu i les infraestructures socials de salut públi-
ca i d’educació.

A Haití quedà palès els greus problemes estructurals 
en que vivia la població i a Cuba, en menys d’un mes 
quedaran devastades les infraestructures econòmiques 
i socials agreujades pel bloqueig que pateix.

Després de la primeres tasques d’actuació urgents en 
la primera fase d’emergència, caldrà treballar per la 
reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats.

����

����
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CICLE D’ACTIVITATS EDUCA-
TIVES I DE SENSIBILITZACIÓ 
PER LA PAU I LA COOPERACIÓ 
2008
Entitat/s promotora/es: ASSEMBLEA DE COOPERA-
CIÓ PER LA PAU (ACPP)
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 6.000 e 

L’objectiu principal del projecte es educar als joves de 
Mataró entre 12 i 16 anys en la cultura de la pau amb 
l’objectiu de contribuir-ne a la seva formació com a 
persones amb consciència de ciutadania global i que 
prenguin part activa en el procés de transformació so-
cial del Nord i del Sud.

Per aconseguir aquest objectiu, s’ha realitzat una ac-
tuació global amb els joves de 12 a 16 anys de les 
diferents branques formatives presents en 6 escoles de 
secundària i 4 de concertades al voltant de l’educació 
per la pau, en el marc de la nostra estratègia d’educa-
ció en valors, en el municipi de Mataró durant el curs 
escolar 2008-2009.

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

Aquesta activitat va acompanyada en tot moment de 
formació destinada al professorat perquè puguin imple-
mentar les activitats a l’escola, assessorats amb moni-
toratge continu pel desenvolupament de les activitats.

En aquesta activitat s’ha aconseguit dotar d’instru-
ments pedagògics al professorat de secundària i mò-
duls formatius de grau mig per treballar l’educació en 
valors a les aules; i d’altra banda es treballa el concep-
te de pau amb els escolars de secundària i dels mòduls 
de grau mig mitjançant un cinefòrum.

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

Aquesta activitat té una durada de 2 cursos escolars i 
es farà l’avaluació al final del projecte.



/ MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN / 33

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ /

PROGRAMA ANUAL DEL CENTRE 
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
“LA PEIXATERIA 2008”

Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ PRIVADA GRUP 
TERCER MÓN MATARÓ
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 10.500,00 e 

Des de l’any 1987, la Fundació Privada Grup Tercer 
Món Mataró està compromesa en una tasca de sen-
sibilització en el camp de la solidaritat i la coopera-
ció. Durant l’any 2008 s’han portat a terme accions 
següents:

Centre de Solidaritat i Cooperació “La Peixateria”: 
L’any 2008 s’ha celebrat 10 anys de l’obertura del 
centre de Solidaritat i Cooperació “La Peixateria” 
que engloba la botiga solidària i el cafè “La Selva” i 
s’han organitzat actes per celebrar-ho. 

Botiga Solidària: Consolidació i augment de les ven-
des dels productes del Tercer Món, completant una 
xarxa d’establiments col·laboradors a la ciutat i a la 
comarca que durant l’any 2008 ha augmentat. 

Fires i actes: Durant l’any 2008 s’ha continuat parti-
cipant a fires populars i actes promoguts per entitats 
i escoles tant a Mataró com a pobles de la comarca.

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

Banca Ètica Oikocrèdit: Durant aquest any 2008 la 
delegació Oikocrèdit ha consolidat la seva tasca, crei-
xent amb socis i amb inversions.

Activitats de sensibilització i formació: S’han orga-
nitzat més de 12 xerrades com a element de reflexió 
sobre els principals problemes que tenen relació amb 
els països subdesenvolupats, la pau i la sostenibili-
tat.

Campanyes de promoció: Durant l’any 2008 s’han 
portat a terme les següents campanyes: 

Jornada del Comerç Just, el dia 24 de maig a la 
plaça de Santa Anna i que va comptar amb la col-
laboració de la Fundació Intermón Oxfam.

Mans Unides: amb el suport al projecte “La cons-
trucció d’una escola de secundària a Kanpur”. Es 
van organitzar xerrada, concerts i col·lectes.

Esmorzars solidaris: que van adreçats a grups 
d’escolars per a donar conèixer el comerç just. El 
“Comerç Just” ha estat un treball per estudiants 
de secundària pels seus “treballs de recerca” i de 
“crèdits de síntesi”. 

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

Butlletí informatiu electrònic: amb l’objectiu d’in-
formar de les activitats de la Fundació Privada Grup 
Tercer Món Mataró i difondre articles o activitats 
d’altres entitats.

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-
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PROGRAMA DE SENSIBILITZA-
CIÓ
Entitat/s promotora/es: COL·LECTIU DE TEATRE 
EPMA
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 4.500,00 e 

L’objectiu del projecte és informar i sensibilitzar els 
ciutadans de Mataró sobre la problemàtica existent al 
barri de Boris Vega (Estelí, Nicaragua) i promoure així 
la implicació i la cooperació ciutadana en el projecte. 

Les activitats que s’han organitzat durant l’any 2008 
han estat:

Acte de presentació oficial del projecte de cooperació 
al desenvolupament “Salvando el Nido” a la seu de 
l’entitat.

Mercat Solidari a la plaça de Santa Anna acte organit-
zat conjuntament amb l’Associació Catalana de Soli-
daritat amb Nicaragua i Centreamèrica de Nou Barris 
amb l’objectiu de recaptar fons per al projecte.

Cercavila per diferents carrers del centre de Mataró 
amb el grup d’animació Mes Tumacat amb reparti-
ment de tríptics del projecte “Salvando el Nido”.

Jornada “Fem germanor: Mataró Nou Barris Boris 
Vega” amb actuacions, conferència amb la partici-
pació dels Brigadistes que han estat durant l’any 
2008. Taula rodona amb els brigadistes i dinar de 
germanor. 

Exposició fotogràfica “Crisi Olvidadas” de Médicos 
Sin Fronteras amb la projecció de la pel·lícula “Invi-
sibles”. L’exposició va fe dos recorreguts a la parrò-
quia de M. Auxiliadora i al Centre Cívic Cerdanyola.

Edició de dos números de la Revista EPMA Col·lectiu 
de teatre.

També han col·laborat amb el Casal d’Amistat de Cuba 
de Mataró en la representació de l’obra de teatre “Hola 
Che”.

•

•

•

•

•

•
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COLÒNIES INFANTILS SAHRAUÍS 
2008 / CARAVANA CATALANA 
PEL SÁHARA 2008
Entitat/s promotora/es: SOLIDARITAT SAHRAUÍ DE 
MATARÓ
País: Sáhara 
Aportació de l’Ajuntament: 10.515.18 e 

Colònies Sahrauís 2008: Per desè any consecutiu, la 
secció local de la Solidaritat Sahrauí de Mataró s’ha ad-
herit al projecte de les Colònies Sahrauís a Catalunya 
2008, acollint 16 infants de 7 a 12 anys.

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

Aquestes colònies es van portar a terme durant els mesos 
de juliol i agost, i els infants han estat acollits per famí-
lies que es fan càrrec de la seva manutenció durant la 
seva estada a la ciutat.

Els infants i les famílies han participat d’activitats con-
juntes programades des de Mataró:

Recepció oficial de les autoritats a l’Ajuntament de 
Mataró.

Visites mèdiques.

Participació als Casals d’Estiu

Participació als actes de les Santes

Visita al Parlament de Catalunya

Participació a la Festa central i manifestació a Barce-
lona.

Caravana Catalana pel Sàhara 2008: La 15a Caravana 
s’ha portat a terme durant els mesos d’octubre a desem-
bre.

L’objectiu de la Caravana és comprar material higiènic i 
aliments. En aquesta activitat hi participen escoles, en-
titats, i botigues. 

•

•

•

•

•

•
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PROJECTE CIUTADANIA GLO-
BAL: EL COMPROMÍS ACTIU 
PER A LA CREACIÓ D’UN MÓN 
MÉS JUST
Entitat/s promotora/es: FUNDACIÓ INTERMÓN OX-
FAM
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 2.500,00 e 

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

Les activitats realitzades durant l’any 2008 han estat:

Celebració de la Festa Solidària “Un dia per a l’Es-
perança”. Aquesta activitat es va celebrar el dissabte 
26 d’abril a la plaça de Santa Anna. El lema d’aquest 
any era “Vine. És una emergència. Treballem en ac-
ció humanitària pels drets de les persones. La teva 
acció és vital. Vine”. La festa és una de les principals 
accions de mobilització, pensada perquè hi puguin 
participar nens, joves i adults, i inclou tot tipus d’ac-
tivitats lúdiques i reivindicatives. Hi havia diferents 
espais per a la participació. Després es va llegir un 
manifest. Com cada any hi van haver parades d’in-
formació general sobre Intermón Oxfam, de comerç 
just.

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

Conferència-testimoni visites del Sud. La conferència 
sobre “Joves que canvien el món” a càrrec de Nour 
N. Al Mousawi que es va portar a terme el 14 de no-
vembre de 2008 al Casal l’Aliança de Mataró.

•

•

•
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CAMPANYA MÀ OBERTA 2008 - 
LA FESTA DE LA SOLIDARITAT A 
MATARÓ
Entitat/s promotora/es: SOLIDARITAT, EDUCACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT (SED)
País: Mataró
Aportació de l’Ajuntament: 2.000,00 e 

Enguany la campanya Mà Oberta arriba a la 20a edició 
i es va continuar amb la nova fórmula iniciada fa dos 
anys. L’objectiu de la campanya és de sensibilització i 
d’acció solidària, en favor de les persones i entitats de 
la ciutat de Mataró amb més dificultat, de forma que 
puguem cofinançar aquelles activitats que estiguin diri-
gides al camp de l’educació tant en el món dels infants 
com dels nouvinguts.

La campanya Mà Oberta té tres objectius:

Recollida d’ampolles de cava.

Sensibilització amb les desigualtats socials.

Recursos per educar per la solidaritat.

Les activitats portades a terme per desenvolupar la  
campanya foren: 

Recollida d’ampolles a la ciutat de Mataró: Recollida 
del màxim d’ampolles.

Campanya de la moneda: Obtenir fons per les finali-
tats de la Campanya.   

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

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

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

Concert i xocolatada: Com a cloenda de les activitats 
adreçada a tots els participants i al públic en gene-
ral.

En aquesta edició es celebrava els 20 anys de la cam-
panya i es va organitzar un sopar per a tots els col-
laboradors i les col·laboradores. 

La campanya que des de fa uns quants anys és el 3 de 
gener durant tot el dia, es va tenir que suspendre a les 
15h a causa de la pluja. Per aquest motiu el dissabte 
12 de gener a la tarda es varen portar a terme a la plaça 
Santa Anna les activitats lúdiques i de fi de festa pre-
vistes pel dia 3 de gener.

Els fons recaptats en la campanya van adreçats als col-
lectius de ciutadans i ciutadanes de Mataró amb man-
cances econòmiques: població marginada, població 
sense recursos, població immigrant, infants en situació 
de risc i a activitats escolars per a nens amb dificultats 
econòmiques.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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LLIURAMENT DEL XXVIII
PREMI PER LA PAU
Mataró  va  ser  la  ciutat  escollida  pel lliurament del
XXVIII Premi per la Pau, premi que concedeix l’Associ-
ació per a les Nacions Unides a Espanya amb el suport 
de la Diputació de Barcelona.

El XXVIII Premi per la Pau 2007 va ser concedit a l’ac-
tivista i cantant Míriam Makeba. L’acte que va comptar 
amb la presència de la Sra. Míram Makeba va tenir lloc 
el 16 de gener al Teatre Monumental en presència del 
Sr. Joan Antoni Baron, alcalde de Mataró, Marina Brú, 
presidenta de l’Associació per a les Nacions Unides a 
Espanya i Jordi Labòria, diputat de la Diputació de Bar-
celona.

L’acte va finalitzar amb la intervenció de la premiada 
i l’actuació de l’Agrupació Musical IES Alexandre Sa-
torras.

PLA DE SENSIBILITZACIÓ I
EDUCACIÓ PER A LA
SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL
El 23 de juliol es va signar el conveni amb la Diputació 
de Barcelona - Xarxa de Municipis pel desenvolupament 
del Pla de sensibilització 2008-2011 per l’educació i 
sensibilització pel desenvolupament.

PROJECTE TERRITORI
RESPONSABLE
El 15 de gener es va presentar el document de la di-
agnosi de Pràctiques de Responsabilitat Social a l’Ad-
ministració.

El 25 de març l’Associació per a les Nacions Unides a 
Espanya va lliurar a l’Ajuntament i a l’IMPEM el docu-
ment final amb propostes de línies per al debat.

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

ESPAI A LA WEB MUNICIPAL
L’any 2008 s’ha potenciat la web municipal l’espai 
“Solidaritat i Cooperació” amb informació de les acti-
vitats promogudes per les entitats que formen part del 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Interna-
cional. 

MATARÓ RÀDIO
Des del mes de setembre de 2006 el Consell Municipal 
de Solidaritat i Cooperació Internacional disposa d’un 
espai a Mataró Ràdio amb el programa setmanal “Alta-
veu”. Durant tot l’any 2008 s’ha emès el programa els 
dilluns a la tarda i a partir del mes de novembre, els  
dijous a la tarda. L’objectiu de l’espai és sensibilitzar 
a la ciutadania sobre temes referents a la solidaritat i 
cooperació internacional i donar a conèixer les entitats 
que formen part del Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació Internacional i les activitats que porten a 
terme. 

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
“INVISIBLES”
Dins les activitats de sensibilització el 31 de gener es 
va projectar la pel·lícula “Invisibles” al Teatre Monu-
mental. L’acte va comptar amb la presència de Xavier 
Punset, representant de Metges sense Fronteres. 

CAMPANYA “FORMEM UN SOL 
MÓN” DE LA FUNDACIÓ OLOF 
PALME
S’ha participat en aquesta campanya organitzant 4 
conferències de les que oferta la Fundació Olof Palme. 
Aquestes s’han desenvolupat dins el marc del “Dia In-
ternacional de totes les Dones” (12 de març); el “Dia 
Mundial del Medi Ambient” (5 de juny) i a l’IES Miquel 
Biada (17 i 24 d’abril).

CELEBRACIÓ DELS 10 ANYS 
DEL CENTRE DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ “LA PEIXATERIA”
El 28 de març a la sala d’actes de Can Palauet va tenir 
lloc l’acte de celebració del 10 aniversari del Centre de 
Solidaritat i Cooperació “La Peixateria” que va comptar 
amb la presència de l’alcalde de Mataró. Durant l’acte 
es van presentar els resultats del projecte de coopera-
ció MUSA, Mujeres de Unión de la Selva i dels 10 anys 
del Centre de Solidaritat i Cooperació “La Peixateria”. 
El dissabte 29 es va fer una festa a la plaça de Santa 
Anna amb diferents activitats i actuacions musicals.

ALTRES ACTIVITATS / 
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RECEPCIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 
GÀMBIA A MATARÓ
El dimarts 15 de gener el ministre d’Afers Exteriors de 
Gàmbia acompanyat per una delegació va ser rebut per 
l’alcalde de Mataró. En la seva visita es van intercanvi-
ar experiències i es va parlar del projecte de cooperació 
al desenvolupament promogut per l’Associació Jama 
Kafo.

RECEPCIÓ DE L’ALCALDE DE 
KALOUM CONAKRY
El divendres 11 d’abril i promogut per l’Associació Cre-
amon l’alcalde va rebre Abdourahamane Papa Barry, al-
calde de Kaloum-Conakry, per intercanviar experiències 
i parlar de possibles vies de col·laboració.

DIA DEL COOPERANT
El divendres 26 de setembre, organitzat per Haribala-
Associació per a la col·laboració i desenvolupament del 
Tercer Món i Caliu, es va fer un acte al Racó l’Aliança 
amb motiu de la celebració del “Dia del Cooperant”.  
En aquest acte va participar la cooperant Elena Me-
dina. 

INAUGURACIÓ DE LA CASA 
“QUISPE GARCÉS” (Perú)
Del 20 al 27 d’octubre, convidats per l’Associació 
Amics del Bisbe Joan Godayol, una delegació formada 
per membres de l’entitat i de l’Ajuntament de Mataró 
es va desplaçar al Perú amb motiu de la inauguració 
de la Casa estudiantil diaca Nelio Quispe Garcés” a 
Ollachea (Perú). Durant l’estada es van visitar altres 
projectes promoguts per l’entitat.

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA 
LLATINOAMERICANA 2009
El divendres 7 de novembre a la sala d’actes de Can 
Palauet es va presentar l’Agenda Llatinoamericana 
2009 a càrrec de Roser Solà, pedagoga, historiadora 
i cooperant a Nicaragua. L’acte va comptar amb l’ac-
tuació del grup musical MAMBRÉ. Aquest acte es va 
organitzar conjuntament amb la Fundació Privada Grup 
Tercer Món Mataró.

PRESENTACIÓ DEL “CAFÈ 
MATARÓ”
El 25 de novembre es va presentar a Mataró el 
“Cafè Mataró” que forma part del projecte Cafè 
Ciutat. Aquest projecte promogut a la ciutat per 
la Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró va 
comptar amb la presència de l’alcalde. També hi 
van participar l’Espartac Peran i l’Asha Miró que 
donen suport a la campanya.

ACTIVITATS EN QUÈ S’HA 
PARTICIPAT:
• Jornada sobre “El paper de les administracions 
públiques en l’impuls de la banca ètica”. L’acte, 
organitzat per FETS - Finançament Ètic i Solidari 
i amb el suport de la Diputació de Barcelona va 
tenir lloc el 31 de gener i  va participar en una de 
les taules rodones l’interventor de Fons Municipal 
de l’Ajuntament de Mataró. 

• Jornada de Regidors/regidores i tècnics de co-
operació. El dimecres 20 de febrer la Diputació 
de Barcelona va presentar el catàleg de l’Oferta 
“Sensibilització per a la solidaritat i la cooperació 
al desenvolupament, accions de sensibilització 
per als ajuntaments 2008”.

• Premis de la Comunicació 2007 de la Diputació 
de Barcelona. L’acte de lliurament de premis va 
tenir lloc 14 de març a Granollers. El DVD “Els 
ponts de Mostar”, va ser un dels treball finalistes.

• Xarxa per la Compra Pública i Ètica. S’ha par-
ticipat, a través del Servei de Compres i Contra-
ctacions de l’Ajuntament, a les Jornades promo-
gudes per la Xarxa per la Compra Pública i Ètica 
adreçades a les administracions i empreses pro-
veïdores de roba de treball, sobre els criteris ètics 
i de responsabilitat social en la contractació.

• Xarxa pobles i ciutats pels Drets Humans. Durant 
el llarg de l’any s’ha participat a les reunions de 
la Xarxa de Pobles i Ciutat pels Drets Humans. El 
27 de novembre, dins el marc de la Mostra d’En-
titats, Mataró va acollir la reunió de la Comissió 
Permanent de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels 
Drets Humans. 

• Grup Ajuntaments per la Pau. El mes de maig 
es va participar a la reunió d’ajuntaments per la 
Pau, de la qual l’Ajuntament de Mataró en forma 
part. En aquesta reunió es va presentar el pla de 
treball previst per als propers anys.

ALTRES ACTIVITATS / 
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• Jornades “AFRICagua”. Del 26 al 28 d’agost i dins 
l’Expo Saragossa, es van celebrar les jornades “AFRI-
Cagua” on l’Ajuntament de Mataró hi va participar com 
a representant del Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament.

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT
• ASSEMBLEA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT

El dijous 19 de juny es va celebrar la 26a Assemblea 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a la 
ciutat de Santa Coloma de Gramanet en què va partici-
par l’Ajuntament de Mataró.

• SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DE-
SENVOLUPAMENT I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

El dijous 24 de gener dins la sessió de constitució del 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Interna-
cional es va signar el conveni de col·laboració a càrrec 
de Joan Antoni Baron, alcalde de Mataró i Teo Romero, 
president del Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament.

Al llarg de l’any s’ha participat regularment a les reuni-
ons de la Junta Executiva i a les comissions de treball.

ACTIVITATS DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
• CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLI-
DARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

El 24 de gener en sessió ordinària va tenir lloc la cons-
titució del Consell Municipal de Solidaritat i Coopera-
ció Internacional de la legislatura 2008-2011. L’acte 
va estar presidit per l’alcalde. 

• JORNADA DE TREBALL DEL CONSELL MUNICIPAL 
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

El dissabte 17 de juny es va convocar la sessió ordi-
nària del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
Internacional en format jornada per tal de debatre en 
grups de treballs les actuacions per a l’any 2009 i les 
línies de treball per els propers anys tenint com a re-
ferència el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament.

• NIT DE LA SOLIDARITAT

L’any 2008 es va celebrar l’11a edició de la Nit de la 
Solidaritat al Foment Mataroní.

En aquesta edició es va convidar a Jovan Divjak, direc-
tor executiu de la Fundació Reconstruïm Bòsnia amb 
l’Educació a l’Ajuntament de Mataró que va parlar de 
“La construcció de la pau després d’un conflicte”. Du-
rant l’acte es va presentar el DVD “Els ponts de Mos-
tar”. L’actuació va anar a càrrec de la companyia de la 
coreògrafa Maria Rovira amb la representació “El labe-
rint dels desitjos”.

• TAULA RODONA SOBRE LA BANCA ÈTICA

El dissabte 29 de novembre i dins el marc de la Mostra 
d’Entitats es va organitzar una taula rodona sobre la 
Banca Ètica amb la participació de representants de 
Fiare, Oikocrèdit, Fets, Triodos Bank, Justícia i Pau i 
Setem.





CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL / 

Consell Municipal de Solidari-
tat i Cooperació Internacional
El 2 de juliol de 1996 es va constituir el Consell Mu-
nicipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb 
l’objectiu de fer de Mataró una ciutat oberta al món, 
mitjançant el treball compartit entre les ONG i l’admi-
nistració dins l’àmbit de la solidaritat que permeti es-
trènyer les relacions Nord-Sud. El 24 de gener de 2008 
es va constituir el nou Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació Internacional de la legislatura 2008-2011.

President
Joan Antoni Baron Espinar
Il·lm. Sr. alcalde

Vicepresident
Carlos Fernández Báez 
Conseller delegat de Presidència i Participació

Vocals
Ramon Salicrú Puig  
Grup Municipal del PSC

Jordi Merino Noé
Grup Municipal d’ICV-EUIA

Jordi Fernández Fabrega
Grup Municipal de CiU

Mamadou Alfa Djalo
Grup Municipal del PPC

Alba Galan García
Grup Municipal de la CUP

Ramon Domenich Pujol
Assemblea Local de la Creu Roja

Rita Baumman Bremenkamp
Amics de la República Dominicana per al desenvolupa-
ment dels pobles

Tomas Diande Da Costa Lopes
Associació ANAFA - Los Amigos de Ziguinchor

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

Sheriff Jarjue
Associació Club Jama Kafo

Juju Sumbunu
Associació Cultural Sabusire

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

M. Carme Iglésias Clos
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol
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Joaquim Tarragó Roqueta 
Haribala - Associació per a la Col·laboració i Desenvo-
lupament del Tercer Món

Michel Badji
Associació Planeta

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

Àngel Puig Boltà
Coral Primavera per la Pau

Teresa Ventura Vellvehí
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró

Glòria Martin Ciscar
Fundació Intermón Oxfam

Esteban Martínez Ruiz
Fundació Pau i Solidaritat

Jeroni Escoda Canals
Fundació Privada Grup Tercer Món - Mataró

Marta Mas Viza
Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED)

Pere Mercader Garcia
Fundació Josep Comaposada - UGT Catalunya

Juan Antonio Ciller López
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró

Josep Nonell Bocanegra
VOLS-Voluntariat Solidari

Leonor Montserrat Munuera
Associació Solidària ONG Creamon

Antonio Rodriguez Avellaneda
Casal d’Amistat amb Cuba de Mataró

Siake Sane
Associació Oudiodial per l’Ajuda Social Mútua

Xavier Manté Bartra
Persona de reconegut prestigi

Jordi Pons Pujol
Persona de reconegut prestigi

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

M. Dolors Fernàndez Alegre
Tècnica municipal de programes de cooperació i secre-
tària tècnica del Consell 
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ASSEMBLEA LOCAL DE LA 
CREU ROJA
Adreça: C/ de l’Energia, 11 - 08304 Mataró
Tel. contacte: 93 741 02 25 / Fax. 93 711 02 50 
correu electr.: mataro@creuroja.org
web: www.creurojamataro.org

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

ASSOCIACIÓ ANAFA LOS AMI-
GOS DE ZIGUINCHOR
Adreça: El Carreró, 5, 3r - 08301 Mataró
Tel. contacte: 676207110 
correu electr.: anafaorg@hotmail.com
web: www.anafa.org

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

Els seus objectius són:

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

SOLIDARITAT SAHRAUÍ 
DE MATARÓ
Adreça: Casal de Joves de la plaça d’Espanya, 1
08304 Mataró
Tel. contacte: 687761865 / 636667852
correu electr.: storico@telefonica.net 
web: http://acaps.entitats.mataro.cat

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

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

ASSOCIACIÓ CLUB JAMA KAFO
Adreça: C/ de Josep Monserrat Cuadrada, 31
08303 Mataró
Tel. contacte: 93 79969 28 (Tel. i Fax)
correu electr.: jamakafo@yahoo.es

És una entitat cultural sense ànim de lucre, fundada 
l’1 de maig de 1983, per un grup de treballadors 
immigrats del Maresme. Actualment té socis de to-
tes les ètnies i de diferents països. Té seu social a 
Mataró, pública i oberta a tothom. Actualment està 
treballant projectes de cooperació a Gàmbia. Els 
seus objectius són:

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

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

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

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

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

Entitat local, sense afany de lucre, promoguda per 
l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia 
Santa Anna de Mataró, en l’àmbit de la solidaritat i la 
cooperació internacionals a través de les accions que 
porten a terme els escolapis al Senegal. Els seus prin-
cipals 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.
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ASSOCIACIÓ PLANETA
Adreça: Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84
08303 Mataró
Tel. contacte: 93 799 14 26 
correu electr.: aso.planeta@hotmail.com

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

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

CORAL PRIMAVERA PER LA 
PAU
Adreça: C/ Nou, 11 - 08301 Mataró
Tel. contacte: 93 755 15 92 / Fax 93 790 69 13 
correu electr.: info@primaveraperlapau.org
web: www.mataroentitats.org/primavera

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

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

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

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

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

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL BIS-
BE JOAN GODAYOL
Adreça: C/ de Marià Fortuny, 19-21 - 08301 Mataró
Tel. contacte: 93 790 13 38 / Fax 93 790 77 93
correu electr.: metcabrits@yahoo.es

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

• Treballar per aconseguir ajudes materials de les nos-
tres institucions i/o entitats i associacions per desenvo-
lupar programes d’actuacions socials, educatives, sani-
tàries, etc. a la zona de la Prelatura i zones properes.
• Fomentar el voluntariat.

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

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

• Aconseguir apadrinaments dels nens i nenes de Kur-
nool, a l’estat d’Andhra Pradesh (Índia).
• Ajudar les famílies més necessitades, com les dels 
anomenats dàlits, mitjançant projectes: construcció 
d’habitatges per a famílies sense mitjans, etc.
• La promoció dels següents projectes:

- Un centre d’acolliment per a infants orfes i/ o aban-
donats.
- La cooperativa agrícola per a dones vídues.
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FUNDACIÓ INTERMÓN OXFAM
Adreça: C/ de Bonaire, 25 porta 24 - 08301 Mataró
Tel. contacte: 620 87 21 08 
correu electr.: sfullola@yahoo.es
web: www.intermonoxfam.org

Organització no governamental dedicada a la coope-
ració per al desenvolupament i a l’ajuda humanitària, 
que treballa des de 1956 per eradicar la pobresa de les 
poblacions més desafavorides, especialment als països 
de l’anomenat Tercer Món. A Mataró s’inicia un grup 
local el desembre de 2000 que depèn de la seu de 
Barcelona.

Els seus objectius són contribuir a generar canvis que 
facin possible el desenvolupament sostenible dels paï-
sos del sud i aconseguir estructures socials justes entre 
els pobles, fomentant una cultura de solidaritat.

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSA-
DA-UGT CATALUNYA
Adreça: Pl. de les Tereses, 17 - 08302 Mataró
Tel. contacte: 609 31 58 82 Fax 93 755 10 17 
correu electr.: iruiz@nom.ugt.org
web: www.comaposada.org 

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

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

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
Adreça: C/ de Javier Castaños, 120 - 08302 Mataró 
Tel. contacte: 93 741 53 40 / 616 22 82 91
Fax 93 757 80 54
correu electr: maresme@conc.es
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 organitza-
cions sindicals i organitzacions populars d’arreu del 
món, com un element més de les accions adreçades a 
la transformació de les societats i a la construcció d’un 
nou model mundial de relacions socioeconòmiques.

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

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

• Facilitar informació sobre les relacions Nord/Sud.
• Organitzar campanyes de sensibilització i denúncia.
• Vetllar perquè els pressupostos de l’administració as-
sumeixin compromisos a favor d’un món més just.
• Crear un centre de recursos.
• Promoure el comerç just.
• Promoure els principis de la Banca Ètica mitjançant 
l’Oikocrèdit.
• Patrocinar el projecte de cooperació de “Mujeres de 
Unión de la Selva” de Chiapas.
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ASSOCIACIÓ D’AJUT SOCIAL I 
CULTURAL SANDAGA 
“SENEGAL”
Adreça: Avinguda de la Gatassa, 115, 5è, 4a 
08303 Mataró 
Tel. contacte: 93 757 37 76 / Fax 93 799 83 08
correu electr.: antxu2002@yahoo.es

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

• La promoció i el reconeixement dels drets humans de 
les persones immigrades.
• Donar a conèixer la realitat del poble de Sandaga.
• Desenvolupar projectes de cooperació per millorar les 
condicions de vida dels habitants del poble de Sanda-
ga.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA PER 
AL DESENVOLUPAMENT DELS 
POBLES
Adreça: C/ de Sant Josep, 18 - 08302 Mataró
Tel. contacte: 93 757 41 87
correu electr.: amicsredom@hotmail.com
web: arepdominicana.org

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

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

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

Es una ONG d’àmbit nacional, autonòmic i local que 
treballa per la solidaritat i la cooperació internacional 
amb el 3r i 4t món. El objectius són:

• La cooperació internacional a través del finançament 
de projectes de desenvolupament a Amèrica i a l’Àfrica 
a favor de la dona i de la infància.
• La formació de cooperants voluntaris que en els me-
sos d’estiu van als països on es desenvolupen projectes 
o camps de treball. 
• La sensibilització a favor de la justícia mitjançant la 
creació i l’edició de material escolar i unitats didàcti-
ques. 

COL·LECTIU DE TEATRE EPMA 
DE MATARÓ
Adreça: Rda. de Bellavista, 43 - 08304 Mataró
Tel. contacte: 93 798 05 79 / 629 60 48 25 
correu electr.: collectiuteatreepma@yahoo.es
web: http://collectiuteatreempma.entitats.mataro.cat
L’entitat té com a objectius:

• Fomentar la cultura i donar suport a altres entitats 
mitjançant el teatre, activitats culturals, exposicions i 
festes per la integració social.
• Fomentar la solidaritat i la cooperació a nivell local, 
comarcal, internacional.
• Suport a les entitats i comunitats veïnals en la progra-
mació de les festes i tradicions.

CASAL D’AMISTAT AMB CUBA 
DE MATARÓ
Adreça: Pg. de Ramon Berenguer, 82-84
08304 Mataró
Tel. contacte: 678 74 55 42 
correu electr.: komarov5@hotmail.com

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

• Xerrades i exposicions.
• Actes populars.
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ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA ONG 
CREAMON
Adreça: C/ de Burriac, 47 - 08304 Mataró
Tel. contacte: 610 72 41 89 
correu electr.: info@creamon.org
web: www.creamon.org

Creamon és una associació de caràcter civil no governa-
mental (ONG) que neix amb la finalitat d’acomplir d’una 
forma equitativa les necessitats bàsiques de les persones 
des de la importància de l’autorealització, amb canvis i 
transformacions a curt termini. La voluntat de Creamon 
és la de ser un agent del canvi social i un ajut directe a 
les persones del continent Africà des dels valors de créi-
xer, crear, canviar i contribuir.

VOLS - VOLUNTARIAT SOCIAL
Adreça: Av. de Puig i Cadafalch, 80 - 08303 Mataró
Tel. contacte: 93 757 84 89 
correu electr.: josepnonell@gmail.com
web: www.ongvols.org
Vols - Voluntariat Social té com a objectiu promoure l’es-
perit de solidaritat i voluntariat entre els joves de l’escola 
a través de:

• Activitats de sensibilització.
• Organització de campanyes.
• Desenvolupant projectes de cooperació a països del 
sud.
• Promovent estades de joves a països del sud.

ASSOCIACIÓ OUDIODIAL PER A 
L’AJUDA SOCIAL MÚTUA
Adreça: Av. de la Gatassa, 127 - 08303 Mataró
Tel. contacte: 676 65 61 84 / 93 757 75 69 

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








