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El Segon Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb els països del
Sud  2000-2001-2002 és una actualització i continuació del recull de dades
que es va realitzar en l’Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb
els Països del Sud 1998-1999-2000. Aquesta nova publicació respon a la
voluntat de donar continuïtat al procés endegat pel Fons Català de
presentar la informació anualment sobre l’estat i l’evolució de la cooperació
local de Catalunya.

El document engloba informació exhaustiva de la cooperació i la solidaritat
del món local, amb dades de 608 municipis, de les 4 diputacions, de 19
consells comarcals i de la Mancomunitat de Municipis de l’AMB.

L’estudi, a banda d’incloure les dades econòmiques de les corporacions
locals quant a cooperació, reuneix dades qualitatives (agermanaments,
consells de cooperació, partida específica...) que permeten aproximar-
nos millor a l’evolució de les polítiques de cooperació de les corporacions
locals catalanes.

Analitzant conjuntament aquestes dades amb les recollides en el primer
estudi 1998-1999-2000 disposem d’un període de 5 anys, on ja poden
observar-se tendències i evolucions i, tot i tractar-se encara d’un període
curt, algunes són significatives perquè confirmen el creixement continuat
de diferents aspectes de la cooperació local.

Esperem que aquest llibre pugui ser una eina útil al servei de les institucions
i les entitats que treballen els temes de la cooperació i la solidaritat des
del món local. Així mateix, desitgem que la seva lectura sigui motiu
perquè aquelles corporacions locals que no ens hagin facilitat la informació,
s’animin a fer-ho ja que aquesta anàlisi ha permès elaborar una base de
dades pública que s’anirà actualitzant anualment amb informació rellevant
sobre les polítiques de solidaritat i cooperació al desenvolupament que
porten a termes aquestes institucions.

La base de dades de la cooperació local amb els països del sud es troba
a la pàgina web del Fons Català, www.fonscatala.org
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Aquest Segon Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya  2000-2001-2002 ens permet poder dis-

posar d’un conjunt de dades exhaustives de la cooperació i la solidaritat del món local, ja que conté

dades de 608 municipis, de les 4 diputacions, de 19 consells comarcals i de la Mancomunitat de

Municipis de l’AMB.

Si analitzem conjuntament aquestes dades amb les recollides en el primer estudi 1998-1999-2000 dis-

posem d’un període de 5 anys, on ja poden observar-se tendències i evolucions i, tot i tractar-se enca-

ra d’un període curt, algunes són significatives perquè es confirmen de forma successiva.

Hi ha un procés de creixement de la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud, que

s’incrementa tant per l’augment del nombre de les administracions que hi participen, com pel volum

de les seves aportacions, com pel percentatge d’assoliment del 0’7% o més dels recursos propis dels

ens locals a la solidaritat.

Hi ha un procés creixent de la destinació d’aquests recursos a les temàtiques relacionades a l’em-

poderament local (municipalisme i  desenvolupament local).

Es produeix un increment continuat de nous processos d’agermanaments amb poblacions del

Sud, i alhora s’observa una diversificació dels països amb els quals s’estableixen.

S’incrementen els mecanismes de participació local, tant en forma de consells municipals de soli-

daritat, com en coordinadores locals d’entitats.

Pel que fa al Fons Català de Cooperació, continua el creixement dels ajuntaments que es fan socis

o col·laboradors, que ja suposen el 94,8% dels ajuntaments cooperants. 

Pel que fa a la destinació de recursos per línia d’actuació, es manté la cooperació en prop d’un

70%, mentre que hi ha un lleuger increment de sensibilització i solidaritat a casa nostra, que se

situa al voltant d’un 20%.

S’observa també un lleuger creixement de la destinació als països africans, però encara és molt

lluny de l’àrea geogràfica amb major concentració, que és la regió de Centreamèrica, Mèxic i Carib.

D’altra banda, en el marc del procés de desplegament de la Llei catalana de cooperació al desenvolu-

pament, el passat 19 de febrer de 2003, el Parlament de Catalunya va aprovar el primer Pla Director

de cooperació al desenvolupament 2003-2006 que es fixa objectius a assolir pel 2006, com és ara la

concentració del 70% dels recursos dins dels 16 països prioritaris o dels països que s’acordin com a

àrea de conflicte d’atenció preferent. Només a fi de conèixer en quin moment es troba la cooperació

local catalana abans d’iniciar-se el període, podem dir, amb dades 2002, que un 69% es concentra en

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 5

PRESENTACIÓ

pag 001-006  9/9/03  10:27  Página 5



aquests 16 països prioritaris i que un 10% més es destina a 5 països de zones en conflicte. És en aquest

sentit que pensem que la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud té un molt bon

punt de partida respecte als objectius que es fixa el Pla Director 2003-2006 aprovat pel nostre

Parlament. Aquesta dada, així com el conjunt d’aquest estudi, pensem que poden ser una eina

important pel treball del Consell de Coordinació amb els Ens Locals que el desplegament regla-

mentari de la llei contempla.

Tot desitjant que sigui del vostre interès.

Joan Aguado i Masdeu

President del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Alcalde de Vilafranca del Penedès

6 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

pag 001-006  9/9/03  10:27  Página 6



CAPÍTOL 1

INTRODUCCIÓ

pag 007-128  9/9/03  10:28  Página 7



pag 007-128  9/9/03  10:28  Página 8



L’objectiu d’aquest estudi és presentar un mapa sobre la cooperació local de
Catalunya amb els països del Sud a partir dels 946 ajuntaments, els 41 consells
comarcals, les 4 diputacions provincials i la Mancomunitat de Municipis de l’AMB.
Aquest informe és l’actualització de l’Estudi sobre la cooperació local de Catalunya
1998-20001. Es donaran a conèixer el màxim de dades sobre les corporacions locals
que realitzen accions de cooperació i solidaritat entre el període 2000-2002 per tal
d’oferir una aproximació sobre l’estat de la cooperació a partir dels indicadors que
permeten valorar la voluntat dels consistoris d’incloure la cooperació com una polí-
tica estable dins de les polítiques municipals. En aquest sentit, aquest informe ha
estat elaborat pel Fons Català a partir de les enquestes enviades al llarg del 2000 i del
2002 i de les aportacions gestionades pel propi Fons.

1.2 METODOLOGIA

Per recollir les dades sobre la cooperació local de Catalunya s’ha realitzat una entrevis-
ta tancada durant el 2000 i el 2002 a tots els ajuntaments, consells comarcals i diputa-
cions de Catalunya amb el propòsit d’obtenir el màxim de respostes del conjunt d’a-
questa població. També s’ha utilitzat la base de dades del Fons per completar la infor-
mació de les corporacions que no han facilitat les dades amb l’enquesta, però que sabem
que han realitzat accions de cooperació a través del Fons.

Respostes obtingudes

S’envia l’enquesta a les corporacions locals sabent que no rebrem resposta de totes.
Tanmateix, quant a ajuntaments, es marca com a objectiu de respostes: per una
banda, garantir el màxim de respostes possibles en relació a la població total d’ajun-
taments i, per l’altra, estratificar les respostes rebudes en funció del nombre d’habi-
tants del municipi mantenint una proporcionalitat amb el conjunt d’ajuntaments. 

Dades del Fons Català de Cooperació

Són 108 els ajuntaments que no han respost l’enquesta però han realitzat accions de coo-
peració al desenvolupament a través del Fons durant els anys 2000 i/o 2001 i/o 2002.

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 9

1. INTRODUCCIÓ

1.1 OBJECTIUS

1. Fons Català: Estudi sobre la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud (1998-1999-2000), 2000.
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D’aquests, tot i no incloure’ls a l’anàlisi d’indicadors, es facilitaran les aportacions que
han realitzat via Fons Català durant el 2000, 2001 i 2002.

Unitat d’ànalisi 

A Catalunya hi ha un total de 946 municipis, més de la meitat, 520, tenen una pobla-
ció inferior als 1.000 habitants; és a dir, que si bé representen una proporció elevada
dels municipis catalans, quant a població representen una proporció molt petita. Per
aconseguir uns resultats més representatius les dades que es presenten a les taules i grà-
fics d’aquest informe s’expressen tant en xifres absolutes de municipis com en percen-
tatge sobre el total de la població de Catalunya.

Seguint el mateix criteri que l’informe anterior s’han considerat ajuntaments cooperants
els ajuntaments que han realitzat accions de cooperació i/o sensibilització en alguns dels
tres últims anys: 2000 i/o 2001 i/o 2002 i l’anàlisi s’ha centrat en els ajuntaments que
han respost que fan cooperació.

10 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD
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CAPÍTOL 2

COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT 
DES DELS AJUNTAMENTS
DE CATALUNYA
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Dels 946 ajuntaments, 319 han realitzat accions de cooperació en alguns dels anys del
període de 2000 i/o 2001 i/o 2002, i 289 no han destinat recursos a cooperació; de 338
ajuntaments no disposem de les dades.

Ajuntaments i cooperació al desenvolupament 2000 i/o 2001 i/o 2002

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Els ajuntaments dels municipis que han realitzat accions de cooperació, que són
el 33,7% dels ajuntaments catalans, agrupen el 88,6% de la població catalana.

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 13

2. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
DES DELS AJUNTAMENTS DE CATALUNYA

2.1 AJUNTAMENTS DE CATALUNYA

2.1.1 Quants ajuntaments fan cooperació

Per nombre d’ajuntaments

Fan Núm %

cooperació

Disposem SÍ 319 33,7%

d’informació NO 289 30,6%

No disposem

de dades 338 35,7%

Total 946 100%

Per població representada

Fan Habit. %

cooperació

Disposem SÍ 5.618.846 88,6%

d’informació NO 212.523 3,3%

No disposem

de dades 511.741 8,1%

Total 6.343.110 100%

SÍ fan cooperació

NO fan cooperació

NO tenim informació319

289

338
88,6%

3,4%

8,1%
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2.1.2 Ajuntaments cooperants i grandària del municipi

Considerant el nombre total dels ajuntaments de municipis de Catalunya que fan coo-
peració, aquests representen un percentatge baix, però, en canvi, quant els habitants
que agrupen aquests municipis representen la majoria de la població catalana. Se’n pot
extreure que hi ha molts ajuntaments de municipis mitjans i grans que fan accions de
cooperació amb els països del Sud, mentre que són, majoritàriament, municipis petits
els que no en fan o dels quals no disposem de dades.

El gràfic següent mostra aquesta relació agrupant els municipis per trams de població.
Les dades estan expressades en percentatge sobre el total de municipis de cada tram.

Ajuntaments cooperants o no per trams de població

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

El valor que hi ha a l’interior de les barres indica el nombre d’ajuntaments

Tots els ajuntaments dels municipis de més de 25.000 habitants fan accions de
cooperació, així com també el 80% dels ajuntaments dels municipis entre 5.000
i 25.000 habitants.

2.1.3 Ajuntaments cooperants i relació amb el Fons Català

La relació dels ajuntaments amb el Fons Català de Cooperació s’estableix en funció del
grau de compromís, tant pel que fa a les aportacions econòmiques regulars com per la
participació en els òrgans associatius. En aquest sentit, es pot distingir entre:
SOCIS: són ajuntaments socis del Fons Català aquells que han aprovat la seva adhesió
mitjançant acord del Ple. A partir d’aquell moment es comprometen a abonar anual-

14 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD
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ment la quota de soci i una aportació per finançar projectes de cooperació amb els paï-
sos del Sud.
COL·LABORADORS: anomenem ajuntaments col·laboradors del Fons Català aquells
que, sense un compromís de continuïtat plurianual, han fet aportacions econòmiques
per finançar projectes de cooperació o emergència amb els països del Sud, la qual cosa
no comporta un compromís estable de futur.
NO SOCIS, NI COL·LABORADORS: aquells ajuntaments que no mantenen cap relació
de col·laboració en cap sentit amb el Fons Català de Cooperació.

Dels 319 ajuntaments cooperants

Gairebé la totalitat dels ajuntaments catalans que fan accions de cooperació
manté algun tipus de relació amb el Fons Català de Cooperació:
• el 73,1% en són socis
• el 23,5% hi col·laboren puntualment finançant projectes de cooperació o

emergència

2.2 AJUNTAMENTS: RESPOSTES OBTINGUDES 

2.2.1 Respostes 

L’enquesta que ha servit de base per a l’estudi ha estat enviada en dos anys diferents a
tots els ajuntaments de Catalunya, dels quals 500 han contestat. 

Ajuntaments que han respost
Han realitzat accions de cooperació en els anys 2000 i/o 2001 i/o 2002?

Nombre % Habitants %

SÍ fan Cooperació 211 42,2% 5.154.526 96%

NO fan cooperació 289 57,8% 211.523 4%

Total 500 100% 5.366.049 100%

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 15

Socis del Fons

Col·laboradors del Fons

No col·laboren amb el Fons
233 (73,1%)

75 (23,5%)

11 (3,4%)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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2.2.2 Ajuntaments per trams de població (sobre resposta)

Atesa la diversitat de grandària dels municipis catalans quant a nombre d’habitants, un
dels objectius quant a respostes de l’enquesta fou aconseguir incloure ajuntaments de
municipis de tots els trams de població en una proporció similar a la de la totalitat dels
ajuntaments dels municipis catalans. En aquest sentit, la taula següent compara la distri-
bució per trams del total d’ajuntaments de Catalunya i els que han respost les enquestes. 

El nivell de resposta manté certa proporcionalitat amb la població total d’ajuntaments
tot i que els ajuntaments grans queden sobrerepresentats. La sobrerepresentació respon
a la realitat que la majoria d’ajuntaments a partir de 25.000 habitants han realitzat
accions de cooperació i han complimentat l’enquesta. Aquesta informació és molt
necessària si es vol que els imports globals que s’obtinguin s’aproximin fiablement a
l’import total dels recursos que es destinen a cooperació.

2.2.3 Ajuntaments i grandària del municipi (sobre resposta) 

Ajuntaments cooperants o no cooperants i grandària del municipi
Ajuntaments que han respost

SÍ fan cooperació NO fan cooperació

Nombre % Nombre %

0 a 1.000 habitants 31 14,6% 239 82,7%

1.001 a 5.000 habitants 61 28,9% 47 16,4%

5.001 a 10.000 habitants 43 20,3% 2 0,6%

10.001 a 25.000 habitants 39 18,4% 1 0,3%

25.001 a 100.000 habitants 28 13,2% 0

100.001 a 500.000 habitants 8 3,7% 0

Més de 500.000 habitants 1 0,5% 0

Total 211 100% 289 100%

16 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

Ajuntaments de Catalunya
Nombre Distribució

0 a 1.000 hab. 520 55,0%

1.001 a 5.000 hab. 252 26,7%

5.001 a 10.000 hab. 76 8,0%

10.001 a 25.000 hab. 59 6,2%

25.001 a 100.000 hab. 30 3,2%

100.001 a 500.000 hab. 8 0,8%

Més de 500.000 hab. 1 0,1%

Total 946 100%

Ajuntaments: resposta
Nombre Distribució

0 a 1.000 hab. 270 54,0%

1.001 a 5.000 hab. 108 22,0%

5.001 a 10.000 hab. 45 9,0%

10.001 a 25.000 hab. 40 8,0%

25.001 a 100.000 hab. 28 5,6%

100.001 a 500.000 hab. 8 1,6%

Més de 500.000 hab. 1 0,2%

Total 500 100%
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Ajuntaments cooperants o no cooperants i grandària del municipi
Ajuntaments que han respost

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. 
El valor que hi ha a l’interior de les barres indica el nombre d’ajuntaments

Tots els ajuntaments dels muncipis amb més de 5.000 habitants que han contestat
l’enquesta (menys 3) han realitzat accions de cooperació i solidaritat. Els ajunta-
ments dels municipis entre 1.000 i 5.000 en són el 56% i dels ajuntaments de muni-
cipis menors de 1.000 habitants, el 75% afirmen que no fan accions de cooperació.

2.3 ALGUNS INDICADORS EN POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT A L’ÀMBIT LOCAL

Després de prop de 20 anys de cooperació al desenvolupament des de les corporacions
locals la praxis ha originat uns instruments propis d’aquest tipus de cooperació que els
ajuntaments cooperants han anat creant, adoptant i redefinint. En aquest apartat es
presentaran els indicadors que permeten valorar la voluntat dels consistoris d’incloure
la cooperació com una política estable dins de les polítiques municipals.

L’objectiu és conèixer el perfil dels ajuntaments que han incorporat aquests elements de
les polítiques de cooperació. L’anàlisi d’alguns indicadors ens permetrà veure’n l’abast
de la implantació:
• partida específica
• estructura municipal de cooperació
• destinació regular de recursos a cooperació
• pertinença al Fons
• 0,7% dels ingressos propis municipals
• existència de mecanismes de difusió

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 17
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L’anàlisi presentat a continuació es realitzarà sobre els ajuntaments cooperants que han
respost l’enquesta2, entenent per ajuntaments cooperants els que han destinat recursos
a accions de cooperació i solidaritat en els anys 2000 i/o 2001 i/o 2002.

2.3.1 Partida específica de cooperació

Un dels elements definitoris de la política de cooperació d’un ajuntament és l’existèn-
cia d’una partida específica per aquest concepte als pressupostos municipals. Si bé en
uns primers anys les partides estaven integrades en partides pressupostàries genèriques
aquesta tendència s’ha anat reduint en la mesura que s’assumeix la voluntat política de
fer cooperació. Disposar d’una partida específica suposa concebre la cooperació al des-
envolupament com una política més, incorporada a les tasques municipals.

Ajuntaments cooperants i partida específica per a cooperació

Hi ha ajuntaments que en el moment d’elaborar els pressupostos, a part de considerar una
partida per a cooperació, la desglossen en funció de les línies i defineixen les quantitats
que destinaran a projectes de cooperació, a programes d’emergència i a sensibilització. 

La majoria d’ajuntaments que han destinat recursos a cooperació en el 2000 i/o
2001 i/o 2002 han incorporat una partida específica per a cooperació en els
pressupostos municipals (173 ajuntaments / 82%). Dels que no tenen partida, el
87% són ajuntaments amb poblacions de menys de 5.000 habitants.

El 21% dels ajuntaments cooperants (47) defineixen prèviament a quina línia
destinaran l’aportació (cooperació al desenvolupament, emergència i sensibilit-
zació).

18 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

SÍ tenen partida específica

de cooperació

NO tenen partida específica

de cooperació
173

38

2. En els gràfics i les taules presentades a continuació les dades fan referència a les respostes obtingudes dels ajuntaments cooperants.

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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2.3.2 Estructura municipal per a la cooperació

Els ajuntaments es doten d’una estructura interna per dur a terme les polítiques muni-
cipals, tenen autonomia per decidir si crearan noves regidories a part de les establertes
per la llei i quins seran els temes que s’integraran a cada regidoria. En aquest sentit,
assumir la cooperació internacional com a competència voluntària ha donat lloc a rea-
litats molt diferents en cada consistori. Aquesta expressa com s’integren els temes de
cooperació al desenvolupament i solidaritat dins l’organigrama institucional. Trobem
diferents mecanismes:
• Ajuntaments que disposen d’una regidoria específica nominal per a cooperació

(Solidaritat i Cooperació, Cooperació i Agermanaments...)
• Ajuntaments que comparteixen la regidoria nominal de cooperació amb una altra

regidoria (Cultura, Joventut, Solidaritat i Cooperació, Participació Ciutadana i
Solidaritat...)

• Ajuntaments que integren els temes de cooperació en una altra regidoria sense que
nominalment s’indiqui (Serveis Socials, Cultura, Participació Ciutadana...)

• Porten els temes de cooperació des de l’alcaldia

Ajuntaments cooperants i estructura municipal per a la cooperació i la solidaritat 

Alguns ajuntaments, a part de l’estructura municipal, han destinat recursos humans
com a tècnics responsables de les relacions amb els països del Sud i el foment de la soli-
daritat en el municipi.

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 19

Alcaldia

Regidoria específica

Regidoria compartida

Integrat en altres regidories

131

12

34

34

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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Ajuntaments cooperants i tècnics específics per a la cooperació i la solidaritat

L’existència tant d’una estructura municipal com d’un tècnic responsable o d’un equip
professional dedicat a cooperació depèn en bona mesura de la grandària del municipi i
del volum de recursos gestionats. 

La majoria d’ajuntaments cooperants no han creat cap estructura específica
nominal per a cooperació :
• el 62% porten els temes de cooperació des d’altres regidories (131)
• el 6% ho fa des d’alcaldia (12 ajuntaments)

El 16% han creat una regidoria específica per a cooperació i solidaritat (41).

El 73% dels ajuntaments cooperants, no disposen de tècnics específics per a
cooperació, (155 ajuntaments), només el 22% en tenen un (47ajuntaments).

PER TRAMS DE POBLACIÓ

En els municipis de més de 25.000 habitants el 78% dels ajuntaments han creat
una regidoria compartida o específica per a cooperació i el 83% tenen un o més
tècnics específics per a cooperació. 

En els municipis entre 5.000 i 25.000 habitants la meitat dels ajuntaments dis-
posen de regidories específiques o compartides per a cooperació i només una
quarta part disposa de recursos humans específics per a aquestes tasques.

Entre els municipis de menys de 5.000 habitants, cap no disposa d’estructures
específiques per als temes de cooperació, s’integra la cooperació en altres regi-
dories, tampoc no disposen de tècnics per a cooperació.

20 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

6 tècnics (Barcelona)

2 tècnics específics per a cooperació

1 tècnics específics per a cooperació

CAP tècnic específic per a cooperació

155

1 8

47

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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2.3.3 Destinació regular de recursos

La freqüència amb què els ajuntaments destinen recursos a accions de cooperació per-
met valorar si la política que segueixen en temes de cooperació s’entén com un fet pun-
tual o com una tasca a realitzar cada any. Es distingeix entre els ajuntaments que ho fan
regularment i els que ho fan puntualment.

S’inclouen a regularment els ajuntaments que han destinat recursos a projectes de coo-
peració durant els tres últims anys (2000, 2001 i 2002) i a puntualment els ajunta-
ments que han destinat recursos per a algunes accions o campanyes algun dels últims
tres anys, però no sistemàticament.

Ajuntaments cooperants i destinació regular de recursos

Gairebé tots els ajuntaments cooperants ho fan regularment cada any, almenys
durant els tres últims anys: 2000, 2001 i 2002, concretament el 90%. En aquest
sentit, la cooperació al desenvolupament es concep entre els ajuntaments coo-
perants com una política ja integrada de forma permanent als pressupostos
anuals.

2.3.4 Pertinença al Fons Català de Cooperació

El Fons Català és un òrgan municipalista que agrupa institucions públiques amb l’ob-
jectiu de contribuir coordinadament des de l’àmbit català al desenvolupament dels paï-
sos més empobrits evitant l’atomització de petits esforços dispersos en l’espai i el temps.
La relació dels ajuntaments amb el Fons Català de Cooperació s’estableix en funció del
grau de compromís, tant pel que fa a les aportacions econòmiques regulars com per la
participació en els òrgans associatius. 

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 21

Destinen regularment recursos a cooperació

Aportacions puntuals per a cooperació 

o sensibilització i/o emergència

No es disposa de dades suficients

189

9

13

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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A l’apartat anterior ja s’ha apuntat que la majoria dels ajuntaments que fan accions de
cooperació tenen una vinculació amb el Fons Català de Cooperació com a soci o com
a col·laborador.3

Ajuntaments cooperants i relació amb el Fons Català
Ajuntaments % Població %

representada

Socis del Fons 175 83,0% 4.889.756 77,08%

Col·laboradors del Fons 25 11,8% 160.113 2,52%

No són socis del Fons 11 5,2% 104.657 1,64%

Total 211 100% 5.154.526 81,26%

Ajuntaments no inclosos a la mostra 735 1.188.584 18,74%

Total 946 6.343.110 100%

Gairebé la totalitat dels ajuntaments que destinen recursos a cooperació manté
algun tipus de relació amb el Fons Català de Cooperació, o en són socis o
col·laboradors, concretament el 94,8% (200 ajuntaments). 

Recursos destinats a cooperació a través del Fons Català de Cooperació (2001) 

22 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

3. La definició de soci del Fons Català i de col·laborador és a l’apartat 2.1.3 Ajuntaments cooperants i relació amb el Fons Català.

SOCIS

Col·laboradors

No socis

No inclosos

Des de 75% fins a 100%

Entre el 50% i menys del 75%

Entre el 25% i menys del 50%

Menys del 25%

29

34

32

45

25

11

175

2,5%
1,6%

18,7%
77,1%

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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Els ajuntaments socis del Fons Català de Cooperació es comprometen a fer aportacions
econòmiques per finançar els projectes que l’assamblea de socis del Fons aprova cada
any, però no hi ha una obligació quant al percentatge dels recursos destinats a coope-
ració que es canalitzen a través del Fons.

Dels 164 ajuntaments cooperants dels quals coneixem la partida completa per a coo-
peració, n’hi ha 140 que han fet aportacions a través del Fons (dades 2001), i entre
aquests existeix diversitat quant al percentatge del seu pressupost de cooperació que des-
tinen al Fons Català.

Si es creuen aquestes dades amb la grandària del municipi, també s’observa un com-
portament diferenciat entre els ajuntaments en funció del nombre d’habitants del
municipi.

Percentatge que els ajuntaments destinen a cooperació via Fons Català (2001)
(sobre el total dels recursos destinats a cooperació) i grandària del municipi

Percentatge que 0 1.001 5.001 10.001 25.001 100.001 Més de

destinen al Fons a 1.000 a 5.000 a 10.000 a 25.000 a 100.000 a 500.000 500.000

Des de 75% fins 16 16 6 4 2 2 0

a 100% al Fons Català (88,8%) (48,5%) (48,5%) (12,2%) (8,0%) (28,6%)

Entre el 50% i menys 1 8 8 11 2 2 0

del 75% al Fons Català (5,6%) (24,2%) (34,8%) (33,3%) (8,0%) (28,6%)

Entre el 25% i menys 1 2 7 11 7 0 0

del 50% al Fons Català (5,6%) (6,1%) (30,4%) (33,3%) (28,0%)

Han destinat menys 0 7 2 7 14 3 1 

del 25% al Fons Català (21,2%) (8,7%) (21,2%) (56,0%) (42,8%) (100%)

2.3.5 0,7% Sobre els ingressos propis municipals4

El 0,7% com a referent per a la cooperació internacional apareix als anys 70 quan un
grup d’experts de Nacions Unides realitzen un estudi on s’exposa que si tots els governs
dels països rics donessin l’1% dels seus pressupostos als països empobrits durant la dèca-
da dels 80 s’aconseguiria aturar l’ampliació de “la distància econòmica” entre el Nord i
el Sud. Aquest 1% s’acorda que cal repartir-lo entre el 0,7% del compromís públic, i el
0,3% de la societat civil i entitats. És a partir d’aquí que comença a parlar-se del 0,7%.
Avui en dia la distància encara ha augmentat molt més i segurament caldria ja el 3% o
més.

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 23

4. En el capítol 2.5 Dades econòmiques dels ajuntaments cooperants s’hi troben les taules dels percentatges sobre els ingressos propis
municipals de cada ajuntament.

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

pag 007-128  9/9/03  10:28  Página 23



Des de sempre la cooperació municipal ha anat molt lligada a les successives campan-
yes populars per promoure la destinació del 0,7%.

Així, a principis dels anys 80 Justícia i Pau de Catalunya inicià la primera campanya de
l’Estat espanyol per tal que dels pressupostos estatals es destinés el 0,7% a l’AOD. La
campanya des del punt de vista ciutadà va ser un èxit i en poc temps va aconseguir d’es-
tendre’s, primer per tot Catalunya, i després a la resta de l’Estat fins a assolir més de
200.000 signatures de suport.

Aquella campanya no va aconseguir que s’assumís aquesta fita pressupostària quant als
pressupostos de l’Estat, que encara avui estan situats en el 0,30%5 (AOD sobre el PNB
en dades 2001) molt per sota del compromís del 0,7% subscrit per l’Estat espanyol.

El que sí va aconseguir la 1a Campanya pel 0,7% va ser obtenir l’adhesió d’uns quants,
pocs, ajuntaments a aquesta petició adreçada a l’Estat. Per això, en veure la manca de
resposta efectiva dins dels pressupostos generals de l’Estat, a Catalunya es va acordar
d’adreçar-se als municipis i demanar als ajuntaments, única instància de l’administra-
ció que s’havia adherit a la Campanya, que incorporessin dins dels propis pressupostos
aquesta aportació econòmica de suport al desenvolupament dels pobles del Sud.

Aquest gràfic mostra el nombre d’ajuntament que manifesten que l’any 2002 o ante-
riorment han arribat al 0,7% (segons les dades dels propis ajuntaments).

Ajuntaments cooperants i assoliment del 0,7%

24 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

5. Intermon Oxfam: La realidad de la Ayuda 2002-2003, 2002. Com s’assenyala en aquest informe, el rècord de 0,30% davant del
0,22% del 2000 respon a una xifra conjuntural ja que inclou una condonació del deute originada el 1980 per una empresa paperera:
Celgusa que un cop hagi passat, previsiblement la cooperació tornarà a l’estancament en les xifres per sota del 0,25%.

Han assolit el 0,7%

NO l’han assolit, però han definit l’any

d’assoliment

NO l’han assolit, i no han definit l’any

d’assoliment

106

93

12

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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El primer ajuntament que va assolir el 0,7% va ser Arbúcies l’any 1987, en els 15 anys
posteriors 92 ajuntaments han arribat a aquesta fita, l’evolució de l’assoliment del 0,7%
per any ha estat la següent:

Ajuntaments que han assolit el zero set i any d’assoliment

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

Dels ajuntaments que fan cooperació (211), de l’any 2001 disposem de les dades del
percentatge aportat a cooperació sobre els ingressos propis municipals de 151 ajunta-
ments i de l’any 2002 disposem de les dades de 143 ajuntaments.

Ajuntaments cooperants i percentatge sobre els ingressos propis municipals
a cooperació (2001 i 2002)

Número Ajuntaments Número Ajuntaments

2001 2002

Destinen més de l’1% 10 7

Destinen més del 0,7% fins l’1% 21 22

Destinen el 0,7% 32 37

Destinen entre el 0,5% i menys del 0,7% 13 20

Destinen entre el 0,3% i menys del 0,5% 23 17

Destinen menys del 0,3% 52 40

Sense dades 60 68

Total 211 211

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

93 ajuntaments han destinat el 0,7% o més a cooperació i 12 n’han previst l’any
d’assoliment en els pròxims 3 anys (dades 2002); aquests representen la meitat
dels ajuntaments cooperants de les respostes (49,8%).

Des del 1994, any de les mobilitzacions socials a Catalunya (Campanya 0,7%)
s’han anat sumant molts ajuntaments en l’assoliment del 0,7%. Entre els anys
1997 i 2002 és el període on més ajuntaments han assolit el 0,7%.
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No obstant, resta la meitat d’ajuntaments cooperants que han respost l’en-
questa que no han assumit aquest compromís. En aquest sentit, el 0,7% conti-
nua sent una fita de la cooperació local, els ajuntaments que ja l’han assolit han
definit nous objectius que s’han convertit en referents també d’aquest tipus de
cooperació, així com la conformació d’agermanaments, la implicació de la socie-
tat civil en la cooperació municipal.

PER TRAMS DE POBLACIÓ

Entre els municipis de més de 25.000 habitants la proporció dels que assoleixen
el 0,7% és major que entre els municipis amb menys població. No obstant, cal
destacar que, dels ajuntaments cooperants que han assolit el 0,7%, el 30% (28
ajuntaments) són de municipis amb menys de 5.000 habitants i els tres primers
ajuntaments de Catalunya que han assolit el 0,7% són també de municipis amb
menys de 5.000 habitants. 

2.3.6 Mecanisme de difusió

La informació juga un paper fonamental en la sensibilització i la cooperació solidària. El
poder oferir elements informatius contrastats, complementaris o crítics amb els que difo-
nen els mitjans de comunicació de masses o, fins i tot, possibilitar que el homes i les dones
del sud i del nord puguin parlar i comunicar-se entre si, és la pedra angular sobre la qual
s’assenta una nova visió dels problemes del nostre planeta. Una bona informació pública
és la garantia del suport ciutadà als plans municipals de cooperació, alhora que és una acti-
vitat que enriqueix la vida social i cultural del municipi. Els ajuntaments utilitzen dife-
rents mecanismes per donar a conèixer les accions de cooperació i solidaritat.

S’han classificat els mecanismes de difusió en tres grups: butlletins relacionats amb coope-
ració i solidaritat, memòria sobre cooperació i solidaritat i altres mecanismes de difusió.

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

26 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

Municipis on s’edita un butlletí 

relacionat amb la cooperació i la solidaritat 

Ajuntaments que editen una memòria

relacionada amb la cooperació i la solidaritat 

NO
189

SÍ
22

NO
180

SÍ
31
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El 90% dels ajuntaments cooperants (189 ajuntaments) no tenen cap butlletí de
cooperació i solidaritat.

El 87% dels ajuntament cooperants (181 ajuntaments) no editen cap memòria.

El 36% (76 ajuntaments) diuen que utilitzen altres mecanismes per donar a
conèixer les activitats de cooperació i sensibilització (com el butlletí municipal,
la ràdio i la televisió locals, díptics i propaganda, fulls informatius, premsa...).

La majoria d’ajuntaments cooperants no disposen de mecanismes per donar a
conèixer la informació.

2.3.7 Acció institucional

La descentralització de les relacions internacionals és avui possible i desitjable. Els alcal-
des ostenten una directa representació més sensible i propera als pobles i comunitats,
que no tenen cabuda en els acords i protocols internacionals, i que tampoc no està sub-
jecta a la presa de decisions macroeconòmiques i a les relacions entre governs.

Per això, les declaracions i acords municipals, a més del valor simbòlic d’una presa de
posició o una declaració d’intencions, tenen el valor de pressionar les institucions dels
estats a favor d’unes relacions internacionals més properes al sentiment dels pobles. En
concret, en el camp dels DDHH, la posició independent i compromesa dels ajunta-
ments, sens dubte pot superar barreres que les complexes i interessades relacions
governamentals dels estats o dels organismes internacionals sovint no s’atreveixen a
traspassar.

Disposem d’informació de 140 dels 211 ajuntaments cooperants pel que fa a les
mocions que s’han presentat des dels ajuntaments en els període 2000-2002. 

Ajuntaments cooperants i nombre de mocions relacionades amb temes
de cooperació i solidaritat per ajuntament (2000-2001)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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Són el 25% dels ajuntaments cooperants que han realitzar mocions relaciona-
des amb temes de cooperació i solidaritat en els anys 2000 i 2001, tot i que en
aquest apartat disposem de poques dades.

Només podem donar les dades dels ajuntaments cooperants que han adjuntat
les mocions relacionades amb temes de Cooperació, Solidaritat i Drets Humans.

ARBÚCIES
Suport a les brigades a Palacagüina

Suport a la Caravana Catalana per la pau al Sàhara Occidental

BADALONA
Moció de suport a les dones d’Afganistan

CAMBRILS
14/12/01 Moció de solidaritat amb el poble sahrauí

CASTELLAR DEL VALLÈS
14/04/01 Moció sobre la condemna a les violacions dels drets humans de les dones a l’Afganistan

30/10/01 Moció sobre la guerra de l’Afganistan

CASTELLBISBAL
25/07/01 Denúncia de la manca de resposta internacional del conflicte araboisraelià del Pròxim

Orient

CASTELLDEFELS
25/01/01 Suport al poble d’ El Salvador

05/04/01 Dret d’autodeterminació del poble sahrauí

31/05/01 Moció sobre els comerç d’armes

CERDANYOLA DEL VALLÈS
28/06/01 Moció sobre el control d’armes lleugeres

29/11/01 Manifest 2000 per la Cultura de la Pau i la No Violència

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
25/01/01 Solidaritat amb els afectats pel terratrèmol a El Salvador

CUBELLES
17/07/00 Moció de rebuig a la violència

20/11/00 Moció sobre el paper de les ONG i els ens locals en la lluita internacional contra la

pobresa i la violència contra les dones

21/05/01 Moció per a la igualtat de drets

LA FATARELLA
23/02/00 Moció de suport a la situació poble sahrauí

09/05/01 Dècada de la Cultura i la Pau

09/05/01 Suport al referèndum al Sàhara Occidental

27/07/01 Suport al poble palestí

FONTCOBERTA
Suport al poble palestí
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GIRONA
05/06/01 Moció de suport a la Campanya internacional Adéu a les armes

L’HOSPITALET
11/01/01 Moció d’adhesió a la Campanya roba neta contra l’esclavitud

17/01/01 Moció per sol·licitar als grups parlamentaris que instin el govern de l’Estat que prohibeixi la

utilització d’urani empobrit utilitzat tant a la Guerra de Kosovo com a la Guerra del Golf 

05/03/01 Moció per promoure un debat ciutadà conduït i canalitzat mitjançant una Comissió de

Valors Humans, plural i representativa de la nostra comunitat 

28/03/01 Moció de compromís de l’Hospitalet en la defensa dels drets humans

Moció d’adhesió a la campanya contra el Banc Mundial i al manifest “Un altre món és pos-

sible. Globalitzem les resistències i la solidaritat” i també a la Plataforma del Fòrum Social

de Barcelona

04/07/01 Moció de manifest de la nostra solidaritat i suport al Poble de Palestina

04/07/01 Moció per ratificar el nostre suport i solidaritat a la Plataforma contra el Banc Mundial i

Fòrum Social

04/12/01 Moció per expressar el rebuig i condemna a la pràctica de l’ablació

IGUALADA
23/05/00 Abolició del deute extern als països empobrits

25/07/00 Rebuig a la presència militar a la Fira d’Aeronàutica pel foment de la cultura de la pau

19/06/01 Moció en relació al judici contra l’escriptora egípcia Nawal Al-sa’dawi

19/06/01 Adhesió a la carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat

17/07/01 Donar suport a la iniciativa de presentar la candidatura de les dones sahrauís al Premi

Príncep d’Astúries a la Concòrdia 2001

16/10/01 Proposta de candidatura de Nawal al-Sa’dawi al Premi Internacional de Catalunya

LLEIDA
01/12/00 Moció per l’abolició del deute extern dels països empobrits del planeta

19/02/01 Moció de condemna al bloqueig contra el poble cubà

27/04/01 Moció de suport a la Campanya internacional Adéu a les armes

LLIÇÀ D’AMUNT
27/07/00 Moció per l’abolició del deute extern dels països empobrits del planeta

29/03/01 Moció sobre Bòsnia i Kosovo

29/03/01 Moció de suport al conflicte palestí

31/05/01 Adhesió a la Carta de Porto Alegre

29/11/01 Moció de suport a la Campanya internacional Adéu a les armes

LLIÇÀ DE VALL
16/11/01 Moció de suport a la Campanya internacional Adéu a les armes

MALGRAT DE MAR
05/10/01 Moció de suport a la cultura de la pau i la no violència

06/09/01 Moció de posicionament davant la globalització

MANLLEU
27/03/01 Moció sobre la situació de l’Afganistan
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27/11/01 Moció sobre l’aturada de la guerra i la solució pacífica dels conflictes que se’n deriven i la

solidaritat amb les víctimes que aquesta situació mundial ocasiona

MANRESA
16/03/00 Suport al poble de Timor

16/03/00 Moció sobre el Deute Extern

15/01/01 Moció de suport al poble d’ El Salvador

19/11/01 Suport al poble d’EEUU i de l’Afganistan i pronunciació a favor de la cultura de la pau

MASSANES
20/01/00 Adhesió a la Campanya Catalunya a la UNESCO

20/01/00 Manifest 2000 per una cultura de pau i no violència

MONTCADA I REIXAC
31/03/01 Moció en relació a la condonació del deute extern als països empobrits

MONTGAT
19/12/01 Moció sobre els refugiats afganesos a Pakistan

MOLINS DE REI
20/02/00 Moció per donar suport al manifest presentat per la Xarxa Ciutadana per a l’Abolició del

Deute Extern

20/02/00 Moció contra el Racisme i la Xenofòbia: Aturem-los

20/02/00 Moció de suport a la crida per la moratòria mundial de la pena de mort 

25/04/00 Moció sobre la fam al Corn d’Àfrica

30/05/00 Moció de suport a la Campanya per Kosovo

30/05/00 Moció sobre la cinquena conferència dels intergrups parlamentaris “Paz y libertad en el

Sàhara Occidental”

26/09/00 Moció Carta al Rei de Marroc Mohamend VI davant la seva visita al Estat Espanyol

27/02/01 Moció sobre El Salvador i l’Índia, pel terratrèmol succeït a El salvador el 13 de gener de

2001 i poc després a l’Índia

27/02/01 Moció de suport a la crida dels alcaldes per a la llibertat del Tibet: un nou estatut de plena

autonomia

27/02/01 Moció de suport al Manifest per la Igualtat de Drets Humans i contra la llei d’estrangeria

27/02/01 Moció de denúncia i condemna de la violació sistemàtica dels drets humans a l’Afganistan

08/05/01 Moció d’adhesió al manifest: Un altre món és possible, globalitzem les resistències i la solida-

ritat. Dins la Campanya contra el Banc Mundial, Barcelona 2001

08/05/01 Moció de suport a l’impuls al Pla de Pau per al Sàhara Occidental, signat per les dues parts

enfrontades, com a únic marc lògic de resolució del conflicte

27/07/01 Moció de suport al poble Palestí: Prou d’agressions!

13/11/01 Aprovació de l’adhesió a la VII Caravana Catalana per la Pau al Sàhara Occidental

18/12/01 Moció, davant la Campanya Nadalenca Reforcem el consum responsable, just i solidari

MOLLET DEL VALLÈS
06/02 Moció de suport al poble palestí

24/04 Impuls de la resolució de l’actual conflicte al Sàhara Occidental

25/01 Adhesió a la resolució de NNUU – Any Internacional dels Voluntaris

25/01 Adhesió a la resolució de NNUU – Any Diàleg entre civilitzacions
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25/01 Respecte als drets humans, pau i democràcia per Afganistan

29/05 Campanya contra l’explotació laboral infantil, Roba Neta

MURA
15/02/00 Moció de suport al manifest La violència no és una fatalitat, aturem-la amb resposta activa

PALAFRUGELL
30/03/00 Moció per la condonació del deute extern dels països afectats

26/07/00 Proposta que les estrenes es facin a base de comerç just

31/07/01 Denunciar la manipulació dels mitjans sobre els MRG i instar les autoritats monetàries inter-

nacionals que permetin una distribució més justa i solidària de la riquesa

REUS
08/09/00 A favor del referèndum del Sàhara Occidental

08/09/00 A favor del respecte dels drets humans a Sèrbia

08/10/00 Adhesió de l’ajuntament a la Carta dels Drets Fonamentals

02/03/01 Sobre els drets humans a l’Afganistan

04/05/01 Sobre la situació del Sàhara Occidental

04/05/01 Sobre la cultura de la pau i la no violència

04/05/01 Contra les transaccions especulatives (Taxa Tobin)

27/07/01 Suport a la candidatura de dones sahrauís al premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia

RIPOLLET
12 /12/01 Pla de Pau al Sàhara Occidental

14/06/00 Moció per a l’abolició del deute extern

08/11/00 Moció de suport a la consulta social d’abolició del deute extern

SALOU
24/07/01 Moció de suport al poble palestí

SANT ADRIÀ DE BESÒS
23/03/00 Condonació del deute extern als països empobrits

15/02/01 Suport al poble d’Afganistan

21/06/01 Moció d’adhesió a la Carta de Porto Alegre

22/11/01 Moció d’adhesió a la Campanya Adéu a les armes

SANT BARTOMEU DEL GRAU
21/05/01 Moció sobre l’acord de pau entre el regne del Marroc i el Front Polisario

SANT BOI DE LLOBREGAT
14/05/01 Carta Europea dels Drets Humans a les ciutats

14/05/01 Suport a la celebració del referèndum al Sàhara Occidental

14/05/01 Acord suport Campanya Adéu a les armes

18/06/01 Acord sobre el suport a la dècada cultura de la pau

SANTA COLOMA DE GRAMENET
27/11/00 Moció de creació d’una comissió contra la intolerància

19/09/00 Moció d’adhesió a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí

10/09/00

Moció Carta al Rei de Marroc davant la seva visita al Estat Espanyol

27/03/01 Moció de suport al projecte de viatge als campaments sahrauís de l’IES Ramon Berenguer
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25/06/01 Moció de suport a la candidatura de les dones sahrauís al Premi Príncep d’Astúries de la

Concòrdia 2001

26/03/01 Moció sobre el conflicte al Sàhara Occidental

23/01/01 Moció sobre les Segones Jornades de Ciutats Amigues

25/06/01 Moció de suport a la Campanya contra el Banc Mundial

25/06/01 Moció de suport al poble palestí 

16/01/01 Moció sobre l’acompliment dels Acords d’Estocolm

16/01/01 Moció de solidaritat pel terratrèmol a El Salvador

07/05/01 Moció de suport a la Campanya Adéu a les Armes

30/01/01 Moció de solidaritat pel terratrèmol a l’Índia

28/05/01 Moció de suport a la Carta del Fòrum de Porto Alegre

16/10/01 Moció de suport a la Plataforma Defensem Cuba

29/10/01 Moció de rebuig a les accions terroristes de l’11 de setembre i per aturar la guerra a

l’Afganistan

SANT JULIÀ DE RAMIS
22/01/01 Suport als damnificats del terratrèmol d’ El Salvador

08/03/01 Suport als damnificats del terratrèmol de l’Índia

SANT JUST DESVERN
31/05/01 Moció de suport al Pla de Pau de les Nacions Unides sobre el Sàhara Occidental

26/06/01 Moció d’adhesió al manifest: Un altre món és possible. Globalitzem les resistències i la solidaritat

SANT PERE DE RIBES
16/02/00 Condemna dels fets ocorreguts a El Ejido

16/02/00 Moció sobre la pena de mort

17/05/00 Adhesió al Manifest 2000 per la Cultura de Pau i la no violència

21/06/00 Reclamant indemnitzacions de la Segona Guerra Mundial

17/01/01 Abolició del deute extern dels països més pobres

25/04/01 Suport a la celebració del referèndum del Sàhara Occidental

20/06/01 Candidatura dones sahrauís del premi Príncep d’Astúries de la concòrdia 2001

SANT VICENÇ DE CASTELLET
30/05/01 Manifest contra la violència i el racisme

30/05/01 Moció de condemna a l’agressió d’una ciutadana de Guinea

SANTA EUGÈNIA DE BERGA
27/07/01 Moció de suport al poble palestí

SITGES
06/03/01 Suport al poble tibetà i hissar la bandera del Tibet al balcó de l’ajuntament, el dia 10 de

març 2001

TORELLÓ
25/04/00 Moció d’adhesió per l’abolició del deute extern dels països empobrits del planeta

TORROELLA DE MONTGRÍ
02/08/01 Moció de suport al poble palestí
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TERRASSA
12/06/01 Reconeixement dels drets i la cultura indígena

21/06/01 Adhesió a la Campanya Adéu a les armes

29/11/01 Suport al comerç just

VILAJUÏGA
Juliol 2000 Manifest d’un món sense pobresa ni violència

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
17/07/00 Suport al Tribunal Penal Internacional

20/09/01 Suport a la Campanya Adéu a les armes

2.3.8 Consell de cooperació

A mesura que als municipis es configura i s’enforteix un teixit social entorn dels temes
de cooperació, molts ajuntaments opten per impulsar la creació d’un òrgan de partici-
pació ciutadana, els Consells de Cooperació, on les entitats ciutadanes i els represen-
tants de la corporació local relacionades amb la cooperació al desenvolupament tenen
l’oportunitat de definir una acció conjunta de cooperació i sensibilització d’àmbit local.
Els consells de cooperació es configuren com l’espai d’interlocució entre els diferents
agents locals de cooperació i tenen característiques diferents en funció del municipi.

Ajuntaments cooperants i Consells de Cooperació

Relació dels 57 consells de cooperació i any de creació

ANY AJUNTAMENT NOM DEL CONSELL DE COOPERACIÓ

1990 Tortosa Consell Consultiu de l’ISSET (s’inclouen altres temes a part

dels temes de cooperació i solidaritat)

1994 Igualada Igualada Solidària

Rubí Rubí Solidari

1995 Arbúcies Consell Municipal de Solidaritat
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Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. 
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Badalona Consell Sectorial de Solidaritat

Camprodon Comissió de Solidaritat

Castelldefels Consell Municipal de Pau i Solidaritat

Esplugues de Llobregat Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Girona Consell Municipal de Girona per a la Cooperació

Manresa Consell Municipal de Solidaritat

Molins de Rei Molins de Rei Solidària

Lliçà d’Amunt Lliçà Solidari

Vilafranca del Penedès Comissió de Solidaritat i Cooperació

1996 La Bisbal d’Empordà Comissió de Solidaritat

Blanes Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació

Cerdanyola del Vallès Comissió de Solidaritat i Cooperació

Gavà Comissió del 0’7%

Lleida Consell Mixt de Cooperació

Mataró Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat internacional

El Prat de Llobregat El Prat Solidari

Parets del Vallès Consell de Solidaritat

Sant Cugat del Vallès Comissió de Seguiment

Sant Vicenç dels Horts Consell Municipal i de Solidaritat

Santa Coloma

de Gramenet Consell de Solidaritat i Cooperació

Terrassa Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

Vilanova i la Geltrú Consell Municipal de Cooperació

1997 Cardedeu Consell de Cooperació i Solidaritat

Polinyà Comissió de Solidaritat

Sant Pere de Ribes Consell Municipal de Cooperació

1998 Cornellà de Llobregat Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional

L’Hospitalet Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Malgrat de Mar Consell Municipal de Cooperació

Mollet del Vallès Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Sant Boi de Llobregat Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Sant Feliu 

de Llobregat Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Tarragona Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat internacional

Sentmenat Taula de Solidaritat

Sabadell Sabadell Solidari

1999 Barcelona Consell de Cooperació Internacional

Olot Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Premià de Mar Comissió d’Immigració i Solidaritat

2000 Calella Consell Municipal de la Solidaritat de Calella

Castellar del Vallès Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Figueres Pendent d’aprovació
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Montcada i Reixac Consell de Solidaritat

Montmeló Consell Municipal de Cooperació

Centelles Consell de Solidaritat i Solidaritat

Reus Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Santa Perpètua 

de Mogoda Consell Municipal de Cooperació

Súria No està constituït oficialment, es convoca puntualment

Vilanova del Camí Consell de Cooperació

Torroella de Montgrí Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

2001 Castellbisbal Consell Solidaritat de Castellbisbal

Ripollet Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Viladecavalls Viladecavalls Solidari

2002 Palau Solità

i Plegamans Fòrum per la Solidaritat i la Cooperació

2003 Sant Sadurní d’Anoia Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació*

* El Consell Municipal de Sant Sadurní d’Anoia existeix des de 1998, però se n’ha aprovat el reglament l’any 2003.

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Consell Municipal de Cooperació i any de creació

Font: Elaboració pròpia
del Fons Català de Cooperació.
Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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Els ajuntaments que tenen un consell de cooperació per trams de població es distri-
bueixen de la manera següent:

Consell Municipal de Cooperació i grandària del municipi

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

Els ajuntaments que tenen un consell de cooperació quant a l’assoliment del 0,7% es
distribueixen de la manera següent:

Consell Municipal de Cooperació i assoliment del 0,7% per part de l’ajuntament

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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Els municipis que tenen un consell de cooperació en funció del percentatge sobre els
ingressos propis municipals que els seus ajuntaments destinen a cooperació l’any 2002:

Consell Municipal de Cooperació
i percentage destinat a cooperació l’any 2002 per part de l’ajuntament

Percentatge destinat Nombre Consells

a cooperació 2002

Més de l’1% 2

Més del 0,7% i menys de l’1% 14

El 0,7% 17

Entre el 0,5% i menys del 0,7% 9

Entre el 0,3% i menys del 0,5% 4

Menys del 0,3% 1

No han adjuntat aquesta dada 10

Total 57

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

Consell Municipal de Cooperació i entitats al municipi

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

11 ajuntaments no contesten el nombre d’entitats al municipi, 5 tenen consell de cooperació. En aquesta anàlisi, només s’han
considerat les entitats locals que treballen temes de cooperació al desenvolupament i solidaritat, tot i que cal tenir en comp-
te que els consells de cooperació poden estar integrats també per entitats i associacions que no treballen únicament i exclusi-
va temes de cooperació al desenvolupament.
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A Catalunya hi ha 57 Consells de Cooperació.

Dels ajuntaments cooperants, el 27% (57 ajuntaments) han creat un òrgan de
participació ciutadana específic per a cooperació i solidaritat. 

Gairebé tots els municipis de més de 25.000 habitants tenen un Consell de
Cooperació, concretament 33 de 37 municipis que representen el 58% dels
ajuntaments amb Consell de Cooperació; el 40% restant es troba sobretot entre
els municipis d’entre 5.000 i 25.000 habitants, només hi ha un municipi de 2.200
habitants on s’ha creat un Consell.

D’aquests 57 ajuntaments on hi ha Consell, 48 han assolit el 0,7% o han definit
l’any d’assoliment, representen el 84% dels ajuntaments amb Consell de
Cooperació. Només n’hi ha 9 que no l’han assolit ni es plantegen el 0,7%.
Aquesta relació no implica que tots els ajuntaments que arribin al 0,7% tinguin
un consell de cooperació, sinó mostra que els municipis on es crea el consell ten-
deixen a coincidir amb els ajuntaments on hi ha un esforç econòmic i polític en
temes de cooperació i solidaritat.

D’aquests 57 municipis on hi ha Consell, en el 72% hi ha més de tres entitats
que treballen temes de cooperació i solidaritat, en el 19% hi ha menys de tres
entitats. Per tant, els consells de cooperació apareixen en poblacions on hi ha
entitats dedicades a cooperació, atès que el consell de cooperació és un òrgan
de participació on són representades les entitats. Com més entitats locals dedi-
cades a cooperació en el municipi (fet que està relacionat amb la grandària del
municipi), més possibilitats que acabi existint un consell de cooperació.

En aquest sentit, hi ha una relació directa entre l’existència d’un Consell de
Cooperació i les següents variables: la grandària del municipi, les poblacions on
hi ha entitats dedicades a cooperació i el compromís de l’ajuntament amb el
0,7% dels ingressos propis a cooperació. Cal apuntar que també es podrien
incloure altres variables que poden determinar la presència d’un Consell de
Cooperació en un municipi, com ara la voluntat política del consistori.
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2.3.9 Entitats locals que treballen temes de cooperació i solidaritat

Nombre d’entitats que treballen temes de cooperació i solidaritat per municipi
en ajuntaments cooperants

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

Nombre d’entitats locals que treballen temes de cooperació i solidaritat i gran-
dària del municipi de l’ajuntament cooperant

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

En el 41% dels municipis dels ajuntaments cooperants (86) no hi ha cap entitat
local dedicada a cooperació o solidaritat.

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nombre
de municipis

Nombre d’entitats locals de cooperació

No n’hi
ha cap

una dos tres de 4
a 10

d’11
a 20

més de
30

no
contestan

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Percentage
de municipis

Habitants

0
a 1.000

1.001
a 5.000

5.001
a 10.000

10.001
a 25.000

25.001
a 100.000

100.001
a 500.000

més de
500.000

Més de 30 Entre 11e 20 Entre 4 e 10 Tres

Dues Una No n’hi ha cap No contesta

29

2

42

13
3
2
1

8

15

7

4
4
5

6

10

5

5

10

1
2

1
1
2

13

9

6

2

2

3

1

1

pag 007-128  9/9/03  10:28  Página 39



2.3.10 Coordinadora local d’entitats

Municipis on s’ha creat una coordinadora local d’entitats que treballen temes de
cooperació i solidaritat en els ajuntaments cooperants

Cal tenir en compte que la majoria de municipis on s’ha creat un consell de coopera-
ció, han identificat el consell com a coordinadora d’entitats. Tot i que el consell actua
com a coordinador d’entitats, hem distingit entre òrgan de participació ciutadana i
coordinadora d’entitats.

Relació de 28 muncipis on s’ha creat una coordinadora d’entitats

Seu Nom de la Coordinadora

Badalona Badalona Solidària

Banyoles Coordinadora d’Entitats Cíviques

Blanes Xarxa Solidària (coordinadora per a temes puntuals)

Caldes de Montbui Comissió de Cooperació

Cambrils Coordinadora d’entitats de Voluntariat Social

Cornellà de Llobregat Cornellà Solidari

Figueres Coordinadora d’ONG de l’Alt Empordà

Girona Coordinadora d’ONG solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme

Igualada Comissió Igualada Solidària

L’Hospitalet Plataforma del 0,7%

L’Escala Plataforma l’Escala Solidària

La Bisbal d’Empordà Coordinadora d’Entitats

Lleida Coordinadora d’ONG i altres moviments solidaris

Lliçà de Vall Associació Voluntaris Lliçà de Vall

Manlleu Voluntariat Municipal per a la Solidaritat

Moià Moianès Solidari

Mollet del Vallès Plataforma Mollet Solidari

Montcada i Reixac Comitè de Solidaritat

Ripollet Ripollet Solidari
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Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. 
Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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Rubí Rubí Solidari

Sabadell Fundació Sabadell Solidari

Sant Adrià de Besòs Es reuneixen informalment

Sant Boi de Llobregat Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern

Sant Celoni Coordinadora d’entitats solidàries de Sant Celoni (CES)

Sant Cugat del Vallès Coordinadora per la Solidaritat

Sant Feliu de Llobregat Taula de coordinació d’entitats dins del Consell

Tiana Tiana Solidària

Vilafranca del Penedès Vilafranca Solidària

Cordinadora local d’entitats i grandària del municipi de l’ajuntament cooperant

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

Hi ha 28 municipis on s’ha format una coordinadora local per a temes de coo-
peració i solidaritat. 

Les coordinadores es constitueixen als municipis on hi ha entitats locals que tre-
ballen temes de cooperació i precisen d’un treball conjunt. És per aquest motiu
que la majoria es troben a municipis amb poblacions de més de 5.000 habitants.
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2.3.11 Gestió de projectes

Mecanismes de recepció de projectes

Els ajuntaments reben els projectes als quals aportaran recursos per vies diferents:

Convocatòria local específica: els ajuntaments publiquen unes bases reguladores per a
la presentació de projectes amb uns criteris preestablerts; les entitats poden acollir-se a
la convocatòria. Els ajuntaments seleccionen els projectes que han entrat a la convoca-
tòria i que consideren que compleixen les línies de cooperació proposades. Alguns ajun-
taments que tenen convocatòria local específica han signat un conveni de gestió amb el
Fons Català on l’ajuntament fa la convocatòria local de subvencions, però l’anàlisi dels
projectes i la gestió posterior dels recursos es trasllada al Fons Català6.

Convocatòria general del Fons Català de Cooperació: el Fons Català cada any també
obre un període de presentació de projectes. Els projectes presentats són avaluats i apro-
vats per l’assemblea general de socis segons les línies de cooperació establertes pel Fons.
Els ajuntaments seleccionen, d’entre els projectes aprovats per l’assemblea, aquells pro-
jectes on volen destinar l’aportació.

Selecció directa de les entitats: els ajuntaments poden realitzar una convocatòria local
específica per a entitats que treballen temes de cooperació, però en molts casos el volum
de recursos gestionats per l’ajuntament no és suficient per obrir convocatòria o bé no
disposen dels mitjans tècnics necessaris per fer-ho. En aquest cas, les entitats presenten
els projectes a l’ajuntament, i aquest selecciona directament els programes als quals des-
tinarà la partida, sense unes bases reguladores.

Hi ha ajuntaments que, a part de la convocatòria local específica o de seleccionar direc-
tament les entitats, també trien projectes aprovats per l’assemblea general de socis del
Fons. Per tant, es poden donar alhora diferents vies de recepció dels projectes.
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6. Els ajuntaments que han signat un conveni amb el Fons són: Badalona, Cerdanyola del Vallès, Mataró, Molins de Rei, Montcada
i Reixac, Sant Sadurní d’Anoia i Santa Coloma de Gramenet.
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Ajuntaments cooperants i mecanisme de recepció de projectes

Mecanismes d’anàlisi tècnica

L’anàlisi tècnica és l’avaluació prèvia a l’aprovació d’un projecte per tal de valorar la viabi-
litat i la solidesa d’aquest. En rebre un projecte, l’ajuntament l’hauria d’avaluar i prendre la
decisió de seleccionar-lo o no a partir de l’anàlisi. L’anàlisi tècnica la poden fer els ajunta-
ments (tècnics, regidors), el Fons Català, els Consells de Cooperació o un organisme
extern. En alguns casos, els ajuntaments no realitzen cap anàlisi tècnica dels projectes.

Qui realitza l’anàlisi tècnica dels projectes
on l’ajuntament ha destinat els recursos?

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

Mecanismes de seguiment de projectes

El seguiment d’un projecte és la funció de valoració contínua del desenvolupament del
projecte durant la fase d’execució. Els projectes on es destinen els recursos han d’anar
acompanyats d’un seguiment tant econòmic com del propi desenvolupament i de l’a-
compliment d’objectius. És per aquest motiu que, un cop s’ha finançat un projecte, la
tasca d’acompanyament i seguiment continua.
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Qui realitza el seguiment dels projectes on l’ajuntament ha aportat els recursos? 

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. Dades sobre resposta (211 ajuntaments)

En 181 ajuntaments cooperants que han resposta l’enquesta, en les funcions de
l’anàlisi dels projectes hi participa el Fons Català (85%) (no exclusivament el Fons,
sinó que en alguns casos la part que no es destina a través del Fons també ho fa l’a-
juntament i/o el consell de cooperació).

En 19 ajuntaments ho fa només o l’ajuntament o el consells de cooperació (9%).

En 9 ajuntaments no hi ha avaluació dels projectes (4%).

En 181 ajuntaments cooperants que han resposta l’enquesta, en les funcions de
seguiment dels projectes hi participa el Fons Català (85%) (no exclusivament el
Fons, sinó que en alguns casos la part que no es destina a través del Fons també ho
fa l’ajuntament i/o el consell de cooperació).

En 15 ajuntaments ho fa només o l’ajuntament o els consells de cooperació
(7%).

En 13 ajuntaments no hi ha seguiment dels projectes (6%).
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2.4 AGERMANAMENTS-COOPERACIÓ

2.4.1 Dades sobre els agermanaments–cooperació

Dels 211 ajuntaments catalans que han realitzat accions de cooperació i solidaritat
durant els tres darrers anys (2000, 2001 i/o 2002) 

Ajuntaments cooperants i relacions via agermanament-cooperació

Dels ajuntaments que han realitzat accions de cooperació al desenvolupament, el 26%
estan agermanats amb alguna població del Sud i/o zona de conflicte (56 ajuntaments),
el 74% (160 ajuntaments) no estan agermanats amb cap a població del Sud i/o zona de
conflicte.

Entre els ajuntaments analitzats hi ha un total de 80 agermanaments-cooperació amb
el Sud i/o zones en conflicte: 40 ajuntaments han realitzat 1 agermanament, 8 ajunta-
ments han realitzat 2 agermanaments, 4 ajuntaments han realitzat 3 agermanaments, 3
ajuntaments han realitzat 4 agermanaments. L’Ajuntament de Barcelona té 54 agerma-
naments.

Agermanaments-cooperació per país, població i any d’inici de les relacions
PAÍS MUNICIPI POBLACIÓ ESTAT ACTUAL COM. ANY D’INICI 

LOCAL FORMAL INFORMAL

CUBA Badalona San Miguel del Padrón continuïtat sí 1992 1991

Barberà del Vallès Plaza de la Revolución continuïtat no 1996 1996

Castelldefels Havana Vieja continuïtat sí 1991 1991

Cunit L’Havana estancament no 1998 1998

Cornellà de Llobregat Mariel continuïtat n/c 2001 1993

Olèrdola Sibanicu continuïtat no 1999 1998

Girona Nueva Gerona en procés proc. procés 2000

L’Hospitalet Centro Habana continuïtat no 2002 1999

El Prat de Llobregat Gibara continuïtat no 1997 1997

Reus Boyeros continuïtat n/c 2000 2000
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Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació. 
Dades sobre resposta (211 ajuntaments)
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Rubí Boyeros continuïtat sí 1997 1997

Sant Boi de Llobregat Marianao continuïtat no 1993 1989

Sant Vicenç dels Horts Banes continuïtat no 1994 1992

Santa Coloma

de Gramenet Habana del Este continuïtat sí 1998 1979

Vilanova i la Geltrú Matanzas continuïtat no 1999 1997

Sant Andreu de la Barca San Andrés continuïtat n/c n/c n/c

Sant Esteve Sesrovires Centro Habana continuïtat n/c 1998 1997

Sant Quirze del Vallès Antilla continuïtat n/c 1998 1997

Santa Perpètua 

de Mogoda Urbano Noris en procés proc. procés procés

NICARAGUA Arbúcies Palacagüina continuïtat sí 1986 1985

Badalona San Carlos continuïtat sí 1988 1988

Banyoles Condega continuïtat no 1995 1995

Castelló d’Empúries Telica continuïtat no 1998 1998

Cornellà de Llobregat Jinotega continuïtat n/c 1986 1985

Girona Bluefields continuïtat sí 1987 1984

L’Hospitalet Managua continuïtat sí 1985 1983

Malgrat de Mar Cárdenas continuïtat sí 1999 1998

Manlleu Sant Bartolo de Quilalí estancament sí 1998 1998

Molins de Rei Chinandega continuïtat sí 1985 1983

Mollet del Vallès San Juan de Cinco Pinos continuïtat no 1989 1987

Montcada i Reixac La Paz Centro revisió no 1986 1986

Parets del Vallès San Francisco del Norte continuïtat no 2000 1997

El Prat de Llobregat Kukra Hill continuïtat no 1989 1989

Quart Kukra Hill continuïtat sí 2000 1999

Rubí Ocotal continuïtat sí 1990 1990

Sabadell Matagalpa continuïtat no 1989 1984

Salt Quilalí continuïtat sí 1992 1988

Sant Boi de Llobregat Sant Miguelito continuïtat sí 1994 1989

Sant Feliu de Llobregat Estelí continuïtat sí 1984 1984

Sant Fost 

de Campsentelles Somotillo continuïtat no 1999 1998

Sant Just Desvern Camoapa continuïtat no 1991 1988

Sant Pere de Ribes Puerto Cabezas continuïtat no 1985 1985

Santa Coloma 

de Gramenet Jalapa continuïtat sí 1985 1981

Santa Maria de Corcó San Juan de Limay continuïtat sí 1996 1995

Terrassa Granada continuïtat no 1989 1989

Torroella de Montgrí San Juan del Sur continuïtat no 1988 1988

Vic Somoto continuïtat no 1999 1997

Vilafranca del Penedès Puerto Cabezas continuïtat no 1990 1987
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SÀHARA Arbúcies Hagunia continuïtat n/c 1997 1996

OCCIDENTAL Badia del Vallès Boudjour continuïtat sí 1996 1996

Gavà Gleibat el Fula continuïtat sí 1997 1997

Girona Farsia continuïtat sí 1997 1995

Igualada Mahbes continuïtat sí 1997 1997

Montornès del Vallès Amgala continuïtat no 1996 1995

Polinyà Sàhara estancament no 1993 1993

Reus Amgala continuïtat n/c 2000 2000

Rubí Guelta continuïtat n/c 1994 1994

Sabadell Argub continuïtat no 1989 1985

Sant Celoni Mahbes continuïtat no 1997 1997

Sant Cugat del Vallès Argub inicis no 2002 2000

Sant Feliu de Llobregat Daora continuïtat sí 1987 1987

Santa Coloma

de Gramenet Edchera continuïtat sí 1987 1986

La Seu d’Urgell Inbeida revisió n/c 1991 1990

La Llagosta Daira de Daora continuïtat n/c 2000 1999

BÒSNIA L’Hospitalet Tuzla revisió no 1996 1995

i HERCEGOVINA Igualada Travnik continuïtat sí 1996 1995

Reus Madzici estancament n/c 1995 1995

Sabadell Sarajevo continuïtat no 1991 1991

SENEGAL Manresa Bambylor continuïtat sí 1997 1989

XILE Rubí Pudahuel revisió n/c 1998 1998

PERÚ Santa Coloma

de Gramenet Villa El Salvador continuïtat sí 1986 1985

EL SALVADOR Porqueres Segundo Montes continuïtat n/c 1995 1995

Banyoles Segundo Montes continuïtat n/c 1999 1999

Igualada Nueva Esperanza continuïtat sí 1993 1992

COLÒMBIA Lleida Lérida continuïtat sí 1995 1992

GUATEMALA Valls Chahal continuïtat no 2001 2000

Sarrià de Ter Aguacatan continuïtat no 2001 2001

ARGENTINA Reus Bahía Blanca revisió n/c 1994 1992

MARROC Terrassa Tetouan continuïtat n/c 2002 1998

MÈXIC (Chiapas) La Garriga Municipio autónomo continuïtat sí 2002 1999
del trabajo

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

L’Ajuntament de Barcelona té els següents agermanaments. Com que no disposem de
les dades completes sobre si són agermanaments-cooperació, adjuntem només el nom
de la població i l’any de l’agermanament i no els incloem en les dades de l’apartat ante-
rior.
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AJUNTAMENT PAÍS POBLACIÓ ANY D’INICI

Barcelona Algèria Alger 1984

Barcelona Argentina Buenos Aires 1985

Barcelona Bolívia La Paz 1990

Barcelona Bòsnia i Hercegovina Sarajevo 1994

Barcelona Brasil Campinas 2000

Barcelona Brasil Porto Alegre 1999

Barcelona Brasil Rio de Janeiro 1993

Barcelona Brasil Santos 1989

Barcelona Brasil São Paulo 1985

Barcelona Colòmbia Cartagena de Indias 1997

Barcelona Colòmbia Medellín 1992

Barcelona/ Cuba Cerro 1995

Nou Barris

Barcelona/ Cuba Consejo Popular 1995

Horta-Guinardó de Boyeros

Barcelona/ Cuba Habana del Este 2000

Sant Martí

Barcelona/ Cuba La Playa 1999

Les Corts

Barcelona Cuba L’Havana 1991

Barcelona/ Cuba Marianao 1997

Sants-Montjuïc

Barcelona/ Cuba Plaza de la Revolución 1997

Sarrià-St. Gervasi (Vedado)

Barcelona El Salvador San Salvador 1995

Barcelona Equador Quito 1990

Barcelona Guatemala Guatemala 1997

Barcelona Hondures San Pedro de Sula 1993

Barcelona Hondures Tegucigalpa 1998

Barcelona Iran Esfahan 2000

Barcelona Líban El Mina 1991

Barcelona Marroc Agadir 1993

Barcelona Marroc Tànger 1991

Barcelona Mèxic Chichuahua 1994

Barcelona Mèxic Guadalajara 1998

Barcelona Mèxic León 1990

Barcelona Mèxic Mèxic DF 1989

Barcelona Mèxic Monterrey 1977

Barcelona Mèxic Tijuana 1990

Barcelona Nicaragua León 1990

Barcelona Palestina Deir el Balah 1995
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Barcelona Palestina Jericó 1995

Barcelona Palestina Tel Aviv-Yafo Gaza 1998

Barcelona Paraguai Asunción 1991

Barcelona Perú Lima 1986

Barcelona Perú Trujillo 1991

Barcelona República Dominicana Sto. Domingo de Guzmán 1996

Barcelona/ Sàhara Occidental Daira de Mahbes 1997

Sants-Montjuich de la Wilaya de Smara

Barcelona Tunísia Tunis 1979

Barcelona Uruguai Montevideo 1985

Barcelona Veneçuela Bolívar 1997

Barcelona Xile Concepción 1997

Barcelona Xile Santiago 1990

Barcelona Xile Valparaíso 1990

Barcelona Xile Viña del Mar 1997

Agermanaments-cooperació per any d’inici de l’agermanament

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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Ajuntaments cooperants i agermanaments amb el sud 
i/o zones de conflicte per país i continent

Agermanaments-cooperació per any d’inici formal i país

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
Hi ha dos agermanaments que estan en procés i un que desconeixem l’any d’inici

2.4.2 Agermanaments-cooperació a Catalunya

Una lectura de les dades segons poblacions germanes i any de l’agermanament

De les taules anteriors se’n desprèn que la majoria d’agermanaments de municipis cata-
lans han estat amb poblacions de Nicaragua, Cuba i el Sàhara Occidental. 
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1984-1990: durant els anys vuitanta els agermanaments es concentren a Nicaragua:
concretament 17 dels 21 agermanaments d’aquest període són amb aquest país.

1991-1995: a principis dels noranta comencen els agermanaments entre poblacions catala-
nes i poblacions de Cuba (4) i el Sàhara Occidental (3); creixen amb menor importància
els nous agermanaments amb Nicaragua (3); trobem algun agermanament a Bòsnia i
Hercegovina, El Salvador, Colòmbia i Argentina. En aquest període no hi ha més d’un ager-
manament en un mateix país durant un mateix any. Per tant, no existeix un agrupament
d’agermanaments tant evident en un país o en un període com en la dècada dels vuitanta.

1996-2000: entre aquests anys destaca el gran creixement del nombre d’agermana-
ments entre poblacions catalanes i poblacions del Sud: mentre en els períodes anteriors
hi ha una mitjana de 3 agermanaments per any, en aquesta etapa es dóna una mitjana
de 6 agermanaments anuals. Tornem a observar una clara tendència de concentració
d’agermanaments en tres àrees geogràfiques: Nicaragua, Cuba i el Sàhara Occidental: 8,
10 i 8 agermanaments, respectivament. També s’estableixen agermanaments amb
poblacions de Bòsnia i Hercegovina (2), d’ El Salvador (1), de Senegal (1) i de Xile (1). 

El 2001 i 2002 trobem aproximadament tres agermanaments per any i aquests s’esta-
bleixen amb poblacions de Cuba (2), del Sàhara Occidental (1), de Guatemala (2), del
Marroc (1) i de Mèxic, Chiapas (1).

En termes generals s’observen dues tendències: concentració d’agermanaments per àrea
geogràfica a la dècada dels vuitanta, dispersió dels agermanaments cap a altres àrees a
principis dels noranta i concentració una altra vegada a finals dels noranta i possible dis-
persió fins l’actualitat. D’aquesta lectura se’n desprèn que hi hagut moments històrics
que han marcat l’inici de les relacions entre els pobles tot generant una tendència con-
creta d’agermanaments en certes àrees geogràfiques segons cada època. 

Una lectura de les dades segons el context polític del municipi germà

De l’anàlisi de les dades partim que la relació entre context polític de cadascun d’aquests
països germans i el moment que s’hi han donat més agermanaments -la concentració
d’agermanaments durant els vuitanta a Nicaragua, durant els noranta amb poblacions
de Cuba i del Sàhara Occidental- pot indicar que l’agermanament ha suposat un pro-
nunciament polític de suport als processos viscuts en aquests països. La tendència dels
agermanaments cap a municipis de diferents països en els últims anys pot assenyalar
altres raons que han donat origen als agermanaments, com ara el suport a processos de
reconstrucció després d’un conflicte bèl·lic, o la presència d’immigrants de la població
germana als municipis catalans... Una aproximació al context politicohistòric dels paï-
sos on hi ha més poblacions catalanes agermanades, en el moment del “boom” d’ager-
manaments permet fer una lectura més acurada d’aquesta afirmació.
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Amb Nicaragua

Durant els vuitanta els agermanaments es troben principalment a Nicaragua. L’any
1979 es produeix el triomf de la revolució sandinista, amb l’enderrocament del règim
del dictador Anastasio Somoza, que va governar durant 43 anys. La concentració d’a-
germanaments amb poblacions d’aquesta zona està relacionada amb una determinada
conjuntura política de Nicaragua, molt lligada al suport polític solidari amb un deter-
minat procés: la revolució sandinista. Els agermanaments eren sobretot un pronuncia-
ment polític, fins i tot els continguts d’alguns acords de Ple recollien explícitament la
solidaritat amb la causa sandinista.

Al llarg de la dècada dels noranta s’inicien agermanaments també amb Nicaragua, però
Cuba i el Sàhara Occidental són els dos països on es donen la majoria d’agermana-
ments. Els motius d’aquests agermanaments també estan molt relacionats amb un
suport polític concret a aquests països.

Amb Cuba

Durant els noranta es donen molts agermanaments amb Cuba. Des dels primers anys
d’aquesta dècada, l’economia cubana es va veure seriosament afectada per l’enduri-
ment del bloqueig econòmic i comercial que van adoptar els Estats Units respecte a
Cuba situació que es veu agreujada per la caiguda del bloc de l’Est, que s’inicia el 1989
amb la caiguda del mur de Berlín i per la desintegració de la URSS (1991), zona amb
la qual Cuba mantenia més del 85% del comerç. L’emergència va fer que el govern
emprengués una sèrie de mesures en el que va denominar “període especial en temps
de pau”. La situació d’emergència va generar l’increment de la solidaritat internacio-
nal i aquesta va arribar des de diverses fonts sobretot des de la societat civil i els governs
locals.

Amb el Sàhara Occidental

A principis dels noranta tant el govern del Marroc com els dirigents del Front
Polisario van acceptar la realització d’un referèndum al Sàhara perquè és possibilités
l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí i la població local optés
entre la independència o l’annexió al Marroc. El 1991, el Consell de Seguretat de les
Nacions Unides va aprovar un Pla de Pau que preveia l’alto al foc i la creació de la
Missió per a l’Organització d’un Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO).
Es va fixar la realització d’aquest referèndum pel gener de 1992. És en aquest pro-
cés i fruit de les Caravanes catalanes per la pau al Sàhara Occidental que molts
municipis catalans s’agermanen per oferir el seu suport al poble sahrauí en el seu
camí per construir el seu propi estat, per la seva sobirania nacional i la integritat
territorial.
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Amb Bòsnia i Hercegovina

Arran del conflicte bèl·lic als Balcans l’any 1995, quatre ajuntaments s’agermanen fruit
de contactes previs amb aquestes poblacions, per tal de donar suport al procés de
reconstrucció del país després del conflicte.

Amb altres països

A mitjans dels noranta ja es comença a observar una tendència de desconcentració dels
agermanaments cap a altres països. Concretament Bòsnia i Hercegovina, Xile, El
Salvador, Colòmbia, Senegal. Aquesta tendència es va mantenint també a partir del
2000 que s’inicien nous processos d’agermanament amb països com Chiapas,
Guatemala, Marroc, Senegal. Possiblement el motiu polític encara continua present en
alguns casos, tot i que la dispersió geogràfica d’agermanaments cap a altres poblacions
pot respondre a nous motius d’inici de relacions. 

Resum de les dades dels agermanaments-cooperació a Catalunya

L’agermanament-cooperació és un dels instruments propis de la cooperació local pre-
sentat com una alternativa que permet d’impulsar processos participatius i relacions
horitzontals entre els diferents actors locals que participen en les accions de cooperació. 

Actualment hi ha 56 municipis catalans que han establert o estant establint relacions
via agermanaments amb municipis del Sud, la qual cosa fa un total de 80 agermana-
ments. Els primers agermanaments entre municipis del Sud i municipis catalans es
remunten a l’any 1984. Ja des de principis dels vuitanta s’iniciaren relacions d’ager-
manament que en molts casos han estat capaces de superar canvis personals, polítics
i, fins i tot, impregnar el teixit social de les dues poblacions. Hi ha una llarga tradi-
ció de municipis catalans que a través dels agermanaments han pogut promoure lla-
ços d’amistat amb altres pobles. No obstant, no tots els agermanaments han pres la
mateixa forma, ni estan en la mateixa fase, ni adopten els mateixos mecanismes.
Concretament, d’aquests 80 agermanaments: 68 tenen continuïtat, 4 estan inactius,
5 estan en fases de revisió d’objectius, 1 està als inicis i 2 en procés; d’aquests 80, 30
han constituït comitès locals que a més de la participació institucional de l’ajunta-
ment també contemplen enriquir l’agermanament amb les entitats i associacions del
municipi.

Els agermanaments tenen formes i objectius diferents depenent dels actors implicats,
dels motius d’inici de les relacions, des d’on s’hagin impulsat, del context històric del
país en el moment del l’agermanament i molts d’altres. Aquests elements defineixen el
caràcter dels agermanaments: cadascun té una idiosincràsia pròpia que s’ha anat perfi-
lant i creant a partir de les relacions de cooperació entre les dues poblacions.
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S’ha fet una selecció d’alguns agermanaments des de finals dels vuitanta fins als nostres
dies per tal de veure quines han estat les raons d’alguns agermanaments, des d’on s’ha
impulsat, com s’han anat configurant les relacions entre els dos municipis... En aquest
sentit, presentarem articles de responsables municipals que exposen trets característics
de les experiències d’agermanaments.

2.4.3 Diferents motius d’inici dels agermanament-cooperació

VALLS I CHAHAL (Guatemala) – 2002
Bonaventura Camps i Sanromà- regidor

El contacte amb el municipi de Chahal neix arran d’un viatge d’una delegació de regidors a Guatemala

d’observadors Internacionals per a les Eleccions municipals organitzada des del Fons el novembre de

2000. Durant la visita es participà al “Seminario-Taller sobre experiencias y perspectivas de la gestión

local, democrática en Guatemala”, a El Estor (Guatemala).

En aquest marc, i amb l’objectiu previ de l’Ajuntament de Valls d’iniciar relacions de cooperació via

agermanament, es considera que Chahal podria ser el municipi indicat. El Sr. Ventura Camps comen-

ta que l’elecció d’aquest municipi va ser per un doble motiu: és un dels municipis amb una situació de

pobresa extrema i un dels més necessitats de la zona i, sobretot, per la desprotecció dels drets dels

pobles indígenes (la majoria de població de Chahal és indígena). Els projectes de cooperació endegats

es vehiculen a través del Fons Català i de la Fundación INCIDE, una entitat municipalista que promou

el desenvolupament local dels pobles guatemalencs. La formalització de l’agermanament s’ha fet l’any

2002 amb la visita de l’alcalde de Chahal a la ciutat de Valls. Es considera que a partir d’ara el treball

s’ha d’enfocar en la implicació de la població en aquest procés.

LLEIDA I LÉRIDA (Colòmbia) – 1995
Pilar Castillo i Elies – regidora

L’interès de la ciutat de Lleida per aquest municipi colombià ve motivat no només per la coincidència

del topònim, sinó, especialment, pel protagonisme mundial que va adquirir com a conseqüència de la

catàstrofe l’any 1986 del volcà Nevado del Ruíz, provocant la desaparició de la ciutat d’Armero i la

mort de més de 20.000 dels seus habitants. Els més de 10.000 supervivents de la tragèdia van ser aco-

llits, solidàriament, a la veïna ciutat de Lérida.

Dues noies estudiants de Lérida, es posaren en contacte per carta amb l’alcalde de Lleida demanant

ajuda davant la situació del municipi: aquest fet va ésser l’inici de l’agermanament solidari amb la ciu-

tat de Lérida (Colòmbia). El 20 d’abril de 1995 es va signar l’acta mitjançant la qual es formalitzava l’a-

germanament de Lleida amb Lérida, i el dia 2 de desembre del mateix any els alcaldes de Lleida i Lérida

van signar el conveni per a la construcció d’un edifici destinat a activitats cíviques, socials, culturals i

formatives.
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En el Palau de la Paeria de la ciutat de Lleida, el dia 20 d’abril de 1995,

El Dr. Lizardo Moreno Sánchez, alcalde popular de Lérida

i D. Antoni Siurana i Zaragoza, alcalde de Lleida,

Manifestem que la solidaritat i cooperació entre els pobles del món

és garantia de llibertat i progrés comú.

MANRESA I BAMBYLOR (Senegal) – 1997
Sra. Aida Guillaumet i Cornet – regidora

Els primers contactes entre els dos municipis es van establir l’any 1989. Aquest any, les associacions

Unesco de Dakar i Manresa van organitzar un camp de treball de reforestació a Bambylor. A part de la

tasca realitzada a l’àmbit mediambiental, la trobada entre les dues poblacions fou una important des-

coberta mútua: va ser l’inici d’una motivació per conèixer-nos millor i iniciar una col·laboració que dura

fins al moment actual.

De l’any 1989 fins al 1993 s’ha consolidat la relació entre grups de joves d’ambdós municipis i sorgeix

la primera proposta de concretar la col·laboració en un projecte: la construcció d’un Casal de Joves a

Bambylor. L’any 1995 és especialment ric en propostes i projectes, s’inicien diverses col·laboracions en

el camp de la formació (programa de beques promogut per Justícia i Pau Manresa), d’intercanvi entre

una escola de primària de Manresa i una escola de primària de Bambylor, etc...

L’any 1996 es continua la mateixa línia de treball i s’afegeixen noves propostes: es constitueixen

comissions proagermanament tant a Bambylor com a Manresa i es realitza una visita de mestres de

Bambylor a Manresa. L’any 1997 es destaca per la consolidació del projecte d’una granja de pollas-

tres a Bambylor i s’inicia l’intercanvi entre estudiants de secundària de Bambylor i estudiants de l’IES

Lluís de Peguera de Manresa i finalment es realitza un acte institucional d’agermanament entre les

dues ciutats.

L’any 1999 s’amplia la maternitat del dispensari de salut de Bambylor i posa en marxa un banc de cere-

als en forma de cooperativa. L’any 2000 es realitza un projecte de millora de la infraestructura del cen-

tre de secundària a Bambylor; l’any 2001 és l’inici del projecte mediambiental de recollida selectiva de

deixalles, projecte que actualment encara està en fase de realització ja que es preveu d’una durada de

5 anys. També durant aquest any es posa en funcionament una ambulància. Durant el 2002 es preveu

la continuïtat del projecte mediambiental, l’adequació d’un menjador escolar al Centre de Secundària

de Bambylor i pel 2003 es preveu la preparació d’un l’intercanvi entre joves de Bambylor i joves de

Manresa.

També cal afegir que durant tot aquest procés, s’han realitzat 5 camps de treball de joves de Manresa

a Bambylor, visites de representants de Bambylor a Manresa, continuïtat dels projectes de beques i

d’intercanvi entre l’alumnat dels centres educatius esmentats, així com activitats de sensibilització

regular a Manresa.
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IGUALADA i TRAVNIK (Bòsnia i Hercegovina) – 1996
Xavier Badia i Cardús – regidor

L’any 1994 Creu Roja Igualada inicia un programa d’acollidat de refugiats bosnians que són rebuts a

la ciutat d’Igualada. Des del primer moment l’Ajuntament dóna suport a aquesta iniciativa tot facilitant

els mitjans necessaris per a la seva integració en els diferents espais de la vida quotidiana. Paral·lela-

ment, es comença un projecte de dinamització d’un centre per a joves i nens a Travnik promogut per

la mateixa entitat, també amb el suport de la Corporació.

Fruit d’aquests contactes neix, l’any 1996, la proposta de promoure un agermanament per continuar

col·laborant amb aquest poble, que viu una situació de guerra insostenible. Des de l’Ajuntament

d’Igualada s’afirma que culturalment és un territori molt desconegut i es considera que la proximitat

d’aquest país, que és a les portes d’Europa, i la situació de crisi constant que està patint la seva pobla-

ció l’han convertit en una de les prioritats per a la cooperació internacional.

SANTA COLOMA DE GRAMENET I VILLA EL SALVADOR (Perú) – 1985
Dolores Gómez i Fernández – regidora

Santa Coloma de Gramenet es va agermanar amb la població peruana de Villa el Salvador (400.000

habitants) l’any 1985. La relació es va iniciar arran de la participació de joves colomencs a camps de

treball solidari internacional promoguts per la Federació Mundial de Ciutats Unides i es va consolidar

coincidint amb l’atorgament del premi Príncep d’Astúries a la Concòrdia, el premi de Ciutat Missatgera

de la Pau de Nacions Unides i altres guardons internacionals els anys 1986 i 1987.

Algunes de les característiques comunes d’ambdues ciutats van contribuir a establir i consolidar l’acord

inicial d’amistat, cooperació i agermanament: la situació perifèrica de Villa respecte a Lima, (com en el

cas de Santa Coloma amb Barcelona) i el ràpid creixement de les seves poblacions, que van augmen-

tar molt en pocs anys, amb l’arribada de ciutadans de la resta del país provocant una problemàtica

similar que es va afrontar amb processos comparables de participació i planificació estratègica.

L’experiència de desenvolupament social de Villa el Salvador, proposada com a model per comunitats

d’arreu, ha estat el principal centre d’interès dels intercanvis d’aquest agermanament. Actualment, cal

destacar el projecte de comunicació de la revista digital Amigos de Villa que es difon setmanalment a

més de 600 subscriptors interessats de 27 països.

SABADELL I DAIRA DE L’ARGUB (Poble Sahrauí) – 1989
Maria Ramoneda i Roma – regidora

La ciutat de Sabadell està agermanada amb la daira de l’Argub des de l’any 1989. Al protocol d’ager-

manament signat pels alcaldes de les dues ciutats, al maig a Sabadell i a l’octubre a l’Argub, hi consta

la voluntat d’establir programes de cooperació des d’una situació d’igualtat, Sabadell pot aportar
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suport econòmic i material als ciutadans de l’Argub i aquesta pot aportar elements per a l’enriquiment

cultural i humà despertant i enfortint els sentiments de solidaritat entre els ciutadans de Sabadell.

Des d’aleshores, s’han dut a terme a Sabadell accions de sensibilització, divulgació i denúncia de la

situació que viu el poble sahrauí i projectes per a la millora de la vida als campaments de refugiats faci-

litant l’accés a recursos econòmics, materials i sanitaris.

Entre algunes de les accions de suport derivades d’aquest agermanament hi ha la casa d’acollida de

malalts sahrauís, la participació en la recollida d’aliments i altres materials d’ús quotidià, la campanya

per a la dotació de cuines de gas als camps de refugiats i l’acolliment de nens sahrauís durant les colò-

nies d’estiu, com també accions d’intercanvi cultural entre els dos pobles. Tant des de l’Ajuntament

com des de l’Associació Solidaris amb el Poble Sahrauí, es participa en plataformes per a la denúncia i

el suport al dret d’autodeterminació del Poble Sahrauí.

TERRASSA I TETUAN (Marroc) – 1998
Pere Navarro i Morera – alcalde

En la primavera de 1998 i després d’uns primers contactes amb la ciutat marroquina de Mohammedia,

l’Ajuntament de Terrassa inicià la relació amb el municipi de Tetuan seu de l’antiga capital del nord i

del protectorat d’Espanya al Marroc. L’interès d’aquesta relació era d’establir “un pont de mar blava”

entre dues ciutats de l’àrea mediterrània que, malgrat llur proximitat geogràfica, una part d’història

comuna i, en els darrers anys, la presència de terrassencs i terrassenques nascuts al nord del Marroc,

no disposaven de canals oficials de coneixement i relació mútua.

El juliol de 1998, el president del Consell Municipal de Tetuan – Al Azhar fou invitat a la nostra ciu-

tat, signant un primer protocol de relacions fraternes entre Tetouan i Terrassa. En els darrers qua-

tre anys les relacions fraternals i de cooperació s’han concretat en un seguit de projectes i activi-

tats a ambdues ribes mediterrànies. Cal destacar la participació activa de la ciutat de Tetouan amb

un pavelló propi, artesans i músics, en les dues darreres Mostres Multiculturals dels anys 1999 i

2001.

El 1998 s’inicia un programa de cooperació entre la Fundació Josep Comaposada vinculada a la UGT

de Catalunya i la central sindical marroquina CDT per la creació i manteniment d’una oficina d’infor-

mació per a treballadors immigrants a Tetuan, amb el patrocini de l’Ajuntament de Terrassa.

L’Ajuntament terrassenc, juntament amb la Generalitat de Catalunya, ha finançat la construcció d’una

escola-bressol promoguda per l’ONG Sodepau i l’associació de treballadors de l’Ajuntament d’Al Azhar.

L’ONG terrassenca ÒpticsxMón realitza des de fa dos anys el projecte “Hi tenen molt a veure” a la pro-

víncia de Tetuan comptant amb l’ajut de l’Ajuntament. També altres entitats solidàries de Terrassa ini-

cien enguany projectes de cooperació i de relació escolar al nord del Marroc dins el programa muni-

cipal “Terrassa Solidària”.
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Totes aquestes iniciatives de diàleg i de cooperació amb una ciutat rica en cultura però empobrida eco-

nòmicament del nostre entorn mediterrani, portaren el mes de juny de 2002 a l’agermanament for-

mal entre les ciutats de Tetuan i Terrassa representades pels seus alcaldes, Pere Navarro i Mohamed

Larbi Zekari-Amrani, i una delegació representativa de tots els grups polítics del Consistori terrassenc.

REUS I BAHÍA BLANCA ( Argentina) – 1994 
Antoni Oliach i Güell – regidor
Carlos Iaquinandi – president del Centre Llatinoamericà de Reus

L’origen de l’agermanament va ser l’any 1992 arran d’un viatge a aquesta ciutat del president del

Centre Llatinoamericà de Reus Carlos Iaquinandi, i la seva dona Mercedes, residents a Reus des de finals

dels anys setanta i nascuts a Bahía Blanca. Fruit de les converses amb l’alcalde de Bahía Blanca, Juan

Carlos Cabirón, s’adonaren que les dues ciutats, Reus i Bahía Blanca tenien moltes similituds: una ciu-

tat amb una gran activitat comercial, amb un entorn de pobles dedicats a l’agricultura, a prop d’un

complex petroquímic i d’un port important. Espontàniament l’alcalde exclamà: “parecen ciudades her-

manas”. Aquesta frase va ser l’inici de la idea.

Al tornar del viatge portaren una carta de l’alcalde de Bahía on saludava i feia la proposta a l’alcalde

de Reus. Durant dos anys, els dos alcaldes varen mantenir el contacte i anaren madurant la idea. La

oportunitat per concretar l’agermanament va ser l’any 1994 en la Trobada de Ciutats Germanes orga-

nitzada per la Municipalidad de Bahía Blanca. És en aquest marc on es formalitzà l’agermanament entre

les dues ciutats. Des de Reus es va organitzar una delegació integrada per l’alcalde, alguns regidors,

representants del comerç i la indústria, persones de la facultat universitària, de l’institut de secundaria,

del port de Tarragona i membres dels Diables de Reus, tots varen ser invitats a Bahía Blanca.

A part de l’agermanament institucional entre els ajuntaments, també es va formalitzar la relació entre

facultats de Química i d’Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili amb les homòlogues de la

Universidad Nacional del Sur; les autoritats portuàries de Tarragona, varen establir vincles i acords amb

els directius del Puerto de Ingeniero White; professors de l’Institut Gaudí es varen agermanar amb una

escola de Bahía; també es varen prendre acords entre les cambres comercials de Reus i de Bahía Blanca.

Aquests contactes es convertiren a posteriori en accions contretes, intercanvis, visites, seminaris, pre-

sentacions culturals… Tota aquesta relació ha contribuït a consolidar l’agermanament entre els dos

pobles separats per un oceà, però pròxims en sentiment i expectatives de progrés.

2.4.4 Com des de la societat civil s’impulsen els processos d’agermanament
entre dos municipis

Hi ha agermanaments que s’han impulsat des dels moviments de base, a partir del con-
tacte entre entitats o persones dels dos municipis es comencen a establir llaços entre
ambdues parts. En molts casos quan els intercanvis entre poblacions són continuades i
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els vincles entre aquestes s’enforteixen s’implica també l’ajuntament en aquest procés
donant suport als projectes proposats i formalitzant la relació en agermanament. Trobem
que dels 83 agermanaments s’han creat 31 comissions locals formades per entitats i l’a-
juntament, que són els que conjuntament amb la població germana concreten les ini-
ciatives de cooperació i solidaritat. En municipis com els que es presenten a continua-
ció, la societat civil ha aconseguit crear una xarxa d’intercanvi i de relacions tot impli-
cant diversos sectors de la societat en el projecte agermanament. En aquest sentit, les
entitats constitueixen el marc estable de l’agermanament mantenint-lo i promovent-lo. 

VIC I SOMOTO (Nicaragua) – 1999
Jacint Codina i Pujols - alcalde

L’agermanament entre les ciutats de Somoto, a Nicaragua, i Vic, a Catalunya, té una doble via: per una

banda, la institucional basada en un conveni de col·laboració entre ambdues alcaldies i per l’altra, la

que implica la població amb una base social, canalitzada per l’associació ASSOMVIC (Agermanament

Solidari Somoto-Vic). L’Ajuntament de Vic va iniciar el seu camí cap a l’agermanament amb la ciutat

de Somoto, Nicaragua a través d’un primer Conveni de col·laboració solidària entre els anys 1999-

2002 en el qual es destina un 90% de la partida del 0,7% per a projectes d’autoconstrucció d’habi-

tatges, projectes de desenvolupament econòmic i social i projectes d’atenció alimentària per als menys

afavorits. Un segon Conveni, signat el desembre de 2002, dóna continuïtat per a quatre anys més

(2003-2006) i reforça l’agermanament institucional. 

ASSOMVIC es va constituir amb l’objectiu de consolidar una xarxa de relacions i vincles estables entre

diferents associacions, entitats, escoles, universitats, comerços, centres de salut de Vic i de Somoto.

Aquest moviment ciutadà té el seu referent a Somoto amb l’associació ASSOMVIC de Somoto que s’ha

constituït com a marc estable amb l’objectiu de promoure l’agermanament social a Somoto i canalit-

zar les demandes i propostes amb una estreta relació amb l’associació de Vic. Ambdues associacions

comparteixen, a més, objectius globals referents a desenvolupar la solidaritat entre pobles, el compro-

mís de treballar per un món més just i mobilitzar la societat civil. Els projectes que es porten a terme

són els agermanaments: entre òptics, entre dues escoles, clubs esportius i lliurament de medicaments.

LA GARRIGA i MUNICIPIO AUTÓNOMO DEL TRABAJO (Chiapas) – 2002
La Garriga Societat Civil – membre de l’entitat
Rosa Jardí i Vintró - regidora

La Garriga Societat Civil està agermanada des del 6 d’agost de 2002 amb el “Municipio Autónomo del

Trabajo”, que engloba unes 35 comunitats indígenes, de les ètnies Tzeltal i Chol, a la zona nord de l’es-

tat de Chiapas. El col·lectiu té el suport de l’Ajuntament de la Garriga i de moltes entitats del poble,

així com també a Chiapas, totes les comunitats del municipi han mostrat el seu suport a l’agermana-

ment. Els objectius de l’agermanament són estrènyer els llaços de solidaritat entre dos pobles que estan
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lluitant per la seva identitat, acompanyar el procés d’autonomia i desenvolupament de les comunitats

indígenes vetllant pel respecte als drets humans constantment violats pel govern mexicà, en definiti-

va, aprendre uns dels altres caminant junts.

L’agermanament neix a partir de la inquietud i el desig, tant de la societat civil garriguenca com de las

bases de suport de l’EZLN, d’enfortir els llaços afectius que s’havien generat després de tres anys d’inten-

sa col·laboració en el projecte educatiu “Semillita del Sol”. La presència de molts garriguencs i gent vincu-

lada al nostre col·lectiu, durant aquests tres primers anys, al Municipio Autónomo del Trabajo, col·laborant

en aquest projecte educatiu i realitzant altres tasques i al mateix temps, la feina de difusió que s’ha fet al

poble de la Garriga i a la resta de Catalunya ha provocat que hi hagués un munt de gent sensibilitzada i

solidaritzada amb la causa indígena. Així mateix, els indígenes, a través de les seves autoritats, ja ens havien

expressat en diverses ocasions el seu desig de formalitzar l’agermanament, ja que per a ells és un reconei-

xement a la seva lluita. En definitiva, l’agermanament neix de la necessitat que sentíem tant els garriguencs

com els indígenes de deixar clar que els llaços que ens uneixen són molts, sobretot afectius.

2.4.5 Experiències de municipis d’Europa o d’una mateixa regió agermanats amb
un municipi del Sud

Una experiència innovadora és la d’unir esforços entre diferents municipis d’una matei-
xa regió o de diverses ciutats d’Europa agermanades per tal de treballar conjuntament
projectes de cooperació amb un mateix municipi del Sud. 

SANT PERE DE RIBES – PUERTO CABEZAS, BILWI (Nicaragua) – 1985
Marta Marfany i Tort – regidora

Sant Pere de Ribes es va agermanar amb Puerto Cabezas, Bilwi a Nicaragua el 1985, basant-se en un

suport municipalista centrat en un marc polític concret. Actualment, i amb un bagatge de més de 15

anys, hem aconseguit concretar l’àmbit de treball en una xarxa triangular entre municipis nicaragüencs

i catalans (Vilafranca del Penedès, la Fatarella, Sant Pere de Ribes, León i Puerto Cabezas, Bilwi), per tal

que elaborant els seus propis plans estratègics, es puguin traçar les línies de futur desenvolupament i

coordinació. Aquest procés ha comptat, entre d’altres, de les fases següents:

• Trobades territorials

• Constitució de 4 Comitè de Desenvolupament Territorial, inclosos en el Comité de desenvolupa-

ment Municipal

• Anàlisi de les bases legals de la planificació

• Definició d’una metodologia d’elaboració del pla

• Propostes de les línies estratègiques pla desenvolupament municipal

• Línies generals de treball per formular les estratègies de desenvolupament municipal

• Pla d’inversió municipal

• Consolidat de la inversió municipal i les fonts financeres
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS – PUERTO CABEZAS, BILWI (Nicaragua) – 1990
Joan Aguado i Masdeu – alcalde

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i d’altres de l’Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf, a l’any

1985, van iniciar un moviment de solidaritat amb Nicaragua que es va concretar amb una col·labora-

ció amb la Regió de l’Atlàntic Nord. L’any 1990 Vilafranca del Penedès i Puerto Cabezas, Bilwi es van

agermanar.

És un agermanament de solidaritat i cooperació amb un municipi que pateix mancances de tot tipus i

unes condicions de vida extremes. Puerto Cabezas, Bilwi té una població aproximada d’uns 35.000

habitants la majoria dels quals són de l’ètnia miskito. Malgrat que la Costa Atlàntica és rica en recur-

sos naturals, la riquesa del territori no repercuteix a la població. L’atur abraça el 90% de la població.

L’Ajuntament de Vilafranca ha donat suport a projectes de cooperació de diverses ONG, especialment

en formar i capacitar docents en el manteniment i ús de la cultura autòctona, donar suport a estades

solidàries i en equipar i enfortir el govern local. Actualment es treballa en xarxa per tal d’impulsar l’e-

laboració del Pla Estratègic de Puerto Cabezas, Bilwi.

BADALONA I SAN CARLOS (Nicaragua)- 1988
Leonor Gallardo de la Torre – regidora

És arran de la participació de Badalona en un macroprojecte de cooperació, consistent en la construc-

ció del Mercat i Malecón de San Carlos de Nicaragua que entrem a formar part de la Xarxa de

Municipis Europeus Agermanats amb San Carlos, juntament amb les ciutats d’Albacete, Groningen

(Holanda), Nürnberg (Alemanya), Witten (Alemanya), Linz (Àustria) i Bologna (Itàlia) i amb el suport

del Fons Català i l’assistència tècnica del SNV (Servei Holandès de Cooperació al Desenvolupament). 

Els motius fonamentals de participar en una xarxa d’agermanaments són en principi de caràcter tèc-

nic, ja que això facilita el finançament de projectes molt més grans i complexos que seria difícil realit-

zar de forma individual com a municipi. Sumar esforços i mantenir una millor coordinació amb els pro-

jectes de cooperació que s’estan realitzant són els objectius finals d’aquest tipus d’agermanaments,

alhora que els intercanvis de mitjans, experiències i comunicació són molt més enriquidors a l’aug-

mentar el nombre d’agents que hi participen.

Segons la nostra experiència, aquest tipus de xarxes permet: intercanviar informació; treballar conjun-

tament projectes més grans i complicats, a banda dels que com a municipi es puguin dur a terme i

coordinar i sincronitzar les activitats de les diferents ciutats de la xarxa. No obstant, val a dir que no

sempre és fàcil fer coincidir agendes i participar en cadascun dels fòrums de la xarxa, i a vegades ens

trobem que la informació ens arriba una mica tard.
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SANT FELIU DE LLOBREGAT I ESTELÍ (Nicaragua) – 1984
Enrique Iriarte García – regidor

En els últims vint anys l’impacte de l’ajuda no ha aconseguit reduir la pobresa i millorar les condicions

de vida dels països menys desenvolupats econòmicament. En aquest sentit, les administracions locals

i la societat civil europea han iniciat un procés de treball que permet desenvolupar mecanismes de coo-

peració des d’una altra perspectiva. Les ciutats europees varen dissenyar una forma de treball en xarxa

que possibilitava dur a terme projectes de desenvolupament sostenible.

El treball en xarxa es pot organitzar a partir del moment que diferents ciutats europees, un mínim de

tres, firmen un conveni d’amistat i col·laboració amb una ciutat del Sud. Aquest conveni permet acce-

dir a ajudes que la Unió Europea destina al desenvolupament sostenible a països del sud.

Sant Feliu de Llobregat treballa en xarxa amb diferents ciutats europees: Evry (França), Delf (Holanda),

Sheffield (Anglaterra), Bielefel (Alemanya) des de fa deu anys. Aquest mètode de treball ha possibilitat

que a Estelí (Nicaragua) s’hagi desenvolupat el Pla estratègic de desenvolupament i reconstrucció a

favor d’un desenvolupament sostenible de la zona.

Objectius de la xarxa europea de ciutats amigues d’Estelí

• Promoure el desenvolupament sostenible i equitatiu del municipi d’Estelí beneficiant els sectors

més necessitats, confirmant i enfortint les capacitats pròpies dels mateixos perquè siguin agents del

seu propi desenvolupament.

• Conscienciar les ciutats europees amigues d’Estelí sobre la problemàtica i les relacions Nord i Sud,

plantejant que un altre món és possible i aconseguir la implicació ciutadana. 

• Coordinar i estimular l’intercanvi d’experiències de persones i institucions d’Estelí, per una banda,

i de les ciutats europees, per una altra.

• Buscar recursos econòmics per desenvolupar projectes

• Creació d’una oficina a Estelí. La xarxa de ciutats té una oficina a Estelí.

Funcions de l’oficina

• Identificar i elaborar projectes

• Seguiment i evolució dels projectes

• Gestionar els recursos que s’assignen al desenvolupament dels projectes

• Justificacions de les despeses

• Elaborar projectes i recerca de fonts de finançament 

Aquesta manera de treballar permet que el receptor sigui el gestor de l’ajuda externa.
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2.4.6 Cooperació tènica via agermanament

EL PRAT DE LLOBREGAT I GIBARA (Cuba) – 1997
Àlex Eslava i Higueras – regidor
Jordi Miró – gerent d’Aigües del Prat de Llobregat

Aigües del Prat – Acueducto de Gibara

L’any 1997 es va formalitzar l’agermanament entre la ciutat de Gibara i la ciutat del Prat de Llobregat,

dins del programa El Prat solidari. Gibara és una ciutat de 71.000 habitants, situada a la part oriental

de l’illa de Cuba, a la província d’Holguín.

L’Ajuntament del Prat, per mitjà de la seva companyia municipal, Aigües del Prat, ha endegat diversos

projectes, entre els quals destaca la renovació del subministrament d’aigua potable.

L’aigua solidària

Lluny de limitar-se a assegurar el proveïment d’aigua potable a la població pratenca, la companyia

municipal Aigües del Prat inverteix els seus esforços en projectes socioculturals i de solidaritat interna-

cional. Bona prova en són la col·laboració en actes i publicacions o la cooperació en la renovació del

sistema de proveïment d’aigua de la ciutat cubana de Gibara, agermanada amb el Prat de Llobregat.

L’agermanament d’aigua

Mitjançant l’enviament de material i de personal tècnic, la nostra ciutat ha col·laborat en la implanta-

ció, renovació i millora de les instal·lacions per al subministrament d’aigua potable a la ciutat de

Gibara. En aquests moments, s’està portant a terme un projecte de característiques similars al nucli

agropecuari de Floro Pérez, que depèn de l’esmentada ciutat cubana.

Resultat satisfactori

Per a aquest treball, Aigües del Prat ha portat el subministrament dels equips necessaris i del material

auxiliar precís per portar a terme el projecte. Per part de l’Acueducto de Gibara, ha centrat la seva apor-

tació en el subministrament de la infrastructura i el personal per a l’execució de les obres. Tot aquest

procés es va portar a terme durant l’any 1997, 1998 i 1999. El resultat final és tan satisfactori que

garanteix el proveïment d’aigua a la població amb totes les garanties previstes. La gestió del manteni-

ment i del mateix procés de gestió és per part de l’Acueducto de Gibara amb la col·laboració d’Aigües

del Prat. Avui estem treballant amb el nucli agropecuari de Floro Pérez.
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RUBÍ I PUDAHUEL (Xile)– 1997
Juan Montiel i Martínez – regidor
Domènec Martínez – coordinador de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Rubí

L’agermanament de la ciutat de Rubí amb Pudahuel s’inicia a partir d’un programa d’intercanvi d’ex-

periències i de formació, involucrant personal tècnic en gestió de desenvolupament local, durant l’any

1995.

El 20 de gener de 1997 els alcaldes de tres municipis de Xile: La Colina, El Bosque i Pudahuel i tres

municipis de Catalunya: Montcada i Reixac, Santa Perpètua de Mogoda i Rubí, van subscriure un con-

veni específic per tal de treballar d’una manera mancomunada per “promoure el desenvolupament

integral del territori, en primer lloc de les persones, impulsant la iniciativa local i promovent la coope-

ració entre els diferents agents, públics i privats”.

Durant aquest període s’ha formalitzat l’agermanament entre Pudahuel i Rubí i s’han realitzat estades

de representants institucionals i personal tècnic a Xile i Catalunya, compartint experiències, metodo-

logies i iniciatives en el camp de la planificació estratègica, i dels instruments de desenvolupament

local. 

2.4.7 Problemàtica d’un agermanament amb un municipi transfronterer

MALGRAT DE MAR i CÁRDENAS (Nicaragua) – 1999
Maria Carme Aubanell i Serra– regidora

L’any 1999 se signà el protocol d’agermanament entre els municipis de Malgrat de Mar i Cárdenas ini-

ciant una relació d’ajut, d’acompanyament i d’intercanvi entre els dos ajuntaments i que a poc a poc

intentem que també es consolidi entre les organitzacions i ciutadans dels dos pobles.

Cárdenas és un municipi del departament de Rivas, Nicaragua, situat al sud del país, entre el gran llac

Cocibolca i la frontera de Costa Rica. Com a municipi fronterer s’hi troben una sèrie de situacions o cir-

cumstancies que, si bé són especifiques de Cárdenas, també deuen ser comunes a molts altres muni-

cipis que tenen el terme tocant a la frontera d’altres països:

Algunes famílies tenen els conreus al país veí, fins i tot s’ha donat algun cas en què quan es va definir

la frontera, la cuina va quedar a Costa Rica i la casa a Nicaragua.

Durant molts anys l’accés més fàcil per arribar a Rivas o a la resta del país era creuar a Costa Rica i des

de allà agafar transport públic i entrar a Nicaragua per la duana. Avui en dia encara continua sent la

solució quan la carretera, no asfaltada, que comunica amb la Panamericana, queda bloquejada per les

pluges.
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Els rius, les quebradas, neixen al país veí i poden arribar al llac, contaminat o no, depenent de les actua-

cions que es facin als municipis de Costa Rica que, en ser més desenvolupat i en haver-hi alguna indús-

tria i més químics als conreus, és fa més probable la contaminació de l’aigua.

La preservació dels espais naturals i reserves forestals, la preservació dels medi ambient en general, el

control de plagues... no té sentit, ni és efectiu, si no es fa en coordinació i actuant en el territori on la

divisió de la frontera és artificial.

La immigració, el tràfic il·legal de mercaderies, bestiar, la transmissió de malalties contagioses són pro-

blemes comuns als municipis fronterers dels dos països. I també han estat, al llarg de la història, els pri-

mers que han rebut refugiats durant els conflictes.

Tenen problemes comuns, comparteixen recursos i les possibles solucions o intervencions en aquest

problemes han de ser coordinades entre els municipis veïns dels dos països. 

En l’última visita, l’alcalde de Cárdenas ens informà de la constitució des de fa poc temps d’una

Confederación de Municipios Fronterizos que agrupa els municipis fronterers del departament de Rivas

i Río San Juan a Nicaragua i els dels departaments del nord de Costa Rica.

Considerem de gran importància aquesta relació i coordinació entre municipis, ja que posen per davant

de les fronteres els problemes reals i concrets dels seus ciutadans. Crec que és una situació a tenir en

compte en els municipis que estem agermanats, si és el cas, i afavorir, potser amb la intervenció d’or-

ganismes internacionals, el desenvolupament de projectes conjunts per abordar els problemes comuns.

2.4.8 Trobades de ciutats germanes

Sovint s’han realitzat, tant a Catalunya com a Cuba o Nicaragua, trobades entre les dife-
rents ciutats germanes amb l’objectiu de posar en comú les experiències d’agermana-
ments i prendre acords estratègics sobre com dur a terme la cooperació i la solidaritat
en els diferents municipis i alhora fomentar l’intercanvi entre totes les poblacions, tant
les d’aquí com les d’Amèrica Llatina.

En la línia de treball en cooperació descentralitzada, es va publicar l’estudi La
Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud (1998-1999-2000), del qual es des-
taquen dos resultats: hi ha 24 municipis i 2 diputacions catalanes agermanats amb
municipis cubans i que Cuba és el segon país en destinació de recursos municipals en
cooperació.

En aquest marc es va preveure, a mitjans de novembre de 2002, un viatge d’ una dele-
gació catalana, integrada per uns 30 alcaldes, regidors, entitats de solidaritat i mitjans
de comunicació a Cuba per participar en la 2a Trobada de Ciutats Catalanes Solidàries
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amb Municipis Cubans, dins del X Encontre per la Cooperació i la Solidaritat dels
Ajuntaments amb l’Havana i per visitar els municipis amb els quals es mantenen rela-
cions d’agermanament i els projectes que s’hi estan duent a terme.

Els municipis que participaren a la delegació són: Barberà del Vallès, Badalona,
Barcelona, Castelldefels, Gavà, l’Hospitalet, Montgat, Reus, Sant Boi de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Torelló i Vilanova i la Geltrú,
també com el Districte de Sant Martí (Barcelona), la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Comissió Ciutadana Barcelona-l’Havana, el
Casal d’Amistat amb Cuba José Sánchez (Santa Coloma de Gramenet) i la Fundació
Josep Comaposada.

En aquest sentit a continuació s’exposa la valoració que fa un dels integrants de la dele-
gació d’aquesta última trobada.

BARBERÀ DEL VALLÈS i PLAZA DE LA REVOLUCIÓN DE L’HAVANA (Cuba) - 1986
José Antonio Robles Serrano – alcalde

El nostre municipi, Barberà del Vallès, està agermanat amb el de Plaza de la Revolución de l’Havana des

de l’any 1986. És en aquest àmbit que hem participat en les trobades que fins ara s’han fet entre muni-

cipis catalans i cubans, trobades que ens permeten compartir experiències, anhels, inquietuds, i a l’en-

sems, albirar noves iniciatives per emprendre, per tal de procurar un millor repartiment de la justícia

social arreu. Cal perseverar, doncs, en aquestes trobades i dotar-les de continguts més pràctics per fer

efectiva una bona cooperació.

2.4.9 Relacions de cooperació estables amb un mateix municipi

Agermanament s’utilitza per descriure la relació que hi ha entre dues poblacions que
estableixen un marc estable d’intercanvi i d’accions de cooperació signant un acord
mutu de cooperació a llarg termini. L’objectiu dels agermanaments és promoure rela-
cions horitzontals i d’amistat entre pobles amb el compromís de superar el caràcter sim-
bòlic d’aquest bescanvi i convertir-lo en expressió i vehicle de cooperació. No obstant,
hi ha municipis que opten per aquesta via però no signen formalment un conveni d’a-
germanament.

SANT CELONI I DIAKHALY (Senegal) – 1995 
Miguel Vega i Vega– Regidor

El 1995 van arribar a Sant Celoni un grup de veïns i veïnes provinents de diferents poblacions de

Gàmbia i de Senegal, aproximadament uns seixanta. Arran de la demanda d’un d’aquests veïns de tre-
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ballar per a les seves poblacions d’origen, conjuntament l’ajuntament i aquest col·lectiu començaren

les tasques inicials:

• possibilitat de formar una associació

• debats sobre la cooperació al desenvolupament

• conèixer les necessitats de les seves poblacions

• prioritzar les necessitats

• recerca de recursos econòmics

El 1996 es crea el GRIMM i el 1997 comencen diversos projectes de cooperació juntament amb el Fons

Català, la Diputació de Barcelona i l’ONG local FODDE.

El projecte inicial i amb més potencial econòmic plantejat com a desenvolupament integral de la

comunitat es realitza a Diakhaly, població del Senegal amb un total de 800 habitants. Aquest primer

projecte marca les pautes del treball futur, tant aquí com allà, i s’estableix el punt de referència per a

tot el col·lectiu del GRIMM i per l’Ajuntament de Sant Celoni que emmarca aquesta línia de treball dins

la política municipal per la immigració.

2.5 DADES ECONÒMIQUES DELS AJUNTAMENTS COOPERANTS

Amb les xifres consolidades aportades pels ajuntaments presentarem els següents qua-
dres que mostren les dades dels recursos destinats a cooperació de tres maneres dife-
rents:
• Volum total de recursos
• Recursos per habitant 
• Percentatge de recursos sobre els ingressos propis municipals de cada ajuntament

El volum total dels recursos que un ajuntament destina a cooperació és la quantitat que
s’ha destinat en aquell any a la partida de cooperació al desenvolupament. El volum ve
determinat per la dimensió territorial i la capacitat econòmica de cada ajuntament. Per
obtenir un indicador comparable que expressi l’esforç relatiu de cada ajuntament, cal
relacionar els recursos aportats amb els respectius ingressos propis i el nombre d’habi-
tants.

En aquest sentit, el càlcul de recursos destinats a cooperació per habitant (divisió dels
recursos destinats a cooperació entre els habitants del municipi) i el percentatge de
recursos propis destinat a cooperació (divisió dels recursos destinats a cooperació entre
els ingressos propis municipals) permeten de mesurar comparativament l’esforç realit-
zat quant a cooperació dels diferents ajuntaments catalans, ja que aquests dos criteris
són independents de la grandària del municipi.
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• Als llistats dels apartats (Volum de recursos) i (Euros per habitant), s’han marcat
amb un asterisc (*) les dades facilitades a través de les enquestes. Els altres imports
corresponen només a les aportacions que els ajuntaments han fet a través del Fons
Català de Cooperació. Per tant, no podem assegurar, per manca de dades, que aques-
ta sigui la quantitat total que aquests ajuntaments han destinat a cooperació.

• Es presentaran les dades que fan referència als anys 2000, 2001 i 2002. 

A les taules de volum de recursos (apartat 2.5.1), pessetes / habitant (apartat 2.5.2) i percentat-

ge sobre recursos propis (apartat 2.5.3), els ajuntaments estan diferenciats en funció de la seva

grandària amb l’escala de colors següent

Ajuntaments de 0 a 1.000 hab.

Ajuntaments de 1.001 a 5.000 hab

Ajuntaments de 5.001 a 10.000 hab

Ajuntaments de 10.001 a 25.000 hab

Ajuntaments de 25.001 a 100.000 hab

Ajuntaments de 100.001 a 500.000 hab

Ajuntaments de més de 500.000 hab

2.5.1 Anàlisi del volum de recursos destinats a cooperació

Els imports marcats amb * corresponen a les dades facilitades a través de les enquestes.
Els altres imports corresponen només a les aportacions que els ajuntaments han fet a
través del Fons Català de Cooperació.

Taula volum de recursos destinats pels ajuntaments cooperants
a cooperació i solidaritat – 2000,2001 i 2002

AJUNTAMENT ANY 2000 ANY 2001 ANY 2002

Abrera * 24.040,48 6.759,40 12.750,00

Agramunt * 450,76 * 960,00

Aiguafreda * 1.352,73 * 1.352,73 * 1.352,73

Aiguamúrcia * 150,00

Alcanar * 6.611,13 601,01 750,00

Alcover 300,51

Alella 2.404,05 * 9.315,69 * 16.828,00

Alfarràs 300,51

Alió * 0,00 * 150,25 150,00

Alpens * 648,19 * 759,19 * 901,00
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Altafulla * * 9.015,18 * 12.020,24

Amposta * 300,51

Anglès 300,51 901,52 750,00

Arbúcies * 39.586,22 * 50.244,61 * 60.000,00

Arenys de Mar 1.502,53 901,52 3.519,00

Arenys de Munt * 2.404,05 * 3.425,77 * 3.425,77

Argelaguer 300,00

Argentona * 30.050,61 26.237,89 25.448,75

Artesa de Segre 1.803,04 * 1.202,02 * 781,32

Ascó * 150,25 300,51

Avinyonet del Penedès 450,76 480,00

Badalona * 288.485,81 * 346.938,20 * 327.101,81

Badia del Vallès * 16.227,33 6.611,13 4.207,15

Balaguer 1.202,02 300,00

Balenyà * 8.414,17 6.010,12

Balsareny * 3.005,06 * 300,51 * 8.414,17

Banyeres del Penedès 3.455,82 3.305,57 1.953,25

Banyoles * 30.050,61 * 33.957,18 * 35.905,07

Barberà del Vallès * 71.608,98 * 93.714,68 * 110.813,06

Barcelona * 3.215.414,76 * 3.627.730,10 * 3.944.187,95

Begur * 5.409,11 * 6.010,12 * 6.000,00

Bell-Lloc d’Urgell * 1.050,00

Bellpuig 1.837,00

Bellver de Cerdanya 601,01 610,00

Berga * 1.202,02 * 3.906,58 * 4.205,00

Besalú * 3.005,06 * 1.953,29 * 1.803,04

Bescanó 2.103,54 450,00

Bigues i Riells 3.005,06 * 44.879,68 * 25.435,52

Blanes * 71.221,68 * 72.797,03 * 85.614,73

Borredà 1.202,02 1.023,50 1.550,00

Breda * 1.803,04 1.803,04

Cabra del Camp * 150,25

Cabrera de Mar * 4.553,87 10.818,22 10.800,00

Cabrils 0,00 * 6.010,12 * 1.202,02

Calafell 1.202,02 1.202,02 600,00

Caldes d’Estrac 751,27 * 751,27 * 751,27

Caldes de Montbui * 52.203,76 * 55.208,82 * 57.312,36

Calella * 36.719,77 * 35.641,43 * 52.446,61

Cambrils * 59.620,40 * 71.640,64 * 83.841,19

Campdevànol * 5.469,21 6.142,34 7.592,00

Camprodon * 10.478,86 3.756,33 150,00

Canet de Mar * 601,01 * 15.025,30 * 30.050,61
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Canovelles 0,00 * 2.704,55 * 35.045,54

Canyelles 1.502,53

Cardedeu * 30.050,61 * 34.309,02 * 37.262,75

Cassà de la Selva * 18.155,43 12.621,25 7.962,00

Casserres 300,51

Castellar del Vallès * 33.055,67 * 34.167,54 * 44.479,71

Castellbell i el Vilar 60,10

Castellbisbal * 46.428,19 * 66.326,01 * 73.167,41

Castellcir 0 * 1.584,90 * 2.085,32

Castelldefels * 131.104,78 * 144.144,25 * 152.029,35

Castellfollit de la Roca * 300,51 * 450,76 * 450,00

Castelló d’Empúries * 21.035,42 1.088,00 994,69

Castell-Platja d’Aro * 41.132,87 601,01 750,00

Castellterçol * 2.704,55 1.953,29 1.950,00

Castellvell del Camp * 540,91

Castellví de la Marca * 150,25 150,00

Celrà 1.202,02 1.202,02 1.202,02

Centelles * 9.616,19 * 9.616,19

Cercs * 721,21 171,65

Cerdanyola del Vallès * 46.049,55 * 107.647,28 * 107.648,00

Cervelló * 90,15 90,15

Cervera 450,76

Colomers 60,10 65,00

Conca de Dalt * 300,51 * 601,01 * 600,00

Corbera de Llobregat 601,01 3.005,06 3.606,06

Cornellà de Llobregat * 275.041,17 * 189.339,60

Cornellà del Terri * 1.718,89 1.905,21 2.410,00

Creixell * 1.652,78 450,76 450,00

Cubelles 0,00 * 2.404,05 * 12.020,24

Cunit * 4.808,10 1.803,04 450,00

Darnius * 30,05

Deltebre * 432,73 * 2.464,15 * 3.005,06

El Bruc 1.983,34 2.577,66 3.609,26

El Brull * 150,25 300,51 500,00

El Catllar 1.202,02

El Masnou 3.906,58 901,52

El Molar * 424,22 300,51 150,00

El Morell * 300,51

El Pla de Santa Maria 150,25 0 150,00

El Prat de Llobregat * 204.465,37 * 96.338,00 13.520,00

El Vendrell * 17.815,72 * 14.387,75 * 16.100,00

Els Hostalets de Pierola * 3.756,07
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Esparreguera 7.212,15 9.616,19 10.100,00

Esplugues de Llobregat * 95.048,65 * 101.659,86 * 105.689,00

Esterri de Cardós * 180,30 * 223,66 * 358,65

Figueres * 96.161,94 * 89.658,08 * 102.172,06

Flaçà * 450,76 * 601,01 * 601,01

Flix * 3.005,06 * 1.803,04 * 1.502,53

Fogars de la Selva 300,51 300,51

Fontcoberta * 1.562,63 * 1.803,04

Font-Rubí 30,00

Fornells de la Selva * 0,00 * 300,51

Fortià 150,25 150,00

Gavà * 72.121,45 * 86.263,27 * 91.512,00

Gavet de la Conca 150,25

Gelida 7.450,00

Girona * 180.303,63 * 223.259,02 * 231.389,66

Gironella * 601,01 601,01

Granollers 39.969,11 37.262,03 43.869,30

Guardiola de Berguedà 450,76 240,40 150,00

Hostalric 601,01

Igualada * 72.202,25 * 78.082,77 * 89.019,00

Jafre * * 90,15 * 300,00

L´Ametlla del Vallès 601,01 901,52 450,00

L´Arboç * 300,51

L´Escala * 32.454,65 * 39.666,80 * 51.682,48

L´Espluga de Francolí 1.202,02 1.682,83

L´Hospitalet * 394.864,95 * 450.094,36 * 450.760,00

La Bisbal d’Empordà * 12.020,24 * 17.428,32 * 18.030,36

La Cellera de Ter * 4.387,39 2.554,30 750,00

La Fatarella * 4.860,53 * 5.470,46 2.550,07

La Garriga * 24.040,48 18.931,88 10.490,00

La Granada * 3.620,03 * 4.692,46 * 5.108,66

La Jonquera 650,23 751,27 2.253,80

La Llagosta 0,00 * 42.929,50 * 43.780,67

La Masó * 1.073,26 * 838,35 * 843,78

La Pobla de Lillet * 150,25 150,25 150,00

La Pobla de Mafumet 180,30 83,53 60,00

La Pobla de Segur * 1.352,28 300,51 450,00

La Roca del Vallès * 16.527,83 * 17.729,86 * 27.070,00

La Secuita * 1.202,02 * 1.803,04 * 2.500,00

La Sénia 901,52 1.352,28 2.553,00

La Seu d’Urgell * 24.340,99 * 27.962,09 * 32.584,10

La Torre de l´Espanyol 150,25
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La Vall de Boí * 3.839,34

La Vall d’En Bas * 901,52 * 841,42 * 3.005,06

Les 120,20 300,00

Les Borges Blanques 4.207,08 5.709,61

Les Cabanyes * 1.502,73 * 1.888,60 * 1.923,24

Les Franqueses del Vallès * 4.808,10 * 5.517,29 * 5.889,92

Les Llosses * 378,64 360,61 360,61

Les Masies de Voltregà * 1.803,04 * 1.502,53 * 1.803,04

Les Planes d’Hostoles 150,25 150,00

Les Preses 4.357,34 * 4.977,26 * 4.748,25

Linyola * 1.445,46

Llagostera 5.108,60 1.202,02 1.952,02

Llançà 90,15 300,51 150,00

Llavorsí * 3.200,00 * 3.404,34 * 2.963,90

Lleida * 661.113,31 * 638.458,69 * 570.961,50

Lliçà d’Amunt * 23.439,47 * 23.537,62 * 24.000,00

Lliçà de Vall * 16.016,97 * 17.511,08 * 26.107,30

Llimiana 120,20

Lloret de Mar * 9.916,70 * 35.910,47 * 38.765,00

Lluçà * 0,00 * 300,51 * 601,01

Maià de Montcal 120,20 30,00

Malgrat de Mar * 51.086,03 * 59.095,10 * 61.964,56

Manlleu * 15.025,30 * 20.734,92 * 22.057,14

Manresa * 142.541,95 * 180.227,74 * 221.114,88

Martorell * 48.088,25 * 50.883,76 * 50.974,00

Martorelles 300,00

Masquefa * 10.702,63 2.278,40 3.250,00

Massanes * 300,51 * 450,76 450,51

Matadepera * 19.903,29 * 25.846,38 * 26.437,57

Mataró * 259.307,87 * 332.469,39 * 401.407,95

Mediona * 9.889,97 7.512,65 4.150,00

Moià * 8.109,20 5.709,61 450,00

Molins de Rei * 66.483,14 * 78.437,00 * 78.407,62

Mollet del Vallès * 127.031,31 * 132.800,75 * 140.724,57

Monistrol de Calders 150,25

Montblanc 750,00

Montbrió del Camp * 2.404,05 3.005,06 3.606,07

Montcada i Reixac * 60.396,43 * 63.105,92 * 78.131,24

Montellà i Martinet * 330,56 390,00

Montferri 30,05

Montgat * 4.808,10 * 4.808,10 * 4.808,10

Montmeló 7.708,18 * 29.123,69 * 31.553,14
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Montornès del Vallès * 14.888,80 * 35.260,62 * 51.693,70

Mont-Ras * 1.220,05 * 871,47 * 1.803,04

Mont-Roig del Camp 300,51

Móra la Nova 150,25

Mura * * 338,83 * 347,98

Nalec 60,10

Navarcles * 4.507,59 * 7.212,15 * 7.212,15

Navàs * 893,49 * 450,76 * 601,01

Navata * 300,51 * 300,51 * 300,51

Olèrdola * 7.356,39

Olesa de Bonesvalls 601,01 420,70

Oliana 150,00

Olot * 78.766,88 * 87.747,77 * 90.151,82

Orís * 901,52 * 1.544,60 * 1.503,20

Palafolls 2.103,54 300,51 750,00

Palafrugell * 96.548,98 * 101.706,12 * 108.179,58

Palau-Solità i Plegamans * 29.471,65 * 32.856,59 * 36.329,27

Pallejà * 3.365,67 * 7.674,92 * 7.212,15

Palol de Revardit * 90,15 * 90,15 * 330,56

Pals 601,01

Parets del Vallès * 47.209,50 901,52 1.100,00

Perafita 30,00

Peralada 601,01 * 2.854,81 * 3.005,06

Pineda de Mar * 45.075,91 * 44.022,09 * 45.075,00

Polinyà * 28.247,57 16.948,54 17.010,74

Porqueres 6.940,26 * 9.634,22 * 10.732,47

Portbou * 450,76 150,00

Prats de Lluçanès 300,00

Premià de Dalt * 9.015,18 * 9.315,69 * 36.060,73

Premià de Mar * 12.020,24 * 15.025,30 * 13.511,00

Puigpelat * 6.010,12

Quart * 9.015,18 * 8.242,88 * 9.015,18

Regencós 210,35

Reus * 210.354,24 * 229.394,30 * 247.317,00

Riba-Roja d’Ebre 601,01

Ribes de Freser * 5.409,11 * 7.415,35 * 7.415,35

Riells i Viabrea * 901,52 * 1.409,30 * 901,52

Ripoll 2.704,55 2.704,55 2.404,00

Ripollet 19.694,97 * 49.479,52 * 54.443,88

Riudarenes * 4.928,30 * 11.166,80 * 11.419,23

Riudecanyes 90,15 150,25 150,00

Riudellots de la Selva 1.502,53
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Roda de Ter * 6.010,12 5.709,61 5.410,49

Roquetes * 10.837,83 * 13.791,22 * 14.645,89

Roses * 14.724,80 * 6.611,13 * 7.100,00

Rubí * 134.025,70 * 141.052,06 * 136.129,24

Sabadell * 349.581,09 6.000,00

Sagàs 60,00

Sallent * 10.066,95 601,01

Salou * 16.768,24 * 12.020,24 * 13.222,27

Salt 7.212,15 6.911,64 1.100,00

Sant Adrià de Besòs 22.537,95 * 54.091,09 * 55.898,29

Sant Agustí de Lluçanès * 241,34 246,41 275,57

Sant Andreu de Llavaneres 1.315,24 1.315,24 1.300,00

Sant Andreu Salou 150,25 300,51 300,25

Sant Bartomeu del Grau * 631,06 * 670,13 * 670,13

Sant Boi de Llobregat * 183.585,13 * 189.987,44 * 296.814,03

Sant Cebrià de Vallalta 418,45 270,46 824,95

Sant Celoni * 38.464,77 * 41.770,34 * 60.695,63

Sant Cugat del Vallès * 110.275,16 * 91.680,96 * 225.000,00

Sant Esteve de Palautordera * 300,51 1.292,18 470,00

Sant Feliu de Codines * 2.404,05 * 2.181,67 * 2.404,00

Sant Feliu de Guíxols 9.168,44 5.469,21 13.222,27

Sant Feliu de Llobregat * 76.989,65 * 105.718,03 * 101.920,00

Sant Feliu de Pallerols 3.155,31 3.275,52 3.500,00

Sant Feliu Sasserra * 931,53

Sant Fost de Campsentelles * 20.881,58

Sant Gregori * 8.023,51 1.652,78 450,00

Sant Iscle de Vallalta * 150,25 150,25 150,25

Sant Jaume d’Enveja 480,81

Sant Joan de Les Abadesses * 4.207,08 * 300,51 * 1.950,00

Sant Joan Les Fonts * 2.404,05 * 2.500,21 * 2.554,30

Sant Julià de Cerdanyola 300,51 100,00

Sant Julià de Ramis 2.013,39 * 6.310,63 * 8.924,50

Sant Just Desvern * 63.881,63 * 70.477,19 * 71.421,00

Sant Llorenç d’Hortons * 1.772,99 1.772,99 1.772,99

Sant Llorenç Savall * 2.524,25 2.884,86 2.650,00

Sant Martí de Centelles * 90,15 * 210,35 130,00

Sant Martí de Llémena 30,05 60,10

Sant Mateu de Bages * 150,25 * 150,25 150,00

Sant Pere de Ribes * 31.252,63 * 45.193,71 * 51.815,89

Sant Pol de Mar * 3.798,40 3.005,06 2.236,48

Sant Quirze Safaja 60,10 300,51

Sant Sadurní d’Anoia * 27.646,56 * 28.429,48 * 31.514,82
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Sant Salvador de Guardiola * 150,25 150,00

Sant Vicenç de Castellet * 2.854,81 * 1.622,73 * 2.250,00

Sant Vicenç de Montalt 1.051,77 1.953,29 1.150,00

Sant Vicenç Dels Horts * 49.481,33 * 51.086,03 * 54.091,09

Sant Vicenç de Torelló * 901,52

Santa Coloma de Cervelló * 6.010,12 3.726,28 1.800,00

Santa Coloma de Farners 3.005,06 2.937,45 3.750,00

Santa Coloma de Gramenet * 191.394,99 * 203.217,00 * 210.581,54

Santa Cristina d’Aro 0,00 * 0,00 * 900,00

Santa Eugènia de Berga * 1.893,19 * 2.223,74 * 1.983,34

Santa Eulàlia de Ronçana * 12.383,55 * 12.020,24 * 13.823,00

Santa Margarida de Montbui * 3.515,92 * 3.275,52 * 12.020,24

Santa Margarida i Els Monjos * 18.439,05 * 20.557,86 * 22.400,00

Santa Maria d’Oló * 1.502,53 * 150,25 150,25

Santa Maria de Corcó * 2.554,30 2.554,30 3.155,00

Santa Maria de Palautordera 1.502,53 2.253,80 1.653,00

Santa Oliva 150,25 450,76

Santa Perpètua de Mogoda * 90.151,82 * 84.844,70 * 85.727,00

Sarrià de Ter 2.704,55 * 19.005,18 * 18.151,00

Sentmenat 13.374,54 * 22.431,32 * 20.040,00

Sils 631,06 901,52 1.228,56

Sitges * 24.942,00 * 24.040,48 * 24.050,00

Súria * 4.808,10 4.207,08 4.350,00

Tagamanent * 0,00 * 97,36

Talarn * 178,50

Tarragona * 108.182,18 * 201.770,31 * 313.260,12

Teià 1.502,53 * 9.351,75 * 5.705,00

Térmens 601,01

Terrades 120,20

Terrassa * 318.536,51 * 396.483,45 * 462.975,00

Tiana * 21.486,18 9.015,18 8.409,65

Tona * 2.854,81 * 3.455,82 * 3.906,58

Torà 150,25

Tordera 2.404,05 601,01 750,00

Torelló * 10.217,21 * 11.427,16 * 12.020,00

Torredembarra 601,01 750,00

Torrelavit * 150,25 * 480,81 * 601,01

Torrelles de Llobregat * 9.015,18 * 9.568,11 * 10.525,00

Torres de Segre 150,25 1.202,02

Torroella de Montgrí * 24.040,48 * 35.558,88 * 48.080,97

Tortellà * 0,00 * 150,25 * 150,00

Tortosa * 53.675,83 * 57.454,86 * 54.780,00
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Tossa de Mar * 4.507,59 * 2.223,74 * 4.375,00

Ulldecona 2.578,81 2.331,33 2.628,43

Vacarisses * 18.631,38 150,25

Vallfogona de Ripollès * 231,29 231,29

Vallirana 1.202,02

Vallromanes * 0,00 901,52

Valls * 30.050,61 * 30.050,61 * 33.055,66

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant * 0,00 300,51 550,00

Vic * 63.707,28 * 71.971,20 * 76.765,00

Vidreres 2.704,55 * 2.704,55 * 3.004,30

Vilabertran * 150,00

Vilablareix * 9.616,19 * 7.572,75

Viladecans * 125.010,52 * 150.510,24 * 150.253,00

Viladecavalls * 11.333,38 * 15.025,30

Vilafant * 1.953,29 * 3.582,03 * 3.582,03

Vilafranca del Penedès * 92.375,56 * 103.247,24 * 117.476,41

Vilajuïga 318,54 * 318,54 * 319,00

Vilamalla 400,00

Vilanova del Camí * 6.010,12 * 7.512,65 * 9.015,18

Vilanova i la Geltrú * 120.202,42 * 126.212,54 * 132.222,70

Vilaplana * 751,27 125,00

Vila-Seca 240,40 150,25 100,00

Vilassar de Mar * 12.921,76 * 18.991,98 * 24.200,00

Vilobí d’Onyar * 1.483,90 2.253,54

Vilobí del Penedès * 901,52 * 901,52 * 901,52

Vinebre 150,25

Xerta 1.923,24 2.073,49

Volum total de recursos dels ajuntaments per a cooperació i solidaritat
2000 2001 2002

10.573.190,95 11.694.797,12 12.703.944,10

Precisar que el volum de recursos resultant de la suma de la relació d’ajuntaments expo-
sats és lleugerament inferior a la quantitat real que els ajuntaments destinen a coopera-
ció al desenvolupament i solidaritat, ja que com s’ha apuntat anteriorment manquen
dades del ajuntaments que no han respost l’enquesta.

2.5.2 Anàlisi d’euros/habitant destinats a cooperació

L’objectiu d’aquest apartat és donar a conèixer els recursos per habitant que els ajun-
taments destinen a cooperació. L’anàlisi dels recursos per habitant destinats a coope-

76 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

AJUNTAMENT ANY 2000 ANY 2001 ANY 2002

pag 007-128  9/9/03  10:28  Página 76



ració s’ha fet prenent com a referència les dades del 2001, ja que és l’any del qual es
disposa de les dades completes. No obstant, també s’adjunten les dades referents al
2000 i 2002.

Els resultats apareixen expressats en una taula sobre la qual s’han de tenir en compte:
• que els ajuntaments estan ordenats de manera descendent, de major a menor, en

funció dels euros per habitant que destinen a cooperació l’any 2001.
• Els imports marcats amb * corresponen a les dades facilitades a través de les enques-

tes (imports totals). Els altres imports corresponen només a les aportacions que els
ajuntaments han fet a través del Fons Català de Cooperació.

Taula euros per habitant destinats pels ajuntaments cooperants
a cooperació i solidaritat – 2000, 2001 i 2002

AJUNTAMENT ANY 2000 ANY 2001 ANY 2002

Llavorsí * 11,19 * 12,03 * 10,47

Arbúcies * 7,78 * 9,80 * 11,71

Riudarenes * 3,66 * 8,72 * 8,91

Bigues i Riells 0,76 * 7,59 * 4,30

Castellbisbal * 5,85 * 7,27 * 8,02

L´Escala * 5,23 * 6,81 * 8,88

Orís * 3,80 * 6,23 * 6,06

Lleida * 5,89 * 5,69 * 5,09

Palafrugell * 5,21 * 5,55 * 5,90

Sarrià de Ter 0,89 * 5,13 * 4,90

Sant Just Desvern * 4,54 * 5,08 * 5,15

Mediona * 7,92 5,00 2,76

Vilablareix * 4,73 * 3,72

La Fatarella * 3,92 * 4,55 2,12

Torroella de Montgrí * 3,00 * 4,31 * 5,83

Santa Perpètua de Mogoda * 4,94 * 4,14 * 4,19

Malgrat de Mar * 3,57 * 4,11 * 4,31

Santa Margarida i Els Monjos * 4,51 * 4,08 * 4,44

Caldes de Montbui * 3,80 * 3,99 * 4,14

Castellcir 0,00 * 3,90 * 5,14

Molins de Rei * 3,32 * 3,80 * 3,80

Sentmenat 2,55 * 3,79 * 3,38

Ribes de Freser * 2,58 * 3,65 * 3,65

Matadepera * 2,98 * 3,59 * 3,68

La Llagosta 0,00 * 3,56 * 3,64

Barberà del Vallès * 2,67 * 3,55 * 4,19

Quart * 3,61 * 3,49 * 3,82
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Cornellà de Llobregat * 3,44 * 2,37

Cambrils * 2,89 * 3,41 * 3,99

Montmeló 1,00 * 3,39 * 3,67

Les Preses 3,28 * 3,33 * 3,18

Les Cabanyes * 3,21 * 3,31 * 3,37

Vilafranca del Penedès * 3,06 * 3,30 * 3,76

Polinyà * 6,03 3,29 3,31

Sant Celoni * 2,98 * 3,29 * 4,78

La Granada * 2,65 * 3,28 * 3,57

Lliçà de Vall * 3,12 * 3,27 * 4,88

Mataró * 2,45 * 3,13 * 3,77

Olot * 2,81 * 3,13 * 3,21

Esterri de Cardós * 2,25 * 3,11 * 4,98

Castelldefels * 2,85 * 3,10 * 3,27

Sant Julià de Ramis 1,04 * 3,01 * 4,25

La Masó * 3,86 * 2,99 * 3,01

Girona * 2,44 * 2,98 * 3,09

Palau-Solità i Plegamans * 2,56 * 2,89 * 3,19

Sant Sadurní d’Anoia * 2,96 * 2,89 * 3,20

Cabrera de Mar * 1,33 2,87 2,87

Sant Feliu de Pallerols 2,87 2,84 3,04

Manresa * 2,21 * 2,82 * 3,46

Mollet del Vallès * 2,72 * 2,81 * 2,98

Altafulla * * 2,74 * 3,65

Montornès del Vallès * 1,16 * 2,74 * 4,02

Alpens * 2,39 * 2,73 * 3,24

Figueres * 2,82 * 2,71 * 3,09

Cardedeu * 2,47 * 2,68 * 2,91

Argentona * 3,35 2,65 2,57

Viladecans * 2,20 * 2,65 * 2,64

Sant Feliu de Llobregat * 2,03 * 2,64 * 2,55

Porqueres 2,12 * 2,62 * 2,92

Calella * 2,72 * 2,60 * 3,83

Reus * 2,36 * 2,58 * 2,78

La Seu d’Urgell * 2,21 * 2,57 * 2,99

Torrelles de Llobregat * 2,40 * 2,55 * 2,80

Santa Eulàlia de Ronçana * 2,53 * 2,43 * 2,79

Barcelona * 2,14 * 2,41 * 2,62

Sant Boi de Llobregat * 2,30 * 2,41 * 3,77

Banyoles * 2,00 * 2,39 * 2,52

Blanes * 2,20 * 2,37 * 2,79

Igualada * 2,20 * 2,36 * 2,69
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Sant Agustí de Lluçanès * 2,30 2,35 2,62

Vilanova i la Geltrú * 2,27 * 2,33 * 2,44

Rubí * 2,27 * 2,31 * 2,23

La Roca del Vallès * 2,16 * 2,29 * 3,49

Terrassa * 1,87 * 2,28 * 2,66

Esplugues de Llobregat * 2,06 * 2,25 * 2,34

Montcada i Reixac * 2,10 * 2,23 * 2,78

Lliçà d’Amunt * 2,35 * 2,21 * 2,26

Martorell * 2,40 * 2,21 * 2,21

Vic * 2,10 * 2,20 * 2,35

Sant Andreu Salou 1,03 2,19 2,19

Gavà * 1,80 * 2,17 * 2,30

La Bisbal d’Empordà * 1,50 * 2,14 * 2,21

El Bruc 2,26 2,09 2,92

Peralada 0,52 * 2,09 * 2,20

Pineda de Mar * 2,10 * 2,09 * 2,14

Roquetes * 1,63 * 2,07 * 2,20

Sant Vicenç dels Horts * 1,98 * 2,07 * 2,19

Borredà 2,55 2,05 3,11

Cerdanyola del Vallès * 0,85 * 2,02 * 2,02

Montbrió del Camp * 1,58 2,01 2,42

Tortosa * 1,81 * 1,99 * 1,89

Sant Pere de Ribes * 1,36 * 1,95 * 2,24

Banyeres del Penedès 2,27 1,90 1,13

L´Hospitalet * 1,59 * 1,88 * 1,89

Balenyà * 2,61 1,87

Castellar del Vallès * 1,84 * 1,87 * 2,44

Campdevànol * 1,64 1,82 2,25

Santa Coloma de Gramenet * 1,58 * 1,80 * 1,86

Tarragona * 0,96 * 1,78 * 2,77

Viladecavalls * 1,78 * 2,35

Lloret de Mar * 0,55 * 1,77 * 1,92

Begur * 1,74 * 1,74 * 1,73

Teià 0,32 * 1,72 * 1,05

Xerta 1,58 1,71

Badalona * 1,28 * 1,69 * 1,59

Sant Adrià de Besòs 0,68 * 1,69 * 1,75

Camprodon * 4,41 1,67 0,07

Centelles * 1,65 * 1,65

Cassà de la Selva * 2,33 1,64 1,03

Ripollet 0,68 * 1,64 * 1,80

Mura * * 1,63 * 1,67
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El Brull * 0,75 1,62 2,69

La Garriga * 2,06 1,57 0,87

El Prat de Llobregat * 3,22 * 1,56 0,22

La Secuita * 1,05 * 1,56 * 2,17

Sant Cugat del Vallès * 2,18 * 1,52 * 3,73

Valls * 1,46 * 1,49 * 1,63

Tiana * 3,64 1,48 1,38

Conca de Dalt * 0,71 * 1,42 * 1,42

Les Llosses * 1,41 1,42 1,42

Sant Llorenç Savall * 1,23 1,40 1,29

Canet de Mar * 0,06 * 1,39 * 2,79

Navarcles * 0,86 * 1,35 * 1,35

Vilaplana * 1,34 0,22

Fontcoberta * 1,33 * 1,53

Moià * 1,91 1,31 0,10

La Cellera de Ter * 2,13 1,29 0,38

Sant Julià de Cerdanyola 1,27 0,42

Sitges * 1,22 * 1,21 * 1,21

Manlleu * 0,86 * 1,18 * 1,26

Santa Maria de Corcó * 1,25 1,18 1,46

Cabrils 0,00 * 1,15 * 0,23

Lluçà * 0,00 * 1,13 * 2,25

Santa Eugènia de Berga * 0,98 * 1,13 * 1,01

Les Borges Blanques 0,81 1,11

Vallfogona de Ripollès * 1,01 1,11

Alella 0,31 * 1,10 * 1,99

Roda de Ter * 1,15 1,10 1,04

Vilassar de Mar * 0,74 * 1,09 * 1,39

Cornellà del Terri * 0,95 1,02 1,29

El Molar * 1,46 1,02 0,51

Premià de Dalt * 1,06 * 1,02 * 3,96

Sant Llorenç d’Hortons * 1,07 1,01 1,01

Vilobí del Penedès * 1,02 * 0,98 * 0,98

Besalú * 1,50 * 0,96 * 0,89

Castellterçol * 1,33 0,96 0,96

Riudellots de la Selva 0,95

Torelló * 0,85 * 0,93 * 0,98

Sant Joan les Fonts * 0,87 * 0,92 * 0,94

Pallejà * 0,40 * 0,91 * 0,86

Sant Esteve de Palautordera * 0,23 0,87 0,32

Llimiana 0,85

Salou * 1,18 * 0,85 * 0,93
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Vilafant * 0,43 * 0,83 * 0,83

Massanes * 0,52 * 0,80 0,80

Abrera * 3,26 0,78 1,48

Sant Pol de Mar * 1,02 0,77 0,57

Regencós 0,75

Vilanova del Camí * 0,58 * 0,74 * 0,88

Canyelles 0,70

Flaçà * 0,53 * 0,70 * 0,70

Granollers 0,78 0,70 0,83

Súria * 0,76 0,70 0,72

Santa Coloma de Cervelló * 1,21 0,67 0,32

Sant Gregori * 3,22 0,66 0,18

Vilobí d’Onyar * 0,66 1,00

Torres de Segre 0,08 0,65

Bescanó 0,64 0,14

Aiguafreda * 0,63 * 0,63 * 0,63

Montellà i Martinet * 0,62 0,74

Riells i Viabrea * 0,40 * 0,62 * 0,40

El Vendrell * 0,72 * 0,61 * 0,68

Sant Bartomeu del Grau * 0,51 * 0,61 * 0,61

Nalec 0,60

Montgat * 0,56 * 0,58 * 0,58

Vallromanes * 0,00 0,58

Olesa de Bonesvalls 0,57 0,40

Premià de Mar * 0,45 * 0,57 * 0,51

Terrades 0,57

Tona * 0,48 * 0,57 * 0,64

Vidreres 0,66 * 0,54 * 0,60

Breda * 0,53 0,53

Esparreguera 0,50 0,53 0,55

Les Masies de Voltregà * 0,64 * 0,52 * 0,63

Mont-Ras * 0,73 * 0,52 * 1,08

Roses * 1,09 * 0,52 * 0,56

Arenys de Munt * 0,36 * 0,51 * 0,51

Sant Vicenç de Montalt 0,47 0,51 0,30

Tossa de Mar * 1,06 * 0,51 * 1,00

Sant Feliu de Codines * 0,54 * 0,48 * 0,53

Castellfollit de la Roca * 0,30 * 0,47 * 0,47

L´Espluga de Francolí 0,33 0,47

El Catllar 0,46

Flix * 0,69 * 0,46 * 0,38

Riba-Roja d’Ebre 0,46
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Badia del Vallès * 1,01 0,45 0,29

Tagamanent * 0,00 * 0,45

Celrà 0,48 0,44 0,44

Torrelavit * 0,13 * 0,43 * 0,54

Les Franqueses del Vallès * 0,43 * 0,42 * 0,45

Térmens 0,42

Ulldecona 0,50 0,42 0,47

Masquefa * 3,18 0,41 0,59

Navata * 0,43 * 0,41 * 0,41

Alió * 0,00 * 0,40 0,40

Caldes d’Estrac 0,43 * 0,38 * 0,38

Artesa de Segre 0,59 * 0,37 * 0,24

Bellver de Cerdanya 0,37 0,38

Fogars de la Selva 0,52 0,37

Maià de Montcal 0,36 0,09

Santa Margarida de Montbui * 0,38 * 0,36 * 1,33

Santa Maria de Palautordera 0,28 0,35 0,26

Cubelles 0,00 * 0,33 * 1,64

La Vall d’En Bas * 0,35 * 0,33 * 1,19

Salt 0,34 0,33 0,05

Vinebre 0,33

Portbou * 0,32 0,11

Santa Coloma de Farners 0,36 0,32 0,41

Vilajuïga 0,37 * 0,32 * 0,32

Corbera de Llobregat 0,08 0,31 0,38

Colomers 0,30 0,32

Sant Feliu de Guíxols 0,52 0,30 0,73

Fortià 0,29 0,29

La Jonquera 0,27 0,29 0,86

Pals 0,29

Cunit * 0,76 0,28 0,07

Sils 0,23 0,28 0,38

Berga * 0,09 * 0,27 * 0,29

Jafre * * 0,27 * 0,88

Sant Martí de Centelles * 0,13 * 0,27 0,17

Guardiola de Berguedà 0,44 0,26 0,16

Ripoll 0,25 0,26 0,23

La Sénia 0,18 0,25 0,48

Monistrol de Calders 0,25

Deltebre * 0,04 * 0,24 * 0,29

Palol de Revardit * 0,23 * 0,24 * 0,87

Llagostera 0,94 0,23 0,38
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Sant Vicenç de Castellet * 0,38 * 0,23 * 0,32

Cabra del Camp * 0,22

Creixell * 0,83 0,22 0,22

Sant Mateu de Bages * 0,30 * 0,22 0,22

Canovelles 0,00 * 0,21 * 2,71

Hostalric 0,21

La Torre de l’Espanyol 0,21

Tortellà * 0,00 * 0,21 * 0,21

Casserres 0,20

Riudecanyes 0,15 0,20 0,20

Santa Oliva 0,08 0,20

Anglès 0,06 0,19 0,16

Ascó * 0,09 0,19

Montferri 0,19

Castelló d’Empúries * 3,07 0,18 0,17

Fornells de la Selva * 0,00 * 0,18

Les 0,17 0,43

Sant Andreu de Llavaneres 0,21 0,17 0,17

Sant Iscle de Vallalta * 0,21 0,16 0,16

L´Ametlla del Vallès 0,13 0,15 0,07

Sant Jaume d’Enveja 0,15

Santa Maria d’Oló * 1,48 * 0,15 0,15

Sant Cebrià de Vallalta 0,32 0,14 0,42

Cercs * 0,50 0,13

El Morell * 0,13

Sant Martí de Llémena 0,08 0,13

Torà 0,13

Gironella * 0,12 0,12

Vallirana 0,12

La Pobla de Lillet * 0,10 0,11 0,11

La Pobla de Segur * 0,45 0,11 0,16

Alfarràs 0,10

Castellví de la Marca * 0,10 0,10

Agramunt * 0,09 * 0,20

Balaguer 0,09 0,02

Balsareny * 0,91 * 0,09 * 2,63

Calafell 0,12 0,09 0,04

Castell-Platja d’Aro * 7,11 0,09 0,11

Les Planes d’Hostoles 0,09 0,09

Sallent * 1,38 0,09

Alcover 0,08

L´Arboç * 0,08
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Llançà 0,02 0,08 0,04

Navàs * 0,16 * 0,08 * 0,11

Sant Joan de les Abadesses * 1,14 * 0,08 * 0,55

Alcanar * 0,86 0,07 0,09

Arenys de Mar 0,13 0,07 0,27

La Pobla de Mafumet 0,18 0,07 0,05

Sant Salvador de Guardiola * 0,07 0,07

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant * 0,00 0,07 0,13

Cervera 0,06

Darnius * 0,06

Parets del Vallès * 3,20 0,06 0,07

Tordera 0,27 0,06 0,07

Móra la Nova 0,05

Palafolls 0,52 0,05 0,13

Torredembarra 0,05 0,07

Vacarisses * 6,21 0,05

El Masnou 0,19 0,04

Mont-Roig del Camp 0,04

Amposta * 0,02

Cervelló * 0,01 0,01

Vila-Seca 0,02 0,01 0,01

Santa Cristina d’Aro 0,00 * 0,00 * 0,31

El Pla de Santa Maria 0,09 0,00 0,09

Aiguamúrcia * 0,23

Argelaguer 0,76

Avinyonet del Penedès 0,38 0,38

Bell-Lloc d’Urgell * 0,51

Bellpuig 0,45

Castellbell i El Vilar 0,02

Castellvell del Camp * 0,35

Els Hostalets de Pierola * 2,58

Font-Rubí 0,02

Gavet de la Conca 0,45

Gelida 1,63

La Vall de Boí * 4,30

Linyola * 0,60

Martorelles 0,06

Montblanc 0,12

Olèrdola * 3,19

Oliana 0,08

Perafita 0,08

Prats de Lluçanès 0,11
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Puigpelat * 1,24

Sabadell * 1,88 0,03

Sagàs 0,39

Sant Feliu Sasserra * 1,45

Sant Fost de Camp Sentelles * 6,32

Sant Quirze Safaja 0,21 0,72

Sant Vicenç de Torelló * 0,50

Talarn * 5,05

Vilabertran * 0,19

Vilamalla 0,45

2.5.3 Anàlisi del percentatge de recursos propris destinat a cooperació

L’objectiu d’aquesta anàlisi és conèixer el percentatge destinat a cooperació sobre els
ingressos propis municipals dels ajuntaments que han destinat recursos a cooperació
durant els anys 2000, 2001 i 2002.

Consideracions metodològiques

El percentatge destinat a cooperació sobre els ingressos propis municipals es calcula:
Total de recursos destinats a cooperació any 1 / Ingressos propis municipals any 1

Com s’ha calculat el percentatge en la taula següent?

Càlcul del Fons: càlcul a partir dels ingressos propis considerant els capítols indicats a la taula
que vàrem incloure a l’enquesta (la taula s’inclou a l’annex C).

Per garantir la fiabilitat de les dades que fan referència als ingressos propis i poder-les comparar,
l’enquesta facilitava una llista en la qual es proposaven uns criteris unitaris per al càlcul dels
ingressos propis municipals.

En aquest sentit segons l’article realitzat per Joaquim Solé i Vilanova, Catedràtic de Finances
Públiques de la Universitat de Barcelona7, a efectes de l’aportació del 0,7%, cal considerar ingressos
propis tots els impostos directes (cap. 1), els impostos indirectes (cap. 2), les taxes i preus (cap. 3) i
els ingressos patrimonials (cap. 5) del pressupost consolidat d’ingressos, excepte les contribucions
especials (art. 36), les quotes d’urbanització (conc. 396), els reintegraments i altres ingressos (art.
38) i les taxes o preus per transport urbà i per abastament d’aigua a domicili (part de l’art. 34).
(La justificació tècnica ampliada s’inclou a l’annex C).
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Càlcul de l’Ajuntament: percentatge declarat per l’ajuntament referent a l’any 2000, 2001 i
2002. L’enquesta demanava el percentatge destinat a cooperació, de l’any 2000, 2001 i 2002. 

Com apareixen expressats els resultats?

Els resultats apareixen ordenats de forma descendent en funció de la setena columna (càlcul rea-
litzat per l’ajuntament l’any 2002). És a dir, primer apareixeran els ajuntaments que destinen
major percentatge a cooperació, i en darrer lloc els que hi destinen un percentatge menor. Hi
ha ajuntaments que han assolit el 0,7% però que no han adjuntat la dada del percentatge des-
tinat a cooperació l’any 2002, és per aquest motiu que els trobem al final de la taula.

Taula assoliment 0,7% i percentatge destinat a cooperació
sobre ingressos propis municipals dels ajuntaments cooperants

2000,2001 i 2002

AJUNTAMENT 2000 2001 2002 ASSOL. ANY 

Fons Ajunt. Fons Ajunt. Fons Ajunt. 0,7% ASSOL.

Arbúcies 2,20 2,10 * 2,20 * 2,10 Sí 1987

Orís 0,97 0,97 1,73 1,73 1,57 1,57 Sí 2000

Esterri de Cardós * 0,70 2,37 2,37 2,14 1,34 Sí 1994

Riudarenes 0,80 0,90 1,31 1,31 1,29 1,29 Sí 1998

Sarrià de Ter * * 0,88 0,88 1,30 1,20 Sí 2001

Sant Boi de Llobregat 0,81 0,81 0,70 0,70 1,06 1,06 Sí 1998

Llavorsí 0,98 0,80 1,27 1,29 1,06 1,03 Sí 1994

Castellbisbal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sí 1995

Molins de Rei 1,00 1,00 1,07 1,00 1,00 1,00 Sí 1999

Santa Perpètua de Mogoda 0,78 1,00 * 1,00 * 1,00 Sí 1997

Lleida 1,28 1,28 1,22 1,22 0,98 0,98 Sí 1995

Les Cabanyes * 0,70 1,12 1,10 1,02 0,97 Sí 1997

Terrassa 0,80 0,80 0,90 0,90 0,95 0,95 Sí 1996

Vilafranca del Penedès 0,80 0,82 0,75 0,74 0,93 0,92 Sí 1999

Barberà del Vallès 0,59 0,70 0,85 0,82 0,90 0,90 Sí 1998

Bigues i Riells * * 1,67 1,67 0,90 0,90 Sí 2000

Manresa * 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 Sí 1998

Mataró 0,70 0,70 0,83 0,80 0,95 0,90 Sí 1997

Vilablareix 1,18 1,10 0,91 0,90 Sí 2001

Malgrat de Mar 0,82 0,80 0,88 0,87 0,84 0,84 Sí 1999

Caldes de Montbui 0,90 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 Sí 2000

Blanes 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Sí 1996

Sant Just Desvern 0,79 0,75 0,75 0,76 0,80 0,80 Sí 1997

Santa Margarida i els Monjos 0,80 0,80 * 0,80 * 0,80 Sí 1998
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Cardedeu 0,74 0,74 0,74 0,74 0,76 0,76 Sí 1998

Olot 0,80 0,70 0,81 0,81 0,76 0,76 Sí 2000

Canovelles * * 0,06 0,06 0,75 0,75 Sí 2002

Castellar del Vallès 0,70 0,70 * 0,70 * 0,75 Sí 1997

Premià de Dalt 0,21 0,20 0,20 0,19 0,74 0,74 Sí 2002

Igualada 0,46 0,70 0,70 0,70 0,72 0,72 Sí 2000

Alpens 0,70 0,70 * 0,70 * 0,70 Sí 1997

Balsareny 0,30 0,30 0,03 0,03 0,70 0,70 Sí 2002

Castellcir 0,70 0,70 0,70 0,70 Sí 2001

Castelldefels 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Sí 1995

Cornellà de Llobregat * * 1,06 1,06 0,54 0,70 Sí 1999

Esplugues de Llobregat 0,70 0,70 * 0,70 * 0,70 Sí 2000

Flix * * * 0,70 * 0,70 Sí 2001

Gavà * 0,70 * 0,70 * 0,70 Sí 1995

Girona 0,65 0,70 0,73 0,70 0,70 0,70 Sí 1999

L´Hospitalet 0,71 0,70 * 0,70 * 0,70 Sí 1999

La Fatarella 0,75 0,70 0,69 0,70 * 0,70 Sí 1995

La Granada * 0,60 * 0,70 * 0,70 Sí 2001

La Llagosta * * * 0,70 * 0,70 Sí 2001

La Masó * 0,70 1,05 0,70 1,22 0,70 Sí 2001

La Roca del Vallès 0,48 0,34 0,44 0,45 0,68 0,70 Sí 2002

La Seu d´Urgell 0,45 0,70 0,52 0,70 0,54 0,70 Sí 1999

Matadepera 0,54 0,63 0,73 0,70 0,70 0,70 Sí 2001

Mollet del Vallès 0,70 0,70 * 0,70 * 0,70 Sí 1996

Montmeló * * * 0,70 * 0,70 Sí 2001

Palafrugell 0,80 0,80 0,69 0,70 0,80 0,70 Sí 2000

Palau-Solità i Plegamans 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Sí 1997

Porqueres * * 0,70 0,70 * 0,70 Sí 1999

Reus * 0,70 * 0,70 * 0,70 Sí 2000

Ribes de Freser 0,89 0,89 * 0,70 * 0,70 Sí 1999

Roquetes 0,40 0,40 0,69 0,70 0,70 0,70 Sí 2001

Sant Celoni 0,76 0,75 0,76 0,84 0,70 0,70 Sí 1997

Sant Julià de Ramis * * 0,58 0,70 0,71 0,70 Sí 2000

Sant Sadurní d´Anoia 0,70 0,70 0,72 0,70 0,70 0,70 Sí 1999

Sant Vicenç dels Horts 0,60 0,60 * 0,60 * 0,70 Sí 2002

Santa Coloma de Gramenet 0,80 0,80 * 0,70 * 0,70 Sí 1998

Santa Eulàlia de Ronçana 0,70 0,70 * 0,70 * 0,70 Sí 2000

Tarragona * 0,30 * 0,50 * 0,70 Sí 2002

Torroella de Montgrí 0,44 0,40 * 0,53 * 0,70 Sí 2002

Tortosa 0,70 0,70 0,71 0,70 0,70 0,70 Sí 2000

Vic 0,80 0,70 0,69 0,70 0,66 0,70 Sí 1999

Viladecavalls 0,60 0,60 0,70 0,70 Sí 2002
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Vilanova i la Geltrú * 0,70 * 0,70 * 0,70 Sí 1999

Sentmenat * * 0,80 0,85 0,67 0,68 No

Les Preses * * 0,82 0,82 0,67 0,66 Sí 1999

Viladecans * 0,70 0,68 0,65 0,63 0,63 Sí 1999

La Secuita 0,37 0,37 0,45 0,53 0,62 0,62 No

Lluçà 0 * 0,35 0,35 0,62 0,61 No

Montornès del Vallès 0,22 0,20 * 0,46 * 0,61 No

Calella * 0,40 * 0,40 * 0,60 Compromís 2003

Lliçà de Vall 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,60 Compromís 2003

Sant Pere de Ribes 0,51 0,70 0,57 0,57 0,60 0,60 Sí 1998

Canet de Mar * * 0,29 0,29 0,58 0,58 Compromís 2003

Montcada i Reixac 0,51 0,50 0,50 0,50 0,58 0,58 No

Santa Margarida de Motbui 0,20 0,20 0,17 0,18 0,58 0,58 Compromís 2003

Centelles 0,58 0,57 0,53 0,53 No

Ripollet * * 0,51 0,51 0,52 0,52 No

Banyoles * * 0,49 0,49 0,50 0,51 No

Altafulla * 0,30 * 0,50 No

Cambrils * 0,41 0,45 0,45 0,49 0,50 No

Figueres 0,62 0,62 * 0,50 * 0,50 No

Rubí * 0,55 0,55 0,54 0,50 0,50 Compromís n/c

Badalona * * 0,48 0,48 0,48 0,48 Compromís 2007

Pineda de Mar * 0,60 0,44 0,45 0,48 0,48 No

Valls 0,39 0,38 0,47 0,47 0,46 0,47 Compromís 2005

L´Escala * 0,45 0,38 0,38 0,46 0,46 Compromís 2004

La Bisbal d´Empordà 0,47 0,47 0,45 0,39 * 0,46 Compromís 2003

Sant Adrià de Besòs * * 0,44 0,44 0,45 0,44 No

Alella * * 0,25 0,25 * 0,41 No

Conca de Dalt 0,73 0,70 * 0,40 * 0,41 Sí 1998

Mura 0,49 0,49 0,41 0,41 No

Cerdanyola del Vallès * 0,70 0,44 0,44 0,41 0,40 Sí 1999

La Vall d´en Bas * * 0,12 0,40 0,40 0,40 No

Lliçà d´Amunt 0,48 0,48 0,46 0,41 0,39 0,39 No

Jafre 0,07 0,17 0,37 0,37 No

Manlleu 0,22 0,24 0,30 0,27 0,34 0,34 No

Vilassar de Mar 0,19 0,20 * 0,25 * 0,32 No

Aiguafreda 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 No

Besalú 0,47 0,50 0,33 0,33 0,28 0,30 No

Navarcles * * 0,33 0,33 0,30 0,30 No

Peralada * * 0,31 0,32 0,30 0,29 No

Torelló 0,27 0,27 0,29 0,29 0,29 0,29 No

Fontcoberta 0,32 0,22 0,43 0,22 No

Santa Eugènia de Berga * 0,10 * 0,16 * 0,22 No
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Vilobí del Penedès * 0,17 0,25 0,25 0,21 0,21 No

Teià * * 0,35 0,34 0,19 0,20 No

Vilafant * * * 0,20 * 0,20 No

Les Masies de Voltregà * * 0,20 0,20 0,19 0,19 No

Roses 0,11 0,11 0,05 0,14 0,06 0,19 No

Palol de Revardit 0,06 * 0,05 0,05 0,18 0,18 No

Sant Joan les Fonts * * 0,20 0,20 0,18 0,18 No

Tona * 0,14 0,13 0,13 0,17 0,17 No

Sant Feliu de Codines 0,18 0,18 * 0,16 * 0,16 No

Lloret de Mar 0,05 * 0,14 0,14 0,15 0,15 No

Montgat * * 0,16 0,16 0,15 0,15 No

Sant Bartomeu del Grau 0,14 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 No

Begur * * 0,14 0,14 0,14 0,14 No

Sant Joan de les Abadesses * 0,27 * 0,02 * 0,14 No

Torrelavit * * 0,12 0,12 0,14 0,14 No

Artesa de Segre * * 0,21 0,20 0,12 0,12 No

Flaçà * * * 0,14 * 0,12 No

Les Franqueses del Vallès 0,11 0,06 0,13 0,13 0,11 0,11 No

Castellfollit de la Roca * * * 0,15 * 0,10 Compromís n/c

Cubelles * * 0,04 0,04 0,22 0,10 No

El Vendrell 0,15 0,15 0,10 0,10 0,09 0,10 No

Riells i Viabrea 0,12 0,12 0,18 0,11 0,10 0,10 No

Sant Vicenç de Castellet 0,13 0,11 0,08 0,10 0,09 0,10 No

Sitges 0,15 0,15 0,11 0,11 0,10 0,10 No

Arenys de Munt 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 No

Premià de Mar * 0,13 0,10 0,07 0,09 0,09 No

Salou * 0,10 0,07 0,08 0,08 0,08 No

Vidreres * * 0,11 0,10 0,11 0,07 No

Berga * * * 0,06 * 0,06 No

Tossa de Mar * * 0,03 0,03 0,06 0,06 No

Deltebre 0,01 0,01 0,08 0,08 0,05 0,05 No

Agramunt 0,03 0,03 0,04 0,04 No

Cabrils * * 0,20 0,20 0,04 0,04 No

Navàs 0,06 0,06 0,03 0,03 0,04 0,04 No

Caldes d´Estrac * * 0,04 0,03 0,04 0,03 No

Abrera * * * * * * No

Alcanar * * * * * * No

Alió * * * * No

Argentona 0,84 0,84 * * * * Sí 1999

Badia del Vallès * 0,70 * * * * Sí 1996

Balenyà 1,00 1,00 * * * * Sí 1992

Barcelona * * 0,64 0,72 * * Sí 2001

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 89

AJUNTAMENT 2000 2001 2002 ASSOL. ANY 
Fons Ajunt. Fons Ajunt. Fons Ajunt. 0,7% ASSOL.

pag 007-128  9/9/03  10:28  Página 89



Breda * * * * * * No

Calldetenes 0 *

Campdevànol 0,70 0,70 * * * * Sí 1995

Camprodon * 0,70 * * * * Sí 2000

Cassà de la Selva 0,70 0,70 * * * * Sí 2000

Castelló d´Empúries * 0,20 * * * * Compromís 2003

Castell-Platja d´Aro * 0,70 * * * * Sí 2000

Castellterçol 0,31 0,30 * * * * No

Castellvell del Camp * 0,12

Cercs * * * * * * No

Creixell * * * * * * No

Cunit * * * * * * No

El Brull 0 0,30 * * * * No

El Molar * * * * * * No

El Prat de Llobregat * 0,70 * * * * Sí 1997

Fornells de la Selva * * 0,04 0,07 * * No

Gironella * * * * * * No

La Cellera de Ter 0,55 0,60 * * * * No

La Garriga 0,48 0,50 * * * * No

La Pobla de Segur 0,15 0,15 * * * * No

La Vall de Boí 0,70 0,70

Les Llosses * 0,30 * * * * No

Les Masies de Roda 0 *

Linyola 0,17 0,17

Martorell * 0,70 * * * * Sí 1999

Masquefa 0,58 0,60 * * * * No

Massanes * * 0,14 0,14 0,18 * No

Mediona 0,76 0,76 * * * * Sí 2000

Moià 0,50 0,50 * * * * No

Montbrió del Camp * 0,70 * * * * Sí 2000

Mont-Ras * * 0,13 0,16 * * No

Navata * * * * * * No

Olèrdola 0,49 0,40

Pallejà * * 0,20 0,20 0,17 * No

Parets del Vallès 0,74 0,70 * * * * Sí 1999

Polinyà * 0,70 * * * * Sí 1996

Puigpelat No

Quart 2,32 2,32 0,92 0,96 * * Sí 1998

Roda de Ter * 0,70 * * * * Sí 1996

Sabadell * 0,70 * * * * Sí 1995

Sallent 0,26 0,26 * * * * No

Sant Agustí de Lluçanès * 0,50 * * * * No
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Sant Cugat del Vallès * 0,70 * * * * Sí 1998

Sant Esteve de Palautordera * * * * * * No

Sant Feliu de Llobregat * 0,70 * * * * Sí 1995

Sant Feliu Sasserra No

Sant Fost de Campsentelles 0,56 1,00

Sant Gregori * * * * * * No

Sant Iscle de Vallalta * * * * * * No

Sant Llorenç d´Hortons * * * * * * No

Sant Llorenç Savall * * * * * * No

Sant Martí de Centelles * * * * * * No

Sant Mateu de Bages * * * * * * No

Sant Pol de Mar 0,20 0,10 * * * * No

Sant Vicenç de Torelló * 0,11

Santa Coloma de Cervelló * 0,20 * * * * No

Santa Cristina d´Aro * * * * No

Santa Maria d´Oló 0,88 0,88 * * * * Sí 1996

Santa Maria de Corcó 0,37 0,37 * * * * No

Súria 0,28 0,30 * * * * No

Tagamanent 0 * 0,04 0,04 * * No

Talarn 1,76 1,76

Tiana 1,00 1,00 * * * * Sí 1999

Torrelles de Llobregat * * * * * * No

Tortellà 0 * * * * * No

Vacarisses * 0,70 * * * * Sí 1999

Vallfogona de Ripollès * 0,30 * * * * No

Vallromanes 0 * * * * * No

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 0 * * * * * No

Vilajuïga * * * * * * No

Vilanova del Camí 0,17 0,17 * * * * No

Vilaplana 0,50 0,50 * * No

* No disposem de les dades 

En general es pot afirmar que les dades del Càlcul del Fons Català i del Càlcul de l’Ajuntament són glo-

balment coincidents, tot i que la incorporació d’aquest nou criteri d’ingressos propis pot haver com-

portat dificultats de càlcul que afecten petites dècimes, tant a l’alça com a la baixa. La publicació d’a-

questes dades comparatives no es fa per posar en evidència aquestes diferències (que no són rellevants)

sinó per afirmar la veracitat i el contrast de les fonts seguint diferents enfocaments.
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3. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DES DELS ENS
SUPRAMUNICIPALS DE CATALUNYA

A l’Estat espanyol conviuen tres nivells d’administració pública: el central, l’autonòmic
i el local. Amb l’objectiu de conèixer la realitat de la cooperació local catalana amb els
països del sud en aquest estudi s’han considerat tots els nivells de l’administració local.

Dins del nivell de l’administració local, l’àmbit territorial d’actuació de la Diputació és la
província, l’àmbit territorial de la Mancomunitat és l’àrea metropolitana, l’àmbit territorial
del Consell Comarcal és la comarca i l’àmbit territorial de l’Ajuntament és el municipi.

L’informe següent pretén descriure com es tracta la cooperació al desenvolupament des
dels diferents ens supramunicipals existents a Catalunya.

Aquest apartat fa referència als consells comarcals i a les diputacions dels quals tenim infor-
mació. També inclourà les dades de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (MMAMB). S’envià l’enquesta a les 4 diputacions, als 41 con-
sells comarcals i a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Quant a consells comarcals

Quant a diputacions

Quant a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Han enviat l’enquesta complimentada.
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Han respost l’enquesta

Dades del Fons Català

No disposem d’información

22
10

9

Han respost l’enquesta

No disposem d’informació

4
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3.1 CONSELLS COMARCALS

L’enquesta fou enviada als 41 consells comarcals de Catalunya.

Han complimentat l’enquesta 9 consells comarcals i de 10 disposem de les dades dels
projectes que han finançat a través del Fons Català els anys 2000,2001 i/o 2002. El
nivell de resposta mostra que la cooperació al desenvolupament des de l’àmbit comar-
cal encara no és una pràctica assumida i normalitzada.

Han destinat recursos a cooperació els anys 2000 i/o 2001 i/o 2002

Tenint en compte que no s’ha obtingut resposta de més consells comarcals s’ha consi-
derat oportú d’elaborar un document descriptiu dels que han complimentat l’enquesta
i d’adjuntar els projectes d’aquells consells comarcals que no l’han resposta però que
han vehiculat una aportació a través del Fons Català. (En ambdós casos els projectes rea-
litzats l’any 2001 s’inclouen en l’annex A).

Es presenta una fitxa descriptiva dels consells comarcals dels quals tenim informació.
L’objectiu d’aquest document és conèixer a partir de casos concrets com es coopera des
de l’àmbit comarcal, per tant no s’extrapolaran els resultats ni es farà una anàlisi gene-
ral de la cooperació comarcal, sinó que s’exposaran les pràctiques de cooperació dels
consells comarcals dels quals disposem de la informació.

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

DADES DESCRIPTIVES
Habitants de la comarca: 101.000
Heu destinat recursos a cooperació i solidaritat durant el 2000 i/o 2001 i/o 2002?  SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: n/c

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació.
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Fan cooperació

No fan cooperació

No disposem d’información
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4

15
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DADES ECONÒMIQUES
2001 2002

Pressupost total 13.010.586,74 12.668.800,00

Participació provinent del Fons de cooperació local de Catalunya 697.174,04 712.199,00

Recursos destinats a cooperació 6.010,12 12.020,00

• 0,7% A COOPERACIÓ: no l’han assolit. L’any 2001 han destinat el 0,23% i el 2002 el 0,4%.
• CÀLCUL DEL 0,7%: realitzen el càlcul sobre el capítol III i IV.

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Recursos destinats a cada línia: l’any 2001 han destinat tota la partida a projectes de
cooperació al desenvolupament, els altres anys n/c
Selecció de projectes: es realitza la selecció en el marc d’una convocatòria pública
Anàlisi tècnica: n/c
Criteris de selecció: sí, no els adjunten
Seguiment: n/c
Avaluació posterior dels projectes: n/c
Acció institucional: n/c
Mecanismes de difusió: n/c

TEIXIT ORGANITZATIU
ONG d’àmbit comarcal: n/c

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

DADES DESCRIPTIVES
Habitants de la comarca: 80.698
Heu destinat recursos a cooperació i solidaritat durant el 2000 i/o 2001 i/o 2002?   SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: els temes de cooperació es duen a terme des del Dep. de
Benestar Social.

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació.

DADES ECONÒMIQUES
2001 2002

Pressupost total 5.286.091,95 5.238.541,21

Participació provinent del Fons de cooperació local de Catalunya 577.743,13 589.326,39

Recursos destinats a cooperació 3.591,05 1.502,00
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• 0,7% A COOPERACIÓ: manifesten haver assolit el 0,7% l’any 1999 i manifesten que en aquests
tres anys també destinen el 0,7%.

• CÀLCUL DEL 0,7%: n/c

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Recursos destinats a cada línia: l’any 2001 han destinat el 83% dels recursos a projec-
tes de cooperació i la resta a sensibilització. 
Selecció de projectes: n/c
Anàlisi tècnica: n/c 
Criteris de selecció: n/c
Seguiment: n/c 
Avaluació posterior dels projectes: n/c
Acció institucional: han realitzat dues mocions al ple en relació a temes de cooperació
i solidaritat durant el 2000-2001.
Mecanismes de difusió: n/c

TEIXIT ORGANITZATIU
ONG d’àmbit comarcal: no hi ha ONG d’àmbit comarcal

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

DADES DESCRIPTIVES
Habitants de la comarca: 127.040
Heu destinat recursos a cooperació i solidaritat durant el 2000 i/o 2001 i/o 2002?   SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: els temes de cooperació es duen a terme des de la
Conselleria de Benestar Social, a l’àrea de benestar social. No tenen tècnics específics
per a cooperació

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació.

DADES ECONÒMIQUES
2000 2001 2002

Pressupost total - 9.839.622,63 12.950.863,19

Participació provinent del Fons - 614.740,72 635.669,06

de cooperació local de Catalunya

Recursos destinats a cooperació - 4.291,23 4.291,43

• 0,7% A COOPERACIÓ: no han assolit el 0,7% i no n’han definit l’any. L’any 2001 destinen el
0,05% a cooperació i el 2002 hi destinen el 0,04%.

• CÀLCUL DEL 0,7%: realitzen el càlcul sobre el capítol I i IV.
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POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Recursos destinats a cada línia: els tres últims anys han destinat els recursos a projec-
tes de cooperació al desenvolupament, defineixen prèviament el percentatge que es defi-
nirà a cada línia.
Selecció de projectes: seleccionen directament els projectes/entitats a les quals destina-
ran els recursos sense un convocatòria específica
Anàlisi tècnica: el consell de presidència realitza l’anàlisi tècnica del projectes amb un
previ informe de la cap de l’àrea. Els recursos destinats als projectes aprovats a la con-
vocatòria general del Fons, l’anàlisi el realitza el Fons.
Criteris de selecció: adopten criteris del Fons
Seguiment: el seguiment el realitzen les pròpies ONG. Els recursos destinats als pro-
jectes aprovats a la convocatòria general del Fons, els seguiment el realitza el Fons.
Avaluació posterior dels projectes: n/c
Acció institucional: han realitzat dues mocions al ple en relació a temes de cooperació
i solidaritat durant el 2000-2001.
Mecanismes de difusió: n/c

TEIXIT ORGANITZATIU
ONG d’àmbit comarcal: n/c

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÉS

DADES DESCRIPTIVES
Habitants de la comarca: 182.613
Heu destinat recursos a cooperació i solidaritat durant el 2000 i/o 2001 i/o 2002?   SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: els temes de cooperació es duen a terme des del Dep. de
Benestar Social.

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació.

DADES ECONÒMIQUES
2000 2001 2002

Pressupost total 5.733.757,16 7.958.369,70 7.798.279,88

Participació provinent del Fons 624.470,18 636.708,96 655.810,22

de cooperació local de Catalunya

Recursos destinats a cooperació 5.108,60 6.010,12 5.709,61

• 0,7% A COOPERACIÓ: manifesten haver assolit el 0,7% l’any 1999 i manifesten que en aquests
tres anys també destinen el 0,7%.

• CÀLCUL DEL 0,7%: realitzen el càlcul sobre el capítol IV: ingressos.
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POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Recursos destinats a cada línia: els tres últims anys han destinat els recursos a projec-
tes de cooperació al desenvolupament.
Selecció de projectes: realitzen una convocatòria anual que es publica al BOP per a les
entitats de la comarca que duen a terme activitats de cooperació al desenvolupament i
solidaritat.
Anàlisi tècnica: el consell comarcal realitza l’anàlisi tècnica del projectes.
Criteris de selecció: els criteris utilitzats són: el país, la finalitat, el grau de desenvolu-
pament, el sector, la contrapart, l’autogestió, els recursos i l’entorn.
Seguiment: el seguiment el realitzen les pròpies ONG. Consideren que la informació
que reben sobre com es duen a terme els projectes és insuficient.
Avaluació posterior dels projectes: no en realitzen per manca de recursos.
Acció institucional: han realitzat dues mocions al ple en relació a temes de cooperació
i solidaritat durant el 2000-2001.
Mecanismes de difusió: les accions i projectes de cooperació i solidaritat realitzats des
del Consell Comarcal es donen a conèixer amb notes i reportatges en els mitjants de
comunicació (ràdio i premsa).

TEIXIT ORGANITZATIU
ONG d’àmbit comarcal: no hi ha ONG d’àmbit comarcal
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Relació de les aportacions per a cooperació
i solidaritat dels Consells Comarcals (2000 i 2001 i 2002)

En la següent taula s’han marcat amb un punt (•) els consells comarcals que han con-
testat l’enquesta. D’aquests, 5 (Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Ebre, La Selva i
Tarragonès) han realitzat accions de cooperació i 4 diuen que no fan cooperació. Els
consells comarcals restants no han contestat l’enquesta, els imports que s’indiquen
corresponen a les aportacions que han fet per a projectes de cooperació o emergència a
través del Fons Català de Cooperació. Per tant, no podem assegurar, per manca de
dades, que aquesta sigui la quantitat total que aquests consells comarcals han destinat a
cooperació.

A l’última columna s’indica si el consell comarcal és soci del Fons Català de Cooperació.

Volum de recursos Soci

Consell Comarcal8 2000 2001 2002 Fons

Alt Camp 1.308,70 1.288,57 2.077,57 SÍ

• Alt Empordà 601,01* 6.010,12 12.020,00 SÍ

Alt Urgell 0* 601,01 601,01 Col.

• Alt Penedès 601,01* 4.759,17 1.502,00 SÍ

• Alta Ribagorça no destinen recursos a cooperació

• Barcelonès no destinen recursos a cooperació

• Baix Camp no destinen recursos a cooperació

• Baix Ebre 0 0 3.000,00

Baix Empordà 0 1.202,02 1.650,00 SÍ

Berguedà 901,52 601,01 1.050,00 SÍ

Garraf 601,01 601,01 996,00 SÍ

Maresme 3.005,06 2.404,05 3.750,00 SÍ

Montsià 150,25 0 0 Col.

Osona 0 0 750,00 SÍ

• La Selva 1.072,81* 4.291,23 4.291,23 SÍ

• Solsonès no destinen recursos a cooperació

• Tarragonès 8.414,17 6.010,12 5.709,61 Sí

Vallès Occidental 601,01 12.621,25 5.409,00 SÍ

Vallès Oriental 2.152,30 1.803,04 1.555,58 SÍ

TOTAL 19.408,85 42.192,60 44.362,00

* només dades Fons
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3.2 DIPUTACIONS

L’enquesta fou enviada a les 4 diputacions provincials. Han complimentat l’enquesta les 4.

S’ha elaborat un document descriptiu de cada diputació. (Els projectes realitzats l’any
2001 s’inclouen en un annex).

L’objectiu d’aquest document és exposar casos concrets de com es coopera des de l’àm-
bit provincial; per tant no farà una anàlisi general de la cooperació des de les diputa-
cions.

Relació de les aportacions per a cooperació i solidaritat de les Diputacions
(2000, 2001 i 2002)

Volum de recursos Soci

Diputacions 2000 2001 2002 Fons

Barcelona 2.828.436,23 3.021.710,94 3.165.747,42 SÍ

Girona 120.202,42 120.202,42 150.253,03 SÍ

Lleida 210.354,24 227.078,07 210.354,24

Tarragona 0 13.823,28 252.652,80

TOTAL 3.158.992,89 3.382.814,71 3.779.007,49

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DADES DESCRIPTIVES
Habitants de la província: 4.805.927
S’ha realitzat accions de cooperació al desenvolupament o s’han destinat recursos a
cooperació durant el 1988, 1999, 2000?   SÍ
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ESTRUCTURA MUNICIPAL: existeix una secció de solidaritat dins del Gabinet
d’Integració Europea i Solidaritat, aquesta està adscrita a la Vicepresidència; hi ha una
cap d’àrea, quatre tècnics i dues auxiliars administratives.

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació 

DADES ECONÒMIQUES
2000 2001 2002

Pressupost total - - -

Recursos destinats a cooperació 2.828.436,23 3.021.710,94 3.165.747,42

• 0,7% A COOPERACIÓ: manifesten haver assolit el 0,7% l’any 1995. Els 2001 i el 2002 desti-
nen el 0,7%.

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Les accions realitzades a països del sud:

2000 2001 2002

Cooperació al desenvolupament 1.766.975,59 1.847.105,42 2.057.339,00

Emergència 60.101,21 111.187,24 60.101,00

Les accions realitzades a Catalunya:
2000 2001 2002

Sensibilització 414.698,35 633.60,97 546.920,00

Acollida temporal de refugiats/ Colònies - - -

Suport organitzatiu: suport econòmic - 210.354,24 210.355,00

a una entitat, no lligat a cap projecte

Altres:
2000 2001 2002

210.354,24 219.647,45 191.232,00

Selecció de projectes: realitzen una convocatòria anual que es publica al BOP per a les
entitats que duen a terme activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat
Anàlisi tècnica: la realitzen els tècnics de la secció, i el CIDOB fa l’avaluació parcial de
la convocatòria.
Criteris de selecció: d’acord amb els criteris establerts a les bases i la puntuació obtin-
guda pels diversos projectes.
Seguiment: el seguiment el realitzen les pròpies ONG i existeix un tècnic responsable
dins la Diputació del seguiment dels projectes. El seguiment es realitza a través d’un
contacte regulars amb les ONG sol·licitants i amb les contraparts respectives.
Consideren que la informació que reben sobre com es duen a terme els projectes és
insuficient.
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Avaluació posterior dels projectes: els tècnics de la secció de solidaritat realitzen l’ava-
luació posterior.
Acció institucional: no han aprovat cap moció en relació a temes de cooperació i soli-
daritat durant 200-2001
Mecanismes de difusió: les accions i projectes de cooperació i solidaritat realitzats es
donen a conèixer mitjançant la pàgina web de la Diputació, el butlletí mensual, les tra-
meses regulars als ajuntaments, també a través de les resolucions que tenen publicitat
habitual al BOP i al DOGC. 

OBJECTIUS EN UN TERMINI CURT O MITJÀ PEL QUE FA A LA COOPERACIÓ 
Reforçar el caràcter específicament municipalista de la cooperació que es promou des
de la diputació.
Reforçar el suport tècnic als municipis.
Reforçar l’assistència tècnica en temes municipals en els convenis de cooperació directa.
Revisar els instruments tècnico-administratius que s’utilitzen actualment.

DIPUTACIÓ DE GIRONA

DADES DESCRIPTIVES
Habitants de la província: 565.304
S’ha realitzat accions de cooperació al desenvolupament o s’han destinat recursos a
cooperació durant el 1988, 1999, 2000?   SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: existeix una àrea de cooperació i solidaritat, hi ha una cap
d’àrea i un tècnic, s’anomena departament de Cooperació i ajut al Tercer Món.

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació 

DADES ECONÒMIQUES
2000 2001 2002

Pressupost total - - -

Recursos destinats a cooperació 120.202,42 120.202,42 150.253,03

• 0,7% A COOPERACIÓ: n/c

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Recursos destinats a cada línia: n/c
Seleció de projectes: seleccionen directament les entitats a les quals destinaran els recursos
Anàlisi tècnica: la pròpia Diputació mitjançant el diputat de cooperació
Criteris de selecció: segons les necessitats.

104 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

pag 007-128  9/9/03  10:28  Página 104



Seguiment: no existeix un tècnic responsable dins la Diputació del seguiment dels pro-
jectes. 
Avaluació posterior dels projectes: no realitzen avaluació posterior dels projectes.
Acció institucional: n/c
Mecanismes de difusió: n/c

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DADES DESCRIPTIVES
Habitants de la província: 362.206
S’ha realitzat accions de cooperació al desenvolupament o s’han destinat recursos a
cooperació durant el 1988, 1999, 2000?   SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: no existeix cap àrea o departament específic de cooperació
al desenvolupament.

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació.

DADES ECONÒMIQUES
2000 2001 2002

Pressupost total - - -

Recursos destinats a cooperació 210.354,24 227.078,07 210.354,24

• 0,7% A COOPERACIÓ: han assolit el 0,7% però no responen l’any d’assoliment. L’any 2001 i
el 2002 han aportat el 0,7% a cooperació.

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Recursos destinats a cada línia: tant el 2001 com el 2002 s’han destinat aproximada-
ment el 80% dels recursos totals de cooperació a projectes de cooperació al desenvolu-
pament i el 20% restant a sensibilització.
Selecció de projectes: realitzen una convocatòria anual que es publica al BOP per a les
entitats que duen a terme activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat.
Anàlisi tècnica: la Diputació realitza l’anàlisi tècnica del projectes.
Criteris de selecció: els criteris vénen marcats per les bases de la convocatòria. 
Seguiment: el seguiment el realitzen les pròpies ONG. Consideren que la informació
que reben sobre com es duen a terme els projectes és insuficient.
Avaluació posterior dels projectes: no realitzen avaluació posterior dels projectes.
Acció institucional: no han realitzat mocions en relació a temes de cooperació i solida-
ritat durant el 2000 i 2001.
Mecanismes de difusió: n/c
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DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DADES DESCRIPTIVES
Habitants de la província: 609.673
S’han destinat recursos a cooperació durant el 2000 i/o 2001 i/o 2002?   SÍ

ESTRUCTURA MUNICIPAL: es porten els temes des del Gabinet de Presidència i no hi
ha tècnics específics per a cooperació

PARTIDA ESPECÍFICA: existeix una partida específica dedicada a cooperació 

DADES ECONÒMIQUES
2000 2001 2002

Pressupost total - - 142.577.344,04

Recursos propis - - 4.928.299,26

Recursos destinats a cooperació - 13.823,28 252.652,80

• 0,7% A COOPERACIÓ: 0,58% l’any 2002 en previsión d’arriba al 0,7% al 2003.
• CÀLCUL 0,7%: realitzen el càlcul dels tributs propis atès que els altres ingressos ja són objecte

del càlcul per les administracions que els generen.

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Selecció de projectes: realitzen una convocatòria per a les entitats que duen a terme
activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat i seleccionem directament els
projectes o entitats quan es tractat de respondre a una atuació puntual de caràcter
urgent o extraordinari.
Anàlisi tècnica: la realitza la pròpia diputació amb assessorament extern
Criteris de selecció: d’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria
Seguiment: el seguiment el realitza la pròpia Diputació des del Departament de
Presidència
Avaluació posterior dels projectes: n/c
Acció institucional: n/c
Mecanismes de difusió: a través de la pàgina Web de la Diputació
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3.3 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA

DADES DESCRIPTIVES

La Mancomunitat està formada pels 34 municipis següents: 
Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal,
Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat,
Pallejà, el Papiol, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la
Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma
de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat, Viladecans.

ESTRUCTURA 

Definició de l’àrea de cooperació al desenvolupament
Els temes de cooperació al desenvolupament es duen a terme des de l’àrea solidària dins
de la infraestructura de la Mancomunitat. L’ajuda es canalitza a través del Consell
Metropolità de Cooperació.

Consell Metropolità de Cooperació amb el Tercer Món
El Consell Metropolità de Cooperació es va crear l’any 1996, és l’òrgan que s’encarre-
ga d’establir les línies polítiques de cooperació i està format per la Federació Catalana
d’ONGD, la Plataforma del 0’7%, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i els diferents representants de tots els grups polítics. La seva creació respon a la volun-
tat política de dotar, les institucions metropolitanes, d’un organisme, representatiu que
acollís, en el seu si, un ampli ventall de les diferents plataformes i institucions més sig-
nificatives en les tasques de cooperació solidària.

També s’ha format dins la Mancomunitat una plataforma entre els treballadors que s’a-
nomena Plataforma 0,7%, l’objectiu d’aquesta iniciativa és canalitzar les ajudes solidà-
ries del treballadors tot aplicant un descompte voluntari per nòmines. En els tres darrers
anys han gestionat 2.000.000 de ptes per a cooperació, respectivament.

DADES ECONÒMIQUES

Existeix una partida específica dedicada a la cooperació al desenvolupament Cada any es
destinen 360.607,26 euros a cooperació, però la convocatòria es realitza bianualment.

2000 2001 2002

Fons a cooperació 360.607,26 360.607,26 360.607,26
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POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

La gestió dels projectes pot realitzar-se o des de la pròpia Mancomunitat, o dels ajun-
taments a través del Fons Català o bé des de les ONG.

GESTIÓ 2000-2001 2002-2003

La pròpia Mancomunitat 147.584,53

Ajuntaments via Fons Catalá 211.556,26

de Cooperació al Desenvolupament

ONG 303.511,11

Mecanismes de selecció de projectes utilitzats
Els recursos que l’Àrea Solidària destina a cooperació es distribueixen per àmbits en
funció de la gestió del projecte.

Projectes Mecanisme de presentació Mecanisme d’avaluació tècnica
qui realitza l’avaluació tècnica dels projectes?

D’iniciativa metropolitana Organismes i empreses Consell de Cooperació

metropolitanes

D’iniciativa municipal Ajuntaments i Fons Català Fons Català/Consell de Cooperació

De les ONG Convocatòria biennal CIBOB i Consell de Cooperació

Les subvencions es decideixen a proposta de l’assemblea del consell de cooperació i a
partir d’uns criteris de selecció definits prèviament.

Mecanismes de seguiment

El seguiment dels projectes el realitza un tècnic responsable del seguiment i el departa-
ment d’Intervenció, es rep informació anual dels projectes subvencionats i es considera
suficient la informació que es rep sobre com es duen a terme els projectes subvencionats. 

La Mancomunitat elabora una memòria d’activitats per donar a conèixer els projectes,
campanyes i accions de sensibilització realitzades.
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CAPÍTOL 4
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I SOLIDARITAT
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4. DESTINACIÓ DE RECURSOS DE LES CORPORACIONS
LOCALS A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

En aquest capítol s’analitza la destinació dels recursos de l’any 2001. A l’enquesta se
sol·licitava a cada institució la llista dels projectes finançats durant aquest any, indicant
l’import destinat, diverses dades sobre el tipus de projecte i el país on es realitzava.
Amb les dades dels ajuntaments i els ens supramunicipals que han contestat l’enques-
ta i amb les dades dels que no l’han contestat, però que durant l’any 2001 van fer algu-
na aportació solidària a través del Fons Català, hem elaborat les taules que es mostren
a continuació. 

Cal destacar que aquesta informació correspon als 319 ajuntaments, que representen
el 88,6% de la població de Catalunya, als 15 consells comarcals, a les 4 diputacions
i a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que han
realitzat accions de cooperació al desenvolupament en els anys 2000 i/o 2001 i/o
2002.

4.1 ANÀLISI DELS RECURSOS DESTINATS A COOPERACIÓ
I SOLIDARITAT DES DE LES CORPORACIONS LOCALS

4.1.1 Recursos destinats a cooperació i solidaritat 

En aquest primer apartat es recull de forma conjunta la informació relativa als recursos
destinats a cooperació pels ajuntaments i els ens supramunicipals, que hem detallat per
separat als capítols anteriors.

2000(€) 2001(€) 2002(€)

Ajuntaments 10.573.190,95 11.694.797,12 12.703.944,10

Ens supramunicipals

Consells Comarcals 19.408,85 42.192,60 44.362,00

Diputacions 3.158.992,89 3.382.814,71 3.779.007,49

Mancomunitats 360.607,26 360.607,26 360.607,26

Subtotal 3.535.402,92 3.785.614,57 4.183.976,75

Recursos aportats per a cooperació

i solidaritat per les administracions

locals de Catalunya de les quals

s’ha recollit informació 14.112.200,05 15.480.411,69 16.887.920,85

Increment sobre l’any anterior + 5,9% + 9,7% + 9,0%

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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Pel que fa als recursos de l’any 2001, s’han distribuït de la forma següent:

Destinat a projectes 14.811.311,65

Aplicat a despeses de gestió en la pròpia administració 409.833,36

Romanents no aplicats durant l’any o destinat a altres accions no especificades 189.976,36

Total 15.411.121,37

Recursos destinats a projectes que no es poden incloure

en la categoria de cooperació al desenvolupament 69.290,31

Total 15.480.411,699

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

En els tres darrers anys hi ha hagut un increment constant dels recursos que les
corporacions locals destinen a cooperació i solidaritat, tant des dels ajunta-
ments com des dels ens supramunicipals. Concretament, la puja del total dels
recursos del 2000 al 2001, és del 9,7%; en l’interval d’anys següents, del 2001
al 2002, l’increment és d’un 9%%. No obstant, cal considerar que el total del
2002 en el moment de recollida de les dades no era el definitiu.

Aquest increment denota que la preocupació de les corporacions locals per les
problemàtiques dels països empobrits va en augment: en aquest sentit, la coo-
peració local catalana no ha arribat al màxim de les seves possibilitats i es troba
en ple creixement.

4.1.2 Recursos destinats per línia d’actuació 

A l’enquesta es demanaven les dades dels projectes finançats en funció de tres línies
d’actuació bàsiques: cooperació al desenvolupament, emergència / ajuda humanitària i
sensibilització.

Pel que fa al concepte de projecte de sensibilització, es va creure necessari separar aques-
tes dades en tres apartats:
• Sensibilització: estrictament les accions de sensibilització i educació al desenvolupa-

ment.
• Suport organitzatiu: suport econòmic general a una entitat, no lligat a cap projecte.
• Acollida temporal: accions que impliquen l’acollida temporal de persones provinents

de zones en conflicte, com ara les colònies per a nens sahrauís o les cases d’acollida
per a malalts.
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9. Aquest total no correspon amb el global indicat a la taula anterior sobre recursos per a cooperació 2001, ja que hem pogut
comprovar, per les dades adjuntades del detall dels projectes, que hi ha programes que no es poden incloure a Ajut Públic al
Desenvolupament, concretament 69.291,11 €; dels altres anys no disposem de les dades dels projectes per poder detectar la
part que no correspon a cooperació
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També s’ha de remarcar que s’han exclòs dels càlculs els recursos destinats a projectes
relacionats a l’atenció i el suport als immigrants a Catalunya, atès que entenem que
aquestes accions no es poden considerar projectes de cooperació amb els països del Sud.

En aquest sentit, en el resum de dades que ve a continuació hem agrupat els recursos
destinats a cooperació en 5 línies d’actuació, que es divideixen en 2 grans blocs: Accions
realitzades a països del Sud o emergents (cooperació i emergència / ajuda humanitària) i
accions realitzades a Catalunya (sensibilització, suport organitzatiu i acollida temporal).

Recursos destinats a cooperació per línia d’actuació (dades 2001)
Línia Ajuntaments Ens supramunicipals Total(€) %

Cooperació 7.678.302,32 2.491.295,79 10.169.598,10 68,7

Emergència/Ajuda humanitària 1.211.439,48 126.178,51 1.337.618,00 9,0

Subtotal 8.889.741,80 2.617.474,30 11.507.216,10

Sensibilització 1.741.535,30 727.321,16 2.468.856,46 16,7

Suport organitzatiu 220.755,80 210.354,24 431.110,03 2,9

Acollida temporal de refugiats/

Colònies 401.124,00 3.005,06 404.129,06 2,7

Subtotal 2.363.415,10 940.680,46 3.304.095,55

Total 11.253.156,90 3.558.154,76 14.881.311,65 100%

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Recursos destinats a cooperació per línia d’actuació (dades 2001)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Una de les característiques a ressaltar de la cooperació local és que la majoria dels
recursos s’han destinat a projectes de cooperació, un 68,7%, percentatge gairebé
igual que el 1999, 68,8%. El percentatge restant s’ha dividit entre els programes
d’emergència, que ha baixat del 13,4% de l’any 1999 al 9,0% del 2001; i la sensi-
bilització que ha augmentat del 12% de l’any 1999 al 16,7% del 2001.
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Aquest fort descens dels percentatge destinat a emergència, pensem que ha
estat motivat per la reducció dels recursos que el 1999 s’orientaven a la recons-
trucció dels efectes de l’huracà Mitch. L’ascens pel que fa a la sensiblització,
sembla que pot obeir a una percepció creixent que cal treballar molt més en la
sensibilització dins la societat catalana.

En aquest sentit, la cooperació no esdevé només una intervenció puntual
davant d’una situació de crisi, sinó que tant els projectes de cooperació com la
sensibilització són els dos àmbits d’intervenció que agrupen gairebé la totalitat
dels recursos de la cooperació local.

4.1.3 Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència 
segons el sector de cooperació (dades 2001)

En les taules següents es consideren només els recursos que s’han aplicat a projectes de
cooperació i d’emergència o ajuda humanitària.

SECTOR IMPORT (€) %

Construcció d'infraestructures 1.747.197,04 15,18%

Educació - Formació 1.583.363,69 13,76%

Sanitat 1.364.948,68 11,86%

Ajuda d'emergència 1.138.895,73 9,90%

Desenvolupament municipalista 1.036.768,73 9,01%

Desenvolupament productiu 818.980,09 7,12%

Desenvolupament social 580.344,29 5,04%

Equipaments, estris o recursos bàsics 565.285,30 4,91%

Promoció dels DDHH i la democràcia 510.318,03 4,43%

Desenvolupament rural 488.290,46 4,24%

Rehabilitació infraestructures 341.183,84 2,96%

Suport organitzatiu 334.016,57 2,90%

Desenvolupament cultural 187.204,46 1,63%

Protecció del medi ambient 144.490,92 1,26%

Promoció sociolaboral 129.252,29 1,12%

Sector no especificat 536.675,95 4,66%

Total 11.507.216,10

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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L’anàlisi de recursos per sectors mostra una clara preferència pels projectes d’in-
fraestructures, educació-formació, sanitat i desenvolupament municipalista;
aquests sectors agrupen la meitat dels recursos que s’han destinat a cooperació
l’any 2001. Comparant les dades de la taula amb les de l’any 1999, s’observa
que els sectors on més han disminuït les aportacions són els projectes d’in-
fraestructures i d’emergència. 

Cal destacar que s’ha produït un increment molt elevat dels recursos destinats
a projectes municipalistes que passen de 156.065,64 € l’any 1999 a
1.036.768,73 € l’any 2001, amb un increment del 564% en dos anys.

4.1.4 Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència segons
els beneficiaris (dades 2001)

BENEFICIARI IMPORT (€) %

Població general 4.373.442,10 38,01%

Camperols i població rural 1.679.910,87 14,60%

Autoritats locals 927.691,61 8,06%

Infants 916.829,13 7,97%

Joves 720.718,23 6,26%

Dones 708.997,47 6,16%

Refugiats, desmobilitzats, desplaçats 453.107,18 3,94%

Col·lectius tècnics o professionals 388.654,33 3,38%

Grups indígenes 303.522,12 2,64%

Altres col·lectius especials 178.419,74 1,55%

Obrers 156.675,59 1,36%

Infants del carrer 130.857,69 1,14%

Discapacitats 68.327,96 0,59%

Vells 23.619,55 0,21%

Beneficiari no especificat 476.442,52 4,14%

Total 11.507.216,10

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

En aquest apartat, cal destacar el fet que el 38,01% dels recursos s’hagin destinat
a la Població general. És possible que una part dels projectes inclosos en aquest
grup es poguessin classificar en alguns dels altres apartats, però, per manca d’in-
formació més específica, s’han classificat en aquesta categoria més genèrica. 

S’observa que els col·lectius que reben la majoria de les aportacions són els sec-
tors més vulnerables com la població rural, els infants, les dones i els joves. 
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En relació amb el fort increment del sector muncicipalisme, pel que fa als bene-
ficiaris, també les autoritats locals ha estat un dels prioritaris. Aquest fet s’ex-
plicaria per la particularitat de la cooperació descentralitzada d’enfortir el poder
local com un dels sectors d’intervenció importants pel desenvolupament d’a-
quests països. Els fons per a projectes que empoderen aquest col·lectiu han aug-
mentat considerablement respecte el 1999, que s’hi destinaven 66.352,00 €,
mentre que el 2001 s’hi han destinat 927.691,61 €, és a dir, hi ha hagut un
increment del 1.298% dels recursos cap a aquest sector en dos anys. 

4.1.5 Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència segons
àrea geogràfica

A les taules d’aquest apartat es consideren només els recursos que s’han aplicat a pro-
jectes de cooperació i d’emergència o ajuda humanitària.

Distribució dels recursos segons l’àrea geogràfica (dades 2001)
Area Import (€) %

Centreamèrica, Mèxic i Carib 5.649.931,88 49,10%

Sud-amèrica 1.670.797,42 14,52%

Àfrica subsahariana 1.189.074,57 10,33%

Mediterrani: Magrib i Orient Mitjà 1.143.145,60 9,93%

Àsia 688.531,03 5,98%

Europa 474.870,34 4,13%

Diverses àrees 207.092,92 1,80%

Àrea no especificada 483.772,34 4,20%

Total 11.507.216,10

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Distribució dels recursos segons l’àrea geogràfica: comparació dades 1999 i 2001

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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Distribució dels recursos segons el país (dades 2001)

En aquest apartat s’han classificat per ordre decreixent els països que reben més aporta-
cions de la cooperació local catalana. S’han marcat també els països que en el Pla
Director de cooperació al desenvolupament 2003-2006 aprovat pel Parlament de
Catalunya es consideren prioritaris10. 

A la taula següent els colors denoten:

Països prioritaris segons el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2003-2006

Països en conflicte.
El Pla Director considera que anualment també es pot prioritzar algun país o àrea
en conflicte

País Import (€) %

El Salvador 2.047.709,31   17,80%

Nicaragua 1.501.535,75   13,05%

Cuba 805.824,40   7,00%

Marroc 631.564,27   5,49%

Guatemala 577.796,56   5,02%

Perú 529.463,37   4,60%

Bòsnia i Hercegovina 344.450,72   2,99%

Índia 335.576,95   2,92%

Hondures 329.203,84   2,86%

Bolívia 323.302,44   2,81%

Afganistan 303.948,94   2,64%

Equador 278.260,65   2,42%

Senegal 241.136,63   2,10%

Colòmbia 224.686,43   1,95%

Mèxic 219.050,17   1,90%

Sàhara Occidental 206.261,50   1,79%

Costa d'Ivori 185.286,59   1,61%

Camerun 157.543,30   1,37%

Brasil 140.478,81   1,22%

Algèria 105.657,93   0,92%

Guinea Equatorial 85.825,76   0,75%

Tanzània 85.193,47   0,74%

Romania 81.136,63   0,71%

Palestina 81.040,47   0,70%

Sudan 77.344,25   0,67%
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Etiòpia 70.739,12   0,61%

República Dominicana 70.271,44   0,61%

Tunísia 67.528,18   0,59%

Xile 46.201,62   0,40%

Ruanda 44.775,40   0,39%

Veneçuela 43.952,56   0,38%

Haití 40.868,82   0,36%

Argentina 40.180,98   0,35%

Mauritània 33.062,88   0,29%

Guinea-Bissau 32.454,65   0,28%

Sèrbia i Montenegro 30.050,61   0,26%

Pakistan 28.168,84   0,24%

Togo 27.646,56   0,24%

Gàmbia 26.232,80   0,23%

Burkina Faso 25.843,52   0,22%

Paraguai 25.639,18   0,22%

Congo 22.237,45   0,19%

Kenya 19.833,40   0,17%

Benín 18.445,06   0,16%

Moçambic 17.670,65   0,15%

Mali 15.818,69   0,14%

Kosovo 14.724,80   0,13%

Tibet/Xina 10.740,09   0,09%

Ganha 7.813,16   0,07%

Uruguai 6.611,13   0,06%

Bangladesh 6.366,74   0,06%

Angola 6.010,12   0,05%

Costa Rica 3.365,67   0,03%

Turquia 3.005,06   0,03%

Kurdistan Iraquià 3.005,06   0,03%

Rússia 1.502,53   0,01%

República Democràtica del Congo 601,01   0,01%

Iraq 390,66   0,00%

Filipines 333,76   0,00%

diversos països 300.052,18   2,61%

País no especificat 495.792,58   4,31%

Total 11.507.216,10

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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Si intentem fer una anàlisi dels països de destinació de la cooperació local de
Catalunya amb els pobles del Sud, en relació amb els objectius que preveu el Pla
Director de Cooperació al Desenvolupament 2003-2006 que ha estat recent-
ment aprovat al Parlament de Catalunya (el 19 de febrer de 2003), podem afir-
mar que la cooperació local catalana gaudeix d’un molt bon punt de partida pel
que fa l’assoliment dels objectius de priorització que el Pla contempla assolir en
el 2006. En aquest moments podem afirmar que en dades 2001, la destinació
dels recursos de cooperació local als 16 països prioritaris (Algèria, Marroc, El
Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, República Dominicana, Cuba,
Bolívia, Equador, Perú, Camerun, Costa d’Ivori, Etiòpia, Moçambic i Senegal) és
del 68,42% i en destinació als 5 països en conflicte (Bòsnia i Hercegovina,
Afganistan, Sàhara Occidental, Palestina i Colòmbia) és del 10,08%, per la qual
cosa s’assoleix una xifra total del 78,50% quant a concentració en les àrees prio-
tàries, que està per damunt de l’objectiu del 70% de concentració que es pre-
tén assolir el 2006.

Principals països receptores d’ajuda (dades 2001)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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10. Abstracte del Pla Director de cooperació al desenvolupament 2003-2006 pel que fa els països prioritaris aprovat pel
Parlament de Catalunya segons 1699/VI, de 19 de febrer de 2003, en el punt II.D:

“(...) D’acord amb els criteris i tenint en compte els recursos materials, humans i econòmics, i analitzades les capaci-
tats de cooperació efectivament existents a Catalunya, es proposa concentrar el 70% dels recursos destinats l’any 2006
als nous objectius estratègics sobre desenvolupament als països següents:
Mediterrània: Algèria i Marroc.
Amèrica Central i Carib: El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, República Dominicana i Cuba.
Amèrica del Sud: Bolívia, Equador i Perú.
Àfrica subsahariana: Camerun, Costa d’Ivori, Etiòpia (PMA), Moçambic (PMA) i Senegal (PMA).
Països en conflicte: es pot prioritzar anualment algun país o alguna àrea en conflicte, amb l’informe previ del Consell
de Cooperació al Desenvolupament. (...)”

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
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Nicaragua

El Salvador

Cooperació Emergència
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4.1.6 Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència segons l’Índex
de Desenvolupament Humà (IDH) dels països receptors (dades 2001)

S’ha marcat els països receptors (per ordre de qui rep més a qui rep menys) amb un codi
de colors per indicar l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH), segons els càlculs fets
per l’ONU de l’any 2000 (Informe sobre el Desenvolupament Humà 2002, del PNUD).

Número

Criteri classificació Valors IDH d’ordre

Índex de Desenvolupament Humà alt Superior a 0,8 1 al 53

Índex de Desenvolupament Humà mitjà-alt Entre 0,7 i 0,8 54 al 105

Índex de Desenvolupament Humà mitjà-baix Entre 0,5 i < 0,7 106 a137

Índex de Desenvolupament Humà baix Inferior a 0,5 138 a 173

L’ONU no disposa de dades de l’IDH

PAÍS Import % IDH

El Salvador 2.047.709,31   17,80% 104

Nicaragua 1.501.535,75   13,05% 118

Cuba 805.824,40   7,00% 55

Marroc 631.564,27   5,49% 123

Guatemala 577.796,56   5,02% 120

Perú 529.463,37   4,60% 82

Bòsnia i Hercegovina 344.450,72   2,99% -

Índia 335.576,95   2,92% 124

Hondures 329.203,84   2,86% 116

Bolívia 323.302,44   2,81% 114

Afganistan 303.948,94   2,64% -

Equador 278.260,65   2,42% 93

Senegal 241.136,63   2,10% 154

Colòmbia 224.686,43   1,95% 68

Mèxic 219.050,17   1,90% 54

Sàhara Occidental 206.261,50   1,79% -

Costa d'Ivori 185.286,59   1,61% 156

Camerun 157.543,30   1,37% 135

Brasil 140.478,81   1,22% 73

Algèria 105.657,93   0,92% 106

Guinea Equatorial 85.825,76   0,75% 111

Tanzània 85.193,47   0,74% 151

Romania 81.136,63   0,71% 63

Palestina 81.040,47   0,70% -

Sudan 77.344,25   0,67% 139

Etiòpia 70.739,12   0,61% 168
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República Dominicana 70.271,44   0,61% 94

Tunísia 67.528,18   0,59% 97

Xile 46.201,62   0,40% 38

Ruanda 44.775,40   0,39% 162

Veneçuela 43.952,56   0,38% 69

Haití 40.868,82   0,36% 146

Argentina 40.180,98   0,35% 34

Mauritània 33.062,88   0,29% 152

Guinea-Bissau 32.454,65   0,28% 167

Sèrbia i Montenegro 30.050,61   0,26% -

Pakistan 28.168,84   0,24% 138

Togo 27.646,56   0,24% 141

Gàmbia 26.232,80   0,23% 160

Burkina Faso 25.843,52   0,22% 169

Paraguai 25.639,18   0,22% 90

Congo 22.237,45   0,19% 136

Kenya 19.833,40   0,17% 134

Benín 18.445,06   0,16% 158

Moçambic 17.670,65   0,15% 170

Mali 15.818,69   0,14% 164

Kosovo 14.724,80   0,13% -

Tibet/Xina 10.740,09   0,09% 96

Ganha 7.813,16   0,07% 129

Uruguai 6.611,13   0,06% 40

Bangladesh 6.366,74   0,06% 145

Angola 6.010,12   0,05% 161

Costa Rica 3.365,67   0,03% 43

Kurdistan Iraquià 3.005,06   0,03% -

Turquia 3.005,06   0,03% 85

Rússia 1.502,53   0,01% 60

República Democràtica del Congo 601,01   0,01% 155

Iraq 390,66   0,00% -

Filipines 333,76   0,00% 77

Diversos països 300.052,18   2,61% -

País no especificat 495.792,58   4,31% -

Total 11.507.216,10

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació a partir de les dades de l’Informe sobre el Desenvolupament Humà 2002,

del PNUD, on es realitza el càlcul sobre el valor de l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de l’any 2000
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Sumatori dels recursos de desenvolupament i emergència destinats
per les corporacions locals segons l’ÍDH dels països receptors (dades 2001)

IDH Import

A països amb IDH baix 983.665,80

Índex de Desenvolupament Humà mitjà-alt 4.549.582,57

Índex de Desenvolupament Humà mitjà-baix 4.097.890,81

A països amb IDH alt 96.359,40

Paísos sense informació de l’IDH 983.872,76

No s’especifica el país o aportacions a projectes

que es realitzen a diversos països 795.844,76

L’àrea de Centreamèrica, Mèxic i Carib agrupa gairebé el 50% dels recursos de
la cooperació de les corporacions locals, seguit de l’àrea de Sud-amèrica, que
n’agrupa el 15%.

Un sol país, El Salvador, ha rebut gairebé la cinquena part de tots els recursos per
a cooperació, el 17,80%, seguit de Nicaragua, el 13,05%; Cuba, el 7,00%; el
Marroc, 5,49% i Guatemala el 5%. Els 5 primers països receptors d’ajuda són de
Centreamèrica menys el Marroc que ha passat a ser el quart país destinatari dels
fons de la cooperació local catalana. Si comparem les dades respecte el 1999, el
Marroc era el país número tretze en l’ordre de prioritats de la cooperació local.11

Ha passat de rebre 229.090,00 € el 1999 a 631.564,27 € el 2001, un increment
del 175%. En aquest sentit, es pot entreveure que el Marroc pot passar a ser (ja
sigui per proximitat geogràfica, o per l’origen de la immigració catalana), un dels
principals països receptors de les polítiques de cooperació local de Catalunya.

Dos dels principals receptors d’ajuda, Nicaragua i Cuba, són els països on hi ha
més ajuntaments agermanats i on existeix més moviment no governamental a
Catalunya vinculat amb aquests països. És a dir, que tant el moviment social
català com les institucions públiques catalanes tenen llaços de solidaritat amb
poblacions d’aquests països prioritaris.

El Salvador és un dels països que rep més recursos de la cooperació local l’any
2001, ja que la Diputació de Barcelona hi concentra bona part del seu pressu-
post. Cal dir també que, aquest creixement de recursos cap a El Salvador l’any
2001 en una part és consequència de les aportacions per a programes d’emer-
gència arran dels terratrèmols que va patir el país.

122 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

11. Veure Fons Català: Estudi sobre la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud (1998-1999-2000), 2000 (pag.102).
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Tant el 1999 com el 2001 les àrees prioritzades per les corporacions s’han man-
tingut constants. Les variacions entre aquests dos anys entre les àrees es pro-
dueixin com a resposta de la cooperació catalana davant les situacions d’emer-
gència. El 1999 és decisiu l’efecte Mitch a Centreamèrica i la crisi dels Balcans a
Kosovo i a Bòsnia i Hercegovina. I el 2001 l’efecte emergència es trasllada a el
Salvador, a l’Afganistan, a l’ Índia i al Sàhara.

Els recursos destinats als 10 primers països receptors equivalen al 63% del total
dels recursos de l’administració local per a cooperació i emergència.

Els països receptors de la cooperació catalana es troben majoritàriament al grup
de països que tenen un indicador mitjà-baix de desenvolupament, segons
l’Índex de Desenvolupament Humà del PNUD; concretament, dels deu primers
països receptors d’ajuda, 6 es troben en un índex mitjà-baix de desenvolupa-
ment (IDH). 

4.1.7 Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència segons el
deute extern dels països receptors

En la relació que ve a continuació s’han classificat els països receptors de l’ajuda en fun-
ció del Deute Extern. Concretament s’ha utilitzat la relació entre Deute Extern i PNB,
expressat en percentatge. Els països estan ordenats, com en la taula anterior, en funció
dels recursos econòmics que hi han estat destinats, i els colors indiquen el nivell d’en-
deutament, segons la codificació següent:

Deute extern

Criteri classificació en % del PNB

Endeutament Baix Menys del 50%

Endeutament Mitjà Entre 50% i menys del 75%

Endeutament Alt Entre el 75% i menys del 100%

Endeutament Molt Alt 100% o superior

No hi ha dades disponibles 

AOD4 Deute

Deute rebuda en %

País Deute extern1 Hab.2 per càpita3 per càpita del PNB

El Salvador 4.023 6,3 641 28,7 31,0

Nicaragua 7.019 5,1 1.384 110,8 332,6

Cuba 11,2 .. 3,9 ..

Marroc 17.944 28,7 625 14,6 55,3
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AOD Deute
Deute rebuda en %

País Deute extern Hab. per càpita per càpita del PNB

Guatemala 4.622 11,4 406 23,2 24,7

Perú 28.560 25,7 1.113 15,6 55,0

Bòsnia i Hercegovina 2.828 4,0 711 185,3 61,2

Índia 99.062 1.015,9 98 1,5 21,9

Hondures 5.487 6,4 855 70,0 94,7

Bolívia 5.762 8,3 692 57,2 71,5

Afganistan 26,6 .. 5,3 ..

Equador 13.281 12,6 1.050 11,6 107,3

Senegal 3.372 9,5 354 44,4 78,7

Colòmbia 34.081 42,3 806 4,4 43,2

Mèxic 150.290 98,0 1.534 -0,6 26,8

Sàhara Occidental

Costa d'Ivori 12.138 16,0 758 22,0 140,9

Camerun 9.241 14,9 621 25,5 111,6

Brasil 237.950 170,4 1.396 1,9 41,8

Algèria 25.002 30,4 822 5,3 49,4

Guinea Equatorial 248 0,5 542 46,6 49,7

Tanzània 7.445 33,7 221 31,0 82,9

Romania 10.224 22,4 456 19,3 28,1

Palestina

Sudan 15.741 31,1 506 7,2 161,4

Etiòpia 5.481 64,3 85 10,8 86,6

República Dominicana 4.598 8,4 549 7,5 24,7

Tunísia 10.610 9,6 1.109 23,3 57,1

Xile 36.978 15,2 2.431 3,2 54,3

Ruanda 1.271 8,5 149 37,8 71,6

Veneçuela 38.196 24,2 1.580 3,2 32,0

Haití 1.169 8,0 147 26,2 28,8

Argentina 146.170 37,0 3.947 2,1 52,7

Mauritània 2.500 2,7 938 79,5 275,1

Guinea-Bissau 942 1,2 785 67,1 463,5

Sèrbia i Montenegro 11.960 10,6 1.124 106,7 141,6

Pakistan 32.091 138,1 232 5,1 53,8

Togo 1.435 4,5 317 15,4 120,1

Gàmbia 471 1,3 361 37,7 113,4

Burkina Faso 1.332 11,3 118 29,8 61,3

Paraguai 3.091 5,5 562 14,9 40,9

Congo 4.887 3,0 1.619 10,8 219,0

Kenya 6.295 30,1 209 17,0 61,6

Benín 1.599 6,3 255 38,0 74,4

Moçambic 7.135 17,7 403 49,5 202,4

Mali 2.956 10,8 273 33,2 130,8
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AOD Deute
Deute rebuda en %

País Deute extern Hab. per càpita per càpita del PNB

Kosovo

Tibet/Xina

Ghana 6.657 19,3 345 31,6 132,2

Uruguai 8.196 3,3 2.456 5,2 42,3

Bangladesh 15.609 131,1 119 8,9 33,3

Angola 10.146 13,1 772 23,3 213,6

Costa Rica 4.466 3,8 1.172 3,1 30,5

Kurdistan Iraquià

Turquia 116.210 65,3 1.780 5,0 57,7

Rússia 160.300 145,6 1.101 10,7 66,8

República Democràtica

del Congo 11.645 50,9 229 3,6

Iraq 23,3 .. 4,3 ..

Filipines 50.063 75,6 662 7,6 63,1

1. En milions de dòlars USA
2. Habitants, en milions
3. En dòlars USA
4. Ajuda Oficial al Desenvolupament rebuda, en dòlars USA per habitant
Font: World Development Indicators (WDI, Banc Mundial)-2002, elaborat per l’Observatori del Deute en la Globalització

4.1.8 Anàlisi dels recursos destinats a cooperació quant a línies d’actuació

L’objectiu d’aquesta anàlisi és conèixer com es distribueixen els recursos destinats a coo-
peració en funció de les línies d’actuació per tal d’identificar quines són les línies d’ac-
tuació prioritàries en les polítiques municipals de cooperació.

Les dades, corresponents a l’any 2001, són presentades en una taula que fa referència a
les tres línies d’actuació que s’ha considerat: 

• Cooperació al desenvolupament
• Emergència o ajuda humanitària
• Sensibilització

Els resultats s’han agrupat segons el percentatge dels recursos de cooperació que els
ajuntaments apliquen a cadascuna de les línies d’actuació, segons els trams següents:

• Destinen el 100% dels recursos a la línia analitzada
• Destinen entre el 75% i menys del 100% dels recursos a la línia analitzada
• Destinen entre el 50% i menys del 75% dels recursos a la línia analitzada
• Destinen entre el 25% i menys del 50% dels recursos a la línia analitzada
• Destinen menys del 25% dels recursos a la línia analitzada
• No destinen recursos a la línia analitzada
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D’altra banda, s’ha utilitzat un codi de colors per indicar visualment el percentatge d’a-
juntaments que destinen els recursos indicats en cadascun dels trams.

A les taules apareixen les dades que fan referència a tots aquells ajuntaments que al llarg
del 2001 van destinar recursos per a cooperació, i dels quals disposem de totes les dades
quant a distribució segons línies. En total s’analitzen 162 ajuntaments.

Percentatge d’ajuntaments que destinen el % de recursos a la línia d’actuació analitzada

Més Entre 40 % Entre 30% Entre 20% Entre 10% Menys Cap 

de 50% i 50% i 40% i 30% i 20% de 10% ajuntament

Percentatge de recursos que destinen a cada línia d’actuació
el 100% del 75% del 50% del 25% menys No hi 

a menys a menys a menys del 25% destina 
del 100% del 75% del 50% recursos

Cooperació 37 43 45 13 14 10

(22,8%) (26,6%) (27,8%) (8%) (8,6%) (6,2%)

Emergència 6 6 6 20 66 58

(3,7%) (3,7%) (3,7%) (12,3%) (40,8%) (35,8%)

el 100% del 75% del 50% del 25% del 15% menys No hi 
a menys a menys a menys a menys del 15% destina 

del 100% del 75% del 50% del 25% recursos
Sensibilització 3 3 4 23 27 40 62

(1,8%) (1,8%) (2,5%) (14,2%) (16,7%) (24,7%) (38,3%)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

4.1.9 Principals ONG catalanes receptores de recursos
de les administracions locals

La major part dels recursos provinents de les administracions locals es canalitzen a tra-
vés d’entitats ciutadanes, tant de les ONG de desenvolupament, com d’altres entitats
locals no dedicades específicament a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament,
però que per raons diverses hi estan participant (associacions culturals, associacions de
veïns, etc).

A la llista que ve a continuació, hem inclòs les ONG que han rebut l’any 2001 en con-
junt més de 150.000,00 € de les diverses administracions locals, ja sigui directament o
a través de les delegacions locals de l’entitat.
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Llista de les ONG que han rebut més de 150.000,00 €
de les diverses administracions locals catalanes durant l’any 2001
Entitat Import (€)

Creu Roja de Catalunya 510.245,08

Intermón-Oxfam 392.988,27

Cooperacció 375.245,59

ACAPS - Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí 264.698,20

Fundació Pau i Solidaritat 249.807,35

Entrepobles 202.839,88

Setem Catalunya 201.614,22

Mans Unides 194.230,43

SODEPAU 176.373,38

Fundació Josep Comaposada 175.282,51

Assemblea de Cooperació per la Pau 174.834,96

Metges sense Fronteres 158.117,24

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Tenint en compte que es parla de les aportacions provinents de molts ajunta-
ments i altres administracions locals, i que en molts casos aquestes aportacions
es canalitzen a través d’entitats radicades al municipi i d’àmbit estrictament
municipal, és evident que són moltes les entitats que han rebut aportacions,
concretament més de 350 entitats12. 

Tot i aquesta dispersió, hi ha diverses ONG de desenvolupament que concentren
una part important d’aquestes aportacions. En conjunt, aquestes 12 organitza-
cions han rebut el 27% del total de recursos destinats a cooperació l’any 2001.

4.1.10 Percentatge de cooperació directa e indirecta

Amb els projectes detallats del 2001 s’ha establert la classificació entre projectes de coo-
peració directa i projectes de cooperació indirecta. Es considera cooperació directa quan
la corporació destina els recursos o bé a l’entitat i/o alcaldia del Sud, o bé, organitza acti-
vitats de sensibilització des de la pròpia estructura municipal. Per tant, cooperació no
directa seria quan la corporació finança projectes coordinats per les ONG o entitats del
Nord perquè aquestes gestionin els recursos de la cooperació.

Les corporacions locals destinen el 27,9% dels recursos a programes de coope-
ració directa i el 72,1% a projectes de cooperació no directa.
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12. La llista de totes les entitats catalanes que han rebut finançament durant l’any 2001 la trobareu a l’annex D.
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5. AGERMANAMENT SAN MIGUELITO – SANT BOI DE LLOBREGAT
Estudi diagnòstic participatiu de San Miguelito
Estudi sobre la participació de Sant Boi en l’agermanament

ÍNDEX

PART I: ESTUDI DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU DE SAN MIGUELITO

I. PLA D’ACCIÓ

1.Objectius i resultats esperats

2.Metodologia

3. Interlocutors

4. Fases metodològiques

5. Instruments d’investigació

II.SISTEMATITZACIÓ

1.Objectius de la sistematització

2.Participació en l’estudi i en l’agermanament

3.Coneixements generats

III.DIAGNÒSTIC SITUACIONAL

1.Origen i ressenya històrica del municipi

2.Referència geogràfica

3.Aspectes fiísiconaturals

4. Població i migració

5. Economia

6.Aspectes productius

7.Habitatge

8. Infraestructures

9. Serveis bàsics i equipaments

IV. DIAGNÒSTIC INSTITUCIONAL-ORGANITZATIU

1. La municipalitat

2. Institucions de l’Estat

3. Societat civil organitzada
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V.PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT EN EL MARC

DE L’AGERMANAMENT

1. Estratègies per al desenvolupament de San Miguelito

2. Estratègies per a la consolidació de l’agermanament

3. Establiment de prioritats

PART II: ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE SANT BOI

EN L’AGERMANAMENT 

I. PLA D’ACCCIÓ

1.Objectius i resultats esperats

2.Metodologia

3. Fases metodològiques

4. Instruments d’investigació

II.SISTEMATITZACIÓ

1.Accions realitzades

2.Valoració crítica: participació i coneixements generats

III.DIAGNÒSTIC INSTITUCIONAL-ORGANITZATIU

1.Regidoria de l’Àmbit de la Cooperació i la Solidaritat

2. Entitats locals de cooperació

3. Sociograma

4.Anàlisi de l’estat actual de l’agermanament

IV. LINEAMENTS ESTRATÈGICS

1.Model d’agermanament

2. Estratègies de consolidació

3.Conclusions generals
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La ciutat de Sant Boi de Llobregat està agermanada amb el municipi de San Miguelito
(Río San Juan, Nicaragua) des de 1994, encara que des de 1989 es mantenen relacions
de manera informal entre aquestes dues poblacions. L’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, amb l’objectiu de fomentar la solidaritat entre la ciutadania de Sant Boi i
altres ciutadans i ciutadanes del món, s’ha proposat consolidar els seus vincles d’ager-
manament amb San Miguelito i potenciar els intercanvis entre la població d’ambdós
municipis. 

Aquest interès va suposar la signatura d’un conveni amb el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament per tal de dur a terme un procés de diagnòstic i pla-
nificació local a San Miguelito amb l’objectiu de redefinir les línies estratègiques de
l’agermanament. Posteriorment, es va realitzar un procés similar a Sant Boi, amb
l’objectiu d’analitzar la participació dels actors locals de cooperació en l’agermana-
ment i definir algunes estratègies per consolidar els vincles de germanor entre els dos
municipis.

5.1 ESTUDI DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU
DE SAN MIGUELITO

I. PLA D’ACCIÓ

1. PREMISSES

El diagnòstic, el disseny del qual es presenta a continuació, té com a objectiu final con-
tribuir al procés de desenvolupament local de San Miguelito, per això seguirà els
següents principis o premisses:

• El desenvolupament ha de ser un procés participatiu, concertat i descentralitzat. Cal
partir de la demanda local i de la participació de la ciutadania en el procés, tant de
forma directa en la identificació dels problemes i la formulació de solucions, com de
forma indirecta, a través d’actors o representants socials locals (municipalitat, asso-
ciacions, entitats, col·lectius, líders comunals, moviments socials...).

• El desenvolupament ha de ser un procés integral, des d’una visió multidisciplinar
però que consideri l’especificitat geogràfica. Cal tenir en compte les condicions fisi-
coterritorials, socioeconòmiques, ambientals, polítiques i culturals, i reconèixer que
la realitat està influïda per tot aquest conjunt de fenòmens diversos.

• El desenvolupament ha de provenir de l’enfortiment institucional i de les capacitats
locals. Per això, aquest diagnòstic contribuirà a la necessitat de dotar la població
d’instruments i espais per a la presa de decisions. La planificació i desenvolupament
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local ha de tenir com a base la mobilització dels recursos locals i la participació orga-
nitzada de la societat, prioritzant els sectors socials més desfavorits.

• El desenvolupament pot acompanyar-se de la promoció de la solidaritat i la coope-
ració internacional. En aquest sentit, cal ubicar el procés de planificació que es pro-
posa en el marc de l’agermanament entre San Miguelito i Sant Boi de Llobregat.

2. OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS

L’estudi pretén analitzar les principals problemàtiques que afecten San Miguelito i
determinar perspectives de desenvolupament ecològicament sostenibles i socialment
justes en el marc de l’agermanament amb Sant Boi.

Els objectius específics són:
• Identificar les principals problemàtiques de San Miguelito i prioritzar les més

urgents a ser resoltes.
• Determinar estratègies de desenvolupament del municipi i identificar propostes

concretes viables d’execució.
• Identificar els actors locals amb major capacitat institucional i de gestió i promoure

la participació ciutadana en l’agermanament.
• Definir línies estratègiques de col·laboració i cooperació en el marc de l’agermana-

ment i contribuir a la seva consolidació.

Amb aquest procés s’espera obtenir els següents resultats:
• Obertura d’espai d’encontre local per la discussió i reflexió de problemes i accions,

potencialitats i oportunitats per al desenvolupament de San Miguelito.
• Identificació de les problemàtiques locals. Diagnòstic situacional, organitzatiu i social.
• Definició d’estratègies de desenvolupament. Pla estratègic articulat al Pla

d’Intervenció Municipal.
• Identificació de propostes concretes. 
• Enfortiment dels actors socials i de la democràcia local.
• Consolidació de l’agermanament San Miguelito-Sant Boi.

3. INTERLOCUTORS

L’interlocutor directe de l’Ajuntament de Sant Boi és l’Alcaldia de San Miguelito. Però
és important no limitar-se a la comunicació amb l’Alcaldia de San Miguelito i fomen-
tar la participació d’altres actors socials locals per tal de recollir la representació de la
ciutadania i, sobretot, per la capacitat de treball i mobilització de la societat civil orga-
nitzada. Més enllà del seu caràcter oficial o formal, l’agermanament no pot limitar-se a
unes relacions estables entre les dues municipalitats, sinó que també ha de participar-hi
el conjunt de les poblacions agermanades, ja sigui de forma directa com a través d’en-
titats, associacions i col·lectius locals. 
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Així doncs, entenem per interlocutors el conjunt d’actors socials locals representants de
la població com: municipalitat, organitzacions, col·lectius, Juntes Directives Comunals
(comunitats rurals), ONG locals, partits polítics, esglésies, etc. A més dels actors ano-
menats serà necessària la participació d’altres informadors claus com: mestres, profes-
sionals del centre de salut, policia, jutjats, líders comunals, delegacions de l’administra-
ció pública, etc. En definitiva, el govern local i la societat civil organitzada són els actors
fonamentals de la planificació i el desenvolupament del municipi, cada un amb el seu
espai i les seves particularitats. Caldrà, per tant, buscar l’articulació i complementaritat
de tots els actors socials locals.

4. METODOLOGIA 

En coherència amb els objectius de l’estudi es proposa la utilització d’una metodologia
participativa per a la seva execució. Aquesta metodologia, entesa com un conjunt d’e-
lements teòrics i pràctics, pretén promoure un procés de planificació local participati-
va, identificant i valorant les necessitats de la població amb la finalitat de millorar la
seva qualitat de vida, i ubicant les i els ciutadans com a actors centrals i beneficiaris
directes de la planificació i no com a simples receptors de les decisions d’altres. El resul-
tat ha de ser una metodologia flexible, ja que un procés de planificació requereix per-
manents adequacions o reorientacions, una estratègia que es fonamenti en la flexibili-
tat i voluntat de planificació progressiva i que asseguri la participació de la societat civil. 

Per tal d’assolir els resultats esperats es proposa la següent seqüència metodològica:

• Fase prèvia: Organització del procés i elaboració del pla d’acció.
• Fase I: Elaboració del diagnòstic local explicatiu.
• Fase II: Definició d’estratègies de desenvolupament en el marc de l’agermanament
• Fase III: Establiment de prioritats
• Fase final: Sistematització del procés i redacció final del document

5. INSTRUMENTS D’INVESTIGACIÓ

Per dur a terme el procés de diagnòstic i planificació local s’han dissenyat un conjunt
d’activitats agrupades en quatre instruments d’investigació: l’observació directa i parti-
cipant, la sistematització de dades secundàries, les entrevistes amb els actors socials
locals i els tallers participatius.
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Observació directa i participant

Per a l’elaboració del diagnòstic es traslladarà un tècnic assessor a San Miguelito per un
període de temps determinat, tractant-se, doncs, d’una investigació sobre terreny.
L’observació directa i participant serà, per tant, un dels instruments d’investigació bàsic
en aquest estudi i el seu objectiu és generar i recollir la informació necessària per a l’e-
laboració del diagnòstic, especialment aquelles informacions que no es puguin obtenir
mitjançant altres instruments metodològics com podria ser el sistema de relacions
socials o els fonaments culturals i ideològics subjacents. El mètode d’observació parti-
cipant consisteix a estudiar la realitat d’una comunitat tot participant de la seva vida
col·lectiva. Els avantatges que suposa aquest instrument són: la possibilitat de copsar en
directe comportaments i esdeveniments, i la possibilitat de recollir un material d’anàli-
si relativament espontani. Per altra banda, però, també cal tenir en compte algunes
limitacions com poden ser els problemes d’acceptació, reconstrucció i interpretació.

Sistematització de dades secundàries 

L’anàlisi de dades secundàries, és a dir, la sistematització d’antecedents de planificació i
diagnòstics anteriors de San Miguelito, serà un altre instrument d’investigació que s’u-
tilitzarà en aquest estudi. Es tracta de recollir i analitzar aquella informació que han
generat altres investigadors/es anteriorment sobre la realitat social de San Miguelito que
pugui ser d’interès per a l’estudi que ens ocupa. Serà necessari, per tant, dur a terme un
procés de recopilació d’informació a partir de fonts documentals variades i de tracta-
ment de dades existents.

Els objectius a perseguir són:
• Recollir informació (dades macrosocials, demogràfiques, socioeconòmiques, físi-

ques, geogràfiques, històriques i socials) sobre San Miguelito i el seu entorn.
• Analitzar i interpretar (sistematitzar) les dades obtingudes de les fonts secundàries i

documentals.
• Complementar, contrastar i verificar les dades secundàries i documentals amb la

informació recollida a través d’altres instruments d’investigació utilitzats. 

Els avantatges d’utilitzar dades secundàries i documentals són: en primer lloc, l’estalvi
de temps i de diners en la recopilació d’informació que ja ha estat recollida anterior-
ment i així poder centrar-se en l’anàlisi pròpiament dita, i en segon lloc, l’aprofitament
d’un material documental important i valuós, que recull dades de caràcter predomi-
nantment estadístic d’interès per a l’estudi. Per altra banda, cal tenir en compte algunes
limitacions com poden ser els problemes de fiabilitat de la informació o l’adequació de
les dades al context actual.
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Entrevistes als actors locals 

Per l’elaboració del diagnòstic s’ha planificat la realització d’un conjunt d’entrevistes
semi-estructurades amb els diferents actors locals i altres informadors claus. En el pro-
cés de planificació, l’entrevista és concebuda com una tècnica d’investigació comple-
mentària per matisar qualitativament les dades proporcionades per altres instruments.

Amb la realització de les entrevistes es pretén:
• Conèixer els actors locals i valorar-ne la capacitat institucional i de gestió, financera

i política (diagnòstic institucional).
• Recollir dades i informació sobre la realitat social del municipi i les seves principals

problemàtiques (diagnòstic situacional).
• Invitar i motivar els actors socials locals a participar en els tallers i altres activitats de

diagnòstic i planificació (participació).
• Recollir idees, propostes i inquietuds per al desenvolupament del municipi i per a la

consolidació de l’agermanament.
• Valorar la viabilitat de les accions i projectes proposats.

Els avantatges de realitzar entrevistes són: l’obtenció d’informació qualitativa, la proxi-
mitat i el contacte directe i intens entre l’entrevistador i informant, el baix cost d’apli-
cació i la flexibilitat que permet l’instrument. Per altra banda, però, entre els seus incon-
venients cal tenir en compte els problemes de representativitat de les persones entrevis-
tades o la reactivitat produïda per la presència “cara a cara” de l’entrevistador.

Les entrevistes es basen en un guió, de manera que es parteix d’una relació predetermi-
nada de temes a tractar en la qual l’entrevistador va formulant les preguntes concretes
amb la possibilitat d’introduir modificacions durant el transcurs de la conversa. El guió
orienta i estructura la forma d’obtenir informació, però la pròpia naturalesa flexible de
l’entrevista permet tantes modificacions com exigeixin els casos i contextos concrets.
L’entrevista es basa en un mètode lingüisticodiscursiu, que produeix un text (transcrip-
ció) que després caldrà analitzar i interpretar. Es realitzen amb la sola presència de l’en-
trevistador i la persona entrevistada, i les converses seran gravades en cinta magnetofò-
nica, per a la seva posterior anàlisi i interpretació. Pel que fa a la selecció de les perso-
nes a entrevistar, s’emfasitzarà el factor heterogeneïtat com a criteri bàsic amb la finali-
tat d’evitar el biaix que suposaria només centrar-se en un tipus de persones i discursos.
S’intentarà, per tant, diversificar al màxim el tipus de persones entrevistades. 

Tallers participatius

El taller és l’instrument de participació més important en aquest estudi. És l’espai a par-
tir del qual s’elaborarà el diagnòstic i es definiran les estratègies de desenvolupament del
municipi. Es constitueix com a espai de treball amb objectius definits on totes les i els
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participants, des de diferents rols, elaboren coneixements activament. Es tracta d’un
procés comunicatiu i amb format assembleari. Presenta els riscos derivats de la facilitat
de biaix i d’interacció grupal en la seva vessant negativa. Per això s’intentarà constituir
com un espai de participació per assolir consensos i la presa de decisions sobre la base
de la responsabilitat compartida, requerint, per tant, la implicació dels actors socials
locals. 

La participació serà el component fonamental per al desenvolupament dels tallers, es
valoraran les opinions i les aportacions, el treball grupal, la potenciació de les capacitats
a partir de les relacions horitzontals i la construcció de coneixement col·lectiu. Perquè
la participació sigui real cal assumir el dret de les i els participants a exposar les seves
pròpies opinions, i no obviar la qüestió del conflicte d’interessos. És evident que hi ha
diferents maneres d’interpretar la realitat en funció de la situació que s’ocupi en relació
a la mateixa. Així, en el taller, es poden donar diferents respostes a una mateixa realitat
segons les diferents posicions ocupades per les i els participants. És important arribar a
assumir un consens bàsic, però que aquest no amagui la pluralitat de les necessitats,
interessos i disponibilitats de les i els participants. 

La metodologia que s’utilitzarà en els tallers es fonamenta en: l’autovaloració individual
i grupal, el processament d’experiències de les i els participants, la incorporació de
mètodes i tècniques (aportació teòrica i tècnica necessària), una modalitat col·lectiva de
produir coneixement (vessant horitzontal del coneixement, entès com a intercanvi) i un
espai on es produeix una relació d’aprenentatge. El mètode de treball es basarà en la pre-
sentació del tema o contingut a tractar; el treball en petits grup a partir de pautes
comunes i que es formaran segons l’interès específic de cada activitat, generalment per
sectors; i finalment, la posterior posada en comú en plenari, en què es debatran àmplia-
ment i oberta els diversos continguts del taller amb la participació de totes les i els assis-
tents. 

La responsabilitat de les i els participants és assistir i participar de forma activa en el
taller per tal d’intercanviar i compartir coneixements, idees, inquietuds, preocupacions
i propostes de futur. La responsabilitat del tècnic assessor és facilitar la metodologia,
acompanyar el procés i sistematitzar els coneixements i els resultats que es derivin del
taller. En el taller seran convidats a participar tots aquells actors socials, membres d’ins-
titucions locals i representats de la població, que tinguin interès en el desenvolupament
de San Miguelito i que puguin aportar els seus coneixements, opinions i experiències al
taller i a la resta de participants. Està previst dur a terme tres tipus diferents de tallers:
taller planificació participativa al sector urbà, taller planificació participativa al sector
rural (dirigit a una selecció de comunitats rurals), i taller sobre la cooperació en el marc
de l’agermanament (al sector urbà, amb els actors locals més implicats en el procés).
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II. SISTEMATITZACIÓ

1. OBJECTIUS DE LA SISTEMATITZACIÓ

La sistematització és un exercici que es refereix necessàriament a experiències pràctiques
concretes. Les experiències són processos socials dinàmics i complexos, en els quals s’in-
terrelaciona, de forma contradictòria, un conjunt de factors objectius i subjectius.
Aquests processos particulars formen part d’una pràctica social i històrica més general,
igualment dinàmica, complexa i contradictòria. Per aquesta raó, no pot obviar-se el con-
text en què s’ha desenvolupat l’experiència, cal analitzar-la en el marc del moment polí-
tic que s’ha viscut a l’àmbit nacional i local (període preelectoral), així com en el marc
dels nivells i les concepcions de la participació ciutadana a Nicaragua i a l’àmbit local.

La sistematització és un exercici de comprendre les experiències desenvolupades, extreu-
re’n les ensenyances i comunicar-les. És a dir, apropiar-se de l’experiència viscuda, des-
criure-la, interpretar-la i compartir o comunicar amb altres allò après i els resultats asso-
lits. La sistematització que aquí es proposa servirà per comprendre i millorar la pròpia
pràctica, en aquest cas, la pràctica de l’agermanament; servirà per extreure els coneixe-
ments i les ensenyances que ha generat l’Estudi Diagnòstic Participatiu, fer-los comu-
nicables i compartir-los; i finalment servirà de base a la teorització i generalització sobre
les relacions de cooperació que poden establir dos municipis agermanats.

Les experiències concretes objectes d’aquesta sistematització són: 
• Les entrevistes semiestructurades i les reunions de treball amb 37 actors socials

locals.
• Els tallers participatius: 5 a l’àrea rural i 2 al casc urbà.
• L’observació directa i participant: 8 recorreguts de camp a l’àrea rural, observació

permanent en el casc urbà.
• I la sistematització de dades secundàries: fonts estadístiques i dades marcrosocials,

demogràfiques i socioeconòmiques; investigacions i diagnòstics de San Miguelito;
documents de planificació local; i publicacions vàries com memòries, plans opera-
tius, tríptics informatius, sistematitzacions d’experiències, projectes, etc.

Per evitar la dispersió és important precisar l’enfocament de la sistematització, és a dir,
aquells aspectes centrals de l’experiència que interessa sistematitzar. En aquest sentit,
l’òptica específica des de la qual es durà a terme el procés de sistematització farà èmfa-
si en dues variables claus, interconnectades, que han determinat el desenvolupament de
l’Estudi Diagnòstic Participatiu: la participació dels interlocutors i els coneixements
generats. Cada una d’aquestes variables conté dues vessants, tot constituint un conjunt
de quatre aspectes que formen el fil conductor que travessa l’experiència i que facilita-
rà el procés de sistematització.
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PARTICIPACIÓ DELS INTERLOCUTORS

Implicació dels actors locals Capacitat de proposta dels actors locals

(participació en l’estudi) (participació en l’agermanament)

CONEIXEMENTS GENERATS

Problemàtiques i necessitats detectades Alternatives de solució i propostes sorgides

La formulació d’aquest eix de sistematització segueix una coherència amb l’objectiu i l’ob-
jecte de la mateixa, i respon de manera més específica a aquests. La participació dels inter-
locutors i els coneixements generats són els aspectes centrals que interessa sistematitzar per
tal d’arribar a la construcció d’una proposta per a la consolidació de l’agermanament.

2. PARTICIPACIÓ EN L’ESTUDI I EN L’AGERMANAMENT

Objectius, metodologia i participació

L’Estudi Diagnòstic Participatiu de San Miguelito, tal com s’estableix en els termes de
referència, partia de la premissa que el desenvolupament ha de ser un procés participa-
tiu, concertat i descentralitzat. En aquest sentit, calia promoure la participació i la
implicació de la ciutadania en el procés de diagnòstic i planificació local. 

La utilització d’una metodologia d’aquest caràcter, amb la participació com a compo-
nent essencial de la mateixa, suposava acceptar l’execució d’un procés relativament lent,
no lineal, amb possibles avenços i retrocessos. La seva justificació recau en el fet que es
tracta d’una manera d’aproximació i de treballar que guarda consonància amb els objec-
tius que es perseguien i el model d’agermanament que es pretenia promoure. Per altra
banda, suposava concebre la metodologia i el pla d’acció que se’n derivava com un pro-
cés flexible i progressiu que requeria permanents adequacions i reorientacions per tal
d’assegurar, en els diferents moments de l’experiència, la participació activa dels inter-
locutors.

Amb aquesta metodologia s’esperava que els resultats obtinguts es fonamentessin en el
consens col·lectiu i aquesta és, tal vegada, la part més feble de l’estudi. La participació
en el procés de diagnòstic i planificació local no ha estat la mateixa en tots els interlo-
cutors i el grau d’implicació ha estat variable durant el transcurs de l’estudi, augmen-
tant o disminuint, a causa de condicionants interns –com el tipus d’activitat realitzada
i el seu objectiu– i condicionants externs –com el context i el moment polític o els
nivells de feina dels diferents actors locals.

Segurament, el principal obstacle que es va haver d’afrontar i que més va dificultar asso-
lir els nivells de participació esperats va ser el procés electoral (campanya i eleccions) en
què el país estava immers durant els mesos en que es va executar l’estudi. En aquest
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període, no hi havia a San Miguelito unes condicions favorables per a la participació i
l’assoliment de consensos, agreujat pels efectes del moment polític que es vivien a l’àm-
bit local: tensió i crispació política i social, falta de voluntat per prendre compromisos
fins després de les eleccions, conflicte d’interessos polítics i partidistes, etc.

La polarització política que es viu a Nicaragua, incrementada durant el procés electo-
ral, i la construcció identitària per adscripció política, va dificultar el diàleg entre els
diferents sectors i acordar estratègies comunes. Atesa aquesta doble situació, estructural
(construcció identitària) i conjuntural (període electoral) es va veure necessari modifi-
car alguns aspectes metodològics i la temporalització de les accions planificades. En l’es-
tratègia d’aproximació als actors locals es va haver d’emfasitzar i allargar el treball indi-
vidual –les entrevistes– per crear les condicions per poder realitzar les activitats col·lec-
tives –els tallers.

Principals accions i espais de participació

Els principals espais de participació van ser fonamentalment els tallers de planificació
participativa. Com a activitats preliminars per promoure, difondre i motivar la partici-
pació en els tallers es va dur a terme una sèrie d’accions com entrevistes i reunions de
treball amb els actors locals. Les i els participants en els tallers de planificació al sector
rural eren les i els propis pobladors de la comunitat on es realitzava. Tant l’assistència
com la participació en aquests tallers va ser molt satisfactòria. En el sector urbà, la par-
ticipació en els tallers va ser principalment de representants d’organismes i institucions
de l’administració central, de la municipalitat i de la societat civil.

En el casc urbà es van unir esforços i treballar conjuntament amb l’Equip Tècnic
Municipal (ETM) de l’Alcaldia de San Miguelito en un procés de consulta i planifi-
cació local que va finalitzar amb la realització d’una Assemblea Municipal. Aquesta
assemblea va servir tant per a l’elaboració del PDM com per al Diagnòstic Participatiu
de San Miguelito. En aquest procés, es va acordar involucrar els actors locals més
representatius en l’organització de l’Assemblea i es van establir encontres previs per tal
d’informar sobre el procés de planificació i rebre les propostes de la societat civil.
Aquestes trobades no van tenir els resultat esperats, tant per la falta d’implicació i par-
ticipació dels organismes i institucions locals, com pel reduït espai de participació que
l’ETM va cedir. L’Assemblea Municipal va tenir una menor assistència de l’esperada i
el resultat final no va ser plenament satisfactori, ja que no hi va haver oportunitat d’o-
brir un debat i d’acordar conclusions ni validar acords concrets. Un dels objectius de
l’Assemblea Municipal era formalitzar un Comitè de Desenvolupament Municipal,
una instància de concertació permanent de múltiples actors locals presidit per l’alcal-
de per promoure el desenvolupament local. Aquest objectiu no es va assolir, va quedar
amb l’elecció d’una estructura formal, buida de contingut i sense continuació o treball
posterior.
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Experiència organitzativa 

L’Estudi Diagnòstic Participatiu partia de la premissa que el desenvolupament ha de
provenir de l’enfortiment institucional i de les capacitats locals. En aquest sentit, el pro-
cés de diagnòstic i planificació contribuïa a dotar la població d’espais per al debat i la
presa de decisions, i prenia com a base la mobilització dels recursos locals i la partici-
pació organitzada de la societat civil. 

Pel que fa a l’organització de la població de San Miguelito, una de les seves principals
problemàtiques és la dispersió organitzativa, la falta d’articulació i coordinació entre els
actors socials locals. Les actuals formes organitzatives existents en el municipi es cons-
titueixen per un conjunt de petits col·lectius, associacions i fundacions organitzades
entorn dels sectors que representen i dels interessos que persegueixen. A l’àrea rural, la
població s’organitza en Comitès de Desenvolupament Comunal com a òrgans de repre-
sentació. El treball individual i la falta de coordinació caracteritza les formes organitza-
tives tant al casc urbà com a l’àrea rural. Aquesta és una de les principals debilitats iden-
tificades en el diagnòstic institucional-organitzatiu de San Miguelito. A partir de la
constatació d’aquesta mancança es va generar un procés d’articulació de la societat civil
organitzada que va concloure amb la constitució d’una coordinadora civil. 

La coordinadora civil de San Miguelito pretén ser una instància de gestió i incidència a
l’àmbit local, nacional i cooperació internacional, que promogui l’empoderament de la
societat civil i enforteixi la democràcia participativa en pro del desenvolupament soste-
nible. I es proposa legitimar i projectar la societat civil organitzada en la coordinació, la
gestió i l’avaluació de les polítiques de desenvolupament. Les seves principals línies de
treball pretenen ser la interlocució, la incidència, la participació i l’enfortiment institu-
cional. En aquest sentit, aquesta instància podria jugar un paper important en l’ager-
manament, en la canalització i transmissió de propostes que contribueixin a la cons-
trucció d’una política de cooperació en el marc de les relacions entre San Miguelito i
Sant Boi.

Participació ciutadana 

La participació ciutadana és el procés d’involucració, interacció i interrelació de la ciu-
tadania amb l’Estat, en tots els àmbits territorials i institucionals, de forma individual
o col·lectiva, amb la finalitat de fer valer els seus drets i incidir i participar en la presa
de decisions i gestió de les polítiques públiques i el funcionament de l’Estat, per tal d’a-
conseguir el desenvolupament humà sostenible.

A causa de la polarització política i el distanciament entre la societat civil organitzada i
la municipalitat i les institucions de l’Estat, els nivells de participació ciutadana a San
Miguelito són incipients. El govern local promou algunes formes de participació ciuta-
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dana, fonamentalment a través de l’Oficina d’Atenció a les Comunitats (OFACOM),
com la creació de Comitès de Desenvolupament Comunal a l’àrea rural, l’elecció d’al-
caldes auxiliars com a representants de la comunitat i interlocutors amb l’Alcaldia i la
participació en els Consell Municipals. La societat civil i els actors socials de San
Miguelito però, reclamen l’obertura de majors espais per a la participació ciutadana,
espais reals d’incidència, interlocució, diàleg, i presa de decisions. En l’execució de
l’Estudi Diagnòstic Participatiu de San Miguelito es van aprofitar tots els espais i meca-
nismes de participació ciutadana que, amb variables resultats, existeixen a San Miguelito.
La Coordinadora Civil per part de la societat civil i l’OFACOM per part del govern
local, van esdevenir dues estructures importants d’interlocució i participació en l’estudi. 

A Nicaragua i en el cas concret que ens ocupa, San Miguelito, la polarització política és
elevada, es viu amb molta tensió i crispació l’oposició entre els dos partits majoritaris
del país: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) i el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN). La força majoritària en l’actual govern local és el PLC,
però la major part dels col·lectius i organismes locals mantenen una orientació política
pròxima als sandinistes, alguns donen suport explícit a les candidatures del FSLN i d’al-
tres, malgrat que es defineixien amb un ideari sandinista, mantenen una posició de neu-
tralitat en els processos polítics. 

Per a la realització de l’estudi es requeria l’obertura d’espais d’encontre entre la munici-
palitat i els organismes de la societat civil. Això suposava generar processos de diàleg i
concertació sociogovernamentals en un context polític no afavoridor. A San Miguelito
existeix un notable distanciament i asincronia entre l’esfera social i l’esfera governa-
mental que, sumat a la manca d’una cultura local de diàleg i negociació, dificulta l’o-
bertura d’espais d’encontre i d’acció concertada entre les organitzacions socials i les
estructures governamentals. La participació en l’Estudi Diagnòstic requeria de la dis-
posició governamental i del reconeixement de les organitzacions socials, però a San
Miguelito no existeixen gaires experiències d’acció coordinada dels diferents actors
socials, de manera que va resultar dificultós establir activitats concretes d’articulació que
promoguessin el treball mancomunat i coordinat.

Participació en l’agermanament

Com ja s’ha dit anteriorment, la participació dels actors socials locals va ser un compo-
nent essencial en l’estudi. Promoure aquesta participació, com una acció immediata i
avaluable a curt termini, significa alhora promoure l’enfortiment de l’agermanament,
en la mesura que la participació en l’estudi pot tenir com efecte l’augment de la impli-
cació en l’agermanament. La hipòtesi plantejada és que els actors locals que més s’han
implicat en l’estudi seran aquells que desenvoluparan, en un futur, nivells de participa-
ció més actius en l’agermanament. Aquest efecte, però, és a llarg termini i no avaluable
en un futur immediat.
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Els agermanaments, com a alternatives concretes i reals des del poder local, faciliten l’es-
tabliment de vincles horitzontals i directes entre municipis de diferents països que per-
met l’intercanvi, el coneixement mutu i l’articulació de formes de cooperació i solida-
ritat. En aquest sentit, és imprescindible la participació de la societat civil dels munici-
pis agermanats i, d’aquesta manera, l’agermanament possibilita els beneficis i avantat-
ges de la cooperació descentralitzada i horitzontal, d’igual a igual, com a intercanvi en
què ambdues parts aprenen i s’enriqueixen.

Amb l’objectiu de definir un model d’agermanament i cercar mecanismes de comuni-
cació, participació i consolidació, es va dur a terme un taller participatiu a San
Miguelito sobre la cooperació en el marc de l’agermanament. Aquest va constituir un
espai de reflexió i debat en el qual es va acordar un marc referencial per a l’agermana-
ment que situa l’èmfasi en les relacions mútues i permanents, els interessos comuns i
l’intercanvi entre San Miguelito i Sant Boi. Es va detectar com a característica essencial
de l’agermanament la vinculació i la participació de la societat civil de forma concerta-
da amb el govern local. 

Per tal d’afavorir l’enfortiment de l’agermanament es va veure necessari l’establiment de
mecanismes de comunicació, interlocució i participació. En aquest sentit, van sorgir
diverses propostes com constituir una instància interlocutora i de coordinació; crear
una oficina tècnica de seguiment; promoure la divulgació i la informació sobre les
actuacions que es duen a terme en el marc de l’agermanament; així com realitzar visi-
tes, intercanvis, convenis de col·laboració mútua i encontres entre ambdós municipis.
Finalment, el plantejament de potenciar la participació ciutadana es va concretar en la
proposta d’establir múltiples agermanaments bilaterals i horitzontals entre col·lectius,
organismes i institucions homòlogues o similars d’ambdós municipis. Aquests tipus
d’agermanaments es podria establir en funció dels sectors, les temàtiques, els interessos
i els col·lectius implicats (agermanaments escolars, esportius, entre grups de dones, eco-
logistes, docents, culturals, productius, etc.).

Capacitat d’acció i proposta dels actors locals

Un dels principals aspectes d’anàlisi del diagnòstic institucional-organitzatiu ha estat la
valoració de viabilitat, capacitat institucional i de gestió, economicofinancera i política
dels diversos actors socials locals. Aquesta anàlisi s’ha efectuat, en diferent mesura, tant
en les instàncies o delegacions municipals de l’administració central, com en la muni-
cipalitat i en els organismes no governamentals locals.

Pel que fa a l’Alcaldia, es detecta la notable falta de capacitat tècnica en l’execució de les
seves competències. Compta amb un reduït nombre de recursos humans, mitjans tèc-
nics i recursos financers que dificulta la seva actuació. El limitat període de govern i la
impossibilitat de reelecció provoca inestabilitat en aquesta instància, que dedica per-
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manentment esforços en la seva estructuració en detriment de la definició de polítiques,
l’execució de projectes, la construcció d’obres i la prestació de serveis. El baix nivell de
capacitació dels recursos humans, que varien segon el període de govern, i els limitats
recursos econòmics i mitjans de suport dificulta l’actualització tècnica del personal. La
feble capacitat de gerència del Consell Municipal i la falta de consolidació de l’Equip
Tècnic Municipal dificulta la coordinació interna de l’Alcaldia i la circulació de fluxos
d’informació i comunicació. Pel que fa a les delegacions municipals de l’administració
central, tant el Ministerio de Educación, Cienca y Deporte (MECD) com el Ministerio
de Salud (MINSA) han fet propostes en l’àmbit de l’educació i la salut. Totes dues ins-
titucions presenten deficiències tant de recursos econòmics, personal tècnic capacitat i
cobertura i qualitat dels serveis que presten.

Finalment, pel que fa a la societat civil organitzada, existeix un nombre considerable
d’organismes no governamentals locals, amb una relativa i variable capacitat de gestió i
execució de projectes de desenvolupament. El principal obstacle que afronten la totali-
tat d’aquesta organismes és la falta de recursos econòmics. Aquells que presenten major
consolidació, experiència i reconeixement social i capacitat tècnica són: l’Organización
de Jóvenes Ambientalistas (OJA), la Fundación del Río (FdR), el Centro Popular de
Cultura (CPC), la Fundación de Mujeres de San Miguelito (FUMSAMI) i el Grupo
Acción Hormiga. La majoria d’actors locals han fet propostes de desenvolupament en
sectors concrets corresponents als seus marcs d’acció, entre les quals destaca FUMSA-
MI, pel seu gran nivell d’experiència i capacitat en la gestió i execució de programes i
projectes, i el Grupo Acción Hormiga per la capacitat tècnica dels recursos humans amb
què compta. 

3. CONEIXEMENTS GENERATS

Objectius previstos i principals accions realitzades

Amb el procés de diagnòstic i planificació local generat per l’estudi es pretenia analit-
zar les principals problemàtiques que afecten el municipi de San Miguelito i determi-
nar perspectives de desenvolupament local. La complementarietat dels instruments
d’investigació utilitzats, cada un dels quals ha tingut més o menys presència en funció
de la fase metodològica, ha estat eficient i eficaç en la consecució dels objectius previs-
tos. 

Els instruments participatius, principalment els tallers, malgrat que no han assolit els
nivells de participació esperats ni el consens al qual es pretenia arribar, han generat sufi-
cient informació i coneixements per a l’elaboració del diagnòstic i el pla de desenvolu-
pament. Els continguts treballats responen de manera directa al objectius plantejats:
problemàtiques i necessitats, recursos del municipi, formes organitzatives, alternatives
de canvi i solució, estratègies de desenvolupament, propostes per a l’agermanament, etc.
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Problemàtiques i necessitats / Alternatives de solució i propostes

Per a la detecció de problemàtiques i necessitats i la identificació d’alternatives de solu-
ció i propostes s’han dut a terme tallers participatius, entrevistes, assemblees i reunions,
recorreguts de camp i consultes a les comunitats rurals. Les problemàtiques detectades
són abundants, de contingut i sectors diferents, afecten grups de població variats i
requereixen solucions diverses. La dificultat apareix en el moment de la priorització de
les necessitats, no hi ha consens en la seva ordenació, depèn dels interessos dels sectors
consultats, de la posició i el punt de vista des del qual s’analitza i dels criteris que s’uti-
litzen. 

Malgrat l’amplitud del tema i la falta de consens en la priorització, el diagnòstic pre-
senta una visió general de les principals problemàtiques que afecten el desenvolupament
de San Miguelito i l’aportació d’elements valoratius per a la definició d’estratègies que
articulin alternatives de solució i canvi.

La diversitat de problemàtiques identificades s’han organitzat entorn dels següents sectors:
• Àrea rural: existeix una clara desarticulació territorial i desequilibri de les condicions

de vida entre el sector urbà i l’àrea rural. Com a estratègia per augmentar els nivells
d’equitat cal adoptar una visió integral del municipi, prioritzant accions de desen-
volupament a l’àrea rural que es troba en greus desavantatges.

• Salut i educació: existeixen evidents deficiències en la cobertura i la qualitat dels ser-
veis d’educació i salut i això suposa un dels principals obstacles per al desenvolupa-
ment de San Miguelito. És necessari, doncs, incrementar la cobertura, la construc-
ció d’infraestructures i la capacitació i professionalització dels recursos humans.

• Serveis bàsics i infraestructura social: existeix un notable deteriorament del nivell i
les condicions bàsiques de vida de la major part de la població (mal estat dels habi-
tatges, falta de latrines, mala qualitat de l’aigua per al consum, deficient alimenta-
ció...). Cal prioritzar una estratègia de desenvolupament humà i aspirar a satisfer
plenament les necessitats de les persones i potenciar al màxim les seves capacitats.

• Medi ambient i ecoturisme: San Miguelito compta amb una variada abundància de
recursos naturals i ecosistemes amb una rica diversitat biològica, però que actual-
ment pateixen un elevat i ràpid deteriorament. Cal definir una estratègia que arti-
culi la protecció del medi ambient i la promoció de l’ecoturisme, com a dues varia-
bles interrelacionades. 

• Agricultura, ramaderia i pesca: San Miguelito, malgrat ser una zona principalment
agropequària, es caracteritza per uns nivells de productivitat i rendiment baixos. Les
dinàmiques economicoproductives que es generen en el municipi no garanteixen
l’estabilitat dels ingressos financers de les famílies i el desenvolupament econòmic
del municipi. Per revertir aquesta situació, cal millorar l’accés i la xarxa viària a l’à-
rea rural, amb la planificació prèvia d’un ordenament territorial i poblacional, que
facilitaria l’augment de la producció i dels beneficis de la comercialització.
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• Organització comunitària, coordinació interinstitucional i participació ciutadana:
l’organització, la coordinació i la participació constitueixen components imprescin-
dibles per al desenvolupament de San Miguelito, ja que aquest ha de provenir de les
capacitats locals i així reduir la dependència a l’exterior. Qualsevol actuació que es
dugui a terme a San Miguelito ha de tenir en compte aquests components essencials
pel desenvolupament local.

• Dones joventut i infàncies: la pobresa afecta principalment els grups poblacionals
més vulnerables: les dones, la joventut i la infància. Per tant, es veu necessari prio-
ritzar actuacions amb aquests col·lectius amb major grau de desigualtat i discrimi-
nació, i promoure l’equitat de gènere i generacional. 

III. DIAGNÒSTIC SITUACIONAL DE SAN MIGUELITO

1. ORIGEN I RESSENYA HISTÒRICA DEL MUNICIPI

San Miguelito va ser fundat l’any 1850 amb el nom de Las Aldeas, els seus orígens es
remunten, com la resta del departament de Río San Juan, als poblaments provocats per
l’explotació de fusta, cautxú i arrels, entre els anys 1850 i 1855. En aquesta dècada, com
a conseqüència del canvi de la forma d’inserció de Nicaragua en el mercat internacio-
nal i el boom del cultiu del cotó, es van originar desplaçaments i expulsions poblacio-
nals dels departaments de Chinandega i León cap a altres zones del país. Aquests movi-
ments migratoris van suposar per a San Miguelito un augment de l’índex poblacional.
Durant el segle XIX, San Miguelito va tenir gran importància degut a la seva activitat
comercial, però amb la construcció de la carretera San Carlos – Acoyapa, San Miguelito
va perdre la seva importància com a port i va quedar aïllat de la carretera, que travessa
el municipi a 8 km del casc urbà.

Durant l’època dictatorial, gran part de les àrees fèrtils del municipi estaven en mans de
la família Somoza. A la dècada dels 80, amb la Revolució Popular Sandinista, aquestes
terres van ser confiscades, nacionalitzades i lliurades a les i els camperols organitzats en
cooperatives agrícoles. Com a conseqüència de la guerra i per restar base social a la
Resistencia Nicaragüense, les i els pobladors de les zones rurals van ser reubicats al casc
urbà i a altres assentaments pròxims a la carretera (Las Palomas, Never Oporta i El
Tule). Aquests moviments poblacionals estan estrictament relacionats amb el que avui
és la estructura productiva, territorial i poblacional del municipi. 

Un altre fenomen de transformació territorial del municipi és el que s’han anomenat el
procés de chontalització: la migració progressiva d’habitants del departament de
Chontales cap a Río San Juan. Històricament les i els productors de Chontales han tin-
gut interès a apropiar-se de bona part dels territoris de San Miguelito per les excel·lents
condicions que presenten per a l’explotació ramadera extensiva, que malgrat l’elevat
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cost del deteriorament ambiental que provoca, és la que actualment i es practica de
forma més generalitzada. 

Els anys 80 va ser el període que el casc urbà va experimentar el seu més important crei-
xement poblacional i espacial, i les empreses i institucions estatals que es van crear
durant el govern sandinista van generar ocupació per a la població urbana. Al finalitzar
la guerra, les terres confiscades pel govern sandinista van ser lliurades a les i els desmo-
bilitzats de la Resistencia Nicaragüense, però al no ser acompanyades de processos que
permetessin generar condicions de arrelament, ja que els seus orígens estaven en altres
departaments del país, i per falta de condicions per a la producció, es va iniciar un pro-
cés de desintegració de les cooperatives creades.

Durant la dècada dels 90, amb el canvi de política del govern i la reorganització de
l’Estat, el municipi va patir una forta crisi econòmica, que encara avui no ha estat supe-
rada. Aquesta problemàtica ha generat l’èxode de pobladors i pobladores tant de l’àrea
urbana com rural a altres zones del país o a Costa Rica a la recerca de millors condi-
cions de vida. Aquest procés migratori, iniciat als anys 90, es manté actualment a causa
de la falta de noves perspectives econòmiques.

2. REFERÈNCIA GEOGRÀFICA 

El Municipi de San Miguelito, amb una extensió territorial de 924 km2, es troba ubi-
cat a la regió del sud-est de Nicaragua i a l’extrem nord-occidental del Departament de
Río San Juan, al qual pertany. El casc urbà de San Miguelito s’ubica a 248 km de
Managua, capital de la República i a 60 km de San Carlos, la capçalera departamental.
Els límits territorials del municipi són: al nord amb els municipis de Morrito i El
Almendro, al sud amb el municipi de San Carlos, a l’est amb en municipi de Nueva
Guinea (RAAS) i a l’oest amb el Llac de Nicaragua (Cocibolca).

No existeix oficialment una divisió comarcal definida ni està clarament establert el
nombre de comunitats rurals, a causa de la dispersió territorial i poblacional que carac-
teritza el municipi. L’Oficina d’Atenció a les Comunitats de l’Alcaldia de San Miguelito
ha realitzat una divisió territorial del municipi per microregions a partir de les àrees de
concentració poblacional i proximitat geogràfica, establint 41 comunitats rurals i 3 sec-
tors urbans distribuïts en 9 microregions.

3. ASPECTES FÍSICO-NATURALS

La geografia del municipi es caracteritza per ser muntanyosa (poc accidentat), excepte
la franja costanera en el marge oriental del Llac Cocibolca, amb recursos naturals com
a part de la zona d’amortiment relativament bons, però en un estat de depredació i des-
forestació que no manté relació amb el nivell de desenvolupament actual del municipi.
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L’altitud de San Miguelito varia de 50 m a 300 m sobre el nivell del mar. Les elevacions
muntanyoses més importants són l’Arranca Baso, les muntanyes d’El Tigre, El Peñón i
El Silencio. Compta amb extenses planures com la comarca de Los Ángeles i El Congo,
i amb dues illes: El Boquete i El Guarumo.

El clima predominant a San Miguelito és de tròpic humit, en alguns casos caracterit-
zat com a semi-humit (Sabana Tropical), amb una temperatura mitjana que oscil·la
entre els 25º i 26º C. La precipitació pluvial varia entre els 2.000 i 2.400 mm anuals,
que es distribueixen en correlació a les estacions de l’any. En matèria hidrogràfica, el
municipi compta amb l’important recurs del Llac de Nicaragua, al qual desembo-
quen les aigües dels rius naturals així com les aigües servides que provenen del cas
urbà. Existeixen tres grans rius: El Tepenaguazapa, El Tule i El Camastro, els dos pri-
mers constitueixen fronteres naturals amb els municipis de Morrito, El Almendro i
San Carlos. Altres rius de muntanya importants en el municipi són: El Cojo, El
Zapote, El Jícaro, El Guayabal, El Tulito i entre 20 i 30 grans rieres, a més de pous i
ulls d’aigua que, per efecte de la desforestació, pateixen sequera durant el període
d’estiu. 

Tenint en compte les característiques agroecològiques del territori, l’àrea rural de San
Miguelito es considera especialment adequada per a la producció i l’explotació fores-
tal, associada a la producció pecuària i agrícola. En l’actualitat però, per les caracte-
rístiques del territori en termes d’infraestructura i condicions per a la producció, les
i els pobladors de l’àrea rural presenten una major vocació cap a l’agricultura, fona-
mentalment la producció de grans bàsics (arròs, blat de moro i frijol). D’aquesta
manera, l’ús fonamental i majoritari del sòl a l’àrea rural és de caràcter agrícola i, en
alguns casos, destaca l’activitat ramadera concentrada en la producció bovina.
Aquesta juga un paper de caràcter complementari, no en termes d’ingrés sinó de con-
sum bàsic.

L’ús actual de sòl està associat als processos de transformació productiva i de migració
poblacional a què ha estat subjecte el municipi de San Miguelito. En aquest sentit, les
migracions de la zona del Pacífic cap al departament de Río San Juan, van traslladar la
seva experiència i preferència en termes econòmics, culturals i socials per a la produc-
ció de subsistència associada fonamentalment a la producció de grans bàsics. A causa
del procés de chontalització, progressivament la ramaderia va creixent i exigeix majors
superfícies de terra, expulsant petits productors i productores agrícoles que, a la recer-
ca de noves terres, es traslladen a zones més allunyades de la capçalera municipal,
expandint d’aquesta manera la frontera agrícola. El cultiu de grans bàsics es comple-
menta a petita escala amb cultius no tradicionals com quequisque, iuca, achiote, guineo,
musàcies, llegums i verdures. Malgrat els bons nivells de rendiment per àrea cultivada
de producció no tradicional, la seva utilització generalment no va més enllà de parcel·les
experimentals o de producció per a l’autoconsum.
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La zona rural de San Miguelito ha estat forestalment depredada de manera sistemàtica
en època d’estiu per la cultura productiva que utilitza les tales, els incendis i els cultius
com a tècniques bàsiques de preparació del sòl. Això suposa un important impacte
negatiu sobre el medi ambient i redueix el nivell i el temps de fertilitat de les terres. Al
mateix temps, les tales provoquen que els sòls desforestats quedin exposats a les radia-
cions solars, que produeixen la deshidratació de la terra i la formació d’una capa endu-
rida que en redueix i en limita el potencial productiu. La desforestació té una gran
influència en la conservació de les fonts d’aigua i, en aquest sentit, algunes comunitats
comencen a patir escassetat d’aigua durant els mesos d’estiu.

4. POBLACIÓ I MIGRACIÓ

Segons dades de 1995, la població de San Miguelito s’estimava en un total de 13.538
habitants, dels quals 7.040 eren homes (52%) i 6.498 dones (48%). La major part de
la població s’ubica a l’àrea rural, al 1995 hi havia 9.634 habitants rurals (71%) i 3.904
habitants urbans (29%). El municipi de San Miguelito presentava una densitat pobla-
cional de 14.6 hab/km2. 

Segons dades de 1999, l’àrea rural de San Miguelito presenta una població total de
14.762 persones, de les qual 7.225 són dones (48,09%) i 7.537 homes (51,1%). La
població de l’àrea rural de San Miguelito és majoritàriament jove, el 39,3% de la pobla-
ció són nens i nenes de 0 a 10 anys, el 31% són adolescents entre 11 i 17 anys, i el
29,7% representa la població adulta. Aquest fet suposa una oportunitat per poder ini-
ciar un procés de transformació de la cultura productiva, però alhora, també requerirà
l’augment dels mecanismes de resposta a les demandes d’educació, salut, serveis i
infraestructura que la població jove sol·licita. 

El volum poblacional mitjà per comunitat rural és de 328 habitants, però en termes
més específics, el 20% de les comunitats tenen una població major de 500 habitants, el
80% restant són comunitats amb una població menor, fet que evidencia el nivell de dis-
persió poblacional. El diagnòstic de l’INIES (1999) identifica l’existència d’un total de
2.908 famílies a l’àrea rural de San Miguelito, que significa una mitjana de 65 famílies
per comunitat rural, i cada família és constituïda per una mitjana de 5.6 membres9. Pel
que fa a la població del casc urbà, segons el SNV (2000), al 1999 la població total urba-
na va registrar un índex de 2.841 habitants, d’aquest, 1.466 són dones (51,6%) i 1.375
homes (48,4%)10. La composició de la població urbana per edats respon a: el 29% de
la població són menors de 9 anys; el 67,4% pertanyen al grup dels 10-65 anys i el 3,6%
representa el grup de 66 anys i més.
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Per la seva naturalesa històrica d’enclavament d’explotació productiva, San Miguelito,
com la resta del departament de Río San Juan, s’ha consolidat producte de les transfor-
macions socioeconòmiques i de les migracions del Pacífic, així com també ha esdevingut
una espècie de territori pont o trampolí, a través del qual flueixen importants volums de
població als municipis i departaments veïns i a zones frontereres de Costa Rica.

El SNV (2000), en una anàlisi de comportament de la població urbana de San
Miguelito, detecta una taxa de creixement poblacional negatiu a partir de 1991. Si bé
durant la dècada dels 80, a causa de les migracions de les comunitats rurals al casc urbà,
es registra una taxa de creixement positiu, a partir de 1991 el poble de San Miguelito
es converteix en una zona expulsora de població. En el període de més impacte, entre
els anys 1991 i 1995, la població urbana pateix una reducció global del 41,29%.
Aquesta tendència és principalment per dues causes: en primer lloc, el final de la gue-
rra significa el retorn de les famílies rurals a les seves terres d’origen i, en segon lloc, la
pèrdua de perspectives econòmiques abans sostingudes per l’Estat provoca migracions
cap a altres zones del país o a l’estranger a la recerca de millors condicions de vida. En
el següent període, entre els anys 1995 i 1999, segueix la mateixa tendència migratòria,
més reduïda però contínua, de la població autòctona del casc urbà. 

Pel que fa a l’àrea rural de San Miguelito, la població es caracteritza per una cultura
nòmada i amb poques condicions de arrelament real al territori, pel fet que únicament,
segons l’INIES (1999), el 54% de les famílies que posseeixen terres tenen títols de pro-
pietat i la gran majoria no són originàries del municipi sinó immigrants que provenen
d’altres departaments, principalment de Chontales, Nueva Guinea, Chinandega i León,
com a desmobilitzats del l’Exèrcit Nacional, la Resistencia Nicaragüense i repatriats o
per immigració econòmica. Això provoca que la població rural sigui molt vulnerable als
moviments territorials permanents i pendulars, fenomen que s’associa a altres causes
com el sorgiment d’assentaments, la dispersió poblacional i la fragmentació territorial i
la difícil situació socioeconòmica en què es troben.

5. ECONOMIA 

Ocupació 

A Nicaragua, la població en edat de treballar està constituïda per totes aquelles perso-
nes ubicades en el grup de població de 10 a 65 anys. En el casc urbà de San Miguelito
representa un 67,4% de la població total i a l’àrea rural un 60,6%. Per les característi-
ques del territori de l’àrea rural i per la seva vocació fonamentalment agrícola, l’ocupa-
ció presenta un comportament irregular. Durant l’època de la collita hi ha plena ocu-
pació, però en els espais intermedis, en què l’activitat agrícola és mínima, l’ocupació es
redueix dràsticament. Així, la naturalesa de l’ocupació rural és fonamentalment de
caràcter temporal i com a conseqüència es generen fluxos migratoris intermitents i recu-
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rrents, principalment de dones i joves, a la recerca de millors oportunitats econòmiques
durant els períodes en què l’activitat productiva en els seus llocs d’origen és de baix
nivell.

La capacitat de generació d’ocupació permanent del sector agropecuari és molt baixa,
perquè en aquesta activitat intervé, principalment, mà d’obra familiar. D’aquesta mane-
ra, els nivells de subocupació, sobretot en el sector agrícola, són molt alts i, el sector
ramader, per les fortes restriccions per poder accedir a crèdits que pateix i caracteritzat
per utilitzar sistemes de producció extensiva, no té capacitat d’absorbir la mà d’obra
desocupada o subocupada del sector agrícola. Les causes dels alts nivells de desocupa-
ció i subocupació són producte, bàsicament, de la subutilització de la capacitat pro-
ductiva local i de l’estructura i naturalesa actual de l’ocupació a l’àrea rural de San
Miguelito.

En el casc urbà la població econòmicament activa, és a dir, aquelles persones laboral-
ment ocupades o que busquen treball és constituïda per 780 habitants, dels quals,
segons dades del SNV (2000), el 91,53% estan ocupades. Estadísticament, per tant,
indica un nivell de desocupació baix (8,46%), però en primer lloc, la majoria d’aques-
ta població es troba subocupada o s’ubica en el sector informal, de manera que no tenen
un treball estable que els garanteixi un ingrés econòmic fix i, en segon lloc, per la falta
de generació d’ocupació moltes persones, principalment dones i joves, es veuen obliga-
des a estar econòmicament inactives, dedicant-se a activitats fora del mercat laboral. 

La major part de la població econòmicament activa ocupada s’ubica en el sector primari
(43,27%), on predomina el sexe masculí i la subocupació, ja que generalment no són
productors propietaris de terres sinó obrers agrícoles o jornalers. El sector secundari
representa un 43,4% de la població econòmicament activa ocupada, majoritàriament
homes i constituïda per la petita indústria artesana com: fusteries, sastreries, sabateries,
tallers mecànics i forns de pa. El sector terciari, on la participació de les dones és gaire-
bé igual que la masculina, representa un 43,4% de la població econòmicament activa
ocupada, una mica més important quantitativament que el sector primari. Predomina
l’ocupació en el sector institucional, principalment generada pel MECD i el MINSA,
ja que les activitats comercial i de serveis en el casc urbà són de caràcter incipient.

Segons el SNV (2000), la població econòmicament inactiva representa un 59% de la
població en edat de treballar i es troba majoritàriament constituïda per estudiants i mes-
tresses de casa. Són les dones les que pateixen principalment l’exclusió del treball remu-
nerat, que per falta d’ocupació es dediquen a activitats domèstiques, fora del mercat
laboral. Per altra banda, actualment la meitat de la població urbana és menor de 15 anys,
això suposarà a curt termini, si es manté la mateixa estructura laboral, l’augment dels
nivells de desocupació, ja que cada any augmentarà en nombre de joves que finalitzen
els estudis i que necessiten un treball estable que els garanteixi ingressos econòmics.
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Règim de propietat i titularitat de la terra

El règim de propietat i estat de la tinença de la terra és un factor fonamental per al des-
envolupament del municipi, ja que determina el nivell d’arrelament com a causa prin-
cipal de l’estabilitat del sector rural. Durant la dècada dels 80 el règim de propietat
fonamental de l’àrea rural de San Miguelito era estatal i cooperativista. Durant aquest
període es va produir un creixement significatiu de petits i mitjans productors i pro-
ductores i l’establiment de cooperatives agropecuàries que rebien suport de l’Estat i de
la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). A partir de 1990, aquestes
cooperatives van transitar per un procés de desmembrament en petits i mitjans propie-
taris privats, al qual es va sumar el procés de lliurament de terres, amb caràcter col·lec-
tiu però amb propietat individual, a desmobilitzats de la Resistencia Nicaragüense i a
repatriats a Costa Rica. En aquest sentit, l’actual estructura de la propietat i la tinença
de la terra és producte dels processos històrics, sociopolítics i productius que el país ha
viscut. Així doncs, el règim de propietat de les terres ha passat des dels grans latifundis
en l’època dictatorial, a propietat estatal i cooperativista durant la Revolució Sandinista,
fins a minifundis de propietat privada derivats de la polvorització de les cooperatives i
els processos de repoblament territorial a partir de 1990.

Pel que fa a la titularitat legal de la terra, segons l’INIES (1999), només un 54% de les
finques tenen títols de propietat. El fet que el 46% de les propietats no estiguin legal-
ment titulades i registrades constitueix un alt factor de risc i d’inestabilitat, ja que la
propietat sobre la terra és un dels principals factors d’arrelament. El 36% de les comu-
nitats rurals tenen, en la seva totalitat, títols de propietat, el 26% no tenen títols de pro-
pietat i el 38% tenen resolt de manera parcial el problema. La falta de titulació de la
propietat provoca que les i els productors (amb terres que de fet són seves però que
legalment no els han estat adjudicades) no operen amb la mateixa racionalitat i lògica
productiva al no tenir garanties del ple dret i domini de la propietat. Per altra banda,
s’hi afegeix la impossibilitat d’adquirir crèdits bancaris, ja que les terres són una garan-
tia imprescindible de la política bancària. Finalment, la majoria de les propietat titula-
des estan registrades legalment a nom de l’home, cap de família. Per contrarestar aques-
ta tendència FUMSAMI i la Secretaria de la Dona de la UNAG han desenvolupat algu-
nes accions, encara que puntuals i de forma aïllada, per legalitzar propietats a nom de
dones.

6. ASPECTES PRODUCTIUS

Sector agrícola

En el municipi de San Miguelito els principals cultius de caràcter agrícola estan asso-
ciats a la producció de gra bàsic, fonamentalment arròs, frijol i blat de moro. La quali-
tat del sòl, des del punt de vista productiu, és relativament bona i les terres són aptes
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per al cultiu de gra bàsic, així com d’altres productes agrícoles. Les tècniques que s’uti-
litzen en la producció agrícola són de caràcter tradicional.

La qualitat del sòl, en termes de producció, suposa un alt potencial de rendiment, però
l’existència d’una sèrie de factors inherents al procés productiu no permet una correla-
ció adequada entre les àrees cultivades, els rendiments mitjans i els volums de produc-
ció. Aquests factors són: la qualitat de les llavors, la vocació del sòl, les habilitats i l’ex-
periència productiva, les expectatives de comercialització, l’existència de mà d’obra
familiar i l’accés a ajudes per a la producció. Per altra banda, s’hi afegeix un altre con-
junt de factors associats a l’estructura territorial, poblacional i productiva del municipi
com: la falta d’infrastructura de magatzem, la inexistent o en mal estat infraestructura
d’accés i sortida de les comunitats rurals, el baix nivell tecnològic i la manca de formes
d’organització adequades per a la comercialització. 

A causa dels factors esmentats, l’actual model productiu agrícola genera uns nivells de
rendibilitat poc significatius, que no asseguren la qualitat de vida de les i els productors.
L’absència de condicions per a la producció com: el deteriorament de les vies d’accés,
l’absència d’infraestructura adequada de magatzem, l’alt grau de fragmentació dels mer-
cats i la falta d’oportunitats d’accés a crèdits bancaris són els principals obstacles que
retenen la productivitat agrària de San Miguelito. 

Sector ramader

La ramaderia, malgrat que actualment té una importància menor que l’agricultura, pro-
gressivament va prenent major rellevància, principalment a causa del procés de chontalit-
zació. Així, malgrat que el tipus de sòl és adequat per a la producció ramadera, la princi-
pal limitant és la falta de condicions i coneixements en tècniques intensives que podria
convertir aquest sector en un component estratègic per al desenvolupament del municipi.

Actualment la producció ramadera és, en la major part dels casos, de subsistència i com-
plementària a l’agricultura, i s’utilitza fonamentalment per a la producció de llet i per
al consum bàsic. Aquelles i aquells productors que es dediquen exclusivament a la rama-
deria, principalment provinents de Chontales, utilitzen un model extensiu i de rotació
interna, que provoca alts nivell de deteriorament ambiental i l’avançament cap a la fron-
tera agrícola, i per altra banda, no suposa una alternativa important de generació de
fons d’ocupació i d’aportació a la renda municipal.

Les principals prioritats del sector són: la millora genètica ramadera; l’augment dels
beneficis de la producció làctia a l’àmbit local a través de la creació d’infraestructures
per al processament de làctics que incorpori valor afegita la producció; la restauració de
l’alt nivell de deteriorament de la infraestructura de les finques; la millora de les condi-
cions territorials per aprofitar el potencial productiu i el finançament pel sector. 
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Sector pesquer

El Llac Cocibolca constitueix un recurs important per al municipi San Miguelito. La
pesca artesana és una activitat productiva que assegura ingressos a un sector del casc urbà.
Actualment, existeixen dues cooperatives de pesca, amb un total de 69 pescadors asso-
ciats. El sector pesquer no té la capacitat i els mitjans necessaris per emmagatzemar, pro-
cessar i comercialitzar el peix. Compten amb un equipament mínim per realitzar la seva
activitat econòmica. Existeixen dues cooperatives de pesca a San Miguelito, però conti-
nuen depenent d’intermediaris, que són els que fixen els preus de la producció pesquera.

Les i els pescadors, organitzats en cooperatives, pesquen de forma individual i diposi-
ten la producció en termos que són traslladats en camions o en vaixell per al consum
nacional i per a l’exportació. El peix que es consumeix a l’àmbit local procedeix de la
pesca de subsistència. El preu de la compra i venda varia segons l’època, el pes i el
comerciant. Les despeses que es desprenen de l’activitat pesquera varien en funció del
tipus de pesca i de mercat i s’associa al nivell d’ingressos familiars.

No existeix una instància normativa i reguladora de l’activitat pesquera en el municipi,
que ni el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) ni el Ministerio
de Economía y Desarrollo de la Pesca (MEDE-PESCA) compten amb delegacions
municipals a San Miguelito. Malgrat durant anys s’ha dut a terme una explotació no
controlada de la pesca i els nivells de producció el sector han disminuït, actualment,
amb el treball de les organitzacions ecologistes de San Miguelito i per a la reducció del
rendiment de la pesca, el sector comença a sensibilitzar-se de la necessitat de raciona-
litzar l’explotació del llac i de respectar les vedes.

La pesca, com a activitat econòmica, pot generar oportunitats d’ocupació per a les i els
pobladors del casc urbà, a causa del potencial natural del llac i el nivell d’organització
del sector. La participació de les dones en aquesta activitat econòmica és actualment
molt baixa, només hi ha associada una dona a una de les cooperatives de pesca que fun-
cionen a San Miguelito.

Sector comercial i industrial

Al casc urbà de San Miguelito existeix una incipient indústria artesana i activitat comer-
cial, molt minoritària, de caràcter familiar i dirigida principalment per homes, com
forns de pa, sastreries, tallers mecànics, fusteries i establiments de venda de recursos
bàsics. En algunes comunitats rurals es realitzen activitats artesanals, però aquesta no té
una rellevància significativa en l’estructura dels ingressos de les famílies. Aquesta activi-
tat de tipus artesana és realitzada majoritàriament per dones, com a part de la cultura
popular. Els nivells de producció artesana són molt limitats i obeeixen a la necessitat de
fabricar estris d’ús domèstic i no a la seva comercialització. FUMSAMI i l’Associació
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per a la Cooperació Cultures Vives han dut a terme esforços puntuals per desenvolupar
aquesta activitat en algunes comunitats rurals.

Sector ecoturisme

La bellesa paisatgística i la diversitat biològica del municipi de San Miguelito represen-
ta un gran potencial ecoturístic. El Llac Cocibolca, les illes properes al casc urbà, els
aiguamolls, la franja costanera, la biodiversitat, les aigües termals i els miradors consti-
tueixen atractius turístics. Al nord i al sud del casc urbà, s’estenen els aiguamolls de San
Miguelito, que durant gran part de l’any estan inundats i generen una varietat de flora
i fauna. Altres punts interès ecoturístic del municipi són: les finques d’El Pedernal, los
Guanábanos (bellesa paisatgística) i de La Esperanza (aigües termals); El Morro (puig
on es va projectar al segle XIX la construcció de la terminal portuària del ferrocarril
Monkey Point – San Miguelito); l’illa d’El Boquete i Llano Grande (aiguamoll palus-
tre que serveix de refugi d’aus migratòries).

Malgrat la potencialitat de l’activitat turística a San Miguelito, el seu desenvolupament
ha estat molt incipient, a causa principalment de les condicions d’accés, tant aquàtic
com terrestre i a la poca infraestructura instal·lada (un hotel i diversos restaurants) per
crear condicions bàsiques per a l’estada turística. La divulgació i promoció del poten-
cial turístic de San Miguelito és molt deficient, l’ecoturisme pot esdevenir una nova
activitat econòmica i és considerat pels actors locals de San Miguelito com un eix estra-
tègic del desenvolupament del municipi. En aquest, sentit el SNV ha dut a terme algu-
nes accions com la definició d’un pla mestre del casc urbà de San Miguelito i la publi-
cació d’un tríptic de promoció turística.

7. HABITATGE

A l’àrea rural, les característiques bàsiques dels habitatges estan directament relaciona-
des amb el nivell d’ingressos de les famílies i les característiques econòmiques i produc-
tives de la zona. La major part d’habitatges es troben en mal estat. Generalment són
construïts amb sostre de palma (o minoritàriament amb zinc), parets d’adob o fusta i el
sòl de terra. L’àrea on està construïda la casa, normalment és un terreny amb una super-
fície aproximadament d’una manzana que serveix per als animals domèstics. L’àrea
específica de construcció varia entre 20 i 30 m2. Les divisions generals d’un habitatge
rural són: la cuina, que generalment s’ubica fora de la casa, una o dues habitacions i, en
alguns casos, una sala que serveix com a espai per emmagatzemar els grans bàsics i ins-
truments per a la producció. Els principals problemes que presenta l’habitatge de l’àrea
rural de San Miguelito són: el dèficit habitacional, la qualitat o el mal estat de la infraes-
tructura i la falta d’espai o aglomeració. Bona part dels habitatges no disposen de latri-
na, això demostra la persistència de la defecació a l’aire lliure, amb les conseqüències de
contaminació d’aigües per al consum, del medi ambient i l’augment de les malalties.
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Al casc urbà de San Miguelito existeixen un total de 634 habitatges, amb una densitat
habitacional de 4,5 habitants per habitatge. La densitat d’habitatge per hectàrea varia
en els diferents sectors urbans, però es tracta de nivells baixos a causa del creixement
espontani sense regulació ni ordenament territorial. Les característiques o tipologia dels
habitatges també varien segons el sector urbà, però la majoria són cases de parets de bloc
o maó i fusta amb el sostre de zinc. Bona part dels habitatges es troben en mal estat
físic. La majoria dels habitatges del casc urbà utilitzen latrina, un petit percentatge uti-
litzen sanitaris i altres no disposen de cap tipus de serveis sanitari.

8. INFRAESTRUCTURES

Aigua potable

A l’àrea rural de San Miguelito consumeixen principalment aigua de rieres, ulls d’aigua,
rius i pous. Les dones són, bàsicament, les que s’ocupen d’anar a buscar i carregar l’ai-
gua i aquesta és emmagatzemada en recipients normalment oberts amb el conseqüent
perill de contaminació. Generalment, no es realitza cap procés de cloració de l’aigua, de
manera que el consum d’aigua no potable o de mala qualitat és una de les principals
causes de malalties de la població rural. El Proyecto Desarrollo Agropecuario del Sur-
este (PROSUR), la UNAG i la Municipalitat han desenvolupat iniciatives per millorar
i conservar les fonts d’aigua, i el Programa Agua, Saneamiento y Organización
Comunitaria (PASOC) ha executat projectes de construcció d’aqüeductes per gravetat,
pous comunals excatavats a mà i pous d’ús familiars.

La font de proveïment d’aigua potable del casc urbà de San Miguelito prové de 3 pous
perforats de baixa producció. El 72% dels habitatges estan connectats a la xarxa d’ai-
gua potable, el 28% restant no compta amb servei domiciliar d’aigua potable, ja sigui
per incapacitat financera per part de la família o per falta de cobertura per part de
l’Empresa Nacional de Acueductos y de Alcanterillados (ENACAL). La qualitat de
l’aigua és bona, ja que és purificada amb un sistema de cloració. El sistema de bom-
beig és electromecànic, de manera que quan se’n va l’energia elèctrica se suspèn el sub-
ministrament d’aigua.

Drenatge pluvial i clavegueram sanitari

Només el nucli central del casc urbà de San Miguelito compta amb un sistema de dre-
natge superficial per a les aigües pluvials. La topografia del terreny, que presenta un
pendent descendent cap a les costes del llac, afavoreix que les aigües pluvials corrin en
sentit est a oest i s’enduguin els residus sòlids cap al llac. No existeix un sistema de cla-
vegueram sanitari, les aigües servides i residuals contaminen directament el sòl i degra-
den l’entorn. 

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 157

pag 129-224  9/9/03  10:31  Página 157



Energia elèctrica

Només el casc urbà de San Miguelito i algunes comunitats ubicades sobre la carretera
(El Tule, Empalme Los Sánchez, Mancha de Coyol i Never Oporta) disposen d’energia
elèctrica. L’àrea urbana està connectada al sistema nacional d’energia elèctrica a través
d’una subestació ubicada a San Miguelito amb capacitat de 5.000 kw. El 78% dels habi-
tatges tenen connexió d’energia elèctrica. El servei d’enllumenat públic és deficient. El
fet que la major part de l’àrea rural de San Miguelito no tingui accés a l’energia elèctri-
ca limita el desenvolupament productiu i la qualitat de vida de les i els seus pobladors.

Telecomunicacions

En el casc urbà de San Miguelito existeix una sucursal de l’Empresa Nicaragüense de
Telecomunicaciones (ENITEL) amb serveis públics de telefonia, fax i telègrafs. Actualment
hi ha 25 abonats que disposen de línia telefònica domiciliar. A l’assentament de Las Palomas,
en un restaurant situat sobre la carretera, també existeix un servei de telèfon privat.

Residus sòlids

L’Alcaldia Municipal executa una recollida setmanal dels residus sòlids a l’àrea urbana.
La producció de residus sobrepassa la capacitat de recol·lecció, provocant la prolifera-
ció de abocadors il·legals. Les escombraries recol·lectades són dipositades directament
en un abocador situat a uns 5 km de l’àrea urbana, a la vora de la carretera que con-
necta el casc urbà amb la carretera Managua - San Carlos. Al sector rural les escombra-
ries són cremades per les i els propis pobladors o dipositades a l’aire lliure, amb el con-
seqüent perill de contaminació ambiental. Actualment en els assentament amb major
concentració poblacional la falta d’un servei de recollida dels residus sòlids comença a
ser un problema que preocupa els habitants.

Vies de comunicació i xarxa viària

La principal via de comunicació terrestre és la carretera Acoyapa – San Carlos, que
comunica San Miguelito amb la resta del país. La carretera divideix de nord a sud el
municipi, tot separant el casc urbà de la resta de comunitats rurals. Existeix un teixit de
carreteres secundàries i camins d’estiu que es troba en molt mal estat. Els nivells de
deteriorament són per la falta de recursos per al manteniment i té efectes negatius sobre
els nivells i el ritme de desenvolupament de l’àrea rural de San Miguelito, ja que afecta
la producció, la comercialització i l’accés de la població rural a serveis bàsics com l’e-
ducació i la salut. En aquest sentit, és de vital importància efectuar la construcció de la
projectada carretera troncal en forma de Y, de tot temps. La xarxa viària urbana només
es troba en bon estat físic al centre de l’àrea urbana, la resta es troba en mal estat i sense
cap tipus de pavimentació, que les fa difícilment transitables.
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Per altra banda, existeixen tres vies de comunicació aquàtica, no navegables durant tot
l’any: el riu El Tule que constitueix la principal via aquàtica per a la comercialització de
la producció agrícola, especialment l’arròs, durant l’època d’hivern, i els rius El
Camastro i Tepenaguazapa, menys navegables i sense servei comercial de transport. El
llac Cocibolca constitueix una important via de comunicació cap a l’exterior del terri-
tori del municipi de San Miguelito.

Transport

Pel que fa al transport terrestre, San Miguelito compta amb un servei de transport irre-
gular amb dues unitats d’autobusos que atenen la línia Managua - San Miguelito.
També es compta amb dos autobusos interurbans que viatgen a San Carlos i Juigalpa,
i algunes unitats de microbusos que ofereixen el servei de transport del casc urbà de San
Miguelito a la carretera Acoyapa – San Carlos. Pel que fa al transport aquàtic, amb una
freqüència de dos cops per setmana, arriba a San Miguelito el vaixell que cobreix la línia
Granada – San Carlos. El moll és de construcció recent.

9. SERVEIS BÀSICS I EQUIPAMENTS

Educació

San Miguelito compta amb una delegació municipal del MECD que atén també el
municipi de Morrito i algunes comunitats rurals de San Carlos, però disposa d’un
limitat pressupost que no cobreix la demanda educativa del municipi. Les modalitats
educatives que s’imparteixen al municipi són: preescolar (a El Tule, Las Palomas,
Never Oporta i casc urbà de San Miguelito), primària multigrau (a l’àrea rural), pri-
mària regular (al casc urbà) i secundària (només al casc urbà, El Tule i Las Palomas).
Al casc urbà de San Miguelito existeixen tres escoles que ofereixen atenció educativa a
nivell de primària, una pública i dues de privades, i un institut que ofereix educació
secundària.

A l’àrea rural existeixen 32 centres escolars, la majoria dels quals són construccions de
fusta realitzades per la pròpia comunitat, sense les condicions mínimes per a una edu-
cació de qualitat. En els assentaments d’El Tule i Las Palomas també s’imparteix cicle
bàsic d’educació secundària, de primer a tercer any, en règim privat on les i els alumnes
han de pagar una quota. Malgrat que la majoria de comunitats rurals tenen un espai
assignat per impartir les classes, són molt poques les que compten amb una infraes-
tructura adequada. Només les comunitats de Los Pantanos, El Tule, Never Oporta, Las
Palomas i Mancha de Coyol tenen escoles construïdes pel Fondo de Inversión Social de
Emergencia (FISE), i actualment s’estan construint escoles a quatre comunitats més: El
Roble, Santa María, Espino Negro i Toro Bayo. 
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Actualment, segons el registre del MECD del primer semestre de 2001, hi ha matricu-
lats un total de 3.480 alumnes, el 60% del qual correspon a l’àrea rural. Malgrat tenir
major població estudiantil, l’àrea rural és la que menys atenció rep. Pel que fa a l’educa-
ció primària, el MECD atén un total de 2.911 alumnes, dels quals el 41,53% cursen la
modalitat de primària regular que s’imparteix al casc urbà de San Miguelito i a alguns
assentaments pròxims a la carretera, i el 58,47% cursen la modalitat de primària multi-
grau que s’imparteix a la majoria de comunitats rurals. Pel que fa a l’educació secundà-
ria, el MECD atén un total de 556 estudiants, dels quals el 72,79% cursen la modalitat
diürna (al casc urbà de San Miguelito i als assentaments d’El Tule i Las Palomas només
fins a tercer any) i el 27,21% cursen la modalitat nocturna (exclusiva del casc urbà).

El MECD compta amb 94 docents, dels quals la majoria són titulats i aproximadament
uns 15 són empírics. La major part dels docents estan destinats a atendre la població
estudiantil de l’àrea rural, però cal destacar que 8 comunitats del municipi de San
Miguelito es troben sense atenció educativa, és a dir, no disposen d’un mestre assignat
per part del MECD.

Els principals problemes de l’educació primària a l’àrea rural són: l’elevada taxa de
deserció escolar (molt major que en el casc urbà) i els baixos nivells d’eficiència i qua-
litat de l’educació (amb menys recursos i facilitats que al casc urbà). Els factors que
provoquen l’elevada taxa de deserció escolar estan relacionats amb les condicions
materials de vida de les famílies a les quals pertanyen les i els alumnes, la qualitat del
sistema educatiu i les condicions en què, tant docents com alumnes, participen del
procés educatiu.

Salut

El municipi de San Miguelito compta amb un centre de salut en el qual atén fona-
mentalment la població urbana i de les comunitats més pròximes a la capçalera muni-
cipal, amb una mitjana de 60 usuaris i usuàries al dia. El centre de salut va ser construït
el 1972 i durant molt de temps es va mantenir tancat per falta de recursos humans i
medicines. A partir de 1979 es va reactivar l’atenció mèdica amb presència de metges
cubans i nicaragüencs i amb la millora del proveïment de material mèdic. El govern san-
dinista va millorar i ampliar la infraestructura per augmentar la capacitat d’atenció a la
població, però actualment la instal·lació física presenta alguns nivells de deteriorament.
Per aquesta raó l’Alcaldia de San Miguelito compta amb un terreny per a la construc-
ció d’un centre de salut ampliat o un hospital general.

El centre de salut presenta greus deficiències en recursos humans, equips i proveïment
de material mèdic i medecines. El personal amb què compta el centre són: dos metges
generals, dos metges en servei social (no titulats), tres infermeres graduades, vuit auxi-
liars d’infermeria, un odontòleg general, un auxiliar d’odontologia, un administrador,
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una secretària, una responsable de la farmàcia, un responsable d’estadística, un respon-
sable de laboratori, un auxiliar de laboratori, un conductor i dues persones que s’ocu-
pen de la neteja. Pel que a la infraestructura, el centre de salut compta amb dos con-
sultoris, tres llits, una àrea de part, una àrea d’immunitzacions, una àrea d’odontologia,
una farmàcia, un laboratori i una àrea d’estadística i administració. Les principals mede-
cines que administra el centre de salut són: antibiòtics, antimalàrics, medecines per a
malalties cròniques, sèrum antiofídic, antiparasitaris i analgèsics. El deficient proveï-
ment de medecines significa que les i els usuaris han de comprar-les i no sempre dis-
posen dels recursos econòmics necessaris.

Al casc urbà de San Miguelito existeixen dues farmàcies privades i la farmàcia popular
de FUMSAMI que administra medecines a baix cost. No existeix cap tipus servei d’a-
tenció mèdica especialitzada, clíniques ni laboratoris privats. El MINSA disposa d’una
ambulància per al trasllat de pacients d’emergència, però sense fons per al combustible
que va a càrrec de la o l’usuari.

A l’àrea rural existeixen 4 puestos de salut en comunitats pròximes a la carretera o amb
major concentració poblacional: La Conquista II, El Tule, Never Oporta i Las Palomas
(Migdolio Pérez), construïts pel FISE excepte el de La Conquista II, que va ser cons-
truït per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR). Existeix,
doncs, un notable dèficit en la cobertura d’atenció mèdica a l’àrea rural. 

Existeixen 36 cases bases, la major part de comunitats rurals tenen designat un punt de
referència, que no significa que existeixi atenció i cobertura per part de MINSA. No
compten amb medecines bàsiques que permetin satisfer les necessitats mínimes en el
camp de la salut, així com tampoc amb la infraestructura necessària per a aquesta fina-
litat, ja que generalment són cases particulars que per voluntat de les i els seus propie-
taris van ser designades com a punts de referència. Existeix una xarxa de 50 brigadistes
de salut i 24 parteres tradicionals. Els brigadistes fonamentalment ofereixen suport
logístic al MINSA durant les campanyes de vacunació i fumigació i realitzen controls
de malària. Les parteres, majoritàriament no titulades, atenen els parts.

Les malalties més comunes són: infeccions respiratòries agudes, parasitosi, infeccions
urinàries, malària, desnutrició, malalties diarreiques agudes, malalties dermatològiques,
malalties febrils eruptives, malalties cròniques degeneratives, malalties de transmissió
sexual, leishmaniasi, tuberculosi i lesions per picades de serp.

Segons dades de la delegació municipal del MINSA durant l’any 2000 es van atendre
un total de 21.877 consultes, de les quals un 60% van ser ateses per metges i un 40%
per personal d’infermeria. En comparació amb dades d’anys anteriors es registra una
disminució de les consultes mèdiques, no per la reducció de la demanda sinó pel menor
nombre de metges assignats al municipi.
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La falta de cobertura i mala qualitat dels serveis de salut que presta el MINSA, que es
manifesta amb els alts nivells de mortalitat perinatal i materna, és per la falta de recur-
sos financers i humans, la falta d’infraestructures a l’àrea rural i el difícil accés a les
comunitats. La falta de presència a l’àrea rural per part del MINSA suposa greus con-
seqüències negatives en moments d’emergència i augmenta els costos a assumir per part
de la població en termes de trasllat i compra de medecines a la capçalera municipal.

Benestar social, cultura, lleure i esports 

Els serveis de benestar social, cultura, recreació i esports son gairebé inexistents al muni-
cipi de San Miguelito. Existeixen alguns equipaments, la majoria dels quals se situen al
casc urbà. Pel que fa als serveis i equipaments de benestar social, existeixen una sèrie de
menjadors infantils en diferents comunitats rurals i un al casc urbà de San Miguelito
que ofereixen atenció alimentària a nens i nenes menors de 10 anys. Aquests menjadors
funcionen de manera irregular, ja que depenen de l’ajuda externa, principalment del
Programa Mundial d’Aliments. Els menjadors infantils de les comunitats rurals són ges-
tionats per una comissió, generalment integrada per dones, que treballen de forma
voluntària. El menjador infantil del casc urbà és gestionat per la comunitat catòlica de
San Miguelito. Per altra banda, FUMSAMI ofereix serveis en el camp de la salut, vio-
lència familiar, assessoria legal i producció, dirigit especialment a les dones tant de l’à-
rea rural com del casc urbà.

Pel que fa als equipaments de cultura, al casc urbà de San Miguelito existeix un Centre
Popular de Cultura (CPC) en el qual es desenvolupen activitats artístiques i recreatives
dirigides a infants i joves. Aquest equipament compta amb un auditori per a la cele-
bració de vetllades culturals i una biblioteca, amb un fons bibliogràfic reduït, però molt
utilitzada pels estudiants de primària i secundària del casc urbà. Per altra banda, a l’à-
rea rural existeix una biblioteca a la comunitat de Santa Maria, construïda per la prò-
pia comunitat amb el finançament de la Associació per a la Cooperació Cultures Vives.

Pel que fa a les àrees esportives, al casc urbà de San Miguelito, existeix un camp de bàs-
quet amb graderies, però a causa de la falta de manteniment actualment es troba en
molt mal estat físic. També existeix un camp esportiu, de propietat privada, on es pràc-
tica futbol i beisbol que no compta amb obres d’infraestructura com il·luminació, ani-
vellació i drenatge superficial del camp i que durant l’hivern s’inunda per la ubicació
pròxima al llac. Pel que fa als equipaments de recreació, existeixen tres parcs urbans: un
de central, l’altre davant l’església i el tercer al barri Sandino, tots tres en mal estat físic,
així com una barrera de toros, de propietat privada, on se celebren les festes patronals
de San Miguelito.
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IV. DIAGNÒSTIC INSTITUCIONAL – ORGANITZATIU 

1. LA MUNICIPALITAT

Marc jurídic i polític municipal

Tal com estableix l’article 175 de la Constitució de Nicaragua el municipi és la unitat
base de la divisió política i administrativa del país, que s’organitza i funciona amb la
participació ciutadana. Els municipis són Persones Jurídiques de Dret Públic, amb
plena capacitat d’adquirir drets i contraure obligacions. Pel que fa a l’autonomia muni-
cipal, l’article 2 de la Llei de municipis de Nicaragua estableix que l’autonomia és el dret
i la capacitat efectiva de les municipalitats per regular i administrar els assumptes
públics que la Constitució i les lleis li senyalen. Qualsevol matèria que incideixi en el
desenvolupament socioeconòmic de la circumscripció territorial de cada municipi ha
d’estar reservada per l’àmbit de competències dels municipis.

A les passades eleccions municipals celebrades el 5 de novembre de 2001 a San
Miguelito van participar les següents formacions polítiques: Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), Frente Sandinista de Liberalción Nacional (FSLN) i Camino
Cristiano Nicaragüense (CCN). Només els dos primers van aconseguir representació en
el Consell Municipal.

Estructura de govern

El Consell Municipal, presidit per l’alcalde, exerceix el govern i l’administració del
municipi amb caràcter deliberant, normatiu i administratiu. És la màxima autoritat
col·legiada del govern i l’administració pública local. El seu principal objectiu és la ges-
tió pública municipal en els assumptes econòmics, polítics i socials del municipi. A San
Miguelito, en ser un municipi menor de 30.000 habitants, li correspon un Consell
Municipal constituït per 5 membres: l’alcalde i quatre regidors propietaris electes, amb
els seus respectius suplents. 

Pel que fa a les funcions normatives, el Consell és un òrgan de legislació local, a través
d’aquesta funció dicta normes que tenen validesa dins l’àmbit territorial del municipi i
que habilita jurídicament l’Alcaldia perquè realitzi les seves actuacions administratives.
A través d’ordenances i resolucions el Consell estableix orientacions generals en els
assumptes econòmics, polítics i socials del municipi i orientacions particulars sobre
qüestions específiques d’interès comunitari. Aquests actes legislatius i administratius
són d’obligat compliment dins del territori municipal.

El municipi és una organització prestadora de serveis públics a la comunitat local i, en
aquest sentit, les funcions administratives del Consell, definides pel en l’article 16 del
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Reglament de la Llei de municipis, són el control i la fiscalització de l’actuació admi-
nistrativa de l’alcalde i el desenvolupament de l’actuació municipal, així com la creació
d’instàncies administratives per a un funcionament millor. El Consell Municipal ha d’a-
provar i adoptar com a ordenança el pressupost municipal. Aquest és un instrument
jurídic, polític i econòmic, que permet al govern local desenvolupar metes anuals en el
procés de desenvolupament municipal. 

Estructura administrativa 

L’Alcaldia de San Miguelito no compta amb un manual d’organització i funcions de la
municipalitat i no ha establert una estructura administrativa fixa, amb la seva corres-
ponent classificació i distribució de competències i funcions. Malgrat la manca de cla-
redat en l’estructura administrativa es poden identificar cinc àrees diferenciades que
s’encarreguen de la gestió i execució de les competències municipals. Aquestes són:
l’ETM, l’OFACOM, Serveis Municipals, el Registre Civil de les Persones, l’Àrea de
Recaptació d’Impostos i l’Àrea d’Administració i Finances.

Tant pel que fa a la infraestructura com els recursos materials, financers, tècnics i
humans, l’Alcaldia de San Miguelito presenta greus deficiències que obstaculitzen el
desenvolupament de la gestió local. Compta amb un pressupost reduït que no permet
complir amb eficàcia les competències que li corresponen. El nivell de recaptació d’im-
postos municipals és mínim fonamentalment per la deficient projecció de l’Alcaldia a
l’àrea rural i la falta de canals i mecanismes per fer efectius els pagaments. Per altra
banda, les transferències econòmiques del Govern central no mantenen proporció amb
el nivell i el volum de les competències descentralitzades a les municipalitats.

El personal tècnic amb què compta l’Alcaldia de San Miguelito és: una responsable de
l’OFACOM, dos tècnics de l’ETM, una responsable del Registre Civil, dos tècnics de
recaptació d’impostos, un responsable administratiu-financer, una comptable, una con-
serge i un zelador. Al reduït nombre de recursos humans cal afegir grans deficiències en la
capacitat tècnica per poder dur a terme les funcions que són de competència municipal.

Oficina d’Atenció a les Comunitats

L’OFACOM s’emmarca dins el programa pilot “Enfortiment de la Participació
Ciutadana als Municipis de San Carlos, San Miguelito i Morrito amb les Comunitats”
iniciat per l’Associació de Municipis de Río San Juan (AMURS) i PROSUR i finançat
pel SNV. A San Miguelito, l’OFACOM va iniciar la seva actuació el març de 2001, fruït
de la firma d’un conveni entre l’Alcaldia i AMURS. Durant en primer any de funcio-
nament de l’OFACOM (2001) el resultat que s’espera obtenir és l’establiment de meca-
nismes que assegurin la participació ciutadana tal com estableix la Llei de municipis i
el seu reglament, a fi de millorar la prestació de serveis a la població. 
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Línies estratègiques que orienten l’actuació de l’OFACOM són:
• L’organització i certificació dels Comitès de Desenvolupament Comunal, amb l’ob-

jectiu d’oficialitzar-ne el funcionament i les relacions amb els diferents actors locals,
i determinar la situació i les condicions socioeconòmiques de les comunitats rurals.

• Aplicació del marc jurídic municipal, amb l’objectiu de promoure la participació
ciutadana en els Consell Municipals i Cabildos.

• Establiment de mecanismes de coordinació interinstitucional amb l’objectiu de ges-
tionar la resolució de les necessitats comunitàries. 

• Enfortiment institucional, amb l’objectiu de consolidar l’OFACOM i promoure
l’empoderament del govern municipal.

L’OFACOM ha esdevingut un espai important de participació ciutadana, que intenta
cobrir el dèficit d’atenció del govern local a les comunitats rurals, principalment les més
allunyades de la capçalera municipal. Fins a l’actualitat, el funcionament de
l’OFACOM, sobretot pel que fa a la coordinació interinstitucional, s’ha vist molt limi-
tat per la polarització política generada entorn del procés electoral.

Per altra banda, l’àrea rural de San Miguelito presenta dèbils nivells d’organització
comunitària i, en aquest sentit, l’OFACOM pot desenvolupar un paper important per
promoure’n l’enfortiment. L’OFACOM ha iniciat un procés de constitució i seguiment
dels Comitès de Desenvolupament Comunal, així com d’identificació de les prioritats
de les comunitats rurals. Però el nivell de resposta per part de l’Alcaldia a les inquietuds
i demandes de la població rural és molt limitat. Això afavoreix el desgast i la desmoti-
vació de les i els líders i la inoperativitat dels Comitès Comunals. És necessari enfortir
la capacitat institucional i de gestió de l’Alcaldia, perquè a través de l’OFACOM pugui
oferir respostes a les demandes de la població.

Actualment el funcionament de l’OFACOM està garantit pel finançament del SNV,
però en un futur es preveu que sigui l’Alcaldia que assumeixi les funcions de
l’OFACOM com a despeses pròpies de la municipalitat. El limitat pressupost amb què
compta el govern local i la seva deficient recaptació d’impostos fa pensar que serà difí-
cil el manteniment de l’oficina amb recursos propis de la municipalitat.

Equip Tècnic Municipal

L’Equip Tècnic Municipal va ser constituït per una ordenança del Consell Municipal i
actualment està integrat per vuit persones: tres tècnics de la municipalitat, l’adminis-
trador de l’Alcaldia, la responsable de l’OFACOM, la vicealcaldessa i dos regidors del
Consell Municipal.

La capacitat de gestió tècnica i administrativa de l’ETM és molt deficitària i el seu fun-
cionament és molt irregular. Malgrat que no té ben delimitades les seves funcions ni el
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seu sistema de funcionament, les principals accions que realitza són: facilitar els pro-
cessos de planificació local (Pla de Desenvolupament Municipal, Pla d’Inversió
Municipal i Pla de Gestió Municipal); mantenir i actualitzar el Sistema d’Informació
Municipal; identificar possibles fonts de finançament per a l’execució de projectes; i for-
mular, supervisar i avaluar els programes i projectes que executa la municipalitat.

Per tal que l’ETM funcioni de manera efectiva cal millorar-ne la consolidació i l’enfor-
timent, així com augmentar les capacitats tècniques dels seus membres. Per altra banda,
és necessari incorporar de forma activa la societat civil en el processos de planificació
local, de forma que l’ETM funcioni de manera concertada amb en el conjunt d’actors
locals. 

2. INSTITUCIONS DE L’ESTAT

MECD

El Ministeri d’Educació, durant el govern de Violeta Chamorro, va iniciar un procés de
descentralització en el camp educatiu, desenvolupat fonamentalment amb la modalitat
de l’autonomia escolar. Aquesta consisteix a delegar l’administració del centre escolar a
un Consell Escolar, presidit per la o el director del centre i amb la participació de
docents, pares i mares de família i estudiants. L’autonomia escolar s’aplica als centres
escolars del casc urbà de San Miguelito i dels assentaments pròxims a la carretera. Les
escoles autònomes reben una categoria en funció del nombre d’alumnes que atenen, i
aquesta és la que estableix l’assignació financera que transfereix l’Estat, el nombre de
docents i de càrrecs administratius. Aquesta assignació pressupostària és insuficient,
només cobreix les despeses de personal, de manera que són les famílies les que han d’a-
portar els recursos econòmics per a les despeses de material i manteniment de la infras-
tructura.

El procés de descentralització o d’autonomia escolar no va acompanyat d’una real i efec-
tiva participació de les i els estudiants i les famílies. Els Consells Escolars presenten un
nivell d’operativitat molt baix, fonamentalment per l’escassetat de recursos financers
que el Govern central transfereix als centres escolars.

Objectius de la delegació municipal del MECD són:
• Expandir l’educació: aconseguir que totes les i els ciutadans facin ús del seu dret d’e-

ducació; elevar les índex d’accés i promoció de la població estudiantil als diferents
nivells educatius.

• Aplicar les reformes curriculars: Enfortir els coneixements i la pràctica de valors en
el comportament i la convivència de les i els ciutadans; promoure l’estudi i la vigèn-
cia dels costums, creences, llengua i tradicions nicaragüenques; fomentar el respecte
al medi ambient.
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• Ampliar l’enfocament i la concepció de la formació dels docents: promoure la pro-
fessionalització dels docents; estimular la investigació I l’adquisició de majors conei-
xements.

• Aplicar les reformes administratives: promoure la descentralització i la participació
en tots els nivells educatius; garantir la participació directa dels pares i mares de
família; consolidar els Consells Escolars; enfortir els sistemes de control i avaluació
de la gestió acadèmica i financera.

La delegació municipal del MECD, així com la del MINSA, és una de les principals
fonts d’ocupació del sector terciari a San Miguelito. En total compta amb 94 docents
que atenen tot el territori, dos tècnics, un administratiu i un delegat municipal.
Principalment és la població jove que accedeix a l’ocupació docent, però a causa de la
inestabilitat geogràfica de la professió, els baixos salaris i la falta de dignificació de l’ac-
tivitat docent, la mobilitat és molt elevada i els nivells de retenció són baixos. Per altra
banda, el nivell de capacitació del sector docent és limitat i les possibilitats de formació
i professionalització són reduïdes.

MINSA

El Ministeri de Salut ha descentralitzat les seves competències a través de la implemen-
tació dels Sistemas Locales de Asistencia Integral en Salud (SILAIS) a les diferents
regions de Nicaragua. En el cas del departament de Río San Juan, que correspon a la
Regió VII, el SILAIS atén els 5 municipis que constitueixen el departament, cadascun
amb la seva corresponent delegació municipal.

La finalitat de la delegació municipal del MINSA de San Miguelito és oferir a la pobla-
ció una atenció bàsica i integral: promoció de la salut; prevenció de malalties; educació
per la salut; i atenció a la morbiditat. Els programes que executa el MINSA a San
Miguelito són: programa d’atenció integral, programa d’immunització, programa d’a-
tenció a pacients crònics, programa de malalties de transmissió vectorial, programa
d’higiene del medi i programa de malalties de transmissió sexual.

Pel que fa als recursos humans, la delegació del MINSA de San Miguelito compta amb
38 treballadors i treballadores:
• Personal tècnic: la delegada municipal, un administrador, una secretària, un res-

ponsable d’estadística, un conductor i dues persones que s’ocupen de la neteja. 
• Personal mèdic del centre de salut: 3 metges, 3 infermeres, 8 auxiliars d’infermeria,

un odontòleg, un auxiliar d’odontologia, una responsable de farmàcia, un responsa-
ble de laboratori i un auxiliar de laboratori.

• Personal mèdic dels puestos de salut: 2 metges, 3 inspectors de malalties de trans-
missió vectorial, una infermera, 6 auxiliars d’infermeria.
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MAGFOR

A San Miguelito existeix una delegació municipal del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Forestal (MAGFOR). La seva funció és facilitar i regular la producció
agrícola, ramadera i forestal del municipi, així com oferir assistència tècnica i assesso-
rament a les i els productors de San Miguelito. Actualment el MAGFOR desenvolu-
pa els següents programes: vigilància i salut animal, vigilància i salut vegetal i intro-
ducció de llavors millorades (principalment de frijol), i col·labora en el programa de
suport al petit i mitjà productor (PNUAD) i el projecte construcció d’un trill a El Tule
(UESA).

La delegació municipal del MAGFOR compta amb escassos recursos, tant financers,
com materials i humans. Té seu al casc urbà de San Miguelito, una infrastructura en
mal estat i sense equipament bàsic ni informàtic. Pel que fa al personal, existeix un dele-
gat municipal, un veterinari (per a la vigilància animal) i una secretària. Compten úni-
cament amb una motocicleta en mal estat, per mobilitzar-se a l’àrea rural, fet que difi-
culta cobrir tot el territori municipal.

Per tal de facilitar les actuacions que desenvolupen, el MAGFOR ha nomenat repre-
sentants agropequaris o facilitadors a les comunitats rurals que atenen. Però que a
causa de l’alt nombre de productores i productors que existeixen a San Miguelito, la
dispersió territorial i poblacional i els pocs recursos amb què compten, el MAGFOR
no té capacitat per fer seguiment de tot el territori. El MAGFOR manté coordina-
cions de caràcter puntual amb l’Alcaldia, l’associació de productors i l’associació de
ramaders.

3. SOCIETAT CIVIL ORGANITZADA

Capacitat institucional

A San Miguelito, quantitativament, existeix un bon teixit associatiu, però qualitativa-
ment, la capacitat institucional, de gestió, econòmica i política dels diversos actors
locals és molt variable. Bona part dels col·lectius i organismes no governamentals són
estructures de constitució relativament recent, poc consolidats i amb un funcionament
molt irregular. 

Aquells que presenten majors nivells de consolidació, experiència, reconeixement social
i capacitat tècnica són: la Fundación del Río, la Fundación de Mujeres, el Centro
Popular de Cultura, el Grupo Acción Hormiga i l’Organización de Jóvenes
Ambientalistas. Aquest conjunt d’actors locals representen un ampli ventall de sectors,
components i interessos del municipi com medi ambient, cultura, joventut, dones, pro-
ducció, infraestructures, participació… Per la seva capacitat institucional, poden esde-
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venir contraparts viables en l’execució de projectes de desenvolupament en el marc de
l’agermanament, en les seves respectives àrees d’actuació.

La Fundación del Río va sorgir en el marc del sistema de Areas Protegidas para la Paz
(SI-A-PAZ), iniciativa binacional Nicaragua-Costa Rica iniciada al 1987, quan
Nicaragua afrontava una situació de guerra, com una contribució a la pau i la conser-
vació dels ecosistemes de l’àrea fronterera d’ambdós països. La Fundació sorgeix per la
necessitat de treballar per la conservació dels recursos naturals i el desenvolupament del
sud-est de Nicaragua. Una de les primers actuacions realitzades va ser la gestió per a l’a-
provació del Decret 527 que originava la creació de la Gran Reserva Biològica de l’Indio
Maiz. 

A partir d’aleshores la Fundació comença a treballar amb un ampli ventall de compo-
nents com l’educació ambiental, el treball comunitari amb èmfasi en el desenvolupa-
ment sostenible, transferència tecnològica, finques experimentals, acompanyament
ambiental, etc. Totes les seves actuacions tenen com a finalitat la conservació del medi
ambient i els recursos naturals en funció del desenvolupament sostenible de la regió.
Aquest treball ha anat creixent a mesura que han anat incorporant nous membres i
col·laboradors. I actualment la Fundació és una de les organitzacions ambientals més
fortes de la regió i gaudeix d’un elevat reconeixement tant a l’àmbit nacional com inter-
nacional.

Els objectius de la Fundació són: 
• La defensa, protecció i restauració dels ecosistemes tropicals naturals del sud-est de

Nicaragua.
• Promoure i donar suport a la vigència i eficàcia del marc legal que garanteixi la pro-

tecció del medi ambient i l’ús sostenible dels recursos naturals.
• Promoure l’educació ambiental com a via d’aprovació en la comunitat dels concep-

tes de desenvolupament sostenible i conservació, induint així un canvi en la cultura
productiva de la població del sud-est de Nicaragua.

• Estimular l’ús de tecnologies alternatives amb la participació de la població i con-
tribuir a l’ordenament territorial i ambiental del sud-est de Nicaragua.

• Promoure la participació de la població en la gestió ambiental de les àrees naturals.
• Establir relacions amb fundacions, organitzacions similars, així com amb persones

naturals dins i fora del país, pel desenvolupament d’activitats d’acord amb els objec-
tius i principis de la Fundació.

• Promoure el desenvolupament socioeconòmic i activitats ecoturístiques que incre-
mentin el nivell i la qualitat de vida de la població.

• Afavorir els estudis i investigacions científiques afins als objectius i principis de la
Fundació.

• Contribuir a la solució de conflictes que atempten contra l’estabilitat ambiental i
ecològica del sud-est de Nicaragua.
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La Fundación de Mujeres de San Miguelito (FUMSAMI), té un origen similar com el
d’altres grups de dones de Nicaragua que sorgeixen amb la derrota del sandinisme. Va
nèixer com una organització independent en el marc del moviment feminista nicara-
güenc. Els principals objectius que orienten les actuacions de la Fundació són:
• Promoure el desenvolupament de les capacitats i les potencialitats de les dones de

San Miguelito a través de capacitacions entorn de la salut, el dret, la producció, l’au-
togestió i el liderat.

• Facilitar alternatives econòmiques que millorin la participació i la posició de les
dones des d’un enfocament de gènere.

• Promoure la participació de les dones en espais d’incidència i presa de decisions. 
• Vetllar per la defensa i la protecció dels drets de les dones davant qualsevol tipus de

discriminació ja sigui de tipus econòmic, social, polític, intel·lectual o emocional.
• Lluitar i emprendre accions per a la eradicació de la violència física, psíquica i emo-

cional contra les dones.

Les accions que desenvolupa la Fundació s’estructuren en quatre àrees temàtiques:
• Àrea d’organització: formació de dones, liderat femení, autogestió, organització i

desenvolupament comunitari.
• Àrea de salut i educació: salut reproductiva, salut femenina, farmàcia, planificació

familiar, capacitació, autoestima.
• Àrea sociolegal: violència, maltractament, legalització de propietats, mediació en

casos de separació i pensió d’aliments, educació i sensibilització.
• Àrea productiva: promoció de l’activitat d’horticultura intensiva i d’activitats eco-

nòmiques que generin ingressos per les dones.

El Centro Popular de Cultura (CPC) va néixer l’any 1985 en el context de la Revolució
Popular Sandinista. El govern sandinista va promoure la creació de cases de cultura com
a instruments pel coneixement i l’apoderament de les arrels nicaragüenques i la divulga-
ció de la cultura popular, entre les quals el CPC de San Miguelito. L’any 1995 el CPC es
va constituir legalment com a organismes no governamental sense afany de lucre. Aquesta
decisió es produeix pels canvis polítics i les reformes de l’Estat després de la derrota san-
dinista. Amb el govern de Violeta Chamorro desapareix l’Institut Nacional de Cultura
que era la font de finançament de les cases de cultura, i s’inicia el deteriorament, l’estan-
cament i la desaparició de molts dels centres creats durant la revolució sandinista. La
transformació del CPC en associació privada no suposa una transformació de la filosofia
i els objectius del centre. L’associació té com a finalitat la contribució i la promoció de la
lliure expressió i desenvolupament de les diferents manifestacions artístiques i culturals,
així com la recuperació i valoració de les tradicions, el folklore i la cultura popular.

Els objectius de l’associació són:
• Oferir alternatives de participació per a l’expressió artística i cultural d’infants, ado-

lescents i joves per al desenvolupament de les seves destreses, habilitats i capacitats. 
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• Capacitar instructors, monitors i grups en dansa folklòrica, moderna i contemporà-
nia, música, dibuix, pintura, art i literatura.

• Desenvolupar la participació efectiva de les dones en la transformació integral d’ho-
mes i dones, i des d’aquesta perspectiva contribuir al seu empoderament.

L’objectiu que l’associació s’ha proposat assolir en el període comprès entre l’any 2000
i 2005 és aconseguir l’enfortiment i la projecció del treball de l’organització cap a altres
sectors de la societat a fi d’articular esforços prioritàriament cap als sectors populars als
quals el sistema oficial nega l’accés als serveis culturals.

El Grupo Acción Hormiga neix el 2000 com la unió i l’organització d’un conjunt de
tècnics i professionals locals en la recerca d’alternatives d’ocupació davant les dificul-
tats en l’àmbit laboral de San Miguelito. La finalitat del grup és coordinar accions de
desenvolupament sostenible amb entitats financeres i actors locals per tal de promou-
re una societat civil organitzada i reduir l’alt nivell de desocupació. El seu objectiu
general és contribuir al desenvolupament sostenible de San Miguelito posant a la pràc-
tica les capacitats locals en el procés de formulació i execució d’inversions de tipus
ambiental, forestal, agropecuàries, infraestructures i capacitacions tècniques en dife-
rents àrees.

El grup es proposa obtenir, mitjançant accions participatives i una bona administració
dels recursos, la capacitat de formulació, execució, seguiment i sosteniment d’inversions
socioeconòmiques a l’àmbit local, així com la realització tecnicoprofessional de les i els
seus membres. Alhora, es proposa mantenir en totes les seves actuacions un enfocament
de gènere i d’equitat social. Ha desenvolupat una metodologia de treball pròpia, que es
fonamenta en la participació, la concertació, la negociació i la promoció.

L’Organización de Jóvenes Ambientalistas (OJA) es va constituir per un grup de joves
amb inquietuds davant la problemàtica de la desocupació, progressivament van anar
ampliant les seves àrees d’actuació i actualment l’element aglutinador del grup és l’in-
terès pel medi ambient i la preocupació per la conservació dels recursos naturals de San
Miguelito. Els objectius de l’organització són la promoció de la conservació i la protec-
ció del medi ambient i el foment de la participació juvenil. Les seves principals actua-
cions són l’educació ambiental a les escoles, l’assessorament en qüestions ambientals a
agricultors, ramaders i pescadors i la denúncia de delictes ecològics i d’explotació no
controlada dels recursos naturals. Mantenen una relació molt estreta amb la Fundación
del Río, que els cedeix espais, els dóna suport i actuen conjuntament en moltes activi-
tats per la concordança dels objectius d’ambdues entitats.

Altres organitzacions i col·lectius de la societat civil de San Miguelito són: Juventud
Sana, Federación Municipal de Futbol, Grupo de Jóvenes, Enseñanza Solidaria, escoles
privades, Preescolares Comunitarios, Cooperativa de Pescadores de San Miguelito
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(COPESAMA), Cooperativa de Pesca Artesanal San Sebastián, Asociación de
Ganaderos (ASOGAMI), Asociación Desarrollo Comunal de San Miguelito i Comedor
Infantil.

Altres actors regionals i nacionals que tenen incidència a San Miguelito són: Consejo
Departamental para el Desarrollo Sostenible de Río San Juan (CODESO), Programa
de Desarrollo Agropecuario para el Sureste de Nicaragua (PROSUR), Programa Agua,
Saneamiento y Organización Comunitaria (PASOC), Unión Nacional de Agricultores
y Ganaderos (UNAG), Asociación Nacional de Enfermería (ANE) i Coordinadora
Civil para la Emergència y la Recontrsucción (CCER). 

Coordinació interinstitucional

Una de les principals problemàtiques de l’organització de San Miguelito és la seva dis-
persió organitzativa i la falta d’articulació i coordinació interinstitucional. Els múlti-
ples col·lectius i formes organitzatives que existeixen en el municipi actuen fonamen-
talment de forma individual i amb poca comunicació i coordinació amb la resta d’ac-
tors locals. 

La Coordinadora Civil, estructura d’articulació de la societat civil de San Miguelito que
va iniciar la seva constitució durant el procés d’execució de l’Estudi Diagnòstic
Participatiu, si té continuïtat i es consolida podrà arribar a cobrir aquest dèficit de coor-
dinació detectat. Aquesta estructura pretén ser una instància de negociació i incidència
d’àmbit local, regional i nacional, i amb la cooperació internacional. D’aquesta mane-
ra, en un futur, pot adquirir un paper important en la gestió i el seguiment de l’ager-
manament per part de la societat civil organitzada de San Miguelito.

Per altra banda, un segon obstacle per a la coordinació dels diferents actors locals,
governamentals i no governamentals, és el distanciament i enfrontament entre el govern
local i la societat civil organitzada. Per a la consolidació de l’agermanament seria ade-
quada la constitució d’una instància de concertació sociogovernamental que servís d’in-
terlocució amb Sant Boi. A San Miguelito ja hi ha hagut intents de formalitzar estruc-
tures d’aquest caràcter, però difícilment han arribat a consolidar-se i a funcionar de
manera operativa.

Organització comunitària

A gairebé totes les comunitats rurals de San Miguelito existeix un Comitè de
Desenvolupament Comunal (CDC). Aquesta és la principal estructura d’organització
comunitària que, en algunes comunitats, coexisteix amb altres comitès temàtics o sec-
torials com poden ser: comitè d’aigua, comitè de salut, comitè d’esports, comitè de
dones, comitè d’església o comitè de pares i mares de família. La majoria de comunitats
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presenten problemes d’integració i comunicació interna a causa de a la dispersió terri-
torial i poblacional, fet que dificulta la consolidació d’estructures i sistemes d’organit-
zació comunitària. Per altra banda, el baix nivell de presència de les institucions i orga-
nismes locals a les comunitats rurals (excepte les situades vora la carretera), influeix en
els nivells d’organització comunitària, ja que la població no té accés a intercanvis i noves
experiències i recursos.

La majoria de CDC són estructures poc consolidades i amb un funcionament irregu-
lar, a causa de la manca d’instruments que els permetin millorar el funcionament intern
de l’organització. Les principals problemàtiques que afronten aquestes estructures són:
la falta de canals de comunicació entre el CDC i la comunitat; la falta de reconeixement
i credibilitat per part de la població; el desconeixement de la població sobre el funcio-
nament de l’estructura; la falta de comunicació interna del CDC; la poca participació
de les dones en els CDC i en els processos de presa de decisions; i la falta de capacita-
ció i assessorament dels membres del CDC.

Davant aquestes mancances, l’OFACOM està realitzant un treball de seguiment, assis-
tència tècnica i assessoria dels CDC, però amb els escassos recursos de què disposa
resulta difícil atendre tot el territori. Per altra banda, una de les principals debilitats de
les actuals estructures de l’organització comunitària és la seva dependència del govern
local i la vulnerabilitat davant dels canvis polítics locals.

V. PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT EN EL MARC DE L’AGERMANAMENT

1. ESTRATÈGIES PEL DESENVOLUPMANET DE SAN MIGUELITO

Premisses

Els lineaments estratègics que a continuació es presenten parteixen i es guien pels
següents principis i premisses:
• Situar la persona al centre de l’estratègia de desenvolupament i orientar les estratè-

gies a la satisfacció de les seves necessitats i la potenciació de les seves capacitats.
• Prioritzar l’àrea rural i orientar les estratègies cap a l’assoliment de majors nivells d’e-

quitat social. 
• Prioritzar els grups poblacionals més vulnerables: les dones, la joventut i la infància

i orientar les estratègies cap a l’equitat de gènere i generacional.
• Fonamentar el desenvolupament que tingui com a base la participació ciutadana,

l’organització comunitària, l’enfortiment institucional i de les capacitats locals i la
coordinació interinstitucional. Concebre el desenvolupament com a procés partici-
patiu, concertat i descentralitzat.
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Estratègies

Millorar la cobertura i la qualitat del serveis bàsics a la població

EDUCACIÓ

L’educació és un element clau per al desenvolupament de les persones, el principal agent
de la multiplicació de les capacitats, de l’obertura d’oportunitats i de l’augment del
benestar. És un factor bàsic per a la promoció del desenvolupament humà i un canal
important per a la mobilitat social. A San Miguelito, com ja hem vist, la qualitat de l’e-
ducació és deficient i la cobertura d’educació bàsica és incompleta. Existeix un gran des-
equilibri en l’accés i la qualitat de la l’educació a l’àmbit urbà i rural, la cobertura dels
nivells educatius de preescolar i secundària són molt reduïts, així com l’accés a l’educa-
ció tècnica i superior. Les taxes d’analfabetisme són preocupants sobretot a l’àrea rural.

En aquest sentit, cal eliminar les desigualtats en matèria educativa, tan pel que fa a les
diferències en el nivell educatiu de la població, en les oportunitats d’accés al sistema
educatiu, així com en els nivells d’analfabetisme. És necessari incrementar la cobertura
dels serveis d’educació mitjançant la construcció i la rehabilitació d’infraestructures i
millorar la seva qualitat a través de la capacitació i la professionalització del professorat,
tot prioritzant l’àrea rural, que és on es presenten les majors deficiències. 

SALUT

El dret de gaudir d’una vida llarga i saludable és un dels principals objectius del desen-
volupament humà. D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (1948), la salut és
un estat de benestar físic, psíquic i social, i no únicament l’absència de malaltia. Com
ja s’ha determinat en el diagnòstic, a San Miguelito persisteixen notables desigualtats
pel que fa a l’atenció de la salut que es manifesten de manera particularment greu en
alguns grups socials i poblacionals, principalment a l’àrea rural, segons els seus ingres-
sos i condicions de vida.

La població rural no gaudeix d’una protecció sanitària efectiva i la situació de vulnera-
bilitat i pobresa en què es troba no li permet aprofitar les oportunitats disponibles. Les
desigualtats en salut afecten de manera especial la infància rural que habita en situació
de pobresa. La falta d’atenció mèdica durant el període prenatal i en el part augmenta
el risc de mort i la vulnerabilitat dels infants rurals, així com la mortalitat infantil i
materna és major a l’àrea rural que a la urbana. A l’àrea rural, les taxes de fecunditat són
superiors, la cobertura del part institucionalitzat és gairebé nul·la i la demanda de pla-
nificació familiar i serveis de salut reproductiva és altament insatisfeta. En aquesta zona
l’accés als serveis de salut és més difícil per la falta d’infraestructures sanitàries i viàries,
de mitjans de transport i de personal de salut qualificat.
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En aquest sentit, és imprescindible la promoció de la salut, entesa com el procés de
capacitació de les persones per augmentar el control sobre els determinants de la salut
i d’aquesta manera millorar-la (OMS). Així com també incrementar la cobertura dels
serveis de salut mitjançant la construcció i la rehabilitació d’infraestructures i millorar
la seva qualitat a través de la capacitació i la professionalització del personal de salut, tot
prioritzant l’àrea rural, que és on es presenten les majors deficiències. 

Millorar les condicions i la qualitat de vida de la població

COMUNICACIÓ

Un dels principals obstacles per millorar les condicions i la qualitat de vida de la pobla-
ció, és la situació d’aïllament en què viu la major part de la població: l’àrea rural de San
Miguelito. En aquest sentit, un element imprescindible per incidir en el desenvolupa-
ment humà i en el creixement econòmic de San Miguelito és la construcció de camins
penetració a l’àrea rural. A partir d’una planificació de l’ordenament territorial i pobla-
cional del municipi és necessari construir una xarxa viària a l’àrea rural que faciliti la
comercialització de l’activitat productiva, la mobilitat de la població i l’accés als serveis
d’educació i salut, i d’aquesta manera millorar les condicions i la qualitat de vida de la
població de l’àrea rural.

HABITATGE

Gaudir d’un habitatge digne que garanteixi la seguretat, la protecció i el benestar de les
famílies és un dret fonamental i un element bàsic per al desenvolupament humà. Com
ja hem vist, a San Miguelito, i principalment a l’àrea rural, existeix un dèficit habitacio-
nal i l’estat físic de la major part dels habitatges es troba en males condicions. Per aques-
ta raó, és important promoure programes de construcció i autoconstrucció d’habitatges.

ALIMENTACIÓ

Per fomentar el potencial de cada ésser humà és essencial garantir una alimentació sufi-
cient, sana i equilibrada, especialment una nutrició adequada dels infants que els pro-
tegeixi de les malalties i els permeti desenvolupar les seves habilitats físiques i intel·lec-
tuals. La desnutrició crònica dels infants de San Miguelito, especialment a l’àrea rural,
presenta una taxa elevada. De nou, aquesta situació no és homogènia, la desnutrició va
associada als ingressos econòmics de les famílies. De manera que la proporció d’infants
amb carències nutricionals és major a l’àrea rural que a la urbana.

En aquest sentit, és fonamental promoure la seguretat alimentària, una actuació que
vagi més enllà de l’autosuficiència en la producció d’aliments i que busqui la sostenibi-
litat, és a dir, assegurar l’alimentació en la quantitat i la qualitat necessària per a la
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població actual i futura. En aquest marc, és necessari actuar en l’aprofitament dels
recursos hídrics i de les àrees de vocació agropecuària, la reorganització i la distribució
d’aliments i el desenvolupament de la producció familiar, tot millorant la producció
d’horticultura, la diversificació dels cultius i l’aplicació de noves tecnologies.

AIGUA I SANEJAMENT

En teoria, San Miguelito així com la resta de Nicaragua, disposa d’aigua suficient per
satisfer les necessitats actuals i futures del desenvolupament humà. Aquesta aparent
abundància contrasta paradoxalment amb la situació efectiva, ja que la major part de la
població no té accés permanent a aigua sanitàriament segura. Com ja hem vist, la
cobertura d’aigua potable a San Miguelito presenta un evident biaix urbà, el desequili-
bri rural-urbà en matèria d’aigua és preocupant. Per tal de combatre els alts nivells de
malalties diarreiques agudes i altres patologies infeccioses és fonamental estendre i
millorar la xarxa d’aigua potable i sanejament bàsic.

Promoure la conservació i protecció del medi ambient i aprofitar el seu potencial per
a l’ecoturisme

MEDI AMBIENT

El medi ambient és un dels factors fonamentals de la qualitat de vida de les generacions
actuals i futures, i determina les oportunitats i les limitacions bàsiques pel desenvolu-
pament humà. En aquest sentit, el desenvolupament futur està condicionat per la uti-
lització present dels recursos naturals, i d’aquí la importància de la sostenibilitat, la con-
servació i la protecció del medi ambient. La degradació de les condicions ambientals
redueix directament la qualitat de la vida humana. I sobretot, a partir del pas de l’hu-
racà Mitch, s’ha vist la situació de vulnerabilitat de les persones derivada de l’ocupació
i la utilització no sostenible del territori i dels seus recursos. Per això, és necessari pro-
moure un procés de preparació integral davant els desastres, prevenció i mitigació de
riscos i reducció de la vulnerabilitat.

La propagació de l’agricultura i la ramaderia extensiva, els incendis i l’ús agroquímics
han portat que les extensions del territori amb vocació forestal es trobin actualment des-
forestades i erosionades. En aquest sentit, és necessari iniciar un procés d’ordenament
ambiental i territorial per resoldre el conflicte entre l’ús del sòl actual i potencial i defi-
nir mesures per un aprofitament eficient i sostenible dels recursos naturals i productius. 

ECOTURISME

L’àmplia biodiversitat i els paisatges naturals de San Miguelito són elements que oferei-
xen un gran potencial per al desenvolupament de l’ecoturisme. Aquesta riquesa, però,
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es troba perjudicada pels processos de degradació ambiental com la desforestació, con-
taminació de l’aigua, els residus sòlids, els incendis i la depredació de la vida silvestre.
L’ecoturisme i el medi ambient, són dos elements que poden donar suport mútuament
al desenvolupament de San Miguelito, en el sentit que l’abundància de recursos natu-
rals és un incentiu per a l’ecoturisme, i el desenvolupament del sector turístic pot con-
tribuir activament a la preservació del medi ambient. En aquest sentit, és important ini-
ciar un procés de desenvolupament i aprofitament del potencial ecoturístic del munici-
pi a través de la seva divulgació i promoció, la creació d’ofertes turístiques, la millora i
l’ampliació de la infraestructura d’atenció turística, la capacitació de recursos humans
locals i la protecció dels escenaris naturals.

Promoure el desenvolupament de la producció agrícola, ramadera i pesquera

El desenvolupament humà busca establir un vincle entre el desenvolupament econòmic
i el benestar de les persones, de manera que l’augment de la producció de béns i serveis
derivi a una ampliació de les oportunitats de la població. En aquest sentit, és important
associar el creixement econòmic amb una estratègia de promoció d’ocupació abundant
i estable, capaç de generar un ingrés digne a tota la població.

L’ocupació en condicions justes i favorables és un dret fonamental, així com rebre una
remuneració que asseguri una existència digna. Però el mercat laboral de San Miguelito
es caracteritza per la segmentació i la coexistència d’un sector formal i un altre d’infor-
mal, i una productivitat relativament baixa tant de la força laboral com del capital.
Aquesta situació s’expressa en els elevats nivells de pobresa, precarietat i vulnerabilitat
de la major part de la població. Per aquesta raó, és important promoure el desenvolu-
pament del sectors productius de San Miguelito, per assegurar els ingressos familiars
que permetin el benestar de la població.

AGRICULTURA

La producció agrícola de San Miguelito prové principalment de petites unitats produc-
tives familiars que combinen els cultius de blat de moro, arròs i frijol. L’absència de
documents ben legalitzats i registrats és un factor que obstaculitza les possibilitats d’in-
versió en el camp. Els anys d’escolarització i el nivell educatiu mitjà de les i els produc-
tors agrícoles és baix, això limita les seves oportunitats d’inserir-se en els circuits finan-
cers i comercials. I finalment, els alts costos de producció i la falta d’infraestructura vià-
ria i energètica són factors que incideixen en la baixa productivitat. En aquest sentit, cal
promoure la legalització de les propietats, la formació i capacitació tècnica de les pro-
ductores i els productors agraris, la diversificació i tecnificació de l’agricultura, la cons-
trucció d’infraestructures de magatzem i de comercialització, la introducció de pràcti-
ques intensives de conservació del sòl, així com facilitar l’accés dels petits i mitjans pro-
ductors i productores al finançament.
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RAMADERIA

La ramaderia es presenta com un dels eixos productius i econòmics de San Miguelito
amb un major potencial, per l’abundància de terres apropiades a la producció ramade-
ra i l’experiència local. La ramaderia ha de desenvolupar-se en sistemes silvopastorils
associats a la producció forestal per augmentar la seva eficiència, respectar la biodiver-
sitat i reduir els costos ambientals. Cal fomentar la ramaderia de llet i carn, millorar del
potencial genètic, promoure la sanitat animal i promoure sistemes tecnològics per a la
producció intensiva i la conservació del sòl.

PESCA

La presència del Llac Cocibolca, els importants ecosistemes pantanosos i l’abundància
de rius proporcionen al municipi un alt potencial pesquer. És necessari promoure la
construcció d’infraestructures de cultiu, magatzem, processament i comercialització per
generar valor afegit a la producció pesquera, millorar l’equipament material de les pes-
cadores i pescadors, així com fomentar l’organització del sector i la capacitació tècnica
dels recursos humans.

Promoure l’organització comunitària, l’enfortiment i la coordinació institucional i la
participació ciutadana

L’assoliment d’un major nivell de desenvolupament humà està associat a l’enfortiment
de les institucions democràtiques i de la participació ciutadana. A San Miguelito, així
com a la resta de Nicaragua, és necessària la instauració d’una cultura política que pro-
piciï la participació, la concertació d’una plataforma bàsica d’acords entre la societat
civil i el sistema polític i la transparència en la gestió dels assumptes públics. A més de
la plena vigència dels drets individuals i de la seva promoció i defensa, l’enfortiment de
la democràcia exigeix com a requisit bàsic la participació ciutadana. 

Com a base del desenvolupament de San Miguelito és imprescindible promoure l’en-
fortiment institucional i de les capacitats locals, tant l’empoderament de la societat civil
com l’enfortiment de la capacitat tècnica del govern local. És necessari crear espais i
establir mecanismes per solucionar la problemàtica de la dispersió organitzativa i la falta
de d’articulació i coordinació de les organitzacions de la societat civil de San Miguelito,
així com de concertació amb el govern local. 

D’aquesta manera, el desenvolupament de San Miguelito i l’enfortiment de la demo-
cràcia participativa passa per la promoció de la participació ciutadana en la gestió muni-
cipal i el desenvolupament local. Aquesta estratègia apunta a construir el poder local i
la democràcia participativa, tot facilitant i enfortint espais de consulta, presa de deci-
sions, seguiment, control i avaluació de la societat civil respecte a la gestió institucional.
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Per tal de minimitzar les debilitats del govern municipal en la gestió local cal refor-
çar la capacitat de gerència del Consell Municipal i la definició de l’estructura orga-
nitzacional i funcional de l’Alcaldia. És important clarificar les funcions i les relacions
institucionals internes de l’Alcaldia, ordenar i organitzar les seves accions i executar-
les amb transparència. Així com també reforçar la capacitat tècnica dels recursos
humans de la municipalitat per tal de millorar la gestió pública local. Cal reforçar la
democràcia participativa, establint espais i mecanismes de coordinació interinstitu-
cional i d’articulació entre la societat civil i el govern local. Principalment, fer execu-
tiu el compliment de la convocatòria i realització de Cabildos on exposar els resultats
de la gestió del govern local i garantir la transparència de en l’administració pública
local.

Promoure el desenvolupament dels grups socials més vulnerables: les dones, la joven-
tut i la infància

Per aconseguir l’equitat social és important promoure l’atenció, la protecció i el desen-
volupament dels grups més desfavorits: les dones, la joventut i la infància, per tal de
reduir les desigualtats i les discriminacions que pateixen aquests col·lectius i millorar el
seu benestar. És important emprendre actuacions per disminuir les desigualtats per raó
de gènere i fomentar la participació de les dones en els espais i els processos de presa de
decisions, tant en l’organització comunitària com en el govern local. Per altra banda, cal
iniciar programes d’atenció de la infància i la joventut, construir infraestructures de
recreació, oci i esport i promoure la participació de la població juvenil en l’organització
comunitària i en la gestió local.

2. ESTRATÈGIES PER A LA CONSOLIDACIÓ DE L’AGERMANAMENT

Premisses

Per tal de promoure la consolidació de l’agermanament cal partir de l’enfortiment i la
coordinació de les institucions locals, l’organització comunitària i la participació ciuta-
dana. Sense aquests elements o premisses bàsiques l’agermanament no es desenvolupa-
rà de forma activa, participativa i oberta.

Estratègies

Establir mecanismes de comunicació, interlocució i participació en el marc de l’ager-
manament

Per tal d’enfortir i consolidar l’agermanament és important promoure la creació d’una
instància d’interlocució, articulació i negociació dels actors locals de San Miguelito i
entre aquests i la ciutat de Sant Boi. Actualment, pel que fa a l’organització de la pobla-
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ció de San Miguelito, aquesta es caracteritza per una notable dispersió organitzativa,
debilitat institucional, falta d’articulació i coordinació interinstitucional i una asincro-
nia entre l’esfera social i governamental.

Per aquesta raó, a curt termini, cal emprendre actuacions per enfortir el govern local i
la societat civil organitzada de San Miguelito. Per una banda, és necessari promoure
l’enfortiment de l’Alcaldia i de la seva capacitat tècnica, tant en la gestió pública local,
com en la formulació, l’execució i el seguiment de projectes de desenvolupament. Per
altra banda, caldria atorgar a la Coordinadora Civil el paper d’interlocutor de la socie-
tat civil de San Miguelito amb l’agermanament, tant amb l’Ajuntament com amb la
societat civil de Sant Boi. La Coordinadora podria esdevenir una instància de segui-
ment, per part de la societat civil de San Miguelito, de les actuacions executades en el
marc de l’agermanament i, en aquest sentit, caldria establir mecanismes de comunica-
ció permanent amb la Coordinadora Civil.

A llarg termini, caldria promoure i acompanyar la constitució i l’enfortiment d’una
estructura de concertació sociogovernamental que vetllés pel desenvolupament de San
Miguelito i que esdevingués una instància d’interlocució amb Sant Boi. Finalment, per
tal d’avançar en la consolidació de l’agermanament, caldria instal·lar una oficina tècni-
ca de l’agermanament, que assegurés la comunicació entre San Miguelito i Sant Boi, i
realitzés les funcions de formulació, seguiment, control i avaluació de les actuacions que
s’executin en el marc de l’agermanament. 

Promoure la creació d’agermanaments bilaterals i horitzontals entre actors locals
homòlegs de San Miguelito i Sant Boi

Una altra estratègia per consolidar i ampliar l’agermanament és la promoció d’agerma-
naments bilaterals i horitzontals entre actors locals homòlegs de San Miguelito i Sant
Boi a partir dels sectors, les temàtiques, els interessos i els col·lectius implicats d’amb-
dós municipis (agermanaments escolars, esportius i entre grups de dones, ecologistes,
docents, culturals, productius, etc.). 

Promoure la divulgació i la informació sobre l’agermanament i les seves actuacions 

És important promoure la divulgació i la informació sobre l’agermanament i les seves
actuacions a través de visites institucionals, intercanvis, encontres, publicacions, etc.
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3. ESTABLIMENT DE PRIORITATS

Prioritats per al desenvolupament de San Miguelito

Millorar la cobertura i la qualitat del servis bàsics a la població: educació i salut

EDUCACIÓ
• Ampliar la cobertura d’educació preescolar, primària i secundària a l’àrea rural mit-

jançant la construcció infraestructures.
• Millorar el proveïment dels recursos materials i didàctics dels centres escolars.
• Construcció i funcionament d’un institut d’educació tècnica al casc urbà.
• Beques per a estudiants d’educació secundària i superior. 
• Construcció de biblioteques al casc urbà i a l’àrea rural. 
• Ampliar el programa d’alfabetització i educació de persones adultes a l’àrea rural.
• Programa de capacitació del professorat. 
• Beques per a la formació continuada del professorat.
• Construcció d’un centre de recursos pedagògics.

SALUT
• Millorar la cobertura dels serveis de salut a l’àrea rural a través de la construcció d’in-

fraestructures.
• Millorar l’atenció mèdica de les dones embarassades i dels parts a través de la cons-

trucció i el funcionament d’una casa materna.
• Promoure la salut comunitària mitjançant la capacitació i l’acompanyament de la

xarxa de brigadistes i parteres a l’àrea rural. 
• Programa de salut reproductiva i sexual.
• Programa d’educació per la salut i de promoció d’hàbits higienicosanitaris.

Promoure la cloració o altres mecanismes de purificació de l’aigua
• Millorar el proveïment de medecines i equips mèdics.
• Campanyes de fumigació.
• Formació personal de salut.
• Construcció i funcionament d’una escola d’infermeria.

Millorar les condicions i la qualitat de vida de la població (comunicació, habitatge,
alimentació, aigua i sanejament)
• Ordenament territorial i poblacional del municipi.
• Manteniment de la xarxa viària municipal. 
• Construcció de camins de penetració a l’àrea rural. Construcció d’una carretera

troncal en forma de Y. 
• Rehabilitació i construcció d’habitatges. 
• Assegurar l’alimentació a través del suport a l’agricultura (infraestructures, comer-

cialització, camins, diversificació, crèdits).
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• Ampliació de la cobertura d’aigua potable (aqüeductes, pous) i sanejament (latrines).
• Ampliació de la xarxa elèctrica als assentaments ubicats pròxims a la carretera.

Promoure la conservació i protecció del medi ambient i aprofitar el seu potencial per
a l’ecoturisme

MEDI AMBIENT
• Reforestació, principalment de les àrees pròximes a les fonts d’aigua. 
• Millorar el sistema de recollida de residus sòlids al casc urbà i ampliar el servei als

assentaments de major concentració poblacional. Recollida selectiva i reciclatge dels
residus sòlids orgànics. Construcció d’un sistema sanitari per al tractament dels resi-
dus sòlids.

• Campanyes de prevenció i control d’incendis.
• Disminució de l’ús d’agroquímics.
• Programa d’educació ambiental.

ECOTURISME
• Divulgació i promoció del potencial ecoturístic del municipi. 
• Crear oferta turística. 
• Millorar i ampliar la infraestructura d’atenció turística. 
• Capacitació de recursos humans locals.

Promoure el desenvolupament de la producció agrícola, ramadera i pesquera del
municipi
• Millorar el procés de comercialització de la producció mitjançant la construcció

d’infraestructures de cultiu, magatzem i processament per augmentar el valor afegit
dels productes agropequaris. 

• Ordenament territorial, poblacional, productiu i ambiental del municipi. Disminuir
la dispersió poblacional, la fragmentació territorial i el conflicte entre l’ús actual i
potencial del sòl. 

• Millorar l’accés i la xarxa viària a l’àrea rural. Construcció de camins de penetració.
• Promoure l’organització comunitària i formes organitzatives (microempreses, coo-

peratives, associacions de productors) per a la producció i comercialització.
• Diversificació dels cultius.
• Transferència tecnològica, per passar d’una producció extensiva a una d’intensiva i

evitar expansió de la frontera agrícola.
• Conservació forestal i explotació racional del recurs forestal.
• Facilitar l’accés dels petits i mitjans productors i productores al finançament, en

forma de crèdits a baixos interessos. 
• Fomentar el procés de legalització i titularització de les terres per tal d’afavorir l’a-

rrelament i l’estabilitat del sector rural. Legalització de les propietats a nom de les
dones. 

182 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

pag 129-224  9/9/03  10:31  Página 182



• Promoure la utilització de llavors millorades per obtenir millors rendiments agrí-
coles. 

• Millora genètica ramadera.
• Assistència tècnica, capacitació i assessoria a les i els productors. 

Promoure l’organització comunitària, l’enfortiment i la coordinació institucional i la
participació ciutadana

• Enfortiment de la capacitat tècnica de l’Alcaldia a través de la capacitació dels recur-
sos humans, tant de govern com tecnicoadministratius.

• Acompanyar la constitució i la consolidació de la Coordinadora Civil com a meca-
nisme per solucionar la problemàtica de la dispersió organitzativa i la falta d’articu-
lació i de coordinació de les organitzacions de la societat civil de San Miguelito.

• Promoure a través de la Coordinadora Civil l’empoderament de la societat civil,
l’enfortiment de la democràcia participativa i la creació d’espais i mecanismes de
concertació amb el govern local. 

• Constituir una instància de concertació sociogovernamental permanent, formada
pel govern local, les delegacions municipals de l’administració central les diverses
formes organitzatives de la societat civil (ONG, fundacions, col·lectius, comitès de
desenvolupament comunal, cooperatives, associacions…). 

• Promoure la participació ciutadana en la gestió municipal i el desenvolupament de
San Miguelito a través del suport a l’OFACOM, en la seva tasca d’assessorament i
capacitació dels Comitès de Desenvolupament Comunal. 

Promoure el desenvolupament dels grups socials més vulnerables: les dones, la joven-
tut i la infància

• Programa de prevenció de tractament de la violència contra les dones. 
• Fomentar la participació de les dones en els espais i els processos de presa de decisions. 
• Programes d’atenció a la infància i la joventut. 
• Construcció d’infraestructures de recreació, oci i esport.
• Promoure la participació de la població juvenil en l’organització comunitària i la

gestió local.
• Ampliar la xarxa i el manteniment dels menjadors infantils.

Prioritats per a la consolidació de l’agermanament

Establir mecanismes de comunicació, interlocució i participació en el marc de l’ager-
manament

• Enfortir el govern local i la Coordinadora Civil de San Miguelito.
• Construir i enfortir una estructura de concertació sociogovernamental que vetlli pel
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desenvolupament de San Miguelito i de l’agermanament i que sigui l’interlocutor
amb San Boi.

• Crear una oficina tècnica de l’agermanament, de comunicació, formulació, segui-
ment, control i avaluació de les actuacions que es realitzin en el marc de l’agerma-
nament.

Promoure la creació d’agermanaments bilaterals i horitzontals entre actors locals
homòlegs de San Miguelito i Sant Boi

• Promoure agermanaments escolars, esportius i entre grups de dones, ecologistes,
docents, culturals, productius, etc.

Promoure la divulgació i informació sobre l’agermanament i les seves actuacions 

• Promoure la realització d’encontres, visites institucionals i intercanvis entre San
Miguelito i Sant Boi.

• Realitzar accions de divulgació de l’agermanament, com la publicació d’un butlletí
i la creació d’una pàgina web.

5.2 ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE SANT BOI
EN L’AGERMANAMENT 

I. PLA D’ACCIÓ

A continuació es presenta, de forma sintètica, el pla d’acció de l’estudi sobre la partici-
pació de la ciutadania de Sant Boi en l’agermanament amb San Miguelito. Aquesta
investigació suposa la continuació de l’Estudi Diagnòstic Participatiu de San Miguelito
iniciat l’abril de 2001. 

Després de la presentació per part del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
de l’estudi de San Miguelito, l’Ajuntament de Sant Boi es va proposar iniciar una nova
fase de diagnòstic i planificació, en aquest cas, sobre les instàncies o entitats de coope-
ració i la societat civil organitzada de Sant Boi.

1. OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS

L’objectiu general de l’estudi és realitzar un diagnòstic institucional-organitzatiu de
Sant Boi (ajuntament i societat civil organitzada) en el marc de l’agermanament per
tal d’apuntar algunes línies d’actuació que promoguin la participació en l’agermana-
ment.
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Els objectius específics de l’estudi són:
• Difondre l’Estudi Diagnòstic Participatiu de San Miguelito i divulgar el coneixe-

ment de San Miguelito i de l’agermanament.
• Identificar actors locals de Sant Boi que poden implicar-se en l’agermanament.
• Analitzar la capacitat política, institucional i de gestió dels actors locals.
• Definir línies estratègiques de cooperació en el marc de l’agermanament.
• Establir mecanismes de participació en l’agermanament.
• Promoure la creació d’agermanaments bilaterals i horitzontals entre actors locals

homòlegs de San Miguelito i Sant Boi.
• Millorar la qualitat de la cooperació.

Amb aquest estudi es pretén assolir els següents resultats:
• Un diagnòstic institucional-organitzatiu de Sant Boi en el marc de l’agermanament.
• La definició de línies estratègiques de cooperació en el marc de l’agermanament.
• L’obertura d’espais d’encontre local per a la discussió i la reflexió sobre l’agermana-

ment i les possibilitats i expectatives de futur.
• L’augment de la implicació i la participació de la societat civil organitzada de Sant

Boi en l’agermanament (efecte motivador/dinamitzador), així com la creació d’a-
germanaments bilaterals i altres mecanismes de participació.

• Consolidació de l’agermanament San Miguelito - Sant Boi.

2. METODOLOGIA

La metodologia que s’utilitzarà en aquest estudi serà una aproximació a la Investigació
Acció Participativa (IAP), que es pot definir com un mètode d’estudi i acció que busca
obtenir resultats fiables i útils per millorar situacions col·lectives, basant la investiga-
ció en la participació dels propis col·lectius a estudiar11. La IAP és investigació perquè
pretén obtenir major grau de coneixement d’una comunitat o fenomen social i treba-
lla amb mètodes i instruments propis de les ciències socials. Alhora, és acció perquè no
només pretén conèixer, explicar o diagnosticar la realitat social –en aquest cas la par-
ticipació de la societat civil de Sant Boi en l’agermanament– sinó també incidir-ni i,
en última instància, introduir processos transformadors en les relacions socials exis-
tents.

Una metodologia implica una determinada aposta epistemològica que essencialment
defineix l’objectiu i la finalitat que es vol donar a la utilització de la metodologia i a la
pròpia investigació. En aquest sentit, la IAP pertany al paradigma crític o dialèctic, que
entén la investigació com un procés de transformació de la societat. Aquest paradigma
intenta fugir del rol passiu que habitualment s’assigna al col·lectiu objecte d’investiga-
ció. Ben al contrari, s’aposta per la seva participació activa en la creació del coneixe-
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ment. L’objecte de la recerca és també el subjecte, part i mitjà de la seva metodologia i
de tot el procés d’investigació. En aquest sentit, el rol d’investigador serà el de facilita-
dor, dinamitzador i mobilitzador d’aquest coneixement que serà construït entre totes i
tots.

Amb aquesta metodologia es pretén estimular el debat i la participació entre tots els sec-
tors socials implicats –o que potencialment es poden implicar– en l’agermanament, uti-
litzant mètodes i instruments d’investigació adequats que facilitin aquest procés.
Aquesta opció metodològica pot afavorir una major implicació de la ciutadania en l’a-
germanament i en les actuacions que se’n derivin, així com el reforçament del teixit civil
del municipi.

3. FASES METODOLÒGIQUES

L’execució de l’estudi s’estructura en quatre fases progressives:
• Fase I. Organització del procés: aquesta fase, prèvia a l’execució de l’estudi, consis-

teix en l’organització i la preparació del procés d’investigació i conclou amb la for-
mulació del pla d’acció, la síntesi del qual es presenta aquí.

• Fase II. Elaboració del diagnòstic institucional-organitzatiu: aquesta fase consti-
tueix el primer moment de l’execució de l’estudi, es treballarà directament amb
l’Ajuntament i la societat civil organitzada de Sant Boi, en la identificació d’actors
locals i l’anàlisi de la capacitat política, institucional i de gestió. Finalitzarà amb l’e-
laboració d’un diagnòstic institucional-organitzatiu dels actors locals de Sant Boi
que poden implicar-se i participar en l’agermanament.

• Fase III. Definició d’estratègies de participació i consolidació de l’agermanament:
aquesta fase consisteix en la definició, de forma participativa, de línies estratègiques
de cooperació i mecanismes de participació en el marc de l’agermanament.
Conclourà amb la formulació dels lineaments estratègics i les prioritats.

• Fase IV. Sistematització del procés: aquesta és la fase final de l’estudi, en què se sis-
tematitzarà el procés viscut i s’elaborarà el document definitiu a presentar a
l’Ajuntament de Sant Boi. 

4. INSTRUMENTS D’INVESTIGACIÓ

Per a l’execució de l’estudi s’utilitzaran els següents instruments d’investigació:

Sistematització de dades secundàries

S’efectuarà un procés de recollida d’informació, amb una perspectiva àmplia i oberta, a
partir de fonts documentals diverses i de tractament de dades ja existent sobre el marc
social per tal de contextualitzar la recerca. Aquest instrument s’utilitzarà fonamental-
ment durant la fase II.
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Grup d’Investigació Acció Participativa (GIAP)

Es tracta d’un col·lectiu mixt, format per polítics i tècnics de l’Ajuntament i represen-
tants de la societat civil organitzada. Es constituirà en una sessió del Consell Municipal
de Cooperació i funcionarà durant tot el procés d’execució de l’estudi. Els seus objec-
tius són:
• Realitzar el seguiment quotidià, revisar i reorientar el procés d’investigació.
• Analitzar els materials de camp i els avenços de l’estudi.
• Aportar coneixements contextuals sobre el municipi i altres informacions bàsiques a

la investigació.
• Elaborar un sociograma que representi el conjunt de relacions entre els actors socials

implicats en l’agermanament.
• Proporcionar i realitzar contactes amb altres actors locals i la base social.
• Debatre, negociar i consensuar propostes.

Entrevistes semiestructurades i reunions de treball

Es tracta d’un conjunt d’entrevistes, que es realitzaran en la fase II, dirigides a polí-
tics i tècnics de l’Ajuntament i representants de la societat civil organitzada amb l’ob-
jectiu de conèixer la seva opinió respecte el tema a tractar. Es recopilarà i s’analitza-
rà informació qualitativa sobre els actors locals i la seva participació en l’agermana-
ment. 

Les reunions de treball serviran per recopilar i analitzar informació qualitativa d’interès
per a l’elaboració del diagnòstic institucional-organitzatiu i la definició d’estratègies per
a l’agermanament i es realitzaran tant en la fase II com en la fase III. Es duran a terme
reunions amb diferents àrees de l’Ajuntament, així com amb altres actors locals impli-
cats o potencialment implicables en l’agermanament.

Fruit de les entrevistes i les reunions de treball s’elaborarà un sociograma que ens ser-
virà per representar gràficament el conjunt d’institucions, entitats i col·lectius de Sant
Boi que interactuen en l’àmbit de la cooperació i en el marc de l’agermanament. El
sociograma o mapa social és una eina metodològica que s’utilitza per representar una
realitat social, comprendre-la en la seva extensió i complexitat i establir estratègies de
canvi. 

Així, el sociograma ens permetrà una aproximació a la diversitat dels col·lectius que
poden implicar-se en l’agermanament i conèixer les seves posicions i relacions de cadas-
cun amb la resta d’actors locals. Alhora ens ha de permetre comprovar i avaluar els efec-
tes de les formes i la composició de les relacions entre els actors socials (moment pre-
sent) i fixar objectius d’actuació i propostes per enfortir i articular la xarxa social entorn
de l’agermanament (escenari futur).
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Tallers participatius

El taller és un espai de treball participatiu amb objectius definits on totes les i els par-
ticipants, des de diferents rols, elaboren coneixements col·lectivament. Es pretén obrir
un espai de reflexió i debat per a aquelles persones i entitats interessades sobre les línies
estratègiques de cooperació, els mecanismes de participació en el marc de l’agermana-
ment i els canvis que es produirien amb una acció planificada i organitzada. Es pro-
mourà l’assoliment de consensos i la presa de decisions de forma concertada sobre la
base de la responsabilitat compartida. Els tallers es duran a terme durant la fase III. 

II. SISTEMATITZACIÓ DEL PROCÉS VISCUT

1. ACCIONS DESENVOLUPADES

Dades secundàries

La documentació recopilada i sistematitzada d’interès per a l’estudi prové fonamental-
ment de l’Ajuntament de Sant Boi (publicacions locals i altres materials d’informació i
difusió) i de les entitats locals de cooperació (tríptics, revistes, pàgines webs i altres mit-
jans de difusió). Per altra banda, s’ha dut a terme un procés de recollida de dades, tant
de caràcter local per tal de contextualitzar l’estudi en el municipi on s’ha dut a terme,
com de caràcter més teòric per tal d’emmarcar la investigació en l’àmbit de la coopera-
ció local i les organitzacions no governamentals pel desenvolupament.

Entrevistes i reunions de treball

En total s’han realitzat 22 entrevistes i reunions de treball amb diferents actors locals,
fonamentalment amb la Regidoria de Cooperació i les entitats locals de cooperació, així
com també amb altres àrees de l’Ajuntament i altres actors locals de Sant Boi. 

S’han fet diverses reunions amb la Regidoria de Cooperació per recopilar informació
qualitativa d’interès per a l’elaboració del diagnòstic institucional-organitzatiu, concre-
tament sobre la política de cooperació municipal, els òrgans de participació ciutadana
i les relacions entre l’administració local i el teixit associatiu, així com les línies d’ac-
tuació i els mecanismes de distribució dels recursos dedicats a la cooperació. Paral·lela-
ment s’ha dut a terme un conjunt d’entrevistes semiestructurades amb les entitats locals
de cooperació, la major part de les quals són membres del Consell Municipal de
Cooperació, per tal de recollir informació qualitativa sobre els actors locals i la seva par-
ticipació en l’agermanament. 

Per altra banda, malgrat que els interlocutors directes de l’estudi són els actors locals de
cooperació com a principals implicats en l’agermanament, s’ha volgut ampliar aquest
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procés d’investigació a altres actors locals que, encara que no siguin específicament de
cooperació, han desenvolupat o poden desenvolupar accions de solidaritat i implicar-se
en l’agermanament. Amb aquest propòsit s’han realitzat reunions amb tècnics de dife-
rents àrees de l’Ajuntament i amb representants d’altres institucions o entitats locals. 

Les reunions amb altres àrees de l’Ajuntament tenien com a objectius conèixer l’estat i
les característiques del teixit associatiu de Sant Boi, conèixer les estructures i els meca-
nismes que l’Ajuntament utilitza per canalitzar la participació ciutadana i recollir pro-
postes per promoure la implicació de les entitats locals representants de diferents sec-
tors de la societat civil de Sant Boi en l’agermanament. Finalment, també s’han realit-
zat reunions amb altres actors locals implicats en l’àmbit de la solidaritat i la coopera-
ció i interessats en l’agermanament.

GIAP i tallers participatius

El Grup d’Investigació Acció Participativa (GIAP), constituït pel conjunt d’entitats
locals de cooperació i la Regidoria de Cooperació, ha estat el principal espai de reflexió
i debat sobre l’agermanament, el seu estat actual i les perspectives de futur. S’han fet
diverses trobades amb l’objectiu que els propis subjectes de l’estudi alhora participessin
en el seguiment del mateix. Per altra banda, el GIAP ha constituït l’espai on s’han des-
envolupat, en diferents sessions, les activitats planificades en el taller participatiu.
Aquestes han girat entorn de l’anàlisi i valoració de la situació actual de l’agermanament
i el grau de participació de Sant Boi, així com la definició de línies estratègiques per a
la consolidació de l’agermanament i la promoció de la participació de la societat civil.

2. VALORACIÓ CRÍTICA: PARTICIPACIÓ I CONEIXEMENTS GENERATS

Dades secundàries 

De l’anàlisi de les dades secundàries provinents dels actors locals de cooperació s’ob-
serva el poc ús de mitjans de d’informació i difusió dels objectius, actuacions i pro-
jectes de les associacions. Aquest dèficit d’informació i projecció es podria relacionar
amb la reduïda base social detectada en la majoria d’entitats locals de cooperació. Per
altra banda, també s’observa una manca de difusió de l’existència de l’agermanament
i de la realitat social de San Miguelito per part de l’Ajuntament. Aquesta observació
coincideix amb la valoració que en fan la major part de les entitats locals entrevista-
des.

Entrevistes i reunions de treball

Les principals conclusions de les entrevistes es van presentar en la primera trobada del
GIAP i es van debatre i validar col·lectivament. Per altra banda, a partir de les entrevis-
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tes realitzades es va elaborar un mapa social que representa gràficament les relacions
entre els actors locals de cooperació, constituït principalment per l’administració local,
les entitats locals de cooperació i les seves bases socials.

Pel que fa a les reunions de treball amb altres actors locals, es va detectar una manca de
coneixement i implicació en l’agermanament per part de les àrees de d’Ajuntament i de
les associacions de Sant Boi que no són específicament de solidaritat i cooperació. Amb
aquestes reunions, que tenien com a objectiu inicial promoure la participació d’altres
entitats locals en l’agermanament, es va detectar que no era un objectiu viable fins que
es tingués definida una proposta concreta per part de la Regidoria de Cooperació i de
les entitats locals de cooperació.

GIAP i tallers participatius

El GIAP es va constituir en la sessió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
del dia 22 de gener de 2002, data en què es va presentar el pla d’acció de l’estudi. El
GIAP s’ha reunit quatre vegades durant el procés d’investigació.

La primera trobada se celebra a principis de març de 2002 amb l’objectiu de presentar
la metodologia i discutir el projecte d’investigació, iniciar el diàleg entre els actors locals
per tal d’avançar cap a objectius específics i delimitar les principals posicions entorn de
l’agermanament i la participació. En aquesta trobada l’assessor tècnic va presentar el
sociograma o mapa social i una primera aproximació al diagnòstic institucional-orga-
nitzatiu (segona fase de l’execució de l’estudi) fruit de les entrevistes realitzades als
diversos actors locals.

En la segona trobada del GIAP, realitzada a mitjans de març, es va valorar el desenvo-
lupament de l’estudi per reorientar el procés en cas necessari i es van presentar els resul-
tats de l’Estudi Diagnòstic Participatiu de San Miguelito (caracterització del municipi,
principals problemàtiques i estratègies de desenvolupament), per tal d’aproximar les i
els participants a la realitat de San Miguelito. 

En la tercera trobada del GIAP es va realitzar la primera sessió del taller participatiu en
la que fonamentalment es van analitzar les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les
oportunitats (anàlisi DAFO) de l’agermanament i la participació de la societat civil i
l’Ajuntament de Sant Boi i es va iniciar un debat per consensuar el model d’agermana-
ment que s’aspira assolir.

Finalment, la quarta trobada va servir per definir, de forma col·lectiva, possibles estra-
tègies per a la consolidació de l’agermanament, així com mecanismes de comunicació,
participació i coordinació de les diferents parts implicades (tercera fase de l’estudi).
En aquesta trobada es va plantejar la possibilitat que el GIAP es transformi en un grup
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estable més enllà del procés d’investigació constituint-se com a Comitè
d’Agermanament o plataforma dinamitzadora que assumiria la realització, seguiment,
avaluació i retroalimentació de les propostes i actuacions acordades en el marc de l’a-
germanament.

Han participat en les diferents sessions del GIAP la Regidoria de Cooperació i aque-
lles entitats interessades en l’agermanament, que són: Ensenyament Solidari,
Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi, DESOS Opció Solidària, Comitè
Óscar Romero, Fòrum per Colòmbia, Casal d’Amistat Català-Cubà i Amics de Gorki,
malgrat que actualment només les dues primeres desenvolupen actuacions a San
Miguelito.

Finalment, cal valorar el GIAP com un espai de trobada de les diverses entitats interes-
sades en l’agermanament, un espai de reflexió, debat i generació de coneixements
col·lectius. En aquest sentit, és necessari que aquestes trobades no finalitzin amb la clo-
enda de l’estudi, sinó que es transformi en una estructura estable de coordinació i arti-
culació dels diferents actors locals implicats en l’agermanament. 

III. DIAGNÒSTIC INSTITUCIONAL – ORGANITZATIU

1. REGIDORIA DE L’ÀMBIT DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Estructura municipal

L’Ajuntament de Sant Boi disposa d’una regidoria específica de cooperació al desenvo-
lupament –Regidoria de l’Àmbit de Cooperació i Solidaritat– que s’ubica a l’àrea
d’Acció Ciutadana, la responsable de la qual ocupa el càrrec de regidora delegada de
l’Àmbit de cooperació i solidaritat, de la dona i de col·lectius d’atenció especial. Es trac-
ta, per tant, d’una regidoria compartida. 

Dins l’organigrama municipal s’han destinat recursos humans i tècnics responsables de
les actuacions municipals de cooperació. Aquesta regidoria compta amb dos tècnics de
cooperació: un responsable de les activitats de cooperació i de suport a l’associacionis-
me en l’àmbit de la cooperació, i l’altre, responsable de les activitats de sensibilització
en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat. 

Amb anterioritat a la creació de la regidoria, l’any 1999, existia la figura d’un tècnic de
cooperació que depenia de l’Àrea de Relacions Institucionals. Es requeria, però, d’una
estructura política i administrativa que garantís una gestió adequada dels recursos des-
tinats a cooperació. Actualment, l’equip tècnic s’ubica en la unitat de programes trans-
versals que desenvolupa programes i suport tècnic en els àmbits de la dona, discapaci-
tats i immigració.
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Consell de Cooperació

A Sant Boi, existeix un Consell Municipal de la Solidaritat i la Cooperació, com a òrgan
sectorial de caràcter consultiu, assessor i col·laborador del govern municipal, que des-
envolupa les següents funcions:
• Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament en matèria de solidaritat i coopera-

ció al desenvolupament.
• Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els acords, els informes, les propostes

i els estudis que elabori en aquesta matèria.
• Elaborar una proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de

cooperació al desenvolupament en el Tercer Món.
• Participar en el seguiment, el control, la supervisió i l’avaluació de l’eficàcia amb què

han estat utilitzats els recursos assignats a cada finalitat.
• Informar de les propostes d’activitats de solidaritat i cooperació proposades per les

ciutats del Tercer Món agermanades amb la ciutat de Sant Boi.
• Establir mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer informació sobre fons

disponibles, programes i ajuts que hi hagi entorn de la cooperació en diferents
àmbits territorials.

• Promoure la participació de les entitats ciutadanes, tant a les campanyes i les accions
de solidaritat com per a l’aportació de fons econòmics i altres recursos destinats a
projectes de cooperació al desenvolupament.

• Elaborar la memòria anual de totes les accions i els projectes desenvolupats en l’àm-
bit local en relació amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

• Integrar i coordinar les actuacions que porti a terme l’Ajuntament amb les promo-
gudes pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, atès que el seu objectiu
és el foment i el suport a les institucions, les entitats i les associacions de Catalunya
en aquesta matèria.

En aquest consell a més dels responsables de l’Ajuntament també hi participen 10 enti-
tats i associacions de solidaritat i cooperació del municipi. Aquestes són: Associació
d’Amistat San Miguelito-Sant Boi; Fundació Juan Ciudad; Ensenyament Solidari de
Sant Boi; Fòrum per Colòmbia; Associació Tothom; Casal d’Amistat Català Cubà de
Sant Boi; Creu Roja; Amics de Gorki; Fundació Josep Comaposada i Comitè Oscar
Romero. 

El Consell és, en definitiva, un òrgan de participació ciutadana amb funcions consulti-
ves i assessores en les matèries relacionades amb la cooperació i la solidaritat, un ins-
trument de coordinació de la política de cooperació municipal i un espai d’interlocu-
ció entre els diferents agents locals de cooperació.

En la seva dinàmica real funciona fonamentalment com un canal de comunicació de
l’Ajuntament cap a les entitats locals de cooperació i, en aquest sentit, és necessari dina-
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mitzar-ne el funcionament i convertir-lo en un espai de reflexió, debat i intercanvi. Les
i els seus membres no tenen clares ni ben definides les funcions que el Consell ha de
desenvolupar i no hi ha reglament d’ordre intern que reguli el seu funcionament. Cal
que entitats locals assumeixin un paper més rellevant i dinàmic en el Consell per tal que
aquest, en conjunt, pugui desenvolupar les seves funcions adequadament com a instru-
ments participació ciutadana i de coordinació de la política de cooperació municipal. 

Aportació municipal

L’Ajuntament de Sant Boi estableix una partida pròpia dins els pressupostos municipals
dedicada a la cooperació pel desenvolupament, assumint així una de les recomanacions
de les conclusions de la trobada de Municipis i Cooperació convocada pel Fons Català
el 19 de juny de 1992 a Manresa. 

L’aportació econòmica municipal destinada a cooperació ha assolit i superat el 0,7 des
de 1998, de manera que l’Ajuntament de Sant Boi ha assumit localment la recomana-
ció de les Nacions Unides de destinar el 0.7% del PIB a accions de cooperació al des-
envolupament. El 2001 la partida dedicada a la cooperació al desenvolupament per
l’Ajuntament de Sant Boi va ser de 189.987,44 euros (31.611.250 ptes).

El següent quadre mostra els recursos destinats a la cooperació durant els darrers tres
anys, en comparació amb el pressupost total de l’Ajuntament.

1999 2000 2001

Presupost total 6.645.682.023 ptes 7.991.594.535 ptes 8.595.135.858 ptes

54.001.754,10 euros

Ingresso propis municipals 5.433.258.991 ptes 3.766.467.335 ptes 4.505.529.243 ptes

27.078.776,11 euros

Recursos per cooperació 39.447.258 ptes 30.545.995 ptes 31.611.250 ptes

189.987,44 euros

Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

El següent quadre recull els percentatges sobre els ingressos propis de l’Ajuntament de
Sant Boi per a cooperació de 1999 al 2001, en el que s’observa un augment del per-
centatge del 2000 respecte al 1999, i un descens del 2001 respecte el 2000.

1999 2000 2001

Percentatge sobre ingressos propis 0,73 0,81 0,7

Font: Fons Català

L’any 2002 es preveu destinar a cooperació i solidaritat 296.814,03 euros (49.385.699
ptes), assolint el 1,06% dels ingressos propis municipals.
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Política de cooperació municipal

La línia d’actuació de l’Ajuntament de Sant Boi en matèria de solidaritat i cooperació
contempla fonamentalment dos mecanismes de gestió: projectes de cooperació al des-
envolupament i programes de sensibilització. 

ACTIVITATS DE COOPERACIÓ • Suport a pobles agermanats

• Col·laboració amb el Fons Català 

de Cooperació al Desenvolupament

• Intercanvis amb altres ciutats europees

• Col·laboració amb el Consell català del Moviment

Europeu i l’Associació de les Nacions Unides a Espanya

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ • Barrejant, trobada de la solidaritat

• Centre de recursos i documentació

per la solidaritat “L’Olivera”

• Altres activitats de sensibilització

ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT • Suport a ONGD per a projectes de cooperació

DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT pel desenvolupament i de sensibilització

• Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

El següent quadre recull les aportacions municipals en aquestes diferents modalitats
(sense contemplar la despesa de personal) en els darrers tres anys.

1999 2000 2001

Projecte cooperació 22.003.749 ptes 17.600.000 ptes 23.111.250 ptes

138.901,41 euros

Sensibilització 6.500.000 ptes 5.000.000 ptes 5.500.000 ptes

700.000 (Diputació) 33.055,66 euros

Emergència 2.090.000 ptes – –

Altres 4.500.000 ptes 4.500.000 ptes 3.000.000 ptes

18.030,36 euros

Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

La gestió dels recursos destinats a cooperació i solidaritat es fa a través del propi
Ajuntament, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, d’entitats municipals
o d’altres organismes. En els casos en què la gestió és externa, l’Ajuntament en fa el
seguiment. 
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Convocatòria de subvencions a les entitats locals

L’Ajuntament de Sant Boi realitza una convocatòria anual per a la concessió de sub-
vencions a les entitats locals que duen a terme activitats de cooperació al desenvolupa-
ment i de sensibilització. L’avaluació tècnica per l’adjudicació de subvencions als pro-
jectes presentats segueix els següents criteris:
• L’experiència reconeguda de l’entitat en la realització de projectes de cooperació al

desenvolupament.
• L’acompliment en relació a l’execució i justificació de projectes subvencionats en

anteriors convocatòries.
• Que el projecte sigui presentat conjuntament per diverses entitats.
• Que l’entitat que faci la sol·licitud tingui auditoriats anualment els seus comptes.
• Que el projecte contempli altres fonts de finançament, a més de la subvenció muni-

cipal.
• Que l’entitat que presenti la sol·licitud tingui suport social dels ciutadans i ciutada-

nes de Sant Boi, segons el nombre de socis/es i/o el nombre de col·laboradors habi-
tuals.

• Que el projecte sigui valorat tècnicament com a viable.
• Prioritat a projectes que es desenvolupin a Amèrica Central i el Carib, països del

Magrib i els Balcans.
• Prioritat a projectes adreçats a les dones, pel seu impacte en els processos de trans-

formació de les comunitats,
• Es valora la implantació i el reconeixement per escrit per part de les autoritats locals

de la zona on s’executarà el projecte.
• Es valoran especialment les aportacions econòmiques significatives del soci local i de

l’entitat sol·licitat.

L’Ajuntament de Sant Boi estableix uns mecanismes de seguiment dels projectes apro-
vats (informes, memòries, certificacions de despeses...) i una avaluació posterior a càrrec
del tècnic responsable dins la Regidoria de Cooperació i Solidaritat.

Accions realitzades

Segons dades de 2001, l’Ajuntament de Sant Boi va finançar o cofinançar 11 projectes
de cooperació realitzats al sud, 3 de les quals a San Miguelito. Pel que fa a accions i pro-
grames de sensibilització, l’Ajuntament va finançar durant el 2001 9 actuacions, la
major part realitzades per entitats locals. D’aquestes actuacions destaca el Barrejant i el
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat.

El Barrejant, Trobada de Solidaritat de Sant Boi és una fira d’entitats de cooperació, que
té el seu origen fa aproximadament uns 7 anys, com a iniciativa de l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament en el marc de la campanya “som iguals i som diferents” contra el
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racisme. En aquesta trobada es realitzen un conjunt d’activitats diverses que giren
entorn de la solidaritat i la cooperació com: xerrades, conferències, exposicions, vídeo,
música, teatre, activitats lúdiques i culturals, estands d’entitats... És organitzat per
l’Ajuntament i les entitats locals de cooperació, amb la col·laboració d’altres associa-
cions locals. 

El Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat i la Cooperació, és un servei
municipal creat l’any 2000, dirigit principalment a les entitats locals de cooperació,
estudiants i docents. S’ubica al Casal de L’Olivera, compta amb una partida pressupos-
tària pròpia i actualment és gestionat per Cooperacció.

Relació amb el Fons Català

L’Ajuntament de Sant Boi és soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
el 13 de juliol de 1990 es va aprovar l’adhesió mitjançant un acord del Ple i va ser rati-
ficat per l’Assemblea General del Fons el 26 de gener de 1991, la qual cosa respon a la
voluntat del Consistori de treballar en una política de cooperació coordinada amb altres
institucions per tal de superar les dinàmiques d’accions aïllades i establir mecanismes de
coordinació en els programes de cooperació pel desenvolupament. 

A partir d’aleshores l’Ajuntament de Sant Boi abona anualment al Fons Català la quota
de soci i una aportació per finançar projectes de cooperació amb els països del Sud. El
següent quadre mostra les aportacions realitzades per l’Ajuntament de Sant Boi al Fons
Català en els darrers tres anys.

APORTACIÓ AL FONS CATALÀ

1999 2000 2001

2.000.000 ptes 6.000.000 ptes 8.421.065 ptes

50.611,62 euros

Font: Fons Català

Perspectives 2002-2003

Ajuntament de Sant Boi va aprovar, en el marc del Pla d’Actuació Municipal (PAM)
2000-2003, un conjunt d’objectius a curt o mitjà termini pel que fa a la cooperació al
desenvolupament. Aquests, orienten la política de cooperació i solidaritat de
l’Ajuntament pels pròxims tres anys. Així, per tal de "fomentar la solidaritat entre la
ciutadania de Sant Boi i altres ciutadans i ciutadanes del món" l’Ajuntament va fixar els
següents objectius: 

• Potenciar els intercanvis culturals, educatius i esportius amb les ciutats agermanades
de Marianao i San Miguelito.
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• Consolidar el Consell Municipal de la Solidaritat. Crear un espai a Ràdio Sant Boi
amb quatre campanyes anuals lligades a la creació d’un compte solidari.

• Impulsar i donar suport a campanyes de cooperació i solidaritat.
• Col·laborar amb entitats de cooperació i solidaritat, tant municipals com no, per tal

de sensibilitzar tota la població de Sant Boi envers la realitat dels països en vies de
desenvolupament.

• Continuar col·laborant amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
• Agermanar-nos amb una ciutat del Regne Unit vinculada amb el rugbi.
• Col·laborar amb la Junta d’Andalusia per tal d’afavorir intercanvis entre les nostres

poblacions.
• Continuar l’organització del Barrejant, o trobada de la solidaritat, aconseguint que

es converteixi en un esdeveniment ciutadà cultural al voltant dels temes de la soli-
daritat i la cooperació.

• Impulsar el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat de l’Olivera com
a eina de promoció dels temes de la solidaritat entre les ciutadanes i els ciutadans de
Sant Boi i com a suport de la feina de les entitats de solidaritat i cooperació de Sant
Boi. 

El PAM 2000-2003 assumeix el compromís de destinar l’1% dels recursos propis de
l’Ajuntament a polítiques de solidaritat, objectiu assolit l’any 2002.

2. ENTITATS LOCALS DE COOPERACIÓ

Procés de constitució

En primer lloc, cal assenyalar que s’observa l’existència de dos models diferents d’enti-
tats: per una banda, les petites entitats pròpiament locals i, per l’altra, les delegacions
locals d’entitats supramunicipals. Són precisament les entitats de caràcter pròpiament
local les que han participat en el procés d’investigació i les que han mostrat major
voluntat d’implicar-se en l’agermanament. D’aquesta manera, l’anàlisi se centrarà fona-
mentalment en aquestes entitats que, alhora, comparteixen característiques, estructures
i dinàmiques similars.

Aquestes entitats es caracteritzen per ser relativament joves, de constitució recent.
Tenen estructures encara no consolidades i amb pocs anys d’experiència. Com s’obser-
va en el següent gràfic, la major part s’han originat a mitjans-finals dels anys 90 i prin-
cipis del 2000.

Per altra banda, algunes de les entitats tenen un origen molt vinculat a l’Ajuntament,
com són l’Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi, Ensenyament Solidari, Casal
d’Amistat Català-Cubà i Amics de Gorki. Això és per la política de participació ciuta-
dana empresa per l’Ajuntament que ha impulsat la creació d’associacions de cooperació
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amb la promoció i l’acompanyament inicial per part de tècnics i polítics locals. Aquest
origen tan pròxim a l’administració local ha afavorit la formació d’una relació de depen-
dència o tutela entre les entitats i l’Ajuntament, no gens beneficiosa per al creixement
i la consolidació de les primeres.

Pel que fa a la forma jurídica que prenen les entitats de cooperació, aquestes són majo-
ritàriament associacions, inscrites en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya i en el Registre Municipal d’Entitats de Sant Boi. També existeixen dues fun-
dacions i la Creu Roja, que no s’inscriu en cap de les categories anteriors.

Finalitats

Cal assenyalar que, en general, s’ha detectat una falta de definició clara i precisa de les
finalitats i els objectius de les entitats. Les finalitats estatuàries no sempre coincideixen
amb els objectius als quals responen les actuacions que desenvolupen les associacions.
Algunes parteixen d’una identitat (entesa com el conjunt de valors que fonamenten l’e-
xistència i el treball de les associacions) molt definida, i en altres casos més diluïda.
Aquesta debilitat és producte d’un dèficit de reflexió i debat intern de les entitats sobre
la solidaritat, el desenvolupament i la cooperació, així com sobre els models i estratè-
gies d’actuació que emprenen.

Estructura

Totes les entitats tenen descrit en els seus estatuts els òrgans de decisió, les formes de
participació i els drets i deures de les i els seus socis, però, en molts casos, la dinàmica
interna real dista del que reglamenta els estatuts. La major part de les entitats es carac-
teritzen per comptar amb una base social reduïda i poc definida. El nombre de mem-
bres, socis i col·laboradors és variable, però aproximadament la mitjana és de 25 socis i
sòcies per entitat. D’aquests, en termes generals, una tercera part corresponen a mem-
bres actius de les entitats. 

En general, podem dir que es tracta d’entitats poc institucionalitzades i professionalit-
zades, de caràcter informal i basades en el treball voluntari. Totes utilitzen un sistema
participatiu i assembleari en la presa de decisions.

Dinàmica, àrees d’actuacions i activitats

Les àrees en les quals actuen les entitats locals són fonamentalment la cooperació al des-
envolupament, entesa com la realització de projectes conjunts d’organitzacions socials
de països del Nord i del Sud per avançar en el desenvolupament integral i humà d’a-
quests últims, i la sensibilització i educació pel desenvolupament, entesa com totes
aquelles accions amb què es pretén sensibilitzar la població sobre la realitat del Sud. Per
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altra banda, algunes entitats realitzen accions d’ajuda humanitària i d’emergència; aten-
ció a la immigració; voluntariat social; estades temporals d’infants i investigació, plani-
ficació i estudis.

Pel que fa a les àrees geogràfiques amb les quals cooperen les entitats locals destaquen
els països d’Amèrica Llatina i d’Àfrica. Algunes entitats han optat per dirigir les seves
actuacions en un únic país, com són els casos de l’Associació d’Amistat San Miguelito-
Sant Boi, Casal d’Amistat Català-Cubà, Ensenyament Solidari, Fòrum per Colòmbia i
Amics de Gorki (que cooperen respectivament amb Nicaragua, Cuba, Colòmbia i
Rússia), ja que la canalització de la solidaritat cap a aquests països ha estat el motiu pel
qual s’han constituït. 

Si ens centrem en les actuacions que realitzen les entitats locals en l’àmbit de la coope-
ració al desenvolupament observem una manca d’experiència en la gestió, execució i
seguiment de projectes de cooperació. Els pocs anys de funcionament de la major part
de les entitats expliquen que fins l’actualitat hagin executat un nombre reduït de pro-
jectes. En general, el mecanisme d’execució dels projectes que les entitats realitzen és a
través de contraparts en els països destinataris, excepte el Casal d’Amistat Català-Cubà
que realitza brigades solidàries i Ensenyament Solidari que executen els projectes a tra-
vés de delegacions de l’entitat que viatgen als països destinataris. 

Altres àrees d’actuació a destacar són: el servei d’atenció a la immigració que desenvo-
lupa Fòrum per Colòmbia, el voluntariat social de l’Associació Tothom i la Creu Roja,
l’acollida temporal d’infants de Rússia que realitza Amics de Gorki i l’àrea d’investiga-
ció i estudi de DESOS Opció Solidària.

Pel que fa a l’àrea de sensibilització i educació pel desenvolupament, les activitats que
es realitzen es caracteritzen per ser de caràcter puntual i poc estructurades, excepte
Ensenyament Solidari, que concep aquesta àrea com un pilar fonamental de l’actuació
de l’entitat, estretament relacionada amb les accions de cooperació que realitza i
emmarcades en els agermanaments amb Marianao i San Miguelito.

La major part de les entitats participen de forma activa en les activitats impulsades per
l’Ajuntament com el Barrejant, trobada de la solidaritat i la Fira de la Puríssima.
Aquestes dues activitats municipals constitueixen un espai fonamental per a la partici-
pació i la projecció de les entitats locals de cooperació i el marc on es realitzen la major
part d’accions de sensibilització i educació pel desenvolupament (conferències, taules
rodones, exposicions, fira d’entitats, activitats lúdiques...).

La major part d’entitats de cooperació, fonamentalment aquelles pròpiament locals,
presenten dificultats per difondre les activitats que realitza i per projectar l’associació a
la seva base social. Generalment utilitzen mitjans tradicionals com l’edició de tríptics
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divulgatius i la difusió puntual d’activitats específiques. Algunes entitats han iniciat l’us
d’altres mitjans com pàgines web, revistes, vídeo, ràdio...

Relacions socials i institucionals

Totes les entitats locals de cooperació són membres del Consell Municipal de la
Solidaritat i la Cooperació, excepte DESOS Opció Solidària que actualment no hi par-
ticipa, però té la intenció d’adherir-s’hi. El Consell constitueix el principal espai de par-
ticipació i articulació de les entitats de cooperació i canal de comunicació entre el tei-
xit associatiu i l’administració local. Les relacions que s’estableixen entre les entitats i
l’Ajuntament són generalment fluides i fan referència principalment a la cessió d’espais
públics, convocatòria de subvencions i l’organització d’activitats conjuntes. Es detecta
en aquelles entitats més petites i menys consolidades una excessiva dependència econò-
mica respecte a l’administració local que, en molts casos, és l’única font de finançament
extern de l’entitat. 

Per altra banda, s’observa un dèficit important d’articulació i coordinació entre les enti-
tats locals de cooperació i entre aquestes i altres entitats del municipi. Al marge del
Consell de Cooperació, les entitats no tenen altres espais ni motius de trobada. Existeix
un desconeixement generalitzat de l’existència i les actuacions que duen a terme les dife-
rents entitats, i la realització d’activitats conjuntes, l’ajuda mútua i l’intercanvi d’expe-
riències és minoritari.

Recursos humans, financers i infraestructures

El voluntariat representa un dels principals elements en què es fonamenta la dinàmica
de les entitats locals. En totes existeix una forta implicació dels recursos humans i
aquesta és valorada com un de les seves fortaleses més importants. Es tracta d’entitats
sorgides i mantingudes des la societat civil i, d’aquesta manera, el compromís associa-
tiu esdevé el pilar sobre el qual es desenvolupen. La major part de les entitats no comp-
ten amb personal alliberat i tot el treball, tant polític com tècnic, recau sobre els seus
membres associats i voluntaris.

S’observa una variable formació tècnica en cooperació, molt deficient en alguns casos,
que dificulta la gestió, realització i seguiment adequat dels projectes que realitzen. El
Centre de Recursos i Documentació de L’Olivera és un servei municipal que ofereix
assessorament a les entitats de cooperació i solidaritat en les seves iniciatives i projectes,
però es detecta un ús molt pobre d’aquest recurs.

Per altra banda, la major part d’entitats tenen les seves seus socials i fan ús d’infraes-
tructures municipals cedides per l’Ajuntament (fonamentalment casals de barri). I pel
que fa als recursos econòmics gestionats, aquests provenen principalment de subven-
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cions de l’Ajuntament i d’aportacions privades (quotes dels associats, ingressos per a
activitats pròpies, donacions privades...).

Autovaloració

En termes generals, la major part de les entitats valoren com a punts forts els recursos
humans amb els quals compten, la capacitat i la disposició al treball, així com la moti-
vació i la sensibilitat dels seus membres. Per altra banda, es valoren com a punts febles
la poca experiència en la gestió de projectes de cooperació, la falta de recursos humans,
i la necessitat de reflexionar i debatre sobre l’orientació de l’entitat.

Agermanament

Finalment, pel que fa a aquells aspectes més relacionats amb l’agermanament amb San
Miguelito cal assenyalar l’existència d’una entitat constituïda expressament en el marc
d’aquest agermanament com és l’Associació Amistat San Miguelito-Sant Boi. A més
d’aquesta, altres entitats que han participat en l’agermanament o han dut a terme actua-
cions a San Miguelito són l’Associació Tothom, amb la creació d’un preescolar comu-
nitari al casc urbà de San Miguelito i Ensenyament Solidari, que desenvolupa capacita-
cions als docents de San Miguelito en diferents àrees educatives.

Per acabar, algunes propostes expressades per les entitats locals i recollides amb les
entrevistes són: millorar la divulgació i la informació sobre San Miguelito i l’agerma-
nament, constituir una estructura de coordinació, optimitzar del centre de recursos de
la solidaritat i realitzar actuacions conjuntes de sensibilització i de cooperació. 

3. SOCIOGRAMA 

El sociograma ens serveix per representar gràficament el conjunt d’institucions, enti-
tats i col·lectius de Sant Boi que interactuen en l’àmbit de la cooperació i en el marc
de l’agermanament. Observant el sociograma ens podem fer una idea de les relacions
socials i institucionals presents actualment entre els actors locals i fonamentalment
entre els participants de l’estudi, és a dir, l’Ajuntament i les entitats locals de coope-
ració.

Algunes observacions a destacar que mostra el sociograma, són:
• Aquells actors locals que tenen més implicació en l’agermanament són l’Ajuntament,

l’Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi i Ensenyament Solidari.
• Existeix una forta relació de dependència entre l’administració local i les entitats

locals més petites i menys consolidades, aquestes no estableixen relacions amb altres
administracions públiques ni amb entitats de segon grau.

• Són, generalment, aquelles entitats més consolidades i institucionalitzades (funda-
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cions, delegacions locals...) les que mantenen relacions amb altres administracions
públiques i entitats de segon grau.

• Hi ha poca relació o coordinació entre les pròpies entitats locals de cooperació i,
quan es donen, són generalment en el marc del Consell Municipal de Cooperació.
El Consell, per tant, és l’espai més efectiu de relació social. 

• Aquelles entitats que tenen la seva seu social al casal de L’Olivera, a causa de la pro-
ximitat i que comparteixen espais, han desenvolupat majors relacions entre sí
(Associació Amistat San Miguelito-Sant Boi, Casal d’Amistat Català-Cubà i Fòrum
per Colòmbia).

• La participació en l’agermanament respon a un model en el qual s’estableixen rela-
cions fluides entre l’administració i les entitats però, en general, hi ha una manca
d’implicació de les bases socials. Aquestes relacions entre l’Ajuntament i les entitats
es donen en espais molt concrets com el Consell Municipal de Cooperació, amb
mecanismes específics com la convocatòria de subvencions i en actuacions de caràc-
ter municipal com El Barrejant i la Fira de la Puríssima. 

El sociograma ha servit per aportar a la investigació una perspectiva del moment actual
i establir propostes d’actuació en un futur. Vistes les principals conclusions que es deri-
ven del sociograma, ara cal observar quines estratègies de canvi ens poden aportar: 
• Cal trencar la relació de dependència d’algunes entitats respecte a l’Ajuntament,

aquestes podrien establir relacions amb altres administracions públiques de manera
que les seves actuacions no depenguessin exclusivament dels fons provinents de l’ad-
ministració local.

• Cal millorar la comunicació, l’articulació, l’ajuda mútua i l’intercanvi d’experiències
entre les entitats locals de cooperació. En aquest sentit és necessari buscar formes de
coordinació i dinamitzar el Consell Municipal de Cooperació com a espai d’encon-
tre, de reflexió i debat.

• Cal promoure la participació ciutadana en l’àmbit de la cooperació local, és neces-
sari assolir un model més participatiu que es fonamenti en les relacions entre les
bases socials, els grups i associacions i l’administració local.
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4. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL DE L’AGERMANAMENT

Per tal d’analitzar i valorar la situació actual de l’agermanament s’ha utilitzat la tècnica
DAFO que és un mètode d’anàlisi estratègica que facilita la identificació de punts forts
i punts febles i la determinació de les prioritats envers al futur. Aquesta tècnica combi-
na l’anàlisi interna, considerant tant les fortaleses com les debilitats, i l’anàlisi externa,
considerant tant les oportunitats com les amenaces de l’entorn.

Punts forts

FORTALESES
• Existència d’un teixit associatiu local ampli i divers que actua en camp de la solida-

ritat i la cooperació.
• Compromís de les entitats locals de cooperació. Voluntat i interès per participar i

dur a terme actuacions en el marc de l’agermanament.
• Existència de dues entitats locals nascudes en el marc de l’agermanament: Associació

d’Amistat San Miguelito-Sant Boi i Ensenyament Solidari.
• Sensibilitat, motivació i implicació dels recursos humans de les entitats locals.
• Coneixement de San Miguelito per part de l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament i

d’algunes entitats locals de cooperació.
• Existència d’una Àrea de Cooperació a l’Ajuntament amb una responsable política i

un equip tècnic.
• Voluntat i experiència de l’Ajuntament en l’agermanament.
• L’Ajuntament destina l’1% del pressupost municipal a cooperació.
• Existència d’un Consell Municipal de la Cooperació i la Solidaritat.
• Voluntat política per part de l’Ajuntament per consolidar l’agermanament i pro-

moure la participació ciutadana.
• Fluidesa de les relacions institucionals entre les entitats i amb l’Ajuntament.
• Existència d’un Centre de Recursos i Documentació sobre la Solidaritat.

OPORTUNITATS
• Assessorament i suport tècnic per part del Fons Català.
• Estudi Diagnòstic Participatiu de San Miguelito.
• Estudi sobre la participació de Sant Boi en l’agermanament amb San Miguelito.
• Compromís i voluntat de participar en l’agermanament per part de les entitats locals

de San Miguelito, que poden esdevenir referents per a les entitats de Sant Boi. 
• Possibilitat d’unir esforços amb altres entitats. Política d’aliances i coordinació. 
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Punts febles

DEBILITATS
• Entitats solidàries poc consolidades i amb poca experiència en la gestió, execució,

seguiment i avaluació de projectes de cooperació.
• Entitats locals amb poca base social.
• Pocs recursos gestionats per part de les entitats.
• Desconeixement de la realitat de San Miguelito.
• Falta d’articulació i coordinació entre les entitats locals de cooperació i amb

l’Ajuntament.
• Relació de dependència, fonamentalment de caràcter econòmic, entre les entitats

locals i l’Ajuntament.
• Deficient reflexió i debat sobre model i estratègies de desenvolupament i cooperació

per part de les entitats locals i l’Ajuntament.
• Falta d’actuacions de sensibilització i educació pel desenvolupament en el marc de

l’agermanament.
• Baix nivell de formació tècnica de les entitats locals en les temàtiques de cooperació

i desenvolupament. 
• Falta de mitjans de divulgació i informació sobre San Miguelito i l’agermanament.
• Els agermanaments escolars existeixen només de nom, sense contingut i intercanvi.

Falla fonamentalment la comunicació.
• Centre de Recursos i Documentació poc aprofitat.

AMENACES
• Dificultat de mantenir una comunicació estable entre San Miguelito i Sant Boi.
• Nicaragua no és “atractiva”, no atrau tant la sensibilitat ciutadana i la solidaritat com

Cuba.
• Poca participació de les entitats locals que no són específicament de solidaritat i coo-

peració.

IV. LINEAMENTS ESTRATÈGICS

En aquest últim capítol es presenten algunes propostes i estratègies per consolidar l’a-
germanament com a resultats de l’estudi. Es recullen de les opinions i aportacions de
les i els participants, fonamentalment en les entrevistes i les trobades del GIAP, tant pel
que fa al model d’agermanament que es desitja assolir com a les estratègies i propostes
concretes per dinamitzar-lo.

1. MODEL D’AGERMANAMENT

S’entén per agermanament aquella relació voluntària i estable que s’estableix entre dos
municipis per tal de promoure l’enriquiment i el desenvolupament social d’ambdós.
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Lluny d’una col·laboració limitada i puntual, es tracta d’una relació permanent en el
temps entre la ciutadania i les institucions dels dos municipis, per sobre dels canvis polí-
tics que es puguin produir. 

És una relació bilateral i horitzontal que parteix d’uns interessos comuns i es basa en la
solidaritat i la col·laboració mútua entre els pobles que, davant l’actual situació de des-
equilibri mundial i d’unes relacions internacionals injustes, demostra que un altre mon
és possible. No ha de tractar-se d’una relació generadora de dependència, paternalista o
caritativa, sinó que l’objectiu és promoure la solidaritat, el desenvolupament, l’inter-
canvi cultural i la relació amistosa.

L’agermanament ha de basar-se en la participació activa de les i els ciutadans, ja sigui de
forma directa com a través de les organitzacions de la societat civil i de l’administració
local i els seus representants electes. En aquest sentit, la participació ha d’esdevenir un
dels elements centrals de l’agermanament i això significa que la població, les organitza-
cions civils i l’administració local han d’articular-se de forma paritària tant en la presa
de decisions com en l’execució i el seguiment de les actuacions que es duguin a terme.

D’aquesta manera, malgrat les possibles situacions de polarització política i de distan-
ciament o asincronia entre les esferes governamental i social, com és el cas de la situa-
ció actual a San Miguelito, cal establir els mecanismes necessaris per garantir la partici-
pació de tots els sectors interessats. Per aquesta raó es veu necessària la constitució d’una
estructura organitzativa, de coordinació i interlocució que vetlli pel compliment dels
objectius de l’agermanament i faci el seguiment de les actuacions que s’executen.
Aquesta estructura ha de ser el motor de dinamització de l’agermanament, un espai per
a la reflexió, el debat i l’intercanvi d’idees, de representació àmplia i de presa de deci-
sions vinculant.

L’agermanament no ha d’entendre’s tan sols com una aportació de Sant Boi al desen-
volupament de San Miguelito, si es tracta d’una relació d’intercanvi els beneficis són
mutus. L’agermanament, l’intercanvi i el coneixement de San Miguelito pot significar
per Sant Boi una oportunitat per promoure valors i actituds com la solidaritat, el con-
sum responsable, el respecte a les diferències, la pau, els drets humans, l’enriquiment
personal... També és una oportunitat per conèixer i aprendre altres formes d’organitza-
ció social, participació ciutadana, altres formes de fer política i de relacionar-se. Pot ser
un bon instrument per promoure la participació ciutadana a Sant Boi i, en definitiva,
afavorir el desenvolupament integral de la ciutat i els seus ciutadans i ciutadanes.

2. ESTRATÈGIES DE CONSOLIDACIÓ

A continuació es presenten un conjunt d’estratègies per a la consolidació de l’agerma-
nament, fruit de les entrevistes als actors locals i del treball de reflexió i debat en les ses-
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sions del GIAP. Es recullen tant propostes concretes a desenvolupar en el marc de l’a-
germanament, com idees, suggeriments i iniciatives realitzables a llarg termini que
requereixen d’una major definició. 

Les propostes que es recullen en aquest apartat s’estructuren entorn de quatre eixos
estratègics –divulgació, comunicació, organització i coordinació i participació ciutada-
na– que representen les quatre línies principals que cal treballar per dinamitzar l’ager-
manament i promoure la participació de la societat civil. Aquestes estratègies estan ínti-
mament interrelacionades i en molts casos simultànies, de manera que cal tenir-les en
compte conjuntament, ja que una mateixa acció pot respondre a interessos de diferents
eixos estratègics.

Divulgació 

Per tal d’impulsar la participació en l’agermanament, en primer lloc cal plantejar-se la
necessitat de divulgar informació sobre l’agermanament i San Miguelito. Estar informat
és el primer pas per sensibilitzar-se i estar sensibilitzat és un requisit per a la participa-
ció. Aquesta estratègia divulgativa es podria concretar en algunes actuacions com:

• Campanya d’informació i sensibilització

Promoure una campanya d’informació i sensibilització en el marc de l’agermanament,
formulada i executada conjuntament per l’Ajuntament i les entitats locals de cooperació,
que podria concloure amb la celebració d’un Barrejant (trobada de la solidaritat de Sant
Boi) dedicat a l’agermanament, amb la participació de representants de San Miguelito. 

• Divulgar els resultats dels estudis realitzats en el marc de l’agermanament

Per tal d’informar sobre l’agermanament i San Miguelito, un instrument podria ser la
publicació i distribució dels resultats de l’Estudi Diagnòstic Participatiu de San
Miguelito i de l’Estudi sobre la participació de Sant Boi en l’agermanament. Caldria
pensar un format accessible i didàctic (resum escrit, Cd-rom, pàgina web...), com es dis-
tribueix (escoles, casals de barri, xarxa associativa...).

• Utilitzar diferents mitjans per divulgar informació sobre l’agermanament

Caldria plantejar la possibilitat d’utilitzar els diferents mitjans d’informació local per
divulgar informació sobre San Miguelito, les actuacions que es duen a terme en el marc
de l’agermanament i les entitats locals de cooperació. Es podria incorporar a la pàgina
web de Sant Boi informació sobre l’agermanament i crear un enllaç amb la pàgina web
de San Miguelito, publicar informació en les revistes municipals i realitzar entrevistes i
tertúlies en els programes de ràdio local.
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Comunicació 

Per tal que l’intercanvi i el coneixement mutu entre San Miguelito i Sant Boi es pro-
dueixi d’una manera fluida, cal garantir una comunicació permanent entre els dos
municipis. Aquest contacte pot efectuar-se per diferents vies, virtual o presencial, però
cal disposar dels mitjans necessaris per mantenir una comunicació viva i estable.

• Accés a les noves tecnologies

Caldria facilitar l’accés a internet i l’ús de correu electrònic a les entitats de Sant Boi i
de San Miguelito implicades en l’agermanament. Es podria dotar el Centre de Recursos
i Documentació per a la Solidaritat d’ordinadors amb connexió a internet per a ús de
les entitats locals de cooperació i dotar dels mateixos mitjans a l’Alcaldia i les entitats
de San Miguelito.

• Intercanvis presencials

Facilitar els intercanvis presencials entre diferents sectors i entitats de San Miguelito i
Sant Boi, ja sigui a través de brigades o delegacions de Sant Boi que viatgin a San
Miguelito com convidant representats de l’administració local i la societat civil orga-
nitzada de San Miguelito a participar en jornades i encontres a Sant Boi.

Organització i coordinació

Per tal consolidar l’agermanament és important promoure l’enfortiment de les entitats
locals de cooperació així com millorar la coordinació entre els diferents actors implicats.
En aquest sentit, és necessari:

• Comitè d’Agermanament

Promoure la constitució d’una estructura organitzativa de coordinació i interlocució
(comitè agermanament o coordinadora d’entitats solidàries) com espai de reflexió i
debat entorn dels objectius i les actuacions que s’executin en el marc de l’agermana-
ment. Les seves funcions serien: seguiment, supervisió i avaluació de projectes, orga-
nització d’actuacions conjuntes, realització de campanyes i activitats de sensibilització,
difusió de l’agermanament, promoció de la participació, etc.

• Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat

Caldria optimitzar el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat perquè
esdevingui un espai de referència per a les entitats locals de cooperació i un servei per a
la dinamització, l’assessorament i la formació d’aquestes. És necessari dotar el centre
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d’un major pressupost per ampliar els recursos que ofereix (documentació, audiovisuals,
internet...) i que es converteixi en un element de dinamització de les iniciatives solidà-
ries de les entitats locals (divulgació, formació, assessorament...).

El centre hauria de disposar d’un espai permanent dedicat a l’agermanament, que recu-
lli informació sobre San Miguelito i les actuacions que es duen a terme, en coordinació
amb el Comitè d’Agermanament i les entitats locals de cooperació. Aquest es podria
convertir en l’altaveu de l’agermanament i ser un canal de divulgació i comunicació.

Participació ciutadana 

La dinamització i consolidació de l’agermanament ha de passar, com a requisit bàsic,
per la promoció de la participació ciutadana. Sense la implicació dels ciutadans i ciuta-
danes de Sant Boi i les seves organitzacions civils queda buit de contingut humà i de
germanor, i es manté exclusivament com una relació institucional entre les administra-
cions locals dels dos municipis. Per aquesta raó, es veu necessari:

• Agermanaments bilaterals i horitzontals

Caldria facilitar el contacte entre entitats homòlogues de San Boi i Sant Miguelito per
tal d’establir agermanaments bilaterals i sectorials. Cal que des dels actors actualment
implicats en l’agermanament es facilitin els canals i es formuli una proposta clara de
cara a involucrar altres entitats locals.

Atesa l’heterogeneïtat del teixit associatiu de Sant Boi i la poca participació d’aquest en
l’agermanament, per tal d’activar relacions d’intercanvi entre sectors i col·lectius especí-
fics cal partir de propostes concretes. El Comitè d’Agermanament podria servir de canal
de comunicació i nexe per vincular entitats homòlogues de Sant Boi i San Miguelito.

Com a resultat de l’estudi i de les entrevistes realitzades a diferents àrees de
l’Ajuntament i altres actors locals es plantegen algunes propostes que es podrien treba-
llar a llarg termini, amb projectes i actuacions concretes formulades des de San
Miguelito i el Comitè d’Agermanament. Algunes d’aquestes propostes es recullen en
l’apartat 8.3 del capítol IV diagnòstic institucional-organitzatiu (àrea de joventut, cul-
tura, esports, educació, biblioteques, medi ambient, dones, salut...).

• Participació ciutadana

Promoure la participació en la presa de decisions per a la formulació, la gestió, l’execu-
ció i el seguiment dels projectes que s’executin. Per tal d’augmentar la participació de
les entitats locals cal facilitar els espais i els canals necessaris, no només consultius sinó
de debat i de presa de decisions vinculant.
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En aquest sentit, caldria dinamitzar i clarificar les funcions del Consell Municipal de
Cooperació i promoure aquest òrgan com un espai de comunicació, intercanvi, debat i
presa de decisions entre l’administració local i el teixit associatiu.

• Jornades d’agermanament amb San Miguelito

L’Estudi sobre la participació de Sant Boi en l’agermanament ha promogut un procés
de reflexió, debat i intercanvi entre les entitats locals de cooperació, que encara es troba
en un moment inicial i que caldria desenvolupar per tal de treure’n majors resultats. La
proposta de realitzar unes Jornades de debat sobre l’agermanament podria ser un bon
instrument per donar continuïtat a aquest procés ja iniciat. Per altra banda, podria ser
un espai idoni per a la relació i l’intercanvi presencial entre representants de San
Miguelito i Sant Boi. 

3. CONCLUSIONS GENERALS

Per entendre l’estat actual de l’agermanament cal fer referència al seu origen i a la tra-
jectòria històrica que ha desenvolupat. L’agermanament San Miguelito-Sant Boi no és
una iniciativa sorgida de la societat civil, d’un col·lectiu social promotor o d’una
demanda ciutadana, sinó de la voluntat política de l’Ajuntament de Sant Boi. Ens tro-
bem, per tant, davant d’un model d’agermanament que respon a una política de coo-
peració de l’administració local.

Nicaragua és el país amb què més ciutats catalanes s’han agermanat, l’Estudi de la
Cooperació Local a Catalunya amb els Països del Sud 1998-1999-2000 recull 28 ager-
manaments diferents entre municipis i ciutats de Catalunya i Nicaragua. Alguns d’a-
quests sorgeixen a la dècada dels 80 com a expressió de la solidaritat amb el procés polí-
tic que vivia Nicaragua, però l’agermanament San Miguelito-Sant Boi s’inicia a princi-
pis dels 90, després de la derrota electoral del sandinisme.

Si, com hem vist, l’agermanament ha estat impulsat per l’Ajuntament, ara, després de gai-
rebé deu anys des de l’origen, cal que l’agermanament es transformi en la voluntat del
municipi i, que, per tant, s’incorpori la participació de la societat civil de Sant Boi, prin-
cipalment de les entitats locals de cooperació. Encara és recent, però algunes entitats com
l’Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi i Ensenyament Solidari ja han iniciat actua-
cions a San Miguelito, així com activitats de sensibilització sobre Nicaragua a Sant Boi.

És necessari que l’Ajuntament impulsi la participació ciutadana en l’agermanament,
que promogui la implicació de les entitats locals de cooperació, sense generar relacions
de dependència d’aquestes vers l’administració local. Cal, doncs, emprendre una polí-
tica de foment de l’associacionisme i la participació ciutadana entorn de l’agermana-
ment, que articuli les diferents estratègies anteriorment presentades.
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Així, per tal d’avançar en el propòsit de l’Ajuntament de Sant Boi en la dinamització i
la consolidació de l’agermanament, cal que es proposi de manera expressa la formula-
ció d’una política de suport a l’associacionisme i a la participació ciutadana entorn de
la solidaritat i la cooperació, i concretament, entorn de l’agermanament. Aquesta polí-
tica ha de traduir-se en un conjunt de possibles accions de foment de l’administració
envers a l’associacionisme. Cal defugir la improvisació o la simple subvenció, calen
accions de suport amb un sentit i un fil conductor. 

L’administració local, si es proposa dinamitzar i consolidar l’agermanament, necessita la
implicació directa i activa del sector associatiu. Les característiques del tercer sector, en
aquest cas de les entitats locals de cooperació i del teixit associatiu en general de Sant
Boi, per les seves característiques, ha de tenir un paper destacat de cara al futur de l’a-
germanament. És en el tercer sector on afloren les necessitats emergents en molts sec-
tors i àmbits de la ciutadania, i es caracteritza per un factor de proximitat i immediate-
sa cap a col·lectius i sectors implicats i per l’especialització en els diferents i variats
àmbits d’actuació. Les entitats locals presenten major flexibilitat i agilitat enfront de la
càrrega burocràtica de l’actuació de l’administració i es mouen per valors i objectius
socials compartits. Per això, unes accions i unes polítiques de foment i suport a l’asso-
ciacionisme no sols cal situar-les com dirigides i en benefici del sector, sinó també com
unes accions (una inversió) per a la dinamització i la consolidació de l’agermanament.

Sant Boi compta amb associacions sectorials (cultura, esports, joventut...), diverses i
plurals (immigrants, dones, ecologistes...), aïllades i coordinades (federacions, coordi-
nadores...). Les associacions són necessàries per democratitzar la societat i per respon-
sabilitzar la ciutadania dels afers públics. El teixit associatiu i l’Ajuntament, que dispo-
sen ja d’algunes dècades d’experiència democràtica, són potencialment impulsors de
valors de solidaritat, font de recursos, d’idees i projectes que permeten impulsar el dina-
misme local. La participació ciutadana és una opció que comporta voluntat política, a
més de les normes i els òrgans creats per facilitar-la. En aquest sentit, les entitats locals
de cooperació necessiten reforçar-se i prendre consciència del seu paper per tal aug-
mentar la participació ciutadana a través d’aquestes.

Ajuntament i entitats locals de cooperació són complementaris en la dinàmica de l’a-
germanament, estan en el mateix procés i conflueixen en el territori per realitzar les
seves activitats, cadascun dins del seu àmbit de competències i d’autonomia.
Complementar-se, unir esforços, coincidir en projectes i innovar en la participació ciu-
tadana pot esdevenir la millor manera de consolidar i dinamitzar l’agermanament.
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6. TROBADES DE CIUTATS
CATALANES AMB MUNICIPIS CUBANS - 2002

6.1 I TROBADA DE CIUTATS CATALANES SOLIDÀRIES
AMB MUNICIPIS CUBANS 

ORGANITZADA PEL FONS CATALÀ, L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Castelldefels,18 de gener de 2002

Una de les experiències de solidaritat més importants que s’han dut a terme han estat
els agermanaments entre entitats locals catalanes i entitats locals de Cuba. Aquests ager-
manaments han fet possible ampliar i estendre les relacions entre les poblacions dels
municipis agermanats, també com pal·liar la situació d’emergència generalda pel blo-
queig.

És des d’aquesta perspectiva i amb l’objectiu de donar continuïtat al procés de reflexió,
intercanvi i generació de propostes municipalistes que es va organitzar la Jornada.

6.1.1 Participants

Persona Institució o Entitat Càrrec

Jordi Miró Aigües del Prat Gerent

Leonor Gallardo Ajuntament Badalona Regidora

Manuel Armentero Ajuntament Badalona-Oficina d’Agermanament Regidor

Sònia Benzina Ajuntament Badalona Tècnica

María Reyes Bellido Ajuntament Badalona-Oficina d’Agermanament Tècnic

Silvia González Ajuntament Badalona-Oficina d’Agermanament Tècnica 

Luisa Fernández Ajuntament Banyeres del Penedès Regidora 

José Antonio Robles Ajuntament Barberà del Vallès Alcalde

Josep Robert Ajuntament Barberà del Vallès Tècnic 

Jesús Maestro Ajuntament Barcelona Regidor

Glòria Meler Ajuntament Barcelona Tècnica

Mònica Urgell Ajuntament Barcelona-Comissió Ciutadana Tècnica

Barcelona-l’Havana

Pilar Terrasa Ajuntament Barcelona-Comissió Membre Comissió

d’Interculturalitat de les Corts

Victòria García Ajuntament Barcelona-Comissió Membre Comissió

d’Interculturalitat de les Corts

Angélica Armas Ajuntament Barcelona-Districte de les Corts Tècnica 

Esperança Busquets Ajuntament Barcelona-Districte de les Corts Tècnica 
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Rocío Gregorio Ajuntament Barcelona-Districte de les Corts Tècnica 

Francesc Barreda Ajuntament Barcelona-Districte de Nou Barris Tècnic

Jaume Gatell Ajuntament Barcelona-Districte de Nou Barris Conseller 

Carles Pinar Ajuntament Barcelona-Districte de Sant Martí Responsable

solidaritat

i cooperació

Poble Nou

M.Carme Carmona Ajuntament Barcelona-Districte de Sarrià-Sant Gervasi Consellera d’ERC

Joan Manuel Patón Ajuntament Castelldefels Regidor

Eulàlia Vinyals Ajuntament Castelldefels Tècnica 

Lourdes Carreras Ajuntament Castelldefels Tècnica

Jordi Miralles Ajuntament Castelldefels Tècnic

Vicenç Badenes Ajuntament Cornellà de Llobregat Tinent d’alcalde 

Susana Cordero Ajuntament Cornellà de Llobregat Regidora

Maria Dolors Carreras Ajuntament Cunit Alcadessa

Domingo Montserrat Ajuntament Cunit Tècnic

Àlex Eslava Ajuntament el Prat de Llobregat Regidor

Carme Alguacil Ajuntament el Prat de Llobregat Tècnica

Àlex Sáez Ajuntament Girona Regidor 

Artur Iscla Ajuntament Girona Tècnic

Nicolás Cortés Ajuntament l’Hospitalet Regidor 

Francesca Maceda Ajuntament l’Hospitalet Tècnica

Núria Garriga Ajuntament Molins de Rei Regidora

Consol Hernández Ajuntament Molins de Rei Tècnica

Joaquim de Trincheria Ajuntament Olot Regidor

Marc Planagumà Ajuntament Olot Tècnic 

Antoni Oliach Ajuntament Reus Regidor 

Luis Felipe Nieto Ajuntament Sant Andreu de la Barca Tinent d’alcalde

Jesús Jiménez Ajuntament Sant Quirze del Vallès Regidor

Rosendo Guijarro Ajuntament Sant Vicenç dels Horts Regidor

Dolores Gómez Ajuntament Santa Coloma de Gramenet Regidora 

Josep Lluís Sánchez Ajuntament Santa Coloma de Gramenet Tècnic

Pere Bufí Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda Alcalde

Manuel Llord Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda Tinent d’alcalde

Jaume Valls Ajuntament Terrassa Tècnic 

Mario Redondo Ajuntament Viladecans Tinent d’alcalde

Olga Morales Ajuntament Viladecans Tècnica 

Pere Bergoñón Ajut al Poble Cubà-La Habana President

Carlos Franco Asamblea Provincial del Poder Popular Ciudad Habana Director

Dirección de Relaciones Internacionales

Felipe Velasco Asamblea Provincial del Poder Popular Ciudad Habana Sotsecretari

Secretaría Adjunta para la Colaboración
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Eduardo Pérez Asamblea Provincial del Poder Popular Ciudad Habana Especialista

Secretaría Adjunta para la Colaboración

Vicente Pineda Asamblea Provincial del Poder Popular Ciudad Habana Representant

Secretaría Adjunta para la Colaboración a l’Estat Espanyol

Gastón Gorrita Asamblea Provincial del Poder Popular Ciudad Habana Representant

Secretaría Adjunta para la Colaboración a Catalunya

Lacke Asamblea Provincial del Poder Popular Ciudad Habana Representant

Secretaría Adjunta para la Colaboración a Aragó

Óscar Lugo Asamblea Provincial del Poder Popular de Holguín Director

Dir. De Relaciones Internacionales

César Frutos Asamblea Provincial del Poder Popular de Holguín Representant

a Catalunya

Montserrat Montull Assemblea Esplai Flor de Maig-Districte de Sant Martí Membre

Antonio Ruíz Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua Vocal

Manel Novo Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua Vocal

Constantino Enguldanos Associació Treballem per Cuba President

Joan Comarosa Casal d’Amistat amb Cuba “José Sánchez” Representant

Pilar Garrido Casal d’Amistat amb Cuba “José Sánchez” Representant

Ana Ruíz Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona Membre

Junta Directiva

Guillem Vendrell Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona President

M. Lluïsa Expósito Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona Membre

Junta Directiva

Ana Carrasco Casal d’Amistat Català-Cubà de Terrassa Vocal de Cultura

Beatriz Briones Casal d’Amistat Català-Cubà de Terrassa Vocal Secretaria

Carmen Gómez Casal de Cuba del Prat de Llobregat Representant

Marta Fleta Casal Municipal Infantil Sant Martí Responsable 

José María Ginés CC OO Baix Llobregat Responsable

Cooperació

Rosa Ramírez CC OO Barcelonès Responsable

cooperació

Ruth Sol Centre Cívic Sant Martí Dinamitzadora

Anna Carné Comissió d’Agermanament Castelldefels-Habana Vieja Membre

Francesc Sistac Comissió d’Agermanament Castelldefels-Habana Vieja Membre

Joan Argelich Comissió d’Agermanament Castelldefels-Habana Vieja Membre

José Uréndez Comissió d’Agermanament Castelldefels-Habana Vieja Membre

Laura Gavaso Comissió d’Agermanament Castelldefels-Habana Vieja Membre

Manuel Martín Comissió d’Agermanament Horta-Boyeros Coordinador

José Manuel Gallardo CONCUBA Fundación Cubanobalear para la Salud Representant

Ricardo Carbajosa CONCUBA Fundación cubanobalear para la Salud Representant

Maruja Ruíz Coordinadora AAVV i Entitats de Nou Barris Responsable

de Cuba
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Angeles Salazar Defensem Cuba-l’Hospitalet Presidenta

Francisco Cano Defensem Cuba-l’Hospitalet Tresorer

Anna Gual Diputació Barcelona Tècnica

José Rodríguez Embajada de Cuba en el Estado Español Conseller

econòmic

Susanna Pascual Escola JJ Ortiz-Sant Andreu de la Barca Mestra

Francisco Lillo Federació d’Associacions de Veïns de Badalona Vocal de solidaritat

Núria Camps Fons Català de Cooperació Gerent

Núria Mercader Fons Català de Cooperació Tècnica

Victòria Planas Fons Català de Cooperació Tècnica

Albert Pujol Fons Català de Cooperació Tècnic

Marta Pujolràs Fons Català de Cooperació Tècnica

Esther Vivas Fons Català de Cooperació Tècnica

Carles Furriols Fundació Humanitària Dr. Trueta Director

Jordi Domínguez Fundació Josep Comaposada Membre

Jordi Ribó Fundació Pau i Solidaritat- CCOO President

Ángela Gandarilla Poder Popular Municipal Boyeros Vicepresidenta

Regla Martínez Poder Popular Municipal Centro Habana Vicepresidenta

Gaspar Morajes Poder Popular Municipal Cerro Secretari

Erlyn García Poder Popular Municipal Gibara President

Elia Carralero Poder Popular Municipal La Habana Vieja Coordinadora

tècnica

Francisco Tosco Poder Popular Municipal La Habana Vieja Vicepresident

econòmic

Jorge Luis Martínez Poder Popular Municipal Mariel President

Orestes Ramón Poder Popular Municipal Nueva Gerona President

Maira Lasalle Poder Popular Municipal Plaza de la Revolución Vicepresident

Juan Raúl Peña Poder Popular Municipal San Miguel del Padrón Vicepresident

Ada Llanes Poder Popular Municipal San Miguel del Padrón: Responsable

Taller de Transformación Integral-La Corea

Ramón Díaz Poder Popular Provincial Holguín President

Enrique Espinosa Sant Just Desvern (particular)

Luciano Gonella UNOPS del PNUD (Programa Nacions Responsable

per al Desenvolupament)-Roma de l’Oficina 

Jean Luca Vignola UNOPS del PNUD (Programa Nacions Responsable de

per al Desenvolupament)-Roma l’Appi Trustsunt

Rosendo Mesías UNOPS-PDHL-Grupo Habana Vieja Coordinador
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6.1.2 Conclusions de la I trobada de ciutats catalanes solidàries
amb municipis cubans

El context internacional que viu avui Cuba segueix marcat pel bloqueig dels Estats
Units que perdura des de fa 43 anys, el qual condiciona i promou la solidaritat amb
Cuba, que ha de caracteritzar-se per:

• Ferma voluntat política de denúncia del bloqueig i dels efectes que comporta sobre
el poble cubà. Per això, és necessari impulsar l’aprovació en els Plens municipals de
mocions que expressin, de forma pública, buscant el màxim consens, la solidaritat
amb el poble de Cuba.

• Importància d’enfortir processos d’agermanament entre ciutats i districtes catalans,
i municipis de totes les províncies cubanes.

• Aquests processos d’agermanament han de combinar 3 aspectes basant-se en una
cooperació compromesa:
• Cooperació tècnica.
• Solidaritat mútua: per tant bidireccionalitat i horitzontalitat de la relació d’ager-

manament.
• Participació ciutadana amb multiplicitat d’actors socials.

• Aquests processos de solidaritat exigeixen un esforç de corresponsabilitat catalano-cubana:
• Destacar la importància de la Brigada de la Secretaria de Col·laboració com a inter-

locutor a Catalunya, que contribueix a vehicular eficaçment la cooperació.
• Destacar la importància del seguiment continuat de les iniciatives de cooperació

que s’impulsen, per garantir la transparència i donar informació pública del procés.
• La participació i la sensibilització generen un retorn en la societat catalana de

foment de la cultura de la pau, la solidaritat i el diàleg intercultural i dels pobles.

• Per millorar la qualitat de la cooperació és necessari un esforç d’acompanyament dels
processos de desenvolupament, que contempli la cooperació tècnica, emmarcada en
programes de desenvolupament més integrals, tot optimitzant els recursos a partir
de la complementarietat dels actors.

Per tot l’anterior, des del FONS CATALÀ en el marc d’aquestes jornades, organitzades
conjuntament amb l’AJUNTAMENT de Castelldefels i la DIPUTACIÓ de Barcelona,
per acord de les institucions, entitats, sindicats i col·lectius participants en la trobada,
ens proposem:
• Impulsar vincles d’agermanament triangulars (o de més ciutats) a partir de les rela-

cions d’agermanament que cadascuna de les ciutats ja disposa en altres països i con-
tinents, impulsant la promoció de xarxes de ciutats solidàries amb Cuba.
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• Reforçar el treball conjunt de les ciutats catalanes agermanades o solidàries amb
Cuba i impulsar la celebració de jornades de debat, com aquesta, com a mínim 1
vegada en cada legislatura.

• Emplaçar-nos a poder celebrar també a Cuba, una Trobada específica entre ciutats
catalanes i cubanes, coincidint amb l’Aniversari de la Fundació de L’Havana, a finals
d’any.

• Assumir el compromís de seguir impulsant nous processos d’agermanament amb
Cuba, procurant diversificar la presència territorial a l’Illa.

Per acabar, manifestem que la solidaritat amb Cuba del futur haurà de basar-se en la
complementarietat d’actors socials i institucionals, i el protagonisme dels ens locals en
cooperació internacional, orientada a promoure un nou ordre econòmic internacional
més just. En aquest sentit, saludem la iniciativa de Programa de Desenvolupament
Humà del PNUD d’UNOPS-PDHL Cuba, que advoca per reforçar la cooperació des-
centralitzada internacional.

Castelldefels, a 18 de gener de 2002

6.2 II Trobada de ciutats catalanes solidàries amb municipis cubans

ORGANITZADA PEL FONS CATALÀ I L’ASAMBLEA PROVINCIAL
DEL PODER POPULAR DE LA CIUDAD DE LA HABANA 
L’Havana, 9 al 16 de novembre de 2002

Una de les conclusions de la I Trobada era que se’n pogués fer una altra a Cuba. Així,
una delegació integrada per uns 30 alcaldes, regidors i entitats de solidaritat va viatjar a
l’illa per participar a la Trobada, al X Encontre per la Cooperació i la Solidaritat dels
Ajuntaments amb l’Havana i per visitar els municipis amb els quals es mantenen rela-
cions d’agermanament i els projectes de cooperació que s’estan duent a terme.

6.2.1 Participants

Persona Institució o Entitat Càrrec

José Antonio Robles Ajuntament Barberà del Vallès Alcalde

Josep Robert Ajuntament Barberà del Vallès Tècnic 

Alonso Pérez Ajuntament Barcelona-Comissió Ciutadana Tècnic

Barecelona l’Havana

Montserrat Montull Ajuntament Barcelona-Districte de Sant Martí Tècnica

Marta Fleta Ajuntament Barcelona-Districte de Sant Martí Tècnica 

Antonio Padilla Ajuntament Castelldefels Alcalde

Juan Manuel Patón Ajuntament Castelldefels Tinent alcalde
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Lourdes Carreras Ajuntament Castelldefels Tècnica

Nicolás Cortés Ajuntament l’Hospitalet Regidor

Ramón Luque Ajuntament l’Hospitalet Regidor

Antoni Oliach Ajuntament Reus Regidor

Manuel José Pérez Ajuntament Sant Boi de Llobregat Tècnic 

Josep Mª Corral Ajuntament Santa Coloma de Gramenet Tinent alcalde

Manuel Llord Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda Tinent alcalde

M. Àngels Casals Ajuntament Torelló Regidora

Yolanda Sánchez Ajuntament Vilanova i la Geltrú Regidor

Salvador Becerra Ajuntament Vilanova i la Geltrú Regidor

Pepe Murillo Barcelona Solidària a l’Havana Rrepresentant

Ester Díaz Casal d’Amistat amb Cuba “José Sánchez” Membre

Joan Camarasa Casal d’Amistat amb Cuba “José Sánchez” Membre

Maria Carme de Arolas Diputació de Barcelona Tècnica

Montserrat Tosquella Diputació de Barcelona Tècnica

Núria Camps Fons Català de Cooperació Gerent

Victoria Planas Fons Català de Cooperació Tècnica

Imma Bartrina Fons Català de Cooperació-Managua Tècnica

Jordi Domínguez Fundació Josep Comaposada Membre

Joan Carles Mas Mancomunitat de Municipis de l’AMB President Consell

Metropolità

Ajuntament Santa Coloma de Gramenet Tinent alcalde

Diego Jiménez Mancomunitat de Municipis de l’AMB Membre Consell 

Metropolità

Ajuntament Gavà Tinent alcalde

Josep Manuel Abad Mancomunitat de Municipis de l’AMB Membre Consell

Metropolità

Ajuntament Montgat Regidor

Ramon Riera Mancomunitat de Municipis de l’AMB Membre Consell

Metropolità

Ajuntament Badalona Regidor

Eduard Ramià Mancomunitat de Municipis de l’AMB Membre Consell

Metropolità

Carles Monràs Mancomunitat de Municipis de l’AMB Tècnic

Patricia María Estévez COM-Ràdio Periodista

Francisco Martín COM-Ràdio Periodista

Ana Cecília Micó Vilafranca TV Periodista
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6.2.2 Conclusions de la II Trobada de ciutats catalanes solidàries
amb municipis cubans

Reunits a la Ciutat de l’Havana del 9 al 16 de novembre de 2002, els assistents a la II
Trobada de Ciutats Catalanes Solidàries amb Municipis Cubans, reafirmem la nostra
convicció que el poble cubà té el dret inalienable de construir el seu propi model de
desenvolupament econòmic, polític i social, i de decidir el seu futur sense ingerències,
amenaces, ni agressions estrangeres, com a única forma de defensar la seva sobirania i
independència.

En sintonia amb la resolució 57/11 de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre
la “Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer dels Estats Units
contra Cuba” que fou aprovada en el dia d’ahir, amb el vot favorable de 173 estats, pro-
clamem la nostra ferma voluntat política de denunciar l’injust i cruel bloqueig que
pateix Cuba des de fa més de 40 anys i dels efectes que comporta per al seu poble, alho-
ra que condemnem les successives lleis del govern dels Estats Units que l’intensifiquen
i les pressions polítiques, econòmiques i comercials que l’endureixen, en la mesura que
creix i s’expandeix amb força, en el món, la solidaritat amb Cuba.

Convençuts que no és possible contemplar amb indiferència aquesta nova Era marcada
per la injusta globalització, la dinàmica de les relacions internacionals mundials ens
porta a visualitzar dramàtiques situacions límit que, a força de repetir-se, tendeixen a
generar insensibilitat i indiferència. Estem assistint a mancances importants en el res-
pecte al dret internacional que generen injustícies i inequitats, que posteriorment cauen
en l’oblit. En aquest context de política internacional en ple segle XXI, Cuba pateix els
seus efectes des de fa quatre dècades.

Davant d’aquestes actituds, des del municipalisme, pensem que és necessari impulsar
una nova cultura de pau que a partir de la denúncia de les veritables causes dels conflic-
tes, generin un lobby a nivell diplomàtic internacional que ens ajudi a avançar cap a un
nou ordre econòmic i polític internacional més just. Cada cop més els municipis, tant
les institucions com els seus ciutadans, estem teixint xarxes solidàries. Aquest és el com-
promís que ens uneix avui aquí i en el qual estem ciutats cubanes i catalanes que hem
decidit saltar les enormes distàncies geogràfiques per agermanar-nos en la distància.

En aquest sentit manifestem la nostra solidaritat amb el Poble Cubà i ens comprome-
tem a:
• Continuar impulsant, en el marc dels Plens Municipals, l’aprovació de mocions que

condemnin el bloqueig econòmic a Cuba que es perpetua injustament des de fa més
de 40 anys i que promoguin la solidaritat activa amb el poble cubà.

• Enfortir els agermanaments existents entre ciutats, diputacions i districtes catalans i
els municipis de totes les províncies cubanes i promoure nous vincles d’aquest tipus,
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tot vetllant per la transparència d’aquests processos basats en la cooperació tècnica,
emmarcada en programes de desenvolupament més integral, en la solidaritat i
corresponsabilitat mútua i en la participació ciutadana, amb l’objectiu de difondre
la cultura de pau, el diàleg intercultural i la solidaritat amb la lluita contra les injus-
tícies que es cometen amb els països més pobres i, en particular, contra Cuba.

• Treballar per contribuir a impulsar un nou ordre econòmic internacional on es res-
pectin els drets de tots els éssers humans i els drets de tots els pobles.

• Continuar donant suport a la tasca de la Brigada de Cooperants del Govern de la
Ciutat de l’Havana, amb l’objectiu de garantir el compliment dels projectes de
col·laboració i la recollida i trasllat de les aportacions solidàries a Cuba.

• Desenvolupar accions encaminades a l’organització de xarxes de ciutats solidàries
amb Cuba, a partir de las relacions que cada una de les ciutats catalanes sosté amb
diferents municipis cubans i d’altres països.

• En el marc del 150 Aniversari del naixement de José Martí, al gener de 2003, assu-
mir el compromís d’organitzar un conjunt d’activitats que contribueixin a divulgar
el seu pensament com a base de la cultura de la integració que necessita la humani-
tat per afrontar els desafiaments de futur, des d’una perspectiva emancipadora i
d’una cooperació descentralitzada basada en la necessitat inajornable d’un nou ordre
econòmic internacional més just.

• Denunciar la injusta condemna dels Cinco Héroes de la República de Cuba con-
demnats als Estats Units. 

• Continuar celebrant les trobades periòdiques de Ciutats Catalanes Solidàries amb
Municipis Cubans, com una forma concreta de desenvolupar, al màxim nivell, les
relacions d’amistat i cooperació amb el poble de Cuba.

Ciutat de l’Havana, 13 de novembre de 2002
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CAPÍTOL 7

RESUM DE LES DADES DEL
2n ESTUDI SOBRE LA COOPERACIÓ
LOCAL DE CATALUNYA
AMB ELS PAÏSOS DEL SUD
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Les dades presentades a continuació són el resum de la informació considerada més
rellevant del 2n Estudi sobre la cooperació  local de Catalunya amb els països del Sud 2000-
2001-2002. Hi ha tres blocs:
1. Nombre de corporacions que han realitzat cooperació els exercicis 2000, 2001 i 2002
2. Evolució de diferents aspectes de la cooperació local sobre els quals es disposa d’in-

formació en un període més llarg que els tres darrers anys
3. Dades concretes sobre la cooperació local l’any 2001

7.1 CORPORACIONS LOCALS I COOPERACIÓ

Cooperació al desenvolupament des dels ajuntaments de Catalunya

Actualment a Catalunya hi ha 319 ajuntaments que realitzen accions de cooperació al
desenvolupament que representen una gran part de la població catalana (88,6%), 289
ajuntaments  que no destinen recursos a cooperació, i 338 que no disposem de les dades
i que probablement tampoc no n’han realitzat, o bé han fet una aportació puntual en
alguna campanya d’emergència (2000, 2001 i 2002). 

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Ajuntaments cooperants i Socis del Fons

Dels 319 ajuntaments que realitzen accions de cooperació, 233 són socis del Fons i 75
en són col·laboradors i, en tot cas, la majoria d’ajuntaments cooperants mantenen rela-
ció amb el Fons Català. L’any 1999 eren 207 els ajuntaments cooperants socis del Fons,
és a dir, que hi ha hagut un augment considerable d’ajuntaments cooperants que s’han
fet socis del Fons.
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Cooperació al desenvolupament des de les Diputacions

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Cooperació al desenvolupament des dels Consell Comarcals 

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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Dels 319 ajuntaments cooperants

Socis del Fons

Col·laboradors del Fons

No col·laboren amb el Fons233 (73,1%)

75 (23,5%)

11 (3,4%)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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7.2 DADES-EVOLUCIÓ DE LA COOPERACIÓ LOCAL 

Increment dels recursos de les corporacions locals per a cooperació 

Entre 1998 i 2002 el volum dels recursos destinats a cooperació al desenvolupament
des de les corporacions locals ha mantingut una tendència d’augment any rere any, en
un increment mitjà d’un 8,17%. 

1998 1999 2000 2001 2002

Volum de recursos

a cooperació

dels ajuntaments 9.127.066,81 13.327.119,86 10.530.354,35 11.694.797,11 12.703.944,10

Volum de recursos

a cooperació dels

consells comarcals 36.248,30 30.141,59 15.802,77 42.192,61 44.362,00

Volum de recursos

a cooperació de les

diputacions 2.811.202,69 2.968.479,28 3.158.992,89 3.382.814,71 3.779.007,49

Volum de recursos 

a cooperació de les

Mancomunitats 360.607,26 360.607,26 360.607,26 360.607,26 360.607,26

Total 12.335.125,05 13.327.119,86 14.065.757,27 15.480.411,69 16.887.920,85

Increment interanual + 8,0% + 5,5% + 9,7% + 9,0%

Aquest increment denota que la preocupació de les corporacions locals per les proble-
màtiques dels països empobrits va en augment: en aquest sentit, la cooperació local
catalana no ha arribat al màxim de les seves possibilitats i es troba en ple creixement.
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Consells de Cooperació 

A mesura que als municipis es configura i s’enforteix un teixit social entorn dels temes
de cooperació, molts ajuntaments opten per impulsar la creació d'un òrgan de partici-
pació ciutadana, els Consells de Cooperació, on les entitats ciutadanes i els represen-
tants de la corporació local relacionades amb la cooperació al desenvolupament tenen
l'oportunitat de definir una acció conjunta de cooperació i sensibilització d’àmbit local. 

Municipis amb Consell Municipal de Cooperació i any de creació 

Font: Elaboració pròpia Fons Català

Actualment existeixen 57 consells de cooperació a Catalunya. Des de 1994 arran de la
Campanya del 0,7% els ajuntaments han tendit a buscar espais d'interlocució entre els
agents locals de cooperació com a un instrument de la política de la cooperació local.
Des de 1999 fins a 2002 s’han creat 16 consells de cooperació a diferents municipis. 

0,7% com a mesura de l’esforç relatiu dels ajuntaments quant a cooperació 

Ajuntaments que han assolit el zero set i any d’assoliment 

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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93 ajuntaments han destinat el 0,7% o més a cooperació i 12 n’han previst l’any d’as-
soliment en els pròxims 3 anys (dades 2002). Des del 1994, any de les mobilitzacions
socials a Catalunya (Campanya 0,7%) s’han anat sumant molts ajuntaments en l’asso-
liment del 0,7%.  Entre els anys 1997 i 2002 és el període on més ajuntaments l’han
assolit o l’han superat.

Agermanaments 

Si be són diverses les activitats que els poders locals realitzen a l’àmbit internacional, l’a-
germanaments-cooperació és, possiblement, la modalitat de cooperació més estesa i en
plena expansió, que pretén promoure relacions internacionals i de cooperació horit-
zontals i participatives i contribuir a l'intercanvi i el coneixement mutu.
L’agermanament-cooperació és un vincle bilateral entre un municipi o entitat local del
Nord i un municipi o entitat local del Sud amb l’objectiu de treballar tasques de coo-
peració al desenvolupament i solidaritat entre els pobles.

Ajuntaments cooperants i agermanaments amb el sud
i/o zones de conflicte per país i continent

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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Agermanaments-cooperació per any d’inici de l’agermanament

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

Els ajuntaments i la societat civil de molts municipis catalans opten per l’agermanament
com la via per la cooperació, la solidaritat i l’intercanvi amb els municipis dels països
del sud. L’any 2002 hi ha 56 municipis catalans que han establert relacions via ager-
manaments amb municipis del Sud, la qual cosa fa un total de 80 agermanaments. Els
primers agermanaments entre municipis del Sud i municipis catalans es remunten a
l’any 1984.  Des dels vuitanta hi hagut un gran creixement del nombre d’agermana-
ments entre poblacions catalanes i poblacions del Sud: concretament hi hagut fins a
1996 una mitjana de 3 agermanaments per any; entre el 1996 i el 2000 es dóna una
mitjana de 6 agermanaments anuals.

7.3 DADES 2001

Recursos destinats a cooperació  per línia d’actuació

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
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Una de les característiques a ressaltar de la cooperació local és que la majoria dels recur-
sos s’han destinat a projectes de cooperació, un 68,7%, percentatge gairebé igual que el
1999, 68,8%.

En aquest sentit, la cooperació no esdevé només una intervenció puntual davant d’una
situació de crisi, sinó que tant els projectes de cooperació com la sensibilització són els
dos àmbits d’intervenció que agrupen gairebé la totalitat dels recursos de la cooperació
local.

Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència 
segons el sector de cooperació

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
Només es consideren els recursos que s’han aplicat a projectes de cooperació i d’emergència o ajuda humanitària

L’anàlisi de recursos per sectors mostra una clara preferència pels projectes d’infraes-
tructures, educació-formació, sanitat i desenvolupament municipalista; aquests sectors
agrupen la meitat dels recursos que s’han destinat a cooperació l’any 2001.
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Construcció Educació-Formació Sanitat Ajuda d'emergència Desenvolupament 
d'infraestructures municipalista

Desenvolupament Desenvolupament Equipaments, Promoció dels DDHH Desenvolupament 
productiu social estris o recursos bàsics i la democràcia rural

Rehabilitació Suport organitzatiu Desenvolupament Protecció del Promoció 
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Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència segons els beneficiaris

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació
Només es consideren els recursos que s’han aplicat a projectes de cooperació i d’emergència o ajuda humanitària

Els col·lectius que reben la majoria de les aportacions són els sectors més vulnerables
com la població rural, els infants, les dones i els joves. 

En relació amb el fort increment del sector muncicipalisme, pel que fa als beneficiaris,
també les autoritats locals ha estat un dels prioritaris. Aquest fet s’explicaria per la par-
ticularitat de la cooperació descentralitzada d’enfortir el poder local com un dels sectors
d’intervenció importants pel desenvolupament d’aquests països 

Població general Camperols Autoritats locals Infants Joves
i població rural

Dones Refugiats, Col·lectius tècnics Grups indígenes Altres col·lectius
desmobilitzats, desplaçats o professionals especials

Obrers Infants del carrer Discapacitats Vells No especificat
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38,01%

14,60%

8,06%

7,97%

6,26%

6,16% 3,94%
3,38%

2,64%
1,55%

1,36%
. . .

4,14%
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Distribució dels recursos de desenvolupament i emergència segons àrea geogràfica

Font: Elaboració pròpia del Fons Català de Cooperació

L’àrea de Centreamèrica, Mèxic i Carib agrupa gairebé el 50% dels recursos de la coo-
peració de les corporacions locals, seguit de l’àrea de Sud-amèrica, que n’agrupa el 15%.

Tant el 1999 com el 2001 les àrees prioritzades per les corporacions s’han mantingut
constants. Les variacions entre aquests dos anys entre les àrees es produeixin com a res-
posta de la cooperació catalana davant les situacions d’emergència. 

Distribució dels recursos segons el país

Classificació per ordre decreixent dels 20 països que reben més aportacions de la coopera-
ció local catalana. S’ha marcat també els països que en el Pla Director de cooperació al des-
envolupament 2003-2006 aprovat pel Parlament de Catalunya es consideren prioritaris.1

A la taula següent els colors denoten:
Països prioritaris segons el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2003-2006
Països en conflicte.
El Pla Director considera que anualment també es pot prioritzar algun país o àrea en conflicte
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

millions d’euros

Àrea no especificada

Diverses àrees

Europa

Àsia

Mediterrani: Magrib
i Orient Mitjà

Àfrica subsahariana

Sud-amèrica

Centreamèrica, Mèxic i Carib

2001 1999

15. Abstracte del Pla Director de cooperació al desenvolupament 2003-2006 pel que fa els països prioritaris aprovat pel
Parlament de Catalunya segons 1699/VI, de 19 de febrer de 2003, en el punt II.D:

“(...) D’acord amb els criteris i tenint en compte els recursos materials, humans i econòmics, i analitzades les capaci-
tats de cooperació efectivament existents a Catalunya, es proposa concentrar el 70% dels recursos destinats l’any 2006
als nous objectius estratègics sobre desenvolupament als països següents:
Mediterrània: Algèria i Marroc.
Amèrica Central i Carib: El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, República Dominicana i Cuba.
Amèrica del Sud: Bolívia, Equador i Perú.
Àfrica subsahariana: Camerun, Costa d’Ivori, Etiòpia (PMA), Moçambic (PMA) i Senegal (PMA).
Països en conflicte: es pot prioritzar anualment algun país o alguna àrea en conflicte, amb l’informe previ del Consell
de Cooperació al Desenvolupament. (...)”
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País Import (€) %

El Salvador 2.047.703,30 17,91%

Nicaragua 1.501.535,75 13,13%

Cuba 805.824,40 7,05%

Marroc 629.460,73 5,50%

Guatemala 577.796,56 5,05%

Perú 529.463,37 4,63%

Bòsnia i Hercegovina 344.450,72 3,01%

Índia 335.096,14 2,93%

Hondures 329.203,84 2,88%

Bolívia 323.302,44 2,83%

Afganistan 303.948,94 2,66%

Equador 278.260,65 2,43%

Senegal 241.136,63 2,11%

Colòmbia 224.686,43 1,96%

Mèxic 219.050,17 1,92%

Sàhara Occidental 206.261,50 1,80%

Costa d'Ivori 185.286,59 1,62%

Camerun 157.543,30 1,38%

Brasil 140.478,81 1,23%

Algèria 105.657,93 0,92%

Realitzant la anàlisi dels països de destinació de la cooperació local de Catalunya amb
els pobles del Sud, en relació amb els objectius que preveu el Pla Director de
Cooperació al Desenvolupament 2003-2006 que ha estat recentment aprovat al
Parlament de Catalunya (el 19 de febrer de 2003), podem afirmar que la cooperació
local catalana gaudeix d’un molt bon punt de partida pel que a l’assoliment dels objec-
tius de priorització que el Pla contempla assolir en el 2006. En aquest moments podem
afirmar que en dades 2001, la destinació dels recursos de cooperació local als 16 països
prioritaris (Algèria, Marroc, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, República
Dominicana, Cuba, Bolívia, Equador, Perú, Camerun, Costa d’Ivori, Etiòpia,
Moçambic i  Senegal) és del 68,42% i en destinació als 5 països en conflicte (Bòsnia i
Hercegovina, Afganistan, Sàhara Occidental, Palestina i Colòmbia) és del 10,08%, per
la qual  cosa s’assoleix una xifra total del 78,50% quant a concentració en les àrees prio-
tàries, que està per damunt de l’objectiu del 70% de concentració que es pretén assolir
el 2006.

A banda de les anteriors consideracions, es pot afirmar també que els recursos destinats
als 10 primers països receptors equivalen al 63% del total dels recursos de l’adminis-
tració local per a cooperació i emergència.
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Un sol país, El Salvador, ha rebut  gairebé la cinquena part de tots els recursos per a
cooperació, el 17,91%, seguit de Nicaragua, el 13,13%; Cuba, el 7,05%; el Marroc,
5,5% i Guatemala el 5%. Els 5 primers països receptors d’ajuda són de Centreamèrica
menys el Marroc que ha passat a ser el quart país destinatari dels fons de la cooperació
local catalana.

Dos dels principals receptors d’ajuda, Nicaragua i Cuba, són els països on hi ha més
ajuntaments agermanats i on existeix més moviment no governamental a Catalunya
vinculat amb aquests països. És a dir, que tant el moviment social català com les insti-
tucions públiques catalanes tenen llaços de solidaritat amb poblacions d’aquests països
prioritaris.

Gestió directa o indirecta dels projectes de cooperació

Les corporacions locals destinen el 27,9% dels recursos a programes de cooperació
directa i el 72,1% a projectes de cooperació no directa.

Es considera cooperació directa quan la corporació destina els recursos o bé a l’entitat
i/o alcaldia del Sud, o bé, organitza activitats de sensibilització des de la pròpia estruc-
tura municipal. Per tant, cooperació no directa seria quan la corporació finança projec-
tes coordinats per les ONG o entitats del Nord perquè aquestes gestionin els recursos
de la cooperació.
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ANNEXOS

A. Llista de projectes finançats l’any 2001

• Projectes de cooperació i emergència / ajut humanitari

• Projectes d’acollida temporal i sensibilització

B. Reglaments sobre el funcionament dels consells de cooperació

i sobre les cordinadores locals

• Consell municipal de solidaritat i cooperació al desenvolupament

de Castellar del Vallès

• Reglament de règim intern del Consell municipal de pau

i solidaritat de Castelldefels

• Estatuts de Cornellà solidari-coordinadora local d’entitats

C. Criteris d’aplicació del 0,7% dels ingressos propis municipals

a cooperació al desenvolupament

• Taula sobre els criteris de càlcul dels ingressos propis municipals

• Justificació tècnica dels criteris d’aplicació dels ingressos propis

municipals

D. Llistats d’institucions i entitats

• Relació d’institucions que han respost l’enquesta

• Relació d’institucions que no han respost l’enquesta,

però disposem de les dades del Fons Català de Cooperació

• Relació d’institucions que no han respost l’enquesta 2002,

però segons l’enquesta 2000 no fan cooperació i no es disposa

d’altres dades

• Relació d’entitats catalanes que han rebut recursos

de les administracions locals l’any 2001
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A. LLISTA DE PROJECTES FINANÇATS L’ANY 2001

En aquest annex hi ha la llista dels projectes finançats amb les aportacions fetes per les administracions locals 
durant l’any 2001.

Els projectes estan organitzats en dos grans blocs:
• Projectes realitzat als països del Sud o emergents: projectes de cooperació i projectes d’emergència i ajuda 

humanitària.
• Projectes realitzats a Catalunya: projectes de sensibilització i d’acollida temporal de persones de zones en 

conflicte.

Dins de cada bloc la informació està organitzada d’acord amb el tipus d’institució (ajuntament, consell comarcal, 
diputació i mancomunitat) i alfabèticament pel nom de la institució.

Codis utilitzats als llistats:

Columna Tipus
Des. Projectes de cooperació al desenvolupament

Eme. Projectes d’emergència i projectes d’ajuda humanitària

Ac.T. Accions que impliquen l’acollida temporal de persones provinents de zones en conflicte, com ara les colònies 

 per a nens sahrauís o les cases d’acollida per a malalts

Sen. Accions de sensibilització i educació al desenvolupament

Sup. Suport econòmic general a una entitat, no lligat a cap projecte específic de cooperació.

Columna Fons: aquesta columna indica si el finançament del projecte ha estat realitzat a través del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament.





PROJECTES DE COOPERACIÓ I EMERGÈNCIA / AJUT HUMANITARI

PROJECTES DE COOPERACIÓ 2001 - AJUNTAMENTS

Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

ABRERA

Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

1.951,31 Sí

Des. Formació i sensibilització 
entorn de la realitat dels nens 
del carrer

Educació sense Fronteres - ESF República 
Dominicana

Educació - 
Formació / Infants

4.207,08 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

AIGUAFREDA

Des. Millora de la cabana de cabres 
d’ACEC

ADL - Association de 
Développement Local de 
Chefchaouen

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

1.202,47 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

ALCANAR

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

ALCOVER

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

ALELLA

Des. Junta d’acció contra la lepra Junta d’Acció contra la Lepra Índia Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

300,51

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Suport a grups locals per a 
la millora de la producció 
hortícola i ramadera al 
departament d’Oussouye 
d’Oussouye

Planeta - Asociación de Súbditos 
Senegales

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

3.005,06 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

450,76 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

450,76 Sí

ALFARRÀS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí
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Tipus  Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons
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ALIÓ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

ALPENS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Vacunació infantil, 
formació continuada de 
personal sanitari i millora 
d’infraestructures sanitàries

Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació

Sàhara 
Occidental

Sanitat / Infants 608,93 Sí

ALTAFULLA

Des. Projecte a Mantay Ong Minka Perú --- / --- 300,51

Des. Projecte consell interhospitalari 
de cooperació a Moçambic

CIC - Consell Interhospitalari de 
Cooperació

Moçambic Sanitat / Població 
general

1.502,53

Des. Projecte de la Fundació Vicenç 
Ferrer

Fundació Vicenç Ferrer Índia --- / Població 
general

2.404,05

Eme. Ajut d’emergència a 
Centreamèrica

Asociación para la Paz y el 
Desarrollo

Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.606,07

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

1.202,02

L’AMETLLA DEL VALLÈS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

AMPOSTA

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

ANGLÈS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Sostenibilitat institucional de 
l’Escuela Mayor de Gestión 
Municipal

Escuela Mayor de Gestión 
Municipal

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

601,01 Sí

L’ARBOÇ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí



Tipus  Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons
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ARBÚCIES

Des. Autobusos per a Kàndia Mnemdengollou Senegal Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

3.606,07

Des. Fundarpal FUNDARPAL Nicaragua Suport 
organitzatiu 
/ Camperols i 
població rural

13.151,21

Des. Hagunia ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Construcció 
d’infraestructures 
/ Discapacitats

8.924,78

Des. Marxa a Sant Cristóbal EZLN - Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional

Mèxic Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Grups indígenes

601,01

Des. Palaviur SOARPAL Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

17.726,00

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Renovació tècnica de la planta 
de transmissió de Radio 
Segovia

Rubí Solidari Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

1.803,04 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

408,69 Sí

Eme. Projecte a Cuba Amics del Poble Cubà Cuba Desenvolupament 
social / Població 
general

300,51

ARENYS DE MAR

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

ARENYS DE MUNT

Des. Desenvolupament del 
lideratge a la comunitat 
aimara de Machaqa per a la 
participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

1.803,04 Sí

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 1.021,72

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

ARGENTONA

Des. Construcció de centres 
educatius per a la infància i la 
joventut

La Garriga. Societat Civil Mèxic Educació - 
Formació / Infants

2.780,58 Sí

Des. Potenciació de l’acció social de 
la prelatura d’Ayaviri

Associació d’Amics del Bisbe 
Joan Godayol

Perú Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

6.010,12 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Suport a la capacitació 
de grups de dones per al 
desenvolupament d’activitats 
artesanals a Andhari

Intermón-Oxfam Índia Desenvolupament 
productiu / Dones

12.020,24 Sí
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Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

17,84 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
Palestina

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Palestina Sanitat / Població 
general

601,01 Sí

ARTESA DE SEGRE

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

ASCÓ

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

BADALONA

Des. Centre de Formació de 
Familias Unidas

Fundación Familias Unidas Nicaragua Educació - 
Formació / Joves

19.833,40 Sí

Des. Clínica mòbil per al 
departament de Morazán

ADRA El Salvador Sanitat / Població 
general

40.757,47 Sí

Des. Construcció d’una escola 
primària de cicle complet i una 
infermeria a Dimakako

ESPLAC - Esplais Catalans 
(Badalona)

Camerun Construcció 
d’infraestructures 
/ Altres col·lectius 
especials

19.172,29 Sí

Des. Dinamització juvenil pel 
desenvolupament comunitari 
a Maglaj-2

Associació juvenil La Rotllana Bòsnia i 
Hercegovina

Educació - 
Formació / Joves

13.222,27 Sí

Des. Electrificació solar del 
consultori mèdic de família de 
la Isabelita i de la Josefina

Casal d’Amistat amb Cuba de 
Badalona

Cuba Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

3.804,71 Sí

Des. Formació de formadors 
en la creació d’empreses 
d’economia social a la regió 
do ABC

Fundació Pau i Solidaritat Brasil Desenvolupament 
productiu / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

11.866,98 Sí

Des. Millora de les condicions 
educatives dels alumnes del 
municipi d’art Sidar N’Urdar

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Marroc Educació - 
Formació / Infants

9.916,70 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.803,04 Sí

Des. Ràdio Lafkenche per a Tirúa ASOPXI - Associació de Suport 
a les Organitzacions Populars 
Xilenes

Xile Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

26.813,19 Sí

Des. Reconstrucció i posada en 
marxa de l’assecador de cacau 
del poblat Maule-Gaessa

CADICC - Centre 
d’Harmonització i Dinamització 
Intercultural

Guinea 
Equatorial

Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

26.444,53 Sí

Des. Rehabilitació i integració de 
discapacitats de comunitats 
rurals marginals

Setem Catalunya Equador Educació 
- Formació / 
Discapacitats

16.430,81 Sí

Des. Solidaritat amb la infància i la 
joventut de Fahs-Bni Makada

Associació Wafae de Llengua i 
Cultura Àrab

Marroc Educació - 
Formació / Infants

13.222,27 Sí
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Des. Suport a la cooperativa 
femenina Mesdakia per a la 
producció de cus-cus

SODEPAU Marroc Desenvolupament 
productiu / Dones

10.800,61 Sí

Des. Suport a la creació de l’oficina 
tècnica de cooperació per al 
sindicat marroquí CDT

Fundació Josep Comaposada Marroc Promoció 
sociolaboral / 
Obrers

13.222,27 Sí

Des. Suport a la xarxa de 
comercialització pesquera a la 
província de Nador

Cooperacció Marroc Desenvolupament 
productiu / 
Població general

26.444,53 Sí

BADIA DEL VALLÈS

Des. Construcció de centres 
educatius per a la infància i la 
joventut

La Garriga. Societat Civil Mèxic Educació - 
Formació / Infants

5.709,61 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

BALAGUER

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

BALENYÀ

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

BALSARENY

Eme. Ajuts pels danys dels 
terratrèmols

Càritas El Salvador Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

300,51

BANYERES DEL PENEDÈS

Des. Centre de salut primària Sainte 
Martine a Sakassou

ASF - Arquitectes sense 
Fronteres

Costa d’Ivori Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

1.953,29 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

BANYOLES

Des. Beques per a estudiants de 
l’Institut Nacional Julio César 
Castillo de Condega

Banyoles Solidària Nicaragua Educació - 
Formació / Joves

9.015,18 Sí

Des. Construccions escolars: escola 
Hatos II

Banyoles Solidària El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Infants

10.818,22

Des. Equip quirúrgic Banyoles Solidària Ganha Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

5.409,11
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Des. Escola de música Gerardo 
Barreto

Col·lectiu “La Falç” Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Infants

1.202,02

Des. Projecte de compra i 
instal·lació d’un molí fariner 
per a les dones

Banyoles Solidària Gàmbia Desenvolupament 
productiu / Dones

1.202,02

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

BARBERÀ DEL VALLÈS

Des. Adquisició material divers Ajuntament de Barberà del 
Vallès

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

1.805,67

Des. Alberg habitatges c/2 Poder Popular de Plaza de la 
Revolución

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

16.227,33

Des. Aportacions a ONGD Ajuda en Acció --- --- / --- 2.133,59

Des. Canalització d’aigua --- Marroc Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

2.998,65

Des. Construcció i posada en 
funcionament d’un complex 
cultural comunitari a Plaza de 
la Revolución

Poder Popular-Delegació a 
Catalunya

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

11.433,22 Sí

Des. Dispensari --- Marroc Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

14.619,75

Des. Equip informàtic-Centre ajut 
joves Medellín

--- Colòmbia Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Joves

1.718,66

Des. Escola i font pública --- Marroc Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

14.242,62

Des. Guarderia infantil --- Marroc Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

6.746,96

Des. Inspeccions d’obres Ajuntament de Barberà del 
Vallès

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

4.045,85

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Recepció i transport de 
material de solidaritat per a 
Cuba (Brigada Cubana)

Comitè de Solidaritat amb 
Amèrica Central del Prat de 
Llobregat

Cuba Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

2.704,55

Des. Rehabilitació c/ Línea 902 Poder Popular de Plaza de la 
Revolución

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

531,74

Des. Rehabilitació c/21 núm. 1015 Poder Popular de Plaza de la 
Revolución

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

160,79

Des. Rehabilitació immoble c/26 Poder Popular de Plaza de la 
Revolución

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

1.121,72

Des. Remodelació d’una escola --- Marroc Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

2.938,13

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

4.922,29 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.395,72 Sí
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BARCELONA

Des. Acció comunitària a Nariño Creu Roja de Catalunya Colòmbia Desenvolupament 
social / Població 
general

15.626,31

Des. Activitats lúdiques Ajuntament de Barcelona - 
Comissionat Barcelona Solidària

El Salvador Desenvolupament 
cultural / Població 
general

13.725,51

Des. Adquisició de terres per tres 
cantons del municipi de 
Nueva San Salvador

Ajuntament de Barcelona - 
Comissionat Barcelona Solidària

El Salvador Desenvolupament 
social / Camperols 
i població rural

8.561,36

Des. Agermanament districte de 
Sant Martí-Habana del Este

Ajuntament de Barcelona 
- Districte de Sant Martí

Cuba Suport 
organitzatiu / 
Població general

18.030,36

Des. Agermanament Eixample-
Novo Sarajevo

Ajuntament de Barcelona 
- Districte de l’Eixample

Bòsnia i 
Hercegovina

Suport 
organitzatiu / 
Població general

6.010,12

Des. Ajudar a pal·liar la situació de 
misèria i opressió que pateix la 
població d’Afganistan

Ajuntament de Barcelona - 
Comissionat Barcelona Solidària

Afganistan Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

41.341,47

Des. Ajut productes primera 
necessitat

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Palestina Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Autoritats 
locals

11.719,74

Des. Ambdues riberes del 
mediterrani: infants, dones, 
mestres

Ajuntament de Barcelona 
- Institut Municipal d’Educació 
- IMEB

Marroc Desenvolupament 
social / Dones

12.020,24

Des. Ampliació del centre de 
formació i de perfeccionament 
en informàtica, electrònica i 
manteniment (CFPIEMM), a 
Cotonou

Escoltes Catalans Benín Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

12.134,43

Des. Aprendre a riure: projecte 
educatiu cap a la transició 
a una cultura de la Pau a 
Guatemala II

Pallassos sense Fronteres Guatemala Educació - 
Formació / Joves

28.626,21

Des. Assessorament i suport al 
programa de control de 
tuberculosi del Beni

Medicus Mundi Bolívia Sanitat / Població 
general

41.469,84

Des. Atenció, acollida i reinserció 
de dones i nens víctimes de la 
violència a Alger

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Algèria Desenvolupament 
social / Infants

24.040,48

Des. Augmentar els nivells de 
participació ciutadana i millora 
de la gestió de les institucions 
de base i els governs locals a 
8 províncies del departament 
La Libertad

Fundació Internacional de 
Solidaritat Companyia de Maria 
- Lestonnac

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

69.116,39

Des. Bòsnia: un projecte des de la 
societat civil per a la societat 
civil

Ajuntament de Barcelona 
- Regidoria de la Ponència de 
Joventut / Oficina del Pla Jove

Bòsnia i 
Hercegovina

Desenvolupament 
social / Població 
general

18.030,36

Des. Capacitació informació de la 
població indígena de la regió 
de l’Alto Marañón

Alternativa Solidària - Plenty Perú Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

35.195,27

Des. Capacitació sobre la 
informatització del sistema de 
tresoreria

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Cuba Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

6.430,71

Des. Caravana Solidaritat Ajuntament de Barcelona 
- Regidoria de Participació i 
Solidaritat

Diversos 
països

Suport 
organitzatiu / 
Població general

18.030,36

Des. Centre d’acollida per a dones Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Algèria Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Dones

24.040,48
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Des. Centre de documentació de la 
dona i els drets de l’infant

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Algèria Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

12.020,24

Des. Centre de rehabilitació 
física i psíquica de persones 
disminuïdes al cantó de 
Sarajevo

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Bòsnia i 
Hercegovina

Sanitat / 
Discapacitats

10.517,71

Des. Centre de serveis per a gent 
gran al municipi “Ciudad 
Vieja” del Cantó de Sarajevo

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Bòsnia i 
Hercegovina

Desenvolupament 
social / Vells

10.517,71

Des. Centre multidisciplinar “Los 
Sitios”

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

12.020,24

Des. Coneix la teva ciutat (suport 
al programa d’itineraris 
urbans i ofertes educatives pel 
coneixement de la ciutat de 
Medellín)

Ajuntament de Barcelona 
- Institut Municipal d’Educació 
- IMEB

Colòmbia Desenvolupament 
cultural / Joves

18.030,36

Des. Consolidació del teixit 
associatiu i productiu local de 
les comunitats del Bajo Lempa

Fundació Món-3 El Salvador Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

61.237,12

Des. Construcció de 5 pous d’aigua 
pel districte de Nyanon

Liwanda, projectes integrats de 
cooperació

Camerun Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

11.557,46

Des. Construcció de latrines Associació Catalana de 
Solidaritat amb Nicaragua i 
Centreamèrica de Nou Barris

Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

4.038,80

Des. Construcció i cobertura 
educativa d’una escola de 
primària per a nenes al 
districte de Ngolangwa, 
comarca de Mundri, Sud de 
Sudan

Fundació Alfons Comín Sudan Educació - 
Formació / Infants

50.899,72

Des. Creació d’un servei d’atenció 
integral domiciliaria per a 
persones que viuen amb 
VIH/SIDA

SODEPAU Nicaragua Sanitat / Població 
general

27.045,54

Des. Creació d’una escola 
d’animació juvenil (EAJ) a la 
ciutat de Medellín

Ajuntament de Barcelona 
- Regidoria de la Ponència de 
Joventut / Oficina del Pla Jove

Colòmbia Desenvolupament 
cultural / Joves

21.035,42

Des. Delegació de ciutats 
educadores per Llatinoamèrica

Ajuntament de Barcelona 
- Institut Municipal d’Educació 
- IMEB

Argentina Educació 
- Formació / 
Població general

18.030,36

Des. Desenclavament de la regió 
de Bad Taza-Khezana-
Akajiouen.Rif

SODEPAU Marroc --- / Població 
general

35.688,10

Des. Desenvolupament comunitari 
i seguretat alimentària a 
Kigal-Ngli

Creu Roja de Catalunya Ruanda Desenvolupament 
social / Població 
general

42.070,85

Des. Desenvolupament de la 
piscicultura rural a l’Amazonia 
boliviana

CEAM - Centre d’Estudis 
Amazònics

Bolívia Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

33.374,20

Des. Dinamització i suport 
psicosocial a comunitats de 
refugiats retornats i desplaçats 
dels departaments nord-
orientals d’El Salvador

Setem Catalunya El Salvador Sanitat / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

44.577,07

Des. Disminució de la vulnerabilitat 
físicoambiental al districte V 
de San Salvador

Cooperacció El Salvador Protecció del 
medi ambient / 
Població general

81.136,63

Des. Donació de vehicles de 
bombers

--- Diversos 
països

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Autoritats 
locals

5.983,24
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Des. Dotació de recursos 
formatius, materials i tècnics 
necessaris per a la creació 
d’una cooperativa femenina 
d’artesanies a la ciutat de 
Chefchaouen

Xarxa de Consum Solidari Marroc Educació - 
Formació / Dones

17.128,84

Des. Enfortiment de grups 
camperols a la zona del riu 
Samalá (Quetzalltenango) 
mitjançant la introducció 
i comercialització de nous 
conreus

Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

Guatemala Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

45.592,78

Des. Expressió, educació i 
integració de nenes, nens i 
joves desescolaritzats

Ajuntament de Barcelona 
- Institut Municipal d’Educació 
- IMEB

Veneçuela Educació - 
Formació / Joves

16.828,34

Des. Formació arxivística del 
personal destinat als Arxius 
Nacionals de Bòsnia situats a 
Sarajevo

Arxivers sense Fronteres Bòsnia i 
Hercegovina

Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

12.020,24

Des. Formació d’educadors a les 
escoles primàries

Moviment per la Pau Bòsnia i 
Hercegovina

Construcció 
d’infraestructures 
/ Joves

16.828,34

Des. Formació de formadors 
en el lleure per a infants 
amb necessitats educatives 
especials

Ajuntament de Barcelona 
- Institut Municipal d’Educació 
- IMEB

Bòsnia i 
Hercegovina

Educació - 
Formació / Infants

9.015,18

Des. Formació de nens/es i joves 
d’àrees marginals de ciutat de 
Guatemala

Fundació Intered - Catalunya Guatemala Educació - 
Formació / Joves

17.579,60

Des. Formació en expressió, art i 
interculturalitat - San Cristobal 
de las Casas (Chiapas)

Ajuntament de Barcelona 
- Institut Municipal d’Educació 
- IMEB

Mèxic Educació 
- Formació / 
Població general

9.015,18

Des. Formació permanent i 
innovació educativa

Ajuntament de Barcelona 
- Institut Municipal d’Educació 
- IMEB

Bòsnia i 
Hercegovina

Educació - 
Formació / Infants

9.015,18

Des. Formació, alfabetització i 
suport social a la dona a 
Tetuan

Fundació Codespa Catalunya Marroc Educació - 
Formació / Dones

42.070,85

Des. Granja-escola pilot de 
producció agroecològica per a 
població desplaçada a Tibacuy

Associació Catalana per la Pau Colòmbia Desenvolupament 
productiu 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

30.807,88

Des. Green House Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Palestina --- / Població 
general

18.030,36

Des. Impuls del procés nacional 
de la pau i la reconciliació a 
Chiapas 2001

SERAPAZ - Servicios y Asesoría 
para la Paz, A.C.

Mèxic Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

18.030,36

Des. Impuls del procés nacional 
de la pau i la reconciliació a 
Chiapas 2001

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Participació 
Ciutadana

Mèxic Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

9.315,69

Des. Inserció laboral dels joves 
aturats del Nord del Marroc 
mitjançant la implementació 
i consolidació d’un programa 
de formació-inserció 
professional en el camp de 
la gestió i l’administració 
d’empreses

Proyecto Local Marroc Promoció 
sociolaboral / 
Joves

42.070,85

Des. Material sanitari Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Palestina Sanitat / Població 
general

1.502,53

Des. Material sanitari per a dones 
afganeses

Ajuntament de Barcelona - 
Comissionat Barcelona Solidària

Afganistan Sanitat / Dones 2.488,19
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Des. Mercat municipal de Balgolo ASF - Arquitectes sense 
Fronteres

Costa d’Ivori Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

37.467,09

Des. Millora de la qualitat de 
l’educació primària al Valle 
de Manduriacos (província d’ 
Imbabura)

Educació sense Fronteres - ESF Equador Educació 
- Formació / 
Població general

58.742,92

Des. Millora de les condicions 
educatives dels alumnes del 
municipi d’Ait Sidar n’Udar, de 
la regió de Rif

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Marroc Educació - 
Formació / Joves

30.050,61

Des. Plantacions de palmeres d’oli a 
sis pobles pilot

Agermanament sense Fronteres Camerun Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

66.111,33

Des. Potabilització d’aigües i 
sanejament bàsic per als 
municipis de Zalatecoluca 
i Berlín i distribució de kits 
bàsics de medicaments per a 
les comunitats de Cuscatlan, 
San Vicente i La Paz

Ajuntament de Barcelona - 
Comissionat Barcelona Solidària

El Salvador Sanitat / 
Camperols i 
població rural

24.035,30

Des. Potenciació de la veu de 
l’ecologisme dels pobles 
(suport a les activitats de 
l’Institut d’Estudis Ecològics 
del Tercer Món)

Acció Ecologista Diversos 
països

Protecció del 
medi ambient / 
Població general

26.444,53

Des. Preparació per a desastres Creu Roja de Catalunya Perú Educació 
- Formació / 
Població general

22.513,52

Des. Programa de vigilància social 
a favor del dret i protecció 
de la salut a quatre empreses 
multinacionals al Perú (fase II)

Fundació Pau i Solidaritat Perú Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

56.194,63

Des. Programa integral per al 
desenvolupament local i social 
de la cornisa mediterrània del 
nord del Marroc

SODEPAU Marroc Desenvolupament 
social / Població 
general

10.998,52

Des. Projecte de construcció de 
vuitanta habitatges per als 
intocables a les àrees de 
Kalyandurg u Rayadurg

Fundació Vicenç Ferrer Índia Construcció 
d’infraestructures 
/ Altres col·lectius 
especials

39.065,79

Des. Projecte de desenvolupament 
integral de Kosovo

Associació Iniciatives Solidàries Kosovo Desenvolupament 
social / Població 
general

9.015,18

Des. Projecte de formació, 
assessorament i col·laboració 
arxivística

Ajuntament de Barcelona 
- Oficina arxiver en cap

Diversos 
països

Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

27.045,54

Des. Projecte de salut a les 
comunitats cakchiqueles de 
San José Poaquil i municipis 
veïns (Departament de 
Chimaltenango)

Cooperacció Guatemala Sanitat / 
Camperols i 
població rural

21.035,42

Des. Projecte de seguretat en el 
proveïment d’aigua potable 
a les comunitats rurals de 
“Libertad-sur”

Associació Catalana d’Enginyeria 
sense Fronteres

El Salvador Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

42.070,85

Des. Promoció de la salut de les 
dones i dels infants de la 
Mediterrània

Associació Salut i Família Diversos 
països

Sanitat / Població 
general

36.060,73

Des. Promoure i defensar els Drets 
Humans a l’estat de Chiapas

Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas A.C.

Mèxic Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Grups indígenes

6.010,12
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Des. Proposta educativa basada en 
la recuperació i significació de 
pràctiques culturals per nens 
menors de 7 anys del sector 
rural, fase 2

Ajuntament de Barcelona 
- Institut Municipal d’Educació 
- IMEB

Colòmbia Desenvolupament 
cultural / Infants

9.015,18

Des. Proveïment d’aigua potable i 
sanejament per a la població 
de tres comunitats del 
municipi de Concepción de 
Maria que pertanyen a la 
Mancomunitat de la Botija i 
Guanacaure (Departament de 
Choluteca)

Fundació Acció Contra la Fam Hondures Sanitat / 
Camperols i 
població rural

66.111,33

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 6.010,12 Sí

Des. Reactivació socioeconòmica i 
consolidació de l’organització 
comunitària a 15 comunitats 
del municipi d’Estelí

Mans Unides Nicaragua Suport 
organitzatiu / 
Població general

76.647,07

Des. Realització d’un estudi per la 
intervenció urbanística i social 
integral en el barri Koraat

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Marroc Desenvolupament 
social / Població 
general

17.970,26

Des. Reconstrucció comunitària Huacal El Salvador Desenvolupament 
social / Camperols 
i població rural

29.149,09

Des. Reconstrucció de l’escola de 
Kamenica

Mestres per Bòsnia Bòsnia i 
Hercegovina

Construcció 
d’infraestructures 
/ Infants

18.300,82

Des. Recuperació i difusió 
d’alternatives tradicionals 
indígenes de producció 
agropecuària a l’Altiplà de San 
Marcos

Veterinaris sense Fronteres 
- Vetermón

Guatemala Desenvolupament 
productiu / Grups 
indígenes

63.106,27

Des. Reducció dels efectes de la 
malària en la població rural de 
Kigoma

Metges sense Fronteres Tanzània Sanitat / Població 
general

54.091,09

Des. Reparació de l’escola de 
secundària bàsica “Rebelión 
de los Vegueros”

Ajuntament de Barcelona - 
Districte d’Horta Guinardó

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Infants

12.020,24

Des. Seminari d’arquitectura 
Bòsnia-Sarajevo

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Bòsnia i 
Hercegovina

Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

6.010,12

Des. Seminari de formació per 
a funcionaris de la Wilaya 
d’Alger

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Algèria Educació 
- Formació / 
Població general

10.517,71

Des. Suport a ajuntaments del nord 
del Marroc

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Marroc Desenvolupament 
municipalista / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

13.895,40

Des. Suport a l’objecció de 
consciència a Bòsnia i 
Hercegovina

Buró Europeu d’Objecció de 
Consciència (BEOC)

Bòsnia i 
Hercegovina

Suport 
organitzatiu / 
Població general

6.611,13

Des. Suport a la segona fase de 
reconstrucció de l’escola 
Porodice Ef. Ramic de Vogosca

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Bòsnia i 
Hercegovina

Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

18.030,36

Des. Suport a les activitats de 
l’orquestra municipal de 
Anzuategui

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Veneçuela Desenvolupament 
cultural / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

11.058,62

Des. Suport agermanament 
Districte “Playa”

Ajuntament de Barcelona - 
Comissionat Barcelona Solidària

Cuba Suport 
organitzatiu / 
Població general

9.015,18

Des. Suport als ajuntaments de 
Sèrbia i Montenegro

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Iugoslàvia Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

30.050,61
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Des. Suport de l’Ambaixada de la 
Democràcia Local (ADL)

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Bòsnia i 
Hercegovina

Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

15.025,30

Des. Talibé “Enfants de la Rue” del 
Senegal

Col·lectiu per la Igualtat en la 
Diversitat

Senegal Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Infants

18.030,36

Des. Taller de capacitació a 
responsables de col·laboració 
de municipis de l’Havana

Ajuntament de Barcelona 
- Direcció de Relacions 
Internacionals

Cuba Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

6.010,12

Des. Tingues vista- Cienfuegos- 
Cuba 02

Òptics x Món Cuba Sanitat / Població 
general

42.070,85

Des. Una casa de pau a Abidjan Associació Cultura i Solidaritat 
Popular - Comunitat de Sant 
Egidi

Costa d’Ivori Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

17.032,68

Des. Viure i conviure: adolescència i 
SIDA a Romania

Fundació Salut i Comunitat Romania Sanitat / Joves 36.060,73

Des. XI Premis “Barcelona 
Solidaritat” - Supervivents del 
carrer - Ciutat de Guatemala

Pallassos sense Fronteres Guatemala Desenvolupament 
cultural / Població 
general

36.060,73

Eme. Ajut d’emergència - Aliments 
per a la població desplaçada

Plataforma Antiguerra 
Universitat Oberta de Catalunya, 
PaUoc

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

6.010,12

Eme. Ajut d’emergència per a 
la població desplaçada 
d’Afganistan

Acció Solidària - Igman Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

6.010,12

Eme. Ajut d’emergència per 
aliments

Creu Roja de Catalunya Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

24.040,48

Eme. Ajut emergència desastres 
originats per l’huracà Michelle

Ajuntament de Barcelona - 
Comissionat Barcelona Solidària

Cuba Ajuda 
d’emergència / 
Població general

19.272,99

Eme. Campanya d’ajut humanitari 
Sarajevo/Gorazde

Associació Internacional de 
Policia

Bòsnia i 
Hercegovina

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

18.030,36

Eme. Habitatge per a mutilats de 
guerra afectats pel terratrèmol 
a El Salvador

Entrepobles El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

54.091,09

Eme. Pla d’emergència Farmacèutics Mundi Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. Programa d’atenció psicosocial 
per a nens i adults de les 
comunitats del districte 5 de 
San Salvador pels desastres

Ajuntament de Barcelona - 
Comissionat Barcelona Solidària

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

30.050,61

Eme. Projecte d’emergència a 
Ayacucho

Intermón-Oxfam Perú Ajuda 
d’emergència / 
Població general

22.513,53

Eme. Reconstrucció d’El Salvador 
(material bàsic i suport a 
la formació de les brigades 
d’emergència i ajuda a la 
compra de terrenys)

Ajuntament de Barcelona - 
Comissionat Barcelona Solidària

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60.101,21

BEGUR

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí
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Des. Rehabilitació i integració de 
discapacitats de comunitats 
rurals marginals

Setem Catalunya Equador Educació 
- Formació / 
Discapacitats

5.108,60 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

BELLVER DE CERDANYA

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

BERGA

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

HAWCA Afganistan Educació - 
Formació / Dones

1.202,02 Sí

BESALÚ

Des. Ajut a l’economia familiar 
a partir de l’alimentació 
alternativa

Besalú Solidari Paraguai Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

1.803,04 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

BESCANÓ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Salut comunitària a Guaranda Creu Roja de Catalunya Equador Sanitat / Població 
general

1.803,04 Sí

BIGUES I RIELLS

Des. Beques d’estudis a la 
universitat del Bajo Lempa

--- El Salvador Suport 
organitzatiu / 
Joves

6.136,35

Des. Construcció d’una escola a 
Somotillo

Alcaldía Municipal de Somotillo Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Infants

32.012,00

Eme. Terratrèmol a El Salvador --- El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. VII Caravana Catalana per la 
Pau al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

1.202,02

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Des. Beca per a la realització 
d’estudis superiors a la 
comunitat de Nueva Trinidad

Comissió de Solidaritat la Bisbal El Salvador Educació - 
Formació / Joves

1.803,04

Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

5.409,11 Sí



Des. Diagnosi de la situació agrícola 
actual i estudi de viabilitat de 
diferents espècies hortícoles 
a la comunitat rural de Sally 
Coly de Senegal

Comissió de Solidaritat la Bisbal Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

9.152,69

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

BLANES

Des. Alimentació complementària 
per a la unitat educativa “La 
Kantuta”, Oruro

Tordera amb Luya ONG Bolívia Desenvolupament 
social / Infants

2.103,54

Des. Atenció a infants discapacitats 
de Saraguro

Setem Catalunya Equador Educació - 
Formació / Infants

7.212,15

Des. Desenvolupament al districte 
d’Andhra Pradesh

Fundació Vicenç Ferrer Índia Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

31.026,68

Des. Escola de sordmuts d’Eséka Agermanament sense Fronteres Camerun Sanitat / 
Discapacitats

2.103,54

Des. Excavació del pou a Ndiossy Associació Catalana de Residents 
Senegalesos al Vallès Occidental

Senegal Sanitat / Població 
general

7.212,15 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Reconstrucció del policlínic 
comunitari de municipi de 
Cruces

Casal d’Amistat Català amb 
Cuba

Cuba Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

7.212,15

Des. Salut comunitària a Guaranda Creu Roja de Catalunya Equador Sanitat / Població 
general

3.606,07

Des. Subministrament d’aigua 
potable a la comunitat de 
Huertas

Creu Roja de Catalunya Equador Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

3.606,07

Eme. Reconstrucció d’habitatges 
socials per als afectats dels 
terratrèmols

Càritas Diocesana de Girona Perú Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

3.005,06

LES BORGES BLANQUES

Des. Formació, entrenament i 
donació d’equips d’extinció i 
rescat al cos de bombers de 
San Pedro Sula

Acció Solidària i Logística Hondures Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Col·lectius 
tècnics o 
professionals

5.108,60 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

BORREDÀ

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

510,86 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

512,64 Sí

BREDA

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
a la zona rural de Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

1.803,04 Sí
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EL BRUC

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Tamassint: promoció de 
l’agricultura sostenible i 
desenvolupament rural a la 
Plana Izoughar

Federació d’Associacions de 
Veïns de Mataró

Marroc Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

2.427,40 Sí

EL BRULL

Des. Construcció d’un pou d’aigua 
a Diakhaly

GRIMM - Grup d’Immigrants 
Baix Montseny

Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

300,51 Sí

LES CABANYES

Des. Construcció d’un pou d’aigua 
a Diakhaly

GRIMM - Grup d’Immigrants 
Baix Montseny

Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

1.738,35 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

CABRA DEL CAMP

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

CABRERA DE MAR

Des. Ahadi, Institut Internacional 
de Formació i Ensenyament a 
Distància

Inshuti-Amics dels Pobles de 
Ruanda, Burundi i el Congo

Tanzània Educació - Forma-
ció / Joves

3.005,06 Sí

Des. Construint ciutadania i gov-
ernabilitat per a dones

Asociación de Mujeres por 
la Dignidad y la Vida “Las 
Dignas”

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Dones

4.207,08 Sí

Des. Increment de subministrament 
d’aigua potable a escoles i 
clíniques dels districtes Jenin i 
Tulkermim

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Palestina Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

CABRILS

Des. Projecte al correccional de 
menors “Panchito López” i 
al centre educatiu d’Itaugua, 
Asunción

SED - Solidaritat, Educació i 
Desenvolupament

Paraguai Desenvolupament 
social / Infants

6.010,12

CALAFELL

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 257

Tipus  Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons



Tipus  Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

258 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

CALDES D’ESTRAC

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Suport a la capacitació 
de grups de dones per al 
desenvolupament d’activitats 
artesanals a Andheri

Intermón-Oxfam Mèxic Desenvolupament 
productiu / Dones

601,01 Sí

CALDES DE MONTBUI

Des. Alfabetització al Bajo Lempa Creu Roja de Catalunya El Salvador Educació - Forma-
ció / Camperols i 
població rural

6.010,12

Des. Millora urbanística a Somotillo Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

4.207,08

Des. Pla de salut del parc natural 
de Jau

Caldes Solidària Brasil Sanitat / Grups 
indígenes

3.005,06

Des. Projecte de consolidació 
d’Asiba

Caldes Solidària Brasil Desenvolupament 
municipalista / 
Població general

18.847,59

Des. Projecte esportiu al Centre 
Sokone

Caldes Solidària Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Joves

9.015,18

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

CALELLA

Des. Acció comunitària a Nariño Creu Roja de Catalunya Colòmbia Sanitat / Camper-
ols i població rural

3.005,06 Sí

Des. Excavació del pou a Ndiossy Associació Catalana de 
Residents Senegalesos al Vallès 
Occidental

Senegal Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

7.512,65 Sí

Des. La Selva de Mataró 2001-2005 Grup Tercer Món - Mataró Mèxic Desenvolupament 
social / Camperols i 
població rural

5.334,58 Sí

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 11.118,72

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Educació - Forma-
ció / Dones

3.005,06 Sí

CAMBRILS

Des. Activitats amb dones i joves 
del Barri de Grand Yoff

Kër Taizé Senegal Educació - Forma-
ció / Infants

1.803,04

Des. Adquisició kits plaques solars --- Sàhara Oc-
cidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

2.480,32

Des. Aigua potable i sanejament 
per a 8 escoles primàries de 
Togo

Proide Togo Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

3.005,06

Des. Ayúdame a vivir COVIDEC Hondures Suport organitzatiu 
/ Infants

3.005,06
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Des. Canalització d’aigua a la 
comunitat Pancho Villa

Acció Solidària - Igman Mèxic Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

2.103,54

Des. Desenclavament de la regió de 
Kermat Ben Salem

SODEPAU Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

3.005,06

Des. Desenvolupament rural a 
Orolunti

Lleida Solidària - MPDL Camerun Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

2.103,54

Des. Edició de 6 contes en llengua 
aimara per a les escoles

CIEMEN Bolívia Educació - Forma-
ció / Infants

601,01

Des. Educació infantil en programes 
informals a Rio Grande do 
Norte

Mans Unides Brasil Educació - Forma-
ció / Infants del 
carrer

6.010,12

Des. Producció de medicaments pel 
tractament de malalts greus 
hospitalitzats a Cuba

Medicuba Cuba Sanitat / Població 
general

6.010,12

Des. Programa de sexualitat i 
prevenció de l’embaràs 
adolescent

Municipalidad la Pintana Xile Sanitat / Dones 2.283,85

Des. Projecte d’ajut i promoció 
humana integral a Cali

Pares Teatins Colòmbia Desenvolupament 
social / Població 
general

1.803,04

Des. Projecte Mantay Minka Perú Educació - Forma-
ció / Dones

1.803,04

Des. Projecte nutricional als camps 
de refugiats de Smara

Punt de Partida Sàhara Oc-
cidental

Sanitat / Dones 3.005,06

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Suport a l’hospital de la Union 
Haitienne

Organisation de l’Union 
Haitienne

Haití Sanitat / Població 
general

1.803,04 Sí

Des. Suport al sanejament ambi-
ental comunitari del municipi 
de Viana

Medicus Mundi Angola Sanitat / Població 
general

6.010,12

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

8.863,78 Sí

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara Oc-
cidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

4.207,08

CAMPDEVÀNOL

Des. Habitatges per a desmobilit-
zats de guerra-3a fase

Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Altres col·lectius 
especials

1.502,53 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Reparació de l’edifici Marcos 
situat al carrer 16 núm. 358 E/ 
Zapata i 23

Poder Popular de Ciudad 
Habana - Secretaría General 
Adjunta a Presidencia

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

1.502,53 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.418,39 Sí
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Eme. Planificació estratègica per a la 
construcció d’una microregió 
sostenible al Bajo Lempa

FUNDE - Fundación Nacional 
para el Desarrollo

El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

1.418,39 Sí

CAMPRODON

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

2.103,54 Sí

CANET DE MAR

Des. Guatemala: projecte de 
reforçament sanitari

Arenys Solidari Guatemala Sanitat / Població 
general

4.357,34 Sí

Des. Potenciació de l’acció social de 
la prelatura d’Ayaviri

Associació d’Amics del Bisbe 
Joan Godayol

Perú Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

1.803,04 Sí

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 2.854,81

Des. Projecte de la Fundació Vicenç 
Ferrer

Fundació Vicenç Ferrer Índia --- / Població 
general

1.803,04

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Suport a grups locals per a la 
millora de la producció hortí-
cola i ramadera al departa-
ment d’Oussouye

Planeta - Asociación de Súbdi-
tos Senegales

Senegal Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

1.803,04 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

1.803,04 Sí

CANOVELLES

Des. Construcció d’escoles Mans Unides --- Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

901,52

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

CANYELLES

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Educació - Forma-
ció / Dones

1.502,53 Sí

CARDEDEU

Des. Adquisició de bombes de 
mecate a El Sauce

Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Sanitat / Població 
general

1.562,63

Des. Atenció mèdica integral a 
Estelí

Fundación Familias Unidas Nicaragua Sanitat / Població 
general

2.524,25

Des. Compra de medicaments per 
a tuberculosos - Hospital Kole

Pobles Germans a Catalunya Congo Sanitat / Altres 
col·lectius especials

9.015,18



Tipus  Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 261

Des. Construcció d’aules escolars 
per a la població afectada per 
l’huracà Mitch

Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

1.670,51

Des. Cooperació amb bombers 
voluntaris nicaragüencs

Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

1.446,34

Des. Joventut i esport a Matagalpa Col·lectiu de Dones de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Joves

3.005,06

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Suport organitzatiu a les 
cooperatives i associacions de 
dones de comunitats rurals

Intermón-Oxfam Mauritània Suport organitza-
tiu / Camperols i 
població rural

2.404,05 Sí

Eme. Ajut a Chinameca. Terratrèmol 
a El Salvador

--- El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

826,69

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

2.599,08 Sí

Eme. Educació bàsica per a nenes 
i dones de 3 províncies de 
l’Afganistan

RAWA - Revolutionary Associa-
tion of Women of Afganistan

Afganistan Educació - Forma-
ció / Dones

2.232,16 Sí

CASSÀ DE LA SELVA

Des. Formació de formadors sobre 
les mines antipersona

Moviment per la Pau Bòsnia i Her-
cegovina

Educació - Forma-
ció / Col·lectius 
tècnics o profes-
sionals

12.020,24 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

CASSERRES

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

CASTELL - PLATJA D’ARO

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

CASTELLAR DEL VALLÈS

Des. Diagnosi incidència població 
sorda regió d’Eséka

Agermanament sense Fronteres Camerun Educació - Forma-
ció / Infants

1.502,53

Des. Millora sanitària per als indí-
genes Chayahuites

Lliga dels Drets dels Pobles Perú Sanitat / Grups 
indígenes

3.005,06

Des. Posar radiocomunicadors 
alimentats amb plaques 
fotovoltàiques

Grup de Cooperació del Cam-
pus de Terrassa

Argentina Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

1.502,53

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Titulació de comunitats indí-
genes a l’Amazònia Boliviana

Tercera Edat pel Tercer Món Bolívia Desenvolupa-
ment rural / Grups 
indígenes

9.015,18 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí
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Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

HAWCA Afganistan Educació - Forma-
ció / Dones

9.015,18 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

CASTELLBISBAL

Des. Adquisició i enviament de 
material mèdic per a l’hospital 
general Calixto García

Centro Nacional de Electro-
medicina

Cuba Sanitat / Població 
general

6.010,12 Sí

Des. Aigua potable per a les víc-
times de l’huracà George

Creu Roja de Catalunya República 
Dominicana

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

2.584,35

Des. Alfabetització i cultura a la 
conca alta del riu Samalà

Rubí Solidari Guatemala Educació - Forma-
ció / Camperols i 
població rural

1.202,02

Des. Centre de paràlisi cerebral 
infantil

Fundació Humanitària pel 3r i 
4t Món Doctor Trueta

Cuba Sanitat / Altres 
col·lectius especials

3.005,06

Des. Construcció d’una escola ACNAS Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

3.005,06

Des. Construcció de pous i forma-
ció de tècnics

Intermón-Oxfam Afganistan Desenvolupament 
rural / Població 
general

1.803,04

Des. Contractació d’un treballador 
per a “Mi Hogar”

Parròquia El Salvador (Xile) Xile Suport organitzatiu 
/ Vells

3.606,07

Des. Escolarització de la infància 
treballadora

Setem Catalunya Nicaragua Educació - Forma-
ció / Infants del 
carrer

3.005,06

Des. Finançament 20 mestres rurals ACBN - Associació Catalana de 
Brigadistes a Nicaragua

Nicaragua Educació - Forma-
ció / Infants

3.005,06 Sí

Des. Increment de subministrament 
d’aigua potable a les escoles 
i a les clíniques dels districtes 
Jenin i Tulkermim

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Palestina Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06 Sí

Des. Medicaments per a dispensaris Setem Catalunya Filipines Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

333,76

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Reparació de l’edifici Marcos 
situat al carrer 16 núm. 358 E/ 
Zapata i 23

Poder Popular-Delegació a 
Catalunya

Cuba Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Ajut d’emergència pel terratrè-
mol de l’Índia

Intermón-Oxfam Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

Eme. Projecte d’ajut humanitari a 
Chinandega

Movimiento Comunal  Munici-
pal de Chinandega

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Altres col·lectius 
especials

3.005,06 Sí

CASTELLCIR

Eme. Aquest estiu, tot per El 
Salvador

--- El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53
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CASTELLDEFELS

Des. Acció comunitària a Nariño Creu Roja de Catalunya Colòmbia Sanitat / Camper-
ols i població rural

6.010,12 Sí

Des. Àrea de Municipalisme 2001 Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Diversos 
països

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

1.062,05 Sí

Des. Conselleria de drets, salut 
reproductiva i sexual de 
l’AMHBA

Amnistia Internacional Perú Promoció soci-
olaboral / Dones

12.241,25 Sí

Des. Millora del processament de 
la canya de sucre per a la 
producció

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Hondures Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

6.908,24 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Recepció i transport de mate-
rial de solidaritat per a Cuba 
(Brigada Cubana)

Comitè de Solidaritat amb 
Amèrica Central del Prat de 
Llobregat

Cuba Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

3.005,06 Sí

Des. Rehabilitació de la Ciudadela 
de Monte # 816

Poder Popular de Ciudad 
Habana - Secretaría General 
Adjunta a Presidencia

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

4.868,20 Sí

Des. Suport a la casa d’avis Espada PDHL - Programa de Desen-
volupament Humà Local de 
Nacions Unides

Cuba Rehabilitació infrae-
structures / Vells

4.958,35 Sí

Eme. Adquisició de bombes de 
mecate a El Sauce

Alcaldía Municipal de El Sauce Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.786,38 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

9.015,18 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
Palestina

ACP - Associació Catalana per 
la Pau

Palestina Sanitat / Població 
general

4.207,08 Sí

Eme. Campanya d’emergència per 
a Cuba

Comitè de Solidaritat amb 
Amèrica Central del Prat de 
Llobregat

Cuba Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

Eme. Projecte de seguretat 
alimentària infantil rural a 
Matagalpa

Alcaldía Municipal de Mata-
galpa

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Infants

1.322,23 Sí

Eme. Unitat mòbil d’urgències i 
primers auxilis per Palestina

ACP - Associació Catalana per 
la Pau

Palestina Sanitat / Població 
general

12.020,24 Sí

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Des. Ajut a l’economia familiar 
a partir de l’alimentació 
alternativa

Besalú Solidari Paraguai Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

300,51 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

787,49 Sí
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Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

CASTELLTERÇOL

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Reconstrucció d’habitatges de 
44 famílies damnificades del 
projecte habitacional María 
Auxiliadora

Alcaldía Municipal de San 
Salvador

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04 Sí

CASTELLVÍ DE LA MARCA

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

EL CATLLAR

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

LA CELLERA DE TER

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

CELRÀ

Des. Ciutadania i igualtat 
d’oportunitats per a les dones

CDM - Centro de Derechos de 
Mujeres

Hondures Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Dones

901,52 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

CENTELLES

Des. Projecte d’educació d’adults al 
Bajo Lempa

Fundació Món-3 El Salvador Educació - Forma-
ció / Joves

9.616,19

CERCS

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

171,65 Sí

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Des. Construcció de l’escola 
nacional Florestan Fernandes 
del MST

MST - Movimiento dos Traval-
hadores Rurais Sem Terra

Brasil Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

14.519,70 Sí

Des. Dones, producció i par-
ticipació, una experiència al 
municipio de Versalles

Diàleg entre Cultures Colòmbia Desenvolupament 
social / Dones

22.628,11 Sí
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Des. Dotació infraestructures per a 
la salut a Villa Abaroa

Cruz Roja de Bolívia Bolívia Sanitat / Població 
general

4.591,63

Des. Finançament 20 mestres rurals ACBN - Associació Catalana de 
Brigadistes a Nicaragua

Nicaragua Educació - Forma-
ció / Infants

2.351,08 Sí

Des. Formació de formadors sobre 
les mines antipersona

Moviment per la Pau Bòsnia i Her-
cegovina

Educació - Forma-
ció / Col·lectius 
tècnics o profes-
sionals

11.419,23 Sí

Des. Instal·lació de calefacció 
i aigua calenta a l’Escola 
Novouna Skola Sapna

Ajuda Solidària Dodí Bòsnia i Her-
cegovina

Rehabilitació infrae-
structures / Joves

6.165,30

Des. Programa de nutrició bàsica 
per menors de 5 anys a Bukro

ADIA - Associació pel Desen-
volupament de la Infància 
d’Àfrica

Etiòpia Desenvolupament 
social / Infants

6.010,12

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.202,02 Sí

Des. Regionalització i millora de la 
qualitat de l’atenció primària 
de salut a Cabo Delgado

Medicus Mundi Moçambic Sanitat / Població 
general

1.551,74 Sí

Eme. Autoconstrucció d’habitatges 
per a la població damnificada 
pel Mitch a El Progreso

Fundació Pau i Solidaritat Hondures Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

155,30 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

HAWCA Afganistan Educació - Forma-
ció / Dones

8.293,43 Sí

Eme. Reconstrucció d’habitatges a 
Usulután

CUC-Comitè Usuluteco 
Cerdanyola

El Salvador Rehabilitació 
infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

5.730,11

CERVELLÓ

Eme. Emergència a Moçambic Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Moçambic Ajuda 
d’emergència / 
Població general

90,15 Sí

CERVERA

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

450,76 Sí

COLOMERS

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí

CONCA DE DALT

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 601,01

CORBERA DE LLOBREGAT

Des. Desenvolupament del lider-
atge a la comunitat aimara de 
Machaqa per a la participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - For-
mació / Grups 
indígenes

2.404,05 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Des. Centres d’ensenyament mitjà 
a la província de l’Havana

Poder Popular Província de la 
Habana

Cuba Desenvolupament 
cultural / Joves

24.040,48

Des. Construcció d’habitatges a 
Jocoaitique

Alcaldía Municipal de Jocoai-
tique

El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

6.010,12

Des. Encontro Nacional de Meninos 
e Meninas Da Rua

CEIJ Mowgli (Cornellà de 
Llobregat)

Brasil Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Infants

3.005,06

Des. Escola de formació Ursinio 
Rojas

UGT i CC.OO Cuba Promoció soci-
olaboral / Obrers

4.171,02

Des. Participació de la dona en 
democràcia

Alcaldía Municipal de Suchitoto El Salvador Educació - Forma-
ció / Dones

4.958,35

Des. Poliesportiu Jinotega Alcaldía Municipal de Jinotega Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

36.060,73

Des. Segona fase de remotorització 
d’ambulàncies, província de 
l’Havana

Poder Popular Província de la 
Habana

Cuba Sanitat / Altres 
col·lectius especials

18.030,36

Eme. Ajut d’emergència a El 
Salvador

Cooperacció El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

12.020,24

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara Oc-
cidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

3.005,06

CORNELLÀ DEL TERRI

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.754,96 Sí

CREIXELL

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

CUBELLES

Des. Acció contra la lepra Junta d’Acció contra la Lepra Diversos 
països

Sanitat / Altres 
col·lectius especials

150,25

Des. Cuba i Garraf Casal d’Amistat amb el Poble 
Cubà

Cuba Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25

Eme. Ajut al terratrèmol de El 
Salvador

Intermón-Oxfam El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01

Eme. Huracà Mitch Intermón-Oxfam El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53
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CUNIT

Des. Educació infantil en programes 
informals

Mans Unides Brasil Educació - Forma-
ció / Infants

601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
Veneçuela

EFIP - Equipo de Formación, 
Información y Publicaciones

Veneçuela Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

DARNIUS

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

30,05 Sí

DELTEBRE

Des. Apadrinament de tres nens Fundació Vicenç Ferrer Índia Educació - Forma-
ció / Infants

450,76

Des. Aportació al grup de mission-
ers Tercer Món de la Parròquia 
de l’Assumpció

Parròquia de l’Assumpció de 
Deltebre

--- --- / --- 150,25

L’ESCALA

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
a la zona rural de Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

9.015,18 Sí

Des. Promoció de l’organització de 
dones de Telica

Gra de Sorra - Associació 
Solidària

Nicaragua Suport organitzatiu 
/ Dones

15.025,30 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència a El 
Salvador

Plataforma Solidària de l’Escala El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. Ajut d’emergència a l’Índia Plataforma Solidària de l’Escala Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. Projecte d’emergència no 
especificat

--- --- Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

ESPARREGUERA

Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

3.005,06 Sí

Des. Educació infantil en programes 
informals

Mans Unides Brasil Educació - Forma-
ció / Infants

3.005,06 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí
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L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

841,42 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

841,42 Sí

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Des. Centre Nacional de formació Fundació Josep Comaposada Perú Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Obrers

4.537,41

Des. Cercle infantil “Las Hermanitas 
de Centro Habana”

IC-Els Verds Cuba Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Infants

4.537,41

Des. Creació d’un centre de curta 
estada

AAVV Can Vidalet Moçambic Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

4.537,41

Des. Educació sanitària i ambiental Creu Roja de Catalunya República 
Dominicana

Sanitat / Població 
general

4.537,41

Des. Enfortiment d’assessoria 
jurídica

Fundació Pau i Solidaritat Guatemala Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Obrers

4.537,41

Des. Escola tècnica de camperols, 
San Francisco Libre

Comissió de Solidaritat la 
Mallola

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

4.537,41

Des. Finançament 20 mestres rurals ACBN - Associació Catalana de 
Brigadistes a Nicaragua

Nicaragua Educació - Forma-
ció / Infants

1.555,50 Sí

Des. Habitatges Segundo Montes CAP-Isidre Martí El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Vells

4.537,41

Des. Habitatges per a desmobilit-
zats de guerra-3a fase

Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Autoritats locals

6.062,43 Sí

Des. Manteniment de centres 
d’educació

Esquerra Unida i Alternativa Cuba Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Infants

4.537,41

Des. Material escolar i calefacció IPA - International Police As-
sociation

Bòsnia i Her-
cegovina

Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Infants

4.537,41

Des. Meninos da rua Esplai Pubilla Cases Brasil Desenvolupament 
social / Infants del 
carrer

4.537,41

Des. Millora comunal “Kinder-
Garden”

IES Severo Ochoa (Esplugues 
de Llobregat)

Hondures Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

4.537,41

Des. Modernització d’equipament 
sanitari hospitalari

Fundació Juan Ciudad Senegal Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

4.537,41

Des. Nens cremats a Xile Parròquia Santa Magdalena 
d’Esplugues de Llobregat

Xile Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

4.537,41

Des. Projecte d’emergència i inici 
de la reconstrucció a comuni-
tats d’Usulután

Entrepobles El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Dones

6.062,43 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Solidaritat amb el Movimento 
Nacional de Meninos e Meni-
nas da Rua de Brasil

Federació Catalana de l’Esplai Brasil Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Infants

2.014,16 Sí
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Des. Vacunació infantil, formació 
continuada de personal sani-
tari i millora d’infraestructures 
sanitàries

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Sàhara Oc-
cidental

Sanitat / Infants 4.247,69 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

2.103,54 Sí

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara Oc-
cidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

2.103,54

Eme. Emergència pel terratrèmol del 
Salvador

Fundació Josep Comaposada El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. Emergència pel terratrèmol del 
Salvador

CEIP Isidre Martí El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02

Eme. Projecte d’ajut humanitari a 
Chinandega

Movimiento Comunal  Munici-
pal de Chinandega

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Altres col·lectius 
especials

1.511,41 Sí

ESTERRI DE CARDÓS

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Suport al desenvolupament 
educatiu de la comunitat 
“Aurora 8 de octubre”

Retornar - Associació de Suport 
al Retorn dels Refugiats Gua-
temalencs

Guatemala Educació - Forma-
ció / Joves

73,41 Sí

LA FATARELLA

Des. Campanya contra la fam al 
món

Mans Unides Diversos 
països

--- / --- 300,51

Des. Campanya Nadal 2001 ANESVAD Diversos 
països

--- / --- 214,83

Des. Equipament de l’Alcaldia Mu-
nicipal de Puerto Cabezas

NICCA - Noves Iniciatives de 
Cooperació amb Centramèrica

Nicaragua Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

2.704,55 Sí

Des. Projecte global contra la lepra Junta d’Acció contra la Lepra Diversos 
països

Sanitat / Altres 
col·lectius especials

214,83

Des. Projecte sida i tuberculosi Medicus Mundi Diversos 
països

Sanitat / Població 
general

214,83

Des. Projectes globals a Cen-
treamèrica

Paz y Desarrollo Diversos 
països

Desenvolupament 
social / Població 
general

214,83

Des. Projectes globals a la Xina Misión China Tunísia Sanitat / Població 
general

214,83

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Projecte humanitari a 
l’Afganistan

Intermón-Oxfam Afganistan Ajuda 
d’emergència / 
Població general

214,83

Eme. VIII Caravana Catalana per la 
Pau al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara Oc-
cidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

214,83
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FIGUERES

Des. Projecte ecoturístic Miraflor UCA - Unión de Cooperativas 
Agropeciarias Miraflor

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

3.606,07 Sí

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 65.961,08

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.606,07 Sí

Eme. Projectes d’emergència no 
especificats

--- Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.606,07

FLAÇÀ

Des. Acció comunitària a Nariño Creu Roja de Catalunya Colòmbia Sanitat / Camper-
ols i població rural

450,76 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

FLIX

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
a la zona rural de Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

300,51 Sí

Des. Increment de subministrament 
d’aigua potable a escoles i 
clíniques dels districtes Jenin i 
Tulkermim

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Palestina Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

1.202,02 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

FOGARS DE LA SELVA

Eme. Projecte de seguretat 
alimentària infantil rural a 
Matagalpa

Alcaldía Municipal de Mata-
galpa

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Infants

300,51 Sí

FONTCOBERTA

Des. Aportació a Banyoles Solidària Banyoles Solidària --- --- / --- 601,01

Des. Ciutadania i igualtat 
d’oportunitats per a les dones

CDM - Centro de Derechos de 
Mujeres

Hondures Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Dones

150,25 Sí

Des. Hospital d’Anfoega, equip 
quirúrgic

Mans Unides Ganha Sanitat / Col·lectius 
tècnics o profes-
sionals

601,01

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí
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FORNELLS DE LA SELVA

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

FORTIÀ

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Des. Construcció d’un pou d’aigua 
a Diakhaly

GRIMM - Grup d’Immigrants 
Baix Montseny

Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

1.502,53 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Tractor per a la comunitat 
rural de Sare Coly Salle

GRAMC Senegal Equipaments, estris 
o recursos bàsics 
/ Camperols i 
població rural

1.502,53 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

156,26 Sí

LA GARRIGA

Des. Construcció de centres 
educatius per a la infància i la 
joventut

La Garriga. Societat Civil Mèxic Educació - Forma-
ció / Infants

9.840,68 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Educació - Forma-
ció / Dones

8.189,69 Sí

GAVÀ

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 53.490,08

Eme. Projectes d’emergència no 
especificats

--- Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

15.025,30

GIRONA

Des. Activitats educatives per a 
joves i infants de Nicaragua

Agrupament Escolta Sant 
Narcís

Hondures Educació - Forma-
ció / Joves

927,36

Des. Desenvolupament integral 
de la joventut del municipi 
d’Aguacatán

Setem Catalunya Guatemala Desenvolupament 
cultural / Joves

10.571,80

Des. Projecte “Millor asseguts-9” a 
la comunitat de San Antonio, 
Horqueta

SED - Solidaritat, Educació i 
Desenvolupament

Paraguai Educació - Forma-
ció / Joves

3.005,06

Des. Projecte d’infraestructura viària 
a Bluefields

Alcaldía Municipal de Bluefields Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

17.254,89 Sí
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Des. Projecte de megafonia ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara Oc-
cidental

Construcció 
d’infraestructures / 
Refugiats, desmo-
bilitzats, desplaçats

1.592,68

Des. Projecte de residus sòlids a 
Bluefields

Alcaldía Municipal de Blufields Nicaragua Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

59.301,86 Sí

Des. Projecte de sanejament ambi-
ental a Taquil

Creu Roja de Catalunya Equador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

7.512,65

Des. Projecte integral de desen-
volupament econòmic de la 
comunitat rural de Sare Colly 
Salle,Casamance

GRAMC Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

16.167,23

Des. Projecte nens del carrer de 
Bluefields

Girona Solidària Nicaragua Educació - Forma-
ció / Infants del 
carrer

13.186,99

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.202,02 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

11.058,62 Sí

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara Oc-
cidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

13.522,77

Eme. Projecte d’ajut humanitari a 
Chinandega

Movimiento Comunal  Munici-
pal de Chinandega

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Altres col·lectius 
especials

6.010,12 Sí

Eme. Projecte d’assistència primària 
damnificats del terratrèmol a 
Gujarat

Fundació Vicenç Ferrer Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

9.015,18

GIRONELLA

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

LA GRANADA

Des. Millora de les instal·lacions 
quirúrgiques de la fundació 
de supervivents de cremades 
amb àcid

Acid Survivors Foundation Bangladesh Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Dones

2.400,06 Sí

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 2.142,15

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

GRANOLLERS

Des. Agricultura sostenible a Cuba: 
desenvolupament i producció 
de biopreparats

Entrepobles Cuba Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

2.404,05 Sí

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
per a la població damnificada 
pel Mitch a El Progreso

Fundació Pau i Solidaritat Hondures Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

6.003,96 Sí

Des. Centre de formació per a joves 
a Arbyl

ACP - Associació Catalana per 
la Pau

Kurdistan 
Iraquià

Educació - Forma-
ció / Joves

2.404,05 Sí
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Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

4.808,10 Sí

Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

2.411,41 Sí

Des. Educació bàsica per a nenes 
i dones de 3 províncies de 
l’Afganistan

RAWA - Revolutionary Associa-
tion of Women of Afganistan

Afganistan Educació - Forma-
ció / Dones

3.005,06 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.202,02 Sí

Des. Solidaritat amb el Movimento 
Nacional de Meninos e Meni-
nas da Rua de Brasil

Federació Catalana de l’Esplai Brasil Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Infants

2.404,05 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Educació - Forma-
ció / Dones

3.005,06 Sí

Eme. Sembra de 496 manzanas 
de iuca

Alcaldía Municipal de Puerto 
Cabezas-Bilwi

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Camperols i pob-
lació rural

3.003,14 Sí

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

30,05 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
Palestina

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Palestina Sanitat / Població 
general

60,10 Sí

L’HOSPITALET

Des. 1a Fase del projecte de soli-
daritat amb Fahs-Bni, Makada 
- Tànger

Associació Wafae de Llengua i 
Cultura Àrab

Marroc Desenvolupament 
cultural / Joves

2.103,54

Des. Ampliació d’un projecte sani-
tari a San José las Flores

Fundació Josep Comaposada El Salvador Sanitat / Població 
general

6.010,12

Des. Atenció Sanitària a presons, 
unitats mòbils i CS a Gonfre-
ville, a Costa d’Ivori

Fundació Akwaba Costa d’Ivori Sanitat / Altres 
col·lectius especials

12.020,24

Des. Caravana Solidària al Senegal 
2001

Col·lectiu per la Igualtat en la 
Solidaritat

Senegal Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

2.404,05

Des. Centre sanitari a N’Gattakro, 
Bouaké

Fundació Akwaba Costa d’Ivori Sanitat / Població 
general

15.025,30

Des. Construcció de dues aules 
taller al Col·legi Públic Mario 
Aguirre Tapia de San Ignacio 
de Velasco, a Bolívia

UPC - Centre de Cooperació al 
Desenvolupament

Bolívia Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

3.606,07

Des. Construcció de la Casa de la 
Mujer a Ochomoco, Belén, 
Departament de Rivas

Grup de dones de Can Serra 
- L’Hospitalet

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Dones

2.404,05

Des. Construcció de quatre 
escoles per a intocables al 
districte d’Anantapur, a l’estat 
d’Andrha Pradesh

Fundació Vicenç Ferrer Índia Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

6.010,12
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Des. Conveni de Col·laboració 
amb la Fundación Rigoberta 
Menchú Tum

Entrepobles Guatemala Promoció dels 
DDHH i la de-
mocràcia / Grups 
indígenes

12.020,24

Des. Creació d’una xarxa de salut 
per a la població camperola 
de la Parroquia de San Gaspar 
de Taulabé

Parròquia de Sant Benet de 
l’Hospitalet

Hondures Sanitat / Camper-
ols i població rural

4.808,10

Des. Dotació de cadires de rodes 
per a l’Hospital Regional de 
Copiapó i l’Hospital Provincial 
de Vallenar - III Región

Fundación Chile 21 Xile Equipaments, estris 
o recursos bàsics 
/ Altres col·lectius 
especials

3.005,06

Des. Dotació de material sanitari 
a l’Escuela Especial para 
limitados  físico-motores “Soli-
daridad con Panamá” Esther 
Lao Ochoa

UGT Cuba Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Discapacitats

2.704,55

Des. Educació en les noves 
tecnologies a les escoles 
d’orfes afganesos dirigides a 
Rawalpindi, Pakistan

Fundació Akwaba Pakistan Educació - Forma-
ció / Joves

6.010,12

Des. Equipament informàtic per 
l’àrea de renda i tributació 
del municipi de Talavera de 
la Reina

Municipalidad Distrital de 
Talavera de la Reina (Perú)

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

5.889,92 Sí

Des. Formació de recursos humans 
i equipament de l’àrea 
quirúrgica de l’Hospital Simao-
Mendes de Guinea-Bissau

Metges Solidaris de Catalunya Guinea-Bis-
sau

Educació - Forma-
ció / Col·lectius 
tècnics o profes-
sionals

7.512,65

Des. Formació per al coneixement i 
la prevenció del VIH/SIDA per 
a joves de Guinea Equatorial

AEJGE - Associació d’Estudiants 
i Joves de Guinea Equatorial

Guinea 
Equatorial

Sanitat / Joves 3.906,58

Des. II Fase del Pla Integral de Co-
operació per l’educació física 
i l’esport a les Comunitats 
de Segundo Montes i Nueva 
Esperanza

Associació Esportiva Esport 
a Punt

El Salvador Educació - Forma-
ció / Joves

6.010,12

Des. II Fase del projecte de suport 
a la formació professional de 
joves a Gaza

Cooperacció Palestina Educació - Forma-
ció / Joves

7.813,16

Des. Impuls del procés nacional de 
pau i reconciliació a Chiapas

SERAPAZ - Servicios y Asesoría 
para la Paz, A.C.

Mèxic Promoció dels 
DDHH i la de-
mocràcia / Grups 
indígenes

11.419,23 Sí

Des. L’Índia de Vicenç Ferrer Fundació Vicenç Ferrer Índia --- / Població 
general

1.526,57

Des. Lluita contra la fibrosi quística 
a Cuba

Associació Catalana de Fibrosi 
Quística

Cuba Sanitat / Població 
general

9.015,18

Des. Millora de les condicions 
mediambientals i socio-
econòmiques de la zona Beni 
Zalten

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Tunísia Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

13.222,27 Sí

Des. Pla integral de suport als joves 
del barri de San Judas de 
Managua

JISH - Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat de l’Hospitalet

Nicaragua Desenvolupament 
social / Joves

12.020,24

Des. Pla integral per al desenvo-
lupament de la joventut al bar-
ri de San Judas de Managua

JISH - Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat de l’Hospitalet

Nicaragua Desenvolupament 
social / Joves

26.444,53 Sí

Des. Programa d’activitats de 
l’agrupació de familiars de 
detinguts-desapareguts i 
manteniment de la Casa de la 
Memoria Sola Sierra

ASOPXI - Associació de Suport 
a les Organitzacions Populars 
Xilenes

Xile Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Població 
general

2.103,54
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Des. Programa d’estandardització 
i formació en primers auxilis 
a Turquia

Creu Roja de Catalunya Turquia Sanitat / Col·lectius 
tècnics o profes-
sionals

3.005,06

Des. Programa de vigilància social a 
favor del dret i protecció de la 
salut a quatre empreses multi-
nacionals espanyoles al Perú

Fundació Pau i Solidaritat Perú Promoció soci-
olaboral / Obrers

13.823,28

Des. Projecte “Apoya mi Edu-
cación” a l’assentament de 
Villa Vallarta, del districte VI de 
Managua

Casa de Nicaragua a 
l’Hospitalet

Nicaragua Educació - Forma-
ció / Infants

6.611,13

Des. Projecte de cooperació amb 
Holguín. Reconstrucció de 
cobertes

Defensem Cuba de l’Hospitalet Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

11.419,23

Des. Projecte de cooperació amb la 
Universitat de les Madres de 
la Plaza de Mayo. Equipament 
informàtic per a l’educació a 
distància

Diverses entitats (Defensem 
Cuba, Casa de Nicaragua, 
Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala, Akwaba, 
Col·lectiu Chichigua, CC.OO.)

Argentina Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

3.005,06

Des. Projecte de desenvolupament 
comunitari a la regió nord 
d’Haití

Creu Roja de Catalunya Haití Desenvolupament 
social / Població 
general

9.015,18

Des. Projecte de solidaritat amb 
el Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua 
de Brasil

Movibaix, Moviment educatiu 
en el temps lliure infantil

Brasil Suport organitzatiu 
/ Infants del carrer

15.025,30

Des. Promoció de la integració 
social, cultural i econòmica de 
la dona d’Al-Hoceima

Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya

Marroc Desenvolupament 
social / Dones

6.010,12

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.803,04 Sí

Des. Reconstrucció d’una residència 
d’orfes a Santiago de Cuba

Fundació Olof Palme Cuba Rehabilitació infrae-
structures / Infants

2.404,05

Des. Reconstrucció de l’Escuela 
Primaria Mario Muñoz i del 
Círculo Infantil Los Proletarios

Poder Popular de Centro 
Habana

Cuba Rehabilitació infrae-
structures / Infants

12.020,24

Des. Reconstrucció de les cases 
afectades pel terratrèmol de 
Masaya

Comissió de Cultura de Can 
Serra - L’Hospitalet

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

9.015,18

Des. Reforma i equipament del 
Centre Sanitari de Beni Ahmed

Asociación Cultural Dar El 
Farah

Marroc Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

3.906,58

Des. Suport a la cooperativa 
femenina de Mesdakia

SODEPAU Marroc Desenvolupament 
productiu / Dones

6.010,12

Des. Suport a la creació de l’oficina 
tècnica de comunicació de la 
Confederació Democràtica del 
Treball -CDT- del Marroc

Fundació Josep Comaposada Marroc Suport organitzatiu 
/ Obrers

10.818,22

Des. Suport al desenvolupament de 
l’OT de cooperació de la CTC 
a Cuba

Fundació Pau i Solidaritat Cuba Suport organitzatiu 
/ Obrers

10.517,71

Des. Tallers artístics de capacitació 
per a les dones animadores de 
la Wilaia de Dakhla, als campa-
ments de refugiats sahrauís

Pallassos sense Fronteres Sàhara Oc-
cidental

Educació - Forma-
ció / Dones

1.502,53

Des. Tallers de formació agrícola i 
de capacitació sobre els Acords 
de Pau, a la Comunidad de 
Samaria, Puerto Barrios

Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

Guatemala Educació - Forma-
ció / Camperols i 
població rural

9.015,18

Des. Viure i conviure: Adolescència i 
SIDA a Romania

Fundació Salut i Comunitat Romania Sanitat / Joves 3.005,06
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Eme. Ajudem els refugiats afganesos 
del Pakistan

Acció Solidària - Igman Pakistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

9.015,18

Eme. Ajut d’emergència als camps 
de refugiats afganesos assistits 
per RAWA, a l’Afganistan i el 
Pakistan

Fundació Akwaba Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

7.392,45

Eme. Ajut per cobrir l’emergència 
a 2 municipis: dotació 
d’aliments i aigua potable

ASPAD - Asociación Salva-
doreña para el Desarrollo Local 
y la Democracia

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Campanya d’emergència al 
Perú

Creu Roja de Catalunya Perú Ajuda 
d’emergència / 
Població general

9.015,18

Eme. El Salvador: Crida d’ajut Creu Roja de Catalunya El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

9.015,18

Eme. Fam a Nicaragua. Projecte 
d’Emergència

Associació Catalana d’Amistat 
amb Nicaragua / Casa de 
Nicaragua

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Població general

7.212,15

Eme. Projecte d’atenció primària als 
damnificats pel terratrèmol a 
Gujarat

Fundació Vicenç Ferrer Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

HOSTALRIC

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

IGUALADA

Des. 3a fase de construcció de 
l’Institut de Batxillerat de la 
comunidad Nueva Esperanza

Associació d’Agermanament 
Igualada-Nueva Esperanza

El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Joves

15.205,61 Sí

Des. Centre infantil i juvenil 
Igualada-Travnik

Creu Roja de Catalunya Bòsnia i Her-
cegovina

Desenvolupament 
social / Infants

20.434,41

Des. Enfortiment central sandinista Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

6.611,13

Des. Programa de desenvolupa-
ment de la comunitat de 
Buvakhal

Mans Unides Índia Educació - Forma-
ció / Dones

5.288,91

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Treballem per Masonga SED - Solidaritat, Educació i 
Desenvolupament

Tanzània Sanitat / Dones 6.010,12

Eme. Ajut emergència terratrèmol Associació d’Agermanament 
Igualada-Nueva Esperanza

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02

Eme. Projecte de seguretat 
alimentària infantil rural a 
Matagalpa

Alcaldía Municipal de Mata-
galpa

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Infants

2.404,05 Sí

JAFRE

Des. Participació en una tasca de 
desenvolupament

--- --- --- / Població 
general

90,15
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LA JONQUERA

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

LES

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

120,20 Sí

LA LLAGOSTA

Des. Ajuda al campament de 
refugiats sahrauís a Tindouf, 
Daira de Daora

Front Polisario Sàhara Oc-
cidental

Sanitat / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

11.269,72

Des. Ajuda als refugiats afganesos 
a Pakistan

Creu Roja de Catalunya Pakistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

3.005,06

Des. Construcció d’habitatges a 
l’Índia

Fundació Vicenç Ferrer Índia Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

6.250,53

Des. Construcció d’habitatges a 
Santa Tecla

Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

6.010,12

Des. Meninos da Rua Moviment d’Esplai del Vallès Brasil Educació - Forma-
ció / Infants del 
carrer

1.502,53

LLAGOSTERA

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

LLANÇÀ

Des. Educació infantil en programes 
informals

Mans Unides Brasil Educació - Forma-
ció / Infants

300,51 Sí

LLAVORSÍ

Des. Acció comunitària a Nariño Creu Roja de Catalunya Colòmbia Sanitat / Camper-
ols i població rural

1.161,26 Sí

Des. Agroforesteria sostenible Comitè de Solidaritat amb els 
Pobles del Perú

Perú Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

285,09 Sí
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Des. Construcció d’un pou d’aigua 
a Diakhaly

GRIMM - Grup d’Immigrants 
Baix Montseny

Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

1.507,24 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

LLEIDA

Des. ACULL: Formació d’estudiants 
de Guinea Equatorial (Curs 
2001-2002)

AEJGE - Associació d’Estudiants 
i Joves de Guinea Equatorial

Guinea 
Equatorial

Educació - Forma-
ció / Joves

16.527,83 Sí

Des. Ampliació de serveis de 
l’hospital comunitari de Mo-
mostenango

Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

Guatemala Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

16.567,02

Des. Arranjament de la Casa de 
Cultura de la ciutat de Lérida

Ayuntamiento de Lérida 
(Colòmbia)

Colòmbia Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

6.010,12

Des. Campanya un infant, un llapis, 
una llibreta, Santiago de Cuba

Plataforma Lleidatana contra 
el bloqueig a Cuba i la Llei 
Helms-Burton

Cuba Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Infants

1.622,73

Des. Completar la compra de la 
camioneta comunitària  doble 
cabina, doble tracció

Comitès Oscar Romero Nicaragua Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

2.103,54

Des. Construcció d’un centre 
d’acollida i orientació per a 
infants del carrer i d’activitats 
de desenvolupament - segona 
fase

Federació d’Associacions de 
Veïns de Lleida

Tanzània Construcció 
d’infraestructures / 
Infants del carrer

30.050,61

Des. Construcció d’un parc infantil 
a l’àrea enjardinada de la casa 
de la cultura

Ayuntamiento de Lérida 
(Colòmbia)

Colòmbia Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06

Des. Construcció d’una infraestruc-
tura educativa bàsica a San 
José las Flores, Chalatenango

Fundació Josep Comaposada El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

32.408,47

Des. Construcció de l’escola de 
Santa Mónica a la ciutat 
d’Arusha

Fundació Lleida Solidària Tanzània Educació - Forma-
ció / Infants

11.719,74 Sí

Des. Conveni COI TUJUCA Diversos 
països

Educació - For-
mació / Població 
general

43.944,82

Des. Conveni per a la realització 
d’activitats amb els temporers 
que viatgen a l’estiu de Lérida

Unió de Pagesos de Catalunya Colòmbia Educació - For-
mació / Població 
general

18.030,36

Des. Cooperació tècnica Oficina de l’agermanament 
Lleida - Lérida

Colòmbia Educació - For-
mació / Població 
general

1.803,29

Des. Desenvolupament de l’APS a 
Riberalta. Fase II: Millora de la 
cobertura i la qualitat

Medicus Mundi Bolívia Sanitat / Població 
general

49.535,42

Des. Despeses de compensació 
temporers que no van poder 
viatjar a Lleida

Unió de Pagesos de Catalunya Colòmbia Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

751,27
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Des. Dotació d’aigua potable a 8 
comunitats de Gurage

Intermón-Oxfam Etiòpia Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

64.729,00

Des. Electrificació de la comunitat 
Rubén Darío a Nueva Guinea

Ajuda en Acció Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

66.111,33

Des. Habilitació de l’escola per 
a infants deficients “Scoala 
Speciala nr. 3”

Acció Solidària - Igman Romania Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Infants

27.045,54

Des. Manteniment constructiu 
escola primària “Mariana 
Grajales” del municipi “ 10 
d’Octubre” de l’Havana

Amics de Cuba de Lleida Cuba Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

29.750,10

Des. Manteniment de l’oficina de 
l’agermanament de Lleida a 
Lérida

Oficina de l’agermanament 
Lleida - Lérida

Colòmbia Suport organitzatiu 
/ Població general

3.305,57

Des. Manutenció mecànics Plataforma Lleidatana contra 
el bloqueig a Cuba i la Llei 
Helms-Burton

Cuba Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

492,50

Des. Model d’atenció i  desenvo-
lupament institucional davant 
la discriminació de gènere i la 
violència intrafamiliar

Juristes sense Fronteres Perú Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Dones

18.090,46

Des. Pagament de les despeses 
de col·laboració amb el Sr. 
Alirio Arroyave, representant 
de l’Assemblea del municipi 
de Tarso

Universitat de Lleida - Centre 
de Cooperació Internacional

Colòmbia Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Població 
general

300,51

Des. Prevenció de l’embaràs en 
adolescents

Evolucionar, LTDA. Colòmbia Educació - Forma-
ció / Dones

3.606,07

Des. Prevenció i suport a nens 
i nenes joves del carrer de 
metro, Manila

Mans Unides Filipines Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

51.086,03

Des. Programa de promoció dels 
drets humans laborals a 
Nicaragua

Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Obrers

37.881,79

Des. Programa de protecció tem-
poral dels defensors dels drets 
humans en perill

Amnistia Internacional Colòmbia Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Població 
general

2.884,86

Des. Programa de retorn de ref-
ugiats. Construcció de l’edifici 
d’habitatges a Sarajevo

Fundació Lleida Solidària Bòsnia i Her-
cegovina

Construcció 
d’infraestructures / 
Refugiats, desmo-
bilitzats, desplaçats

66.111,33

Des. Projecte d’organització i 
salut amb enfocament de 
gènere al departament de 
Huehuetango.

Acció Solidària - Igman Guatemala Sanitat / Dones 18.030,36

Des. Projecte de desenvolupament 
agrícola al Txad

Banc de Recursos Txad Desenvolupament 
municipalista / 
Camperols i pob-
lació rural

30.050,61

Des. Promoció de salut en zones 
rurals

Lleida Solidària - MPDL Hondures Sanitat / Camper-
ols i població rural

27.628,53

Des. Que corra el agua SED - Solidaritat, Educació i 
Desenvolupament

Paraguai Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

1.202,02

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.803,04 Sí



Tipus  Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

280 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

Des. Ràdio comunitària Corposoler Colòmbia Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

12.621,25

Des. Rehabilitació i posada en 
marxa del centre sociocultural 
infantil juvenil “Surtidor de 
Sueños” al barri de Punta 
Gorda. Santiago de Cuba

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Cuba Rehabilitació infrae-
structures / Infants

50.485,02

Des. Reparació de l’escola “Alfredo 
Maria Aguayo” del municipi 
“10 d’Octubre” de la ciutat de 
l’ Havana

Amics de Cuba de Lleida Cuba Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

36.060,73

Des. Seguiment agermanament Oficina de l’agermanament 
Lleida - Lérida

Colòmbia Suport organitzatiu 
/ Població general

6.145,40

Des. Sous del personal de la Casa 
de la Cultura de Lérida

Oficina de l’agermanament 
Lleida - Lérida

Colòmbia Suport organitzatiu 
/ Població general

5.159,80

Des. Subvenció pagament mestres 
amb contracte temporal de la 
plantilla municipal de la ciutat 
de Lérida

Ayuntamiento de Lérida 
(Colòmbia)

Colòmbia Educació - Forma-
ció / Col·lectius 
tècnics o profes-
sionals

22.374,36

Des. Supervivientes de la calle y del 
relleno

Pallassos sense Fronteres Guatemala Promoció dels 
DDHH i la democ-
ràcia / Infants

6.010,12

Eme. Ajut d’emergència per als ref-
ugiats afganesos al Pakistan

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

12.020,24

Eme. Ajut humanitari i d’emergència 
per a El Salvador

Lleida Solidària - MPDL El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

Eme. Compra d’electrobombes 
domèstiques a Cuba, ajut 
humanitari huracà Michelle

Amics de Cuba de Lleida Cuba Ajuda 
d’emergència / 
Població general

4.808,10

Eme. Suport a la intervenció 
d’urgència  i ajut humanitari 
a l’Índia

Intermón-Oxfam Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

Eme. VII Caravana Catalana per  la 
Pau al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara Oc-
cidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

27.742,72

Eme. VIII Caravana Catalana per la 
Pau al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara Oc-
cidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

36.060,73

LLIÇÀ D’AMUNT

Des. Agricultura sostenible a Cuba: 
desenvolupament i producció 
de biopreparats

Entrepobles Cuba Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

15.480,12 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Projectes d’emergència no 
especificats

--- --- Ajuda 
d’emergència / 
Població general

4.954,29

LLIÇÀ DE VALL

Des. Educació bàsica per a nenes 
i dones de tres províncies de 
l’Afganistan

RAWA - Revolutionary Associa-
tion of Women of Afganistan

Afganistan Educació - Forma-
ció / Dones

6.010,12 Sí
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Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Reinserció social Jaboato dos 
Guarapes

Intermón-Oxfam Brasil Suport organitzatiu 
/ Infants del carrer

5.424,13

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara Oc-
cidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

367,21

LLIMIANA

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí

LLORET DE MAR

Des. Construcció d’un centre de 
rehabilitació a Garladinne-
Anantapur

Fundació Vicenç Ferrer Índia Construcció 
d’infraestructures / 
Discapacitats

3.005,06

Des. Construcció d’un escola de 
sordmuts d’Eséka

Agermanament sense Fronteres Camerun Educació - Forma-
ció / Infants

3.005,06

Des. Construcció d’un pou d’aigua 
a Diakhaly

GRIMM - Grup d’Immigrants 
Baix Montseny

Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

2.103,54 Sí

Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

901,52 Sí

Des. Diversos projectes Poder Popular de Ciudad 
Habana - Secretaría General 
Adjunta a Presidencia

Cuba --- / --- 6.010,12

Des. Projecte de construcció de 
sales polivalents a Tulpetlac

Acció per a un Futur Millor Mèxic Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

4.808,10

Des. Projecte Mi Casa Mi Casa Bolívia Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Infants del carrer

3.005,06

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

--- Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

LES LLOSSES

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí
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Des. Suport organitzatiu a les 
cooperatives i associacions de 
dones de les comunitats rurals

Intermón-Oxfam Mauritània Desenvolupament 
rural / Dones

210,35 Sí

LLUÇÀ

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

MAIÀ DE MONTCAL

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí

MALGRAT DE MAR

Des. Construcció d’un hospital a 
Tindivanan

Mans Unides Índia Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06

Des. Mercat Municipal i Estació 
d’autobusos a Cárdenas

Alcaldía Municipal de Cárdenas Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

23.138,97 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Reconstrucció i equipament 
de la Casa de la Mujer de 
Cárdenas

Casa de la Mujer de Cárdenas Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Dones

6.941,69 Sí

Des. Recuperació i reinserció de 
l’organització de dones Mamá 
Maquín

Organización de Mujeres Gua-
temaltecas Mamá Maquín

Guatemala Suport organitzatiu 
/ Dones

3.801,34 Sí

Des. Suport al centre de drets 
humans Fray Bartolomé de 
las Casas

Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas 
A.C.

Mèxic Promoció dels 
DDHH i la de-
mocràcia / Grups 
indígenes

3.606,07 Sí

Eme. Ajuda d’emergència a refugiats 
afganesos

HAWCA Pakistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

1.202,02

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

2.404,05 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència / Ref-
ugiats, desmobilit-
zats, desplaçats

3.005,06 Sí

MANLLEU

Des. Agermanament dels pobles 
d’Osona Nord amb la regió 
de Nador

Jameiat Essalam - Associació 
d’Osona per la Pau

Marroc Desenvolupament 
cultural / Població 
general

3.046,50 Sí

Des. Ajut al nord de Togo Agrupament Escolta Arrels 
La Salle

Togo Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

601,01

Des. Construcció d’allotjaments i 
dormitoris

MST - Movimiento dos Traval-
hadores Rurais Sem Terra

Brasil Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

1.803,04
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Des. Construcció d’un hospital per 
a leprosos al poble de Konart

Fundació Daniel Shah i Núria 
Toneu

Índia Construcció 
d’infraestructures 
/ Altres col·lectius 
especials

7.531,31 Sí

Des. Potenciació de l’acció social de 
la prelatura d’Ayaviri

Associació d’Amics del Bisbe 
Joan Godayol

Perú Desenvolupament 
productiu / Camp-
erols i població 
rural

601,01 Sí

Des. Quota Fons Català de Coop-
eració

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Reconstrucció d’escoles orfes 
Calcuta Sirena Primary School

Fundació Daniel Shah i Núria 
Toneu

Índia Rehabilitació infrae-
structures / Infants

1.202,02

Eme. Ajut d’emergència: Cen-
treamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

4.808,10 Sí

MANRESA

Des. Ahadi, Institut Internacional 
de Formació i Ensenyament a 
Distància

Inshuti-Amics dels Pobles de 
Ruanda, Burundi i el Congo

Tanzània Educació - 
Formació / Joves

3.606,07 Sí

Des. Atenció a joves en risc Setem Catalunya Nicaragua Educació - 
Formació / Joves

14.628,63

Des. Atenció mèdica a comunitats 
Záparas

Creu Roja de Catalunya Equador Sanitat / Grups 
indígenes

7.512,65

Des. Beques per a estudiants als 
països del Sud

Justícia i Pau Diversos 
països

Educació - 
Formació / Joves

5.898,18

Des. Beques per a secundària a 
Ruanda

Inshuti-Amics dels Pobles de 
Ruanda, Burundi i el Congo

Ruanda Educació 
- Formació / 
Població general

2.704,55

Des. Beques universitàries per a 
promotors socials

Setem Catalunya Nicaragua Educació - 
Formació / Joves

3.837,76

Des. Casal de la joventut per als 
nens de Tànger

Casal d’Infants del Raval Marroc Desenvolupament 
social / Joves

2.404,05 Sí

Des. Centre d’acolliment i nutrició Justícia i Pau Moçambic Sanitat / Dones 5.481,23

Des. Construcció d’un hospital a 
Tindivanam

Mans Unides Índia Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

6.010,12

Des. Escola de Música Gerardo 
Barreto

Ateneu La Seca Nicaragua Desenvolupament 
cultural / Infants

8.561,87

Des. Formació universitària a 
distància

Inshuti-Amics dels Pobles de 
Ruanda, Burundi i el Congo

Tanzània Educació - 
Formació / Joves

6.761,39

Des. Pavelló a l’hospital de Nkoteng Associació d’Amics de la Unesco 
- Manresa

Camerun Sanitat / Població 
general

9.754,43

Des. Projecte mediambiental a 
Bambylor

Associació d’Amics de la Unesco 
- Manresa

Senegal Protecció del medi 
ambient / Població 
general

12.194,54

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.202,02 Sí

Des. Reforestació i conservació de la 
muntanya de Tao-Yakning

Fundació Rokpa Tibet/Xina Protecció del medi 
ambient / Població 
general

8.937,05

Eme. Ajuda d’emergència a 
Afganistan

ACNUR Afganistan Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53

Eme. Projecte de seguretat 
alimentària infantil rural a 
Matagalpa

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Infants

1.502,53 Sí
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Eme. Terratrèmol a El Salvador Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06

Eme. Terratrèmol a l’Índia Fundació Vicenç Ferrer Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

MARTORELL

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 35.176,06

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Projectes d’emergència no 
especificats

--- --- Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

LES MASIES DE VOLTREGÀ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

EL MASNOU

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

LA MASÓ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Rehabilitació de sostres en 
habitatges del centre històric 
de Banes

Poder Popular de Banes Cuba Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

688,10 Sí

MASQUEFA

Des. Centre de salut primària Sainte 
Martine a Sakassou

ASF - Arquitectes sense 
Fronteres

Costa d’Ivori Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

1.977,89 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

MASSANES

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Reconstrucció de l’hospital de 
pneumologia Raoul Follerau-
Comunitat de Sant Egidi

Associació Cultura i Solidaritat 
Popular - Comunitat de Sant 
Egidi

Guinea-
Bissau

Sanitat / Població 
general

300,51 Sí

MATADEPERA

Des. Excavació del pou a Ndiossy Associació Catalana de 
Residents Senegalesos al Vallès 
Occidental

Senegal Sanitat / Població 
general

1.188,46 Sí
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Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

10.173,52 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

MATARÓ

Des. Àrea de Municipalisme 2001 Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Diversos 
països

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

9.015,18 Sí

Des. Consolidació d’organitzacions 
socials de dones dels districtes 
d’El Agustino i Santa Anita

Intermón-Oxfam Perú Educació - 
Formació / Dones

6.611,13 Sí

Des. Construcció de 28 habitatges 
rurals al municipi de 
Meanguera

Fundació Josep Comaposada El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

7.921,91 Sí

Des. Construcció de la pista 
poliesportiva Notre-Dame 
d’Afrique

Associació d’Amics de l’Escola 
Pia al Senegal

Senegal Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

8.033,48 Sí

Des. Cultura-Escombraries-
Ciutadania

Intendencia Municipal de 
Montevideo / Instituto de 
Educación Popular El Abrojo

Uruguai Desenvolupament 
municipalista / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

6.611,13 Sí

Des. Educació sanitària i ambiental 
en llars vulnerables

Creu Roja de Catalunya República 
Dominicana

Sanitat / Població 
general

8.145,05 Sí

Des. Equipament de la clínica de la 
dona Sara Caporale

Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Obrers

5.467,23 Sí

Des. Formació i sensibilització 
entorn de la realitat dels nens 
del carrer

Educació sense Fronteres - ESF República 
Dominicana

Educació - 
Formació / Infants

6.959,72 Sí

Des. Habitatges per a desmobilitzats 
de guerra-3a fase

Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Autoritats locals

29.048,93 Sí

Des. La Selva de Mataró 2001-2005 Grup Tercer Món - Mataró Mèxic Desenvolupament 
social / Camperols 
i població rural

50.266,52 Sí

Des. Mano a Mano: promoció dels 
valors cívics, empadronament i 
promoció del vot conscient de 
les dones

Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 
Dones

13.444,97 Sí

Des. Potenciació de l’acció social de 
la prelatura d’Ayaviri

Associació d’Amics del Bisbe 
Joan Godayol

Perú Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

36.486,38 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.803,04 Sí

Des. Saabu Nyima: edificació d’un 
dispensari per al poble de Sabi

Asociación Sabusire Gàmbia Sanitat / Població 
general

3.235,70 Sí
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Des. Sostenibilitat institucional de 
l’Escuela Mayor de Gestión 
Municipal

Escuela Mayor de Gestión 
Municipal

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

9.015,18 Sí

Des. Suport a grups locals per a 
la millora de la producció 
hortícola i ramadera al 
departament d’Oussouye

Planeta - Asociación de 
Súbditos Senegales

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

18.030,36 Sí

Des. Tamassint: promoció de 
l’agricultura sostenible i 
desenvolupament rural a la 
Plana Izoughar

Federació d’Associacions de 
Veïns de Mataró

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

42.070,85 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

12.020,24 Sí

Eme. Aportació econòmica d’ajut 
humanitari a l’Índia

Creu Roja de Catalunya Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

12.020,24

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

HAWCA Afganistan Educació - 
Formació / Dones

12.020,24 Sí

MEDIONA

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Titulació de comunitats 
indígenes a l’Amazònia 
Boliviana

Tercera Edat pel Tercer Món Bolívia Desenvolupament 
rural / Grups 
indígenes

7.061,89 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

MOIÀ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Eme. Reconstrucció d’habitatges de 
44 famílies damnificades del 
projecte habitacional María 
Auxiliadora

Alcaldía Municipal de San 
Salvador

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

5.409,11 Sí

EL MOLAR

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

MOLINS DE REI

Des. Beques salari per a nens i 
nenes de la conca alta del riu 
Samalá

Rubí Solidari Guatemala Educació - 
Formació / Infants

1.202,02

Des. Construcció d’un habitatge a 
la comunitat Segundo Montes

Fundación Segundo y Santiago 
Montes

El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

3.715,97

Des. Construcció de 500 latrines 
sanitàries a l’àrea d’influència 
del centre de salut Maria Gay

Desarrollo 2000 en Àfrica Guinea 
Equatorial

Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

6.611,13
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Des. Construcció i ampliació de 
l’escola primària pública 
Groupe al poblat de Savi

Escoltes Catalans Benín Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

6.310,63

Des. Instal·lació d’un sistema 
d’aigua potable per al 
municipi de Chahal

Fundación INCIDE - Iniciativa 
Civil para la Democracia

Guatemala Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

3.606,07 Sí

Des. Projecte d’alfabetització i 
cultura d’educació bilingüe a 
Santa María

Rubí Solidari Guatemala Educació - 
Formació / Infants

4.056,83

Des. Projecte d’escoles batey del 
municipi de Majagua

Ajut al Poble Cubà - La Habana Cuba Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

6.010,12

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

11.308,89 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

601,01

Eme. Dotació d’aigua potable per 
a les víctimes de l’huracà 
Georges

Creu Roja de Catalunya República 
Dominicana

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.606,07

Eme. Projecte d’ajut humanitari a 
Chinandega

Movimiento Comunal  
Municipal de Chinandega

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Altres col·lectius 
especials

6.010,12 Sí

MOLLET DEL VALLÈS

Des. Construcció d’habitatges rurals Fundació Josep Comaposada El Salvador Rehabilitació 
infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

4.019,61

Des. Construcció de centres de 
salut d’atenció primària

Assemblea Cultural d’Amics 
d’Àfrica i GIE Balla Beybe

Senegal Sanitat / Població 
general

1.202,02

Des. Dotació d’un vehicle tot 
terreny per possibilitar i 
dinamitzar la missió Makary 
Blangoua

Mollet 100% Camerun Camerun Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

18.030,36 Sí

Des. Estudiants de medicina 
tibetana

Fundació Rokpa Tibet/Xina Desenvolupament 
cultural / Joves

1.803,04

Des. Lots d’aliments per als afectats 
de sequera

CODER-Cinco Pinos Nicaragua Ajuda 
d’emergència 
/ Camperols i 
població rural

3.005,06

Des. Material escolar per als 
estudiants de primària

Associació Cinco Pinos Nicaragua Rehabilitació 
infraestructures / 
Infants

3.606,07

Des. Millora d’una escola 
d’educació especial

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Rehabilitació 
infraestructures / 
Infants

6.010,12
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Des. Millora del sistema sanitari 
d’emergència del sud de 
Kosovo

Creu Roja de Catalunya Kosovo Sanitat / Població 
general

5.709,61

Des. Millora i ampliació de la 
xarxa d’aigua del nucli urbà i 
suburbà

CODER-Cinco Pinos Nicaragua Rehabilitació 
infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

18.030,36

Des. Millores del sistema de salut 
d’atenció primària

Fundació Internacional de 
Solidaritat Companyia de Maria 
- Lestonnac

Perú Sanitat / Població 
general

3.005,06

Des. Per a un entorn de 
reconciliació entre mestres 
spkescos i bosnians

Mestres per Bòsnia Bòsnia i 
Hercegovina

Desenvolupament 
social / Col·lectius 
tècnics o 
professionals

3.005,06

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

3.005,06 Sí

Eme. VI Caravana Catalana per la 
pau al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

3.005,06

MONISTROL DE CALDERS

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

MONT-RAS

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 180,30

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Suport a la capacitació 
de grups de dones per al 
desenvolupament d’activitats 
artesanals a Andhari

Intermón-Oxfam Índia Desenvolupament 
productiu / Dones

540,91 Sí

MONT-ROIG DEL CAMP

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

MONTBRIÓ DEL CAMP

Des. Desenvolupament del 
lideratge a la comunitat 
aimara de Machaqa per a la 
participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

2.854,81 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí
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MONTCADA I REIXAC

Des. Pilotes de futbol per a El 
Salvador

--- El Salvador Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Infants

409,50

Des. Projecte de reconstrucció 
de la casa de la cultura de 
Nahulingo

Tazumal El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

16.527,83

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Recepció i transport de 
material de solidaritat per a 
Cuba (Brigada Cubana)

Comitè de Solidaritat amb 
Amèrica Central del Prat de 
Llobregat

Cuba Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

3.005,06 Sí

Des. Suport a malalts de SIDA a 
l’Àfrica

Metges sense Fronteres Diversos 
països

Sanitat / Població 
general

1.502,53

Des. Unitat mòbil d’urgències i 
primers auxilis per Palestina

ACP - Associació Catalana per 
la Pau

Palestina Sanitat / Població 
general

3.840,47 Sí

Eme. Ajut a l’àrea afectada pel 
terratrèmol de Gujarat

Fundació Vicenç Ferrer Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

16.527,83

Eme. Aportació per als damnificats 
del terratrèmol d’El Salvador

Tazumal El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. VIII Caravana Catalana per la 
Pau al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

4.507,59

MONTELLÀ I MARTINET

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

90,15 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

90,15 Sí

MONTFERRI

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

30,05 Sí

MONTGAT

Des. Millora de les condicions 
mediambientals i 
socioeconòmiques de la zona 
Beni Zalten

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Tunísia Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

3.005,06 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí
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MONTMELÓ

Des. Campanya d’ajut a Bòsnia 
i Hercegovina en material 
escolar

--- Bòsnia i 
Hercegovina

Educació - 
Formació / Infants

2.319,91

Des. Colònies “Meninos Brasil” --- Brasil Desenvolupament 
cultural / Infants

1.105,86

Des. Compra de material tècnic per 
a bombers

--- Nicaragua Desenvolupament 
social / Altres 
col·lectius 
especials

1.089,18

Des. Construcció de dues aules 
amb latrines

--- Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

2.770,37

Des. Construcció d’habitatges --- El Salvador Rehabilitació 
infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

4.567,69

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 2.954,58

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Tractor per a la comunitat 
rural de Sare Coly Salle

GRAMC Senegal Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

6.611,13 Sí

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 16.070,43

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04 Sí

Eme. Projectes d’emergència no 
especificats

--- Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

MÓRA LA NOVA

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

EL MORELL

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

NALEC

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí

NAVARCLES

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Reconstrucció d’una escola a 
El Salvador

--- El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

1.202,02
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NAVATA

Des. Projectes d’educació 
Centreamèrica - 2001

Monitors Cooperants d’Olot Nicaragua Educació - 
Formació / Joves

300,51 Sí

OLESA DE BONESVALLS

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

OLOT

Des. Centre maternoinfantil a 
l’Equador

Creu Roja de Catalunya Equador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

2.857,21

Des. Construcció d’un centre de 
salut a Mauritània

Jamakafo - Olot Mauritània Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

7.212,15

Des. Cooperativa de pesca a 
Guatemala

Monitors Cooperants d’Olot Guatemala Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

2.824,76

Des. Instal·lació emissora ràdio 
RASD

Garrotxa Solidària Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

510,31

Des. Material escolar a Gàmbia Consell de Cooperació d’Olot Gàmbia Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Infants

2.092,66

Des. Material sanitari a Cuba Consell de Cooperació d’Olot Cuba Sanitat / Població 
general

9.015,18

Des. Millora del funcionament del 
centre de salut de Gambissara

GRIMM - Grup d’immigrants 
Baix Montseny

Gàmbia Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

1.803,04 Sí

Des. Projecte de salut: formació en 
plantes medicinals i farmàcia

Garrotxa Solidària Mèxic Sanitat / Població 
general

6.010,12 Sí

Des. Projectes d’educació 
Centreamèrica - 2001

Monitors Cooperants d’Olot Nicaragua Educació - 
Formació / Joves

15.025,30 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Recepció i transport de 
material de solidaritat per a 
Cuba (Brigada Cubana)

Comitè de Solidaritat amb 
Amèrica Central del Prat de 
Llobregat

Cuba Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

1.202,02 Sí

Des. Tècnic juvenil a Nicaragua Monitors Cooperants d’Olot Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

6.010,12

Eme. Ajut d’emergència per a la 
població refugiada

ACNUR Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

3.005,06

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

3.996,73 Sí
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Eme. Projecte d’ajut humanitari a 
Chinandega

Movimiento Comunal  
Municipal de Chinandega

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Altres col·lectius 
especials

1.803,04 Sí

ORÍS

Des. Ajut a leprosos del Tercer Món 
2001

Junta d’Acció contra la Lepra Diversos 
països

Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

72,12

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut terratrèmol d’El Salvador Cooperacció El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01

Eme. Ajut terratrèmol de l’Índia Fundació Vicenç Ferrer Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

120,20

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

HAWCA Afganistan Educació - 
Formació / Dones

601,01 Sí

PALAFOLLS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

PALAFRUGELL

Des. Atenció dels infants d’una 
guarderia

GRAMISS República 
Dominicana

Educació - 
Formació / Infants

2.103,54

Des. Campaments d’estiu per a 
infants

GRAMISS República 
Dominicana

Educació - 
Formació / Infants

901,52

Des. Canalització de l’aigua Unitat Solidària de Palafrugell Guatemala Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06

Des. Canalització de l’aigua Unitat Solidària de Palafrugell Guatemala Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06

Des. Centre de documentació sobre 
infància

COMEXANI Mèxic Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

3.005,06

Des. Construcció d’un hospital Mans Unides Índia Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06

Des. Construcció d’una escola Fundació Vicenç Ferrer Índia Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

6.010,12

Des. Cooperativa de consum bàsic GRAMC Senegal Desenvolupament 
rural / Població 
general

3.005,06

Des. Dones, producció i 
participació, una experiència al 
municipio de Versalles

Diàleg entre Cultures Colòmbia Desenvolupament 
social / Dones

3.005,06 Sí

Des. Escola primària. Llet pels 
infants

Fundació Daniel Shah i Núria 
Toneu

Índia Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Infants

1.803,04

Des. Formació de formadors sobre 
les mines antipersona

Moviment per la Pau Bòsnia i 
Hercegovina

Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

3.005,06 Sí
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Des. Formació de promotors Setem Catalunya Guatemala Desenvolupament 
social / Joves

3.005,06

Des. Formació tècnica de joves AHIMSA Nicaragua Educació - 
Formació / Joves

3.005,06

Des. Millora en la construcció d’un 
embassament

Àfrica Viva Burkina Faso Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

4.808,10

Des. Operacions a nens russos Infants del món Rússia Sanitat / Infants 1.502,53

Des. Projecte d’ajuda a la Fundació 
Humanitària Pablo Jamarillo 
Crespo

BIAIX - Centre per la Pau i el 
Desenvolupament

Equador Sanitat / Població 
general

3.005,06 Sí

Des. Promoció i integració 
sociocultural i econòmica

Cooperacció Marroc Construcció 
d’infraestructures / 
Dones

4.507,59

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Tamassint: promoció de 
l’agricultura sostenible i 
desenvolupament rural a la 
Plana Izoughar

Federació d’Associacions de 
Veïns de Mataró

Marroc Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

3.005,06 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

6.010,12 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

6.010,12

Eme. Projecte d’ajut humanitari a 
Chinandega

Movimiento Comunal  
Municipal de Chinandega

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Altres col·lectius 
especials

3.005,06 Sí

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Des. Articulació de la  
coordinació municipal de 
desenvolupament per a la 
implementació de la Unitat 
Tècnica Municipal de San 
Francisco

Fundación INCIDE - Iniciativa 
Civil para la Democracia

Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

26.444,53 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

PALLEJÀ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04 Sí



Tipus  Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

294 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD

PALOL DE REVARDIT

Des. Campanya contra la fam Mans Unides Diversos 
països

--- / Població 
general

90,15

PALS

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

PARETS DEL VALLÈS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

PERALADA

Des. Finançament 20 mestres rurals ACBN - Associació Catalana de 
Brigadistes a Nicaragua

Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

2.704,55 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

PINEDA DE MAR

Des. Acció comunitària a Nariño Creu Roja de Catalunya Colòmbia Sanitat / 
Camperols i 
població rural

3.927,49 Sí

Des. Construcció d’un hospital Càritas Pineda Índia Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

3.005,06

Des. Construcció i posada en marxa 
d’un consultori mèdic i la 
infermeria de la família

Poder Popular de Ciudad 
Habana - Secretaría General 
Adjunta a Presidencia

Cuba Sanitat / Població 
general

580,10 Sí

Des. Projecte d’educació “Semillita 
del Sol”

Enlace Civil Mèxic Educació - 
Formació / Infants

2.404,05

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Suport i formació d’agricultors 
en explotació agrícola amb 
bous

Mundri Relief and Depelopment 
Association-Kenya

Sudan Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

26.444,53 Sí

Eme. Ajut a El Salvador Càritas Pineda El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. Ajut a l’Índia Creu Roja de Catalunya Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04

LES PLANES D’HOSTOLES

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

LA POBLA DE LILLET

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí
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LA POBLA DE MAFUMET

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

83,53 Sí

LA POBLA DE SEGUR

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

POLINYÀ

Des. Assistència sanitària i salut 
preventiva a les comunitats 
rurals de la Vall del Bajo Aguán

Setem Catalunya Hondures Sanitat / 
Camperols i 
població rural

1.878,16 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Salut comunitària a Guaranda Creu Roja de Catalunya Equador Sanitat / Població 
general

1.878,16 Sí

Des. Tramesa de fàrmacs i material 
sanitari a Nicaragua i El 
Salvador

Fundació Humanitària pel 3r i 
4t Món Doctor Trueta

Nicaragua 
- El Salvador

Sanitat / Població 
general

1.878,16 Sí

Des. Vacunació infantil, formació 
continuada de personal sanitari 
i millora d’infraestructures 
sanitàries

Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació

Sàhara 
Occidental

Sanitat / Infants 1.878,16 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Educació - 
Formació / Dones

1.562,63 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Sembra de 452 manzanas de 
blat de moro

Alcaldía Municipal de Puerto 
Cabezas-Bilwi

Nicaragua Ajuda 
d’emergència 
/ Camperols i 
població rural

1.562,63 Sí

PORQUERES

Des. Construcció instal·lacions 
educatives

--- El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Infants

4.207,08

Des. Desenvolupament del 
lideratge a la comunitat 
aimara de Machaqa per a la 
participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

319,91 Sí

Des. L’escola en una maleta UNICEF Diversos 
països

Educació - 
Formació / Infants

1.202,02

Des. Material quirúrgic hospital Mans Unides Ganha Sanitat / Població 
general

1.803,04

Des. Reconstrucció de les parets 
ensorrades i rehabilitació de 
l’estructura de l’edificació de la 
casa Anden

Associació Catalana d’Amistat 
amb Nicaragua / Casa de 
Nicaragua

Nicaragua Rehabilitació 
infraestructures / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

1.062,42 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí
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PORTBOU

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

EL PRAT DE LLOBREGAT

Des. Alfabetització i cultura del 
projecte lingüístic Santa María

Rubí Solidari Guatemala Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

5.409,11

Des. Aus de corral AEPCFA - Asociación de 
Educación Popular Carlos 
Fonseca Amador-Barcelona

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

4.808,10

Des. Banc de benzina per al centre 
de salut Milton Rocha

GRIC - Grup Recreatiu i Cultural 
de Quart

Nicaragua Sanitat / Població 
general

2.884,86

Des. Beques d’estudis universitaris GRIC - Grup Recreatiu i Cultural 
de Quart

Nicaragua Educació - 
Formació / Joves

2.884,86

Des. Centre de formació per al 
lideratge social i sindical a Villa 
El Salvador, Lima

Fundació Josep Comaposada Perú Promoció 
sociolaboral / 
Obrers

6.010,12

Des. Embarcament de contenidors 
amb materials destinats als 
projectes de cooperació amb 
el municipi de Gibara

Ajuntament del Prat de 
Llobregat

Cuba Suport 
organitzatiu / 
Població general

9.828,27

Des. Enviament d’un contenidor 
amb material per al centre 
escolar de Basilé

Associación Cultural Riebapua Guinea 
Equatorial

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Infants

3.606,07

Des. Formació i visita oficial d’una 
delegació de la Policia de 
Bòsnia a Espanya

IPA - International Police 
Association

Bòsnia i 
Hercegovina

Suport 
organitzatiu / 
Altres col·lectius 
especials

1.202,00

Des. Manteniment de l’escola 
Inmaculada Concepción

Associación Cultural Riebapua Guinea 
Equatorial

Educació - 
Formació / Infants

3.005,06

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.202,02 Sí

Des. Recepció i transport de 
material de solidaritat per a 
Cuba

Comitè de Solidaritat amb 
Amèrica Central del Prat de 
Llobregat

Cuba Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

7.212,15

Des. Recollida de material escolar 
per als infants d’Iraq

Plataforma Catalana per 
l’Aixecament de les Sancions a 
l’Iraq - PASI

Iraq Educació - 
Formació / Infants

390,66

Des. Suport a les classes de 
secundària nocturna

GRIC - Grup Recreatiu i Cultural 
de Quart

Nicaragua Educació - 
Formació / Joves

1.839,10

Des. Suport als acords de pau de 
Guatemala a l’àmbit dels drets 
humans laborals

Fundació Pau i Solidaritat Guatemala Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Obrers

6.010,12

Des. Unitat avícola a les 
cooperatives de dones d’El 
Recreo

Creu Roja de Catalunya Equador Desenvolupament 
productiu / 
Població general

5.409,00

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí



Tipus  Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 297

Eme. Emergència a Amèrica Central Creu Roja de Catalunya Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. Emergència a l’Índia Intermón-Oxfam Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53

Eme. Emergència a l’Índia Creu Roja de Catalunya Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53

PREMIÀ DE DALT

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

PREMIÀ DE MAR

Des. Cooperació amb l’orfenat de 
S.F. de Tarija

Parròquia de Sant Cristófol de 
Pineda de Mar

Bolívia Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Infants

1.202,02

Des. Guatemala: projecte de 
reforçament sanitari

Arenys Solidari Guatemala Sanitat / Població 
general

1.502,53 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

LES PRESES

Des. Polítiques locals de promoció 
de l’equitat de gènere i 
participació de la dona

Escuela Mayor de Gestión 
Municipal

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Dones

601,01 Sí

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 2.422,96

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

1.803,04 Sí

QUART

Des. Agricultura sostenible a Cuba: 
Desenvolupament i producció 
de biopreparats

Entrepobles Cuba Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

1.202,02 Sí

Des. Campanya contra la fam de 
Mans Unides

Mans Unides Diversos 
països

--- / Població 
general

601,01

Des. L’escola en una maleta UNICEF Diversos 
països

Educació - 
Formació / Infants

300,51
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Des. Projecte al CDI llar d’infants 
Kukra-Hill

GRIC - Grup Recreatiu i Cultural 
de Quart

Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

4.372,36

REGENCÓS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

30,05 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

30,05 Sí

REUS

Des. Ajuda a l’hospital municipal de 
nova Mamoré

Pont de Solidaritat Grama Brasil Sanitat / Població 
general

9.015,18

Des. Ajuda a la Fundació 
Humanitària Pablo Jaramillo 
Crespo

BIAIX - Centre per la Pau i el 
Desenvolupament

Equador Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

10.791,16

Des. Ampliació del programa de 
prevenció del mal de Chagas

Mans Unides Bolívia Sanitat / Població 
general

12.020,24

Des. Campanya de recollida de 
material educatiu per Sant 
Ramón

ACOMCO Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

1.803,04

Des. Clínica d’assistència primària i 
de procediments en medicina 
natural a Posoltega

Comitès Oscar Romero Nicaragua Sanitat / Població 
general

6.010,12

Des. Compra d’un vehicle a Ignoré Gadis Guinea-
Bissau

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Col·lectius 
tècnics o 
professionals

12.020,24

Des. Construcció d’un mur en un 
terreny d’explotació agrícola i 
una casa d’acollida a Kinshasa

Ekolo ya Bondeko Congo Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

13.222,27

Des. Construcció d’una pista 
poliesportiva

Mission Catolique Don Bosco Costa d’Ivori Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

12.020,24

Des. Construcció de sistemes 
d’aigua potable i formació 
per al manteniment, Pancho 
Villa-Chiapas

Acció Solidària - Igman Mèxic Construcció 
d’infraestructures / 
Grups indígenes

12.020,24

Des. Creació d’una biblioteca 
comunitària a la Mosquitia

COVIDEC Hondures Educació 
- Formació / 
Població general

4.808,10

Des. Desenvolupament comunitari 
gremial i consolidació de la 
federació de camperoles a 
Santiago del Estero

Centre Llatinoamericà de Reus Argentina Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

9.228,85

Des. Desenvolupament conreu 
fongs d’interès científic a 
Boyeros

CITMA Cuba Desenvolupament 
productiu / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

6.010,12

Des. Dotació infraestructura per a la 
salut a Villa Abaroa

Creu Roja de Catalunya Bolívia Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

9.015,18
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Des. Dret a la ciutadania per 
a les dones indígenes al 
departament del Quiché

Entrepobles Guatemala Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

12.020,24

Des. Educació, infància i joventut 
(Chiapas)

La Garriga. Societat Civil Mèxic Desenvolupament 
social / Grups 
indígenes

6.752,37

Des. Habitatges per a comunitats 
afectades pel terratrèmol

Comitès Oscar Romero El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

13.390,55

Des. Hort escolar a Tumupasa Agrupament Escolta la Mulassa Bolívia Educació - 
Formació / Infants

1.562,63

Des. Millora de les condicions als 
camps de refugiats a Tinduf

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

6.010,12

Des. Projecte “Hijas de Ixmukané” CEIBA Guatemala Educació - 
Formació / Infants

6.010,12

Des. Projecte agermanament 
Reus/Amgala

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

6.010,12

Des. Projecte d’ajuda a la Fundació 
Humanitària Pablo Jamarillo 
Crespo

BIAIX - Centre per la Pau i el 
Desenvolupament

Equador Sanitat / Població 
general

7.212,15 Sí

Des. Projecte educatiu: “Rebelión 
de los vegueros”

Entrepobles Cuba Educació - 
Formació / Infants

2.996,89

Des. Promoció dels drets laborals a 
Nicaragua

Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Promoció 
sociolaboral / 
Població general

6.010,12

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.202,02 Sí

Des. Suport a la infermeria de 
l’hospital Quelimanche

CIC - Consell Interhospitalari de 
Cooperació

Moçambic Sanitat / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

901,52

Des. Ulls del Sàhara Occidental Fundació els Ulls del Món Sàhara 
Occidental

Sanitat / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

4.431,62

Eme. Ajut directe a zones més 
afectades pel terratrèmol

Comitès Oscar Romero El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Campanya d’emergència als 
camps de refugiats afganesos

Acció Solidària - Igman Pakistan Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53

Eme. Projecte d’ajut humanitari a 
Chinandega

Movimiento Comunal  
Municipal de Chinandega

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Altres col·lectius 
especials

3.005,06 Sí

Eme. Projecte d’emergència a 
l’Afganistan

Intermón-Oxfam Afganistan Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53

Eme. Sembra de 452 manzanas de 
blat de moro

Alcaldía Municipal de León Nicaragua Ajuda 
d’emergència 
/ Camperols i 
població rural

1.998,06 Sí
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RIBA-ROJA D’EBRE

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

RIBES DE FRESER

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Suport al desenvolupament 
educatiu de la comunitat 
“Aurora 8 de octubre”

Retornar - Associació de 
Suport al Retorn dels Refugiats 
Guatemalencs

Guatemala Educació - 
Formació / Joves

7.265,10 Sí

RIELLS I VIABREA

Des. Enfortiment alimentari als 
menjadors infantils i d’avis 
desemparats

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Sanitat / Infants 751,27 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

507,78 Sí

RIPOLL

Des. Desenvolupament del 
lideratge a la comunitat 
aimara de Machaqa per a la 
participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

1.202,02 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

RIPOLLET

Des. Construcció de llars d’acollida i 
formació de nens

Mans Unides Brasil Educació - 
Formació / Infants 
del carrer

2.404,05

Des. Dotació d’infraestructures 
sanitàries de salut

Creu Roja de Catalunya Bolívia Sanitat / Població 
general

3.005,06

Des. Infraestructures sanitàries i 
d’educació

Col·lectiu de famílies acollidores 
de Ripollet

Sàhara 
Occidental

Sanitat / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

12.020,24

Des. Millora de sistemes de salut Associació Cultural el Raval Mèxic Sanitat / Població 
general

2.404,05

Des. Moviment nacional de 
meninos da rua

Moviment d’Esplai del Vallès Brasil Educació - 
Formació / Infants 
del carrer

1.803,04

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Reposició de l’economia 
camperola

Ripollet Solidari Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

18.030,36

Des. Suport al centre de drets 
humans de Fray Bartolomé de 
las Casas

Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas 
A.C.

Mèxic Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Grups indígenes

7.813,16
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RIUDARENES

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

HAWCA Afganistan Educació - 
Formació / Dones

1.502,53 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

RIUDECANYES

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53 Sí

LA ROCA DEL VALLÈS

Des. Ajuda al municipi de Somotillo Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Desenvolupament 
social / Autoritats 
locals

3.005,06

Des. Ajut sanitari a la població de la 
Merced Canchamayo

Monges de Maria Auxiliadora Perú Sanitat / Població 
general

601,01

Des. Col·laboració amb la prelatura 
d’Ayaviri

Prelatura de Ayaviri Perú Promoció 
sociolaboral / Joves

3.155,31

Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

8.714,68 Sí

Des. Potenciació de l’acció social de 
la prelatura d’Ayaviri

Associació d’Amics del Bisbe 
Joan Godayol

Perú Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

1.652,78 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

RODA DE TER

Des. Centre de Nutrició Infantil i 
Capacitació

Comitè d’Osona de Solidaritat 
amb Nicaragua i Centreamèrica

Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Infants

1.502,53 Sí

Des. Construcció de centres 
educatius per a la infància i la 
joventut

La Garriga. Societat Civil Mèxic Educació - 
Formació / Infants

1.502,53 Sí

Des. Millora de la cabana de cabres 
d’ACEC

ADL - Association de 
Développement Local de 
Chefchaouen

Marroc Rehabilitació 
infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

901,52 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí
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ROQUETES

Des. 5a Caravana Dakar Bissau 
2002

Metges Solidaris de Catalunya Mauritània Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

1.502,53

Des. Agricultura sostenible a Cuba: 
desenvolupament i producció 
de biopreparats

Entrepobles Cuba Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

1.202,02 Sí

Des. Ciutadania i igualtat 
d’oportunitats per a les dones

CDM - Centro de Derechos de 
Mujeres

Hondures Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

1.202,02 Sí

Des. Cursos d’alfabetització a les 
dones de l’Afganistan

ASHDA Afganistan Desenvolupament 
social / Dones

2.103,54 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Reconstrucció de l’hospital de 
pneumologia Raoul Follerau-
Comunitat de Sant Egidi

Associació Cultura i Solidaritat 
Popular - Comunitat de Sant 
Egidi

Guinea-
Bissau

Sanitat / Població 
general

2.060,67 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. VIII Caravana Catalana per la 
Pau al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

601,01

ROSES

Des. Emergència per l’Afganistan ACNUR Afganistan Ajuda 
d’emergència / 
Població general

5.709,61

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

RUBÍ

Des. Adquisició d’animals i 
capacitació

ACBN - Associació Catalana de 
Brigadistes a Nicaragua

Mèxic Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

1.202,02

Des. Alfabetització i cultura - 
Educació Bilingüe

Rubí Solidari Guatemala Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

10.818,22

Des. Construcció d’habitatges 
Barrio Nuevo

Alcaldía Municipal de Ocotal Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

18.030,36

Des. Construcció de latrines i banys Alcaldía Municipal de Ocotal Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

5.139,34

Des. Construcció de sis habitatges Alcaldía Municipal de Ocotal Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

10.217,21

Des. Escola primària i menjador 
escolar

Ajut humanitari a les dones de 
l’Afganistan

Pakistan Educació - 
Formació / Infants

7.433,92

Des. Instal·lació d’aigua en 
Nkonsgsamba

Lligams Camerun Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

2.404,05

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.202,02 Sí
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Des. Rehabilitació d’habitatges i 
camins

Rubí Solidari Nicaragua Protecció del medi 
ambient / Població 
general

3.005,06

Des. Rehabilitació per al 
desenvolupament

Associació Catalana d’Amistat 
amb Nicaragua / Casa de 
Nicaragua

Nicaragua Desenvolupament 
social / Població 
general

6.010,12

Des. Renovació i millora de la 
clínica de la Unió

Rubí Solidari Palestina Sanitat / Població 
general

3.606,07

Des. Renovació tècnica de la planta 
de transmissió de Ràdio 
Segovia

Rubí Solidari Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

2.024,81 Sí

Des. Reparació d’un centre escolar Poder Popular de Boyeros Cuba Educació - 
Formació / Infants

11.539,43

Des. Reparació internat i dotació 
d’equips

Poder Popular de Boyeros Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

10.818,22

Des. Salut comunitària d’Aguacatan Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

Guatemala Sanitat / Població 
general

4.207,08

Des. Santiago comunicació 2001 Grup de Cooperació del 
Campus de Terrassa

Argentina Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

5.409,11

Des. Suport organitzatiu i jurídic ASOPXI - Associació de Suport 
a les Organitzacions Populars 
Xilenes

Xile Suport 
organitzatiu / 
Grups indígenes

3.005,06

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04 Sí

Eme. Huracà Michelle a Jagüey 
Grande

Casal d’Amistat Catalunya-Cuba Cuba Ajuda 
d’emergència / 
Població general

4.207,08

Eme. Reconstrucció d’habitatges de 
44 famílies damnificades del 
projecte habitacional María 
Auxiliadora

Alcaldía Municipal de San 
Salvador

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

4.207,08 Sí

Eme. VIII Caravana Catalana per la 
Pau al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

12.020,24

SALLENT

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

SALOU

Des. Prevenció i cura de tuberculosi Medicus Mundi Mauritània Sanitat / Població 
general

3.005,06

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

6.010,12 Sí
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SALT

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Projecte de seguretat 
alimentària infantil rural a 
Matagalpa

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Infants

3.005,06 Sí

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Des. Capacitacions nens, dones i 
família

Grup de Solidaritat: És l’hora Perú Suport 
organitzatiu / 
Dones

10.517,71

Des. Equipament i subministrament 
de material agrícola per als 
camperols d’Añisok

Agrupación Agrícola Ganadera 
Acona

Guinea 
Equatorial

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

5.655,52 Sí

Des. Finançament 20 mestres rurals ACBN - Associació Catalana de 
Brigadistes a Nicaragua

Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

3.606,07 Sí

Des. Mano a Mano: promoció dels 
valors cívics, empadronament i 
promoció del vot conscient de 
les dones

Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 
Dones

6.010,12 Sí

Des. Organitzacions pels drets dels 
nens i de les dones i revisions 
ginecològiques

Xontal Nicaragua Suport 
organitzatiu / 
Dones

4.507,59

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Reforma de salons per a 
convertir-los en aules d’estudi. 
Acollida de nens del carrer

Grup Solidaritat Guaraní Paraguai Construcció 
d’infraestructures / 
Infants del carrer

5.409,11

Des. Treball a la comunitat de Sant 
Egidi amb infants afectats pel 
terratrèmol d’El Salvador

Associació Cultura i Solidaritat 
Popular - Comunitat de Sant 
Egidi

Paraguai Desenvolupament 
social / Infants del 
carrer

5.108,60

Des. Vacunació infantil, formació 
continuada de personal sanitari 
i millora d’infraestructures 
sanitàries

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Sàhara 
Occidental

Sanitat / Infants 10.271,30 Sí

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Suport a la capacitació 
de grups de dones per al 
desenvolupament d’activitats 
artesanals a Andhari

Intermón-Oxfam Índia Desenvolupament 
productiu / Dones

96,16 Sí

SANT ANDREU DE LLAVANERES

Des. Desenvolupament del 
lideratge a la comunitat 
aimara de Machaqa per a la 
participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

714,23 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí
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SANT ANDREU SALOU

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

SANT BARTOMEU DEL GRAU

Des. Apadrinament de nens a 
l’Índia

Ajuda en Acció Índia Educació - 
Formació / Infants

670,13

SANT BOI DE LLOBREGAT

Des. Assistència mèdica al territori 
de Caparra

Creu Roja de Catalunya Equador Sanitat / Població 
general

4.056,83

Des. Centre de formació per al 
lideratge social i sindical a Villa 
El Salvador, Lima

Fundació Josep Comaposada Perú Promoció 
sociolaboral / 
Obrers

3.005,06

Des. Compra i enviament de dos 
camions d’escombraries i 
contenidors d’escombraries a 
Marianao (Cuba)

Poder Popular de Marianao Cuba Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

12.988,26

Des. Conveni amb la Universitat de 
Barcelona per a la realització 
d’un curs a la Universitat de 
l’Havana

Universitat de Barcelona Cuba Educació 
- Formació / 
Població general

9.015,18

Des. Creació d’un banc de materials 
de construcció per a famílies 
de San Ramon (Matagalpa)

Comitès Oscar Romero Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

3.606,07

Des. Diagnòstic de la situació actual 
a San Miguelito i del pla de 
desenvolupament

Alcaldía Municipal de San 
Miguelito

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Població 
general

18.751,20

Des. Inserció sociolaboral de la 
dona mitjançant la creació 
de tallers de capacitació 
professional

Fòrum per Colòmbia Colòmbia Promoció 
sociolaboral / 
Dones

3.005,06

Des. Millora ambiental de San 
Miguelito (Nicaragua). 
Classificació i reciclatge de 
residus sòlids orgànics.

Associació d’Amistat San 
Miguelito-Sant Boi

Nicaragua Protecció del medi 
ambient / Població 
general

2.253,80

Des. Pavimentació i drenatge a San 
Miguelito

Alcaldía Municipal de San 
Miguelito

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

16.107,50 Sí

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 2.530,65

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.202,02 Sí

Des. Recepció i transport de 
material de solidaritat per a 
Cuba (Brigada Cubana)

Comitè de Solidaritat amb 
Amèrica Central del Prat de 
Llobregat

Cuba Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

2.530,65 Sí

Des. Restauració i remodelació del 
Museu Històric Municipal de 
Marianao

Poder Popular de Marianao Cuba Desenvolupament 
cultural / Població 
general

3.005,06

Des. Tercera brigada solidària a 
Marianao (Cuba)

Casal d’Amistat Català-Cubà de 
Sant Boi

Cuba Sanitat / 
Discapacitats

2.103,54

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

Des. Guatemala: projecte de 
reforçament sanitari

Arenys Solidari Guatemala Sanitat / Població 
general

120,20 Sí
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Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

SANT CELONI

Des. Adequació accessos colònia de 
Somotillo

Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

462,78

Des. Construcció d’un pou d’aigua 
a Diakhaly

GRIMM - Grup d’Immigrants 
Baix Montseny

Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

12.020,24 Sí

Des. Esperanzas Cor de Maria (Sant Celoni) Xile Sanitat / Dones 847,43

Des. Millora del funcionament del 
centre de salut

GRIMM - Grup d’Immigrants 
Baix Montseny

Gàmbia Sanitat / Població 
general

1.177,98

Des. Millora de la construcció d’El 
Instituto Maya

Proide Guatemala Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

1.250,11

Des. Motobomba Diabougu Mousa Ajuntament de Sant Celoni Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

12.771,51

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Trup de nassos a Nicaragua Trup de Nassos Nicaragua Suport 
organitzatiu / 
Infants del carrer

1.298,19

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

Eme. Donació aigua potable a les 
víctimes del Mitch

Creu Roja de Catalunya República 
Dominicana

Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

973,64

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Des. Col·laboració en les activitats 
educatives d’UJEDO a la 
República Dominicana

Grup Aba Guima (Sant Cugat 
del Vallès)

República 
Dominicana

Educació - 
Formació / Joves

1.502,53

Des. Enfortiment de l’activitat 
de la llet a nou comunitats 
indígenes d’Equador

Intermón-Oxfam Equador Desenvolupament 
rural / Grups 
indígenes

4.507,59

Des. Per un retorn en clau de 
reconciliació

Mestres per Bòsnia Bòsnia i 
Hercegovina

Educació 
- Formació 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

12.020,24

Des. Plantació d’arbres fruiters per 
combatre la pèrdua de sòls 
fèrtils

Associatión de Jeunes 
Agriculterus et Eleveurs du 
Departament d’Oussoye 
(AJAEDO)

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

9.795,45

Des. Projecte proorfenat de Roman/
Projecte granja Associació 
Amics de la Unesco de Sant 
Cugat

Fundación Caritativa “Pacea” / 
Institut Franciscans Roman

Romania Desenvolupament 
social / Població 
general

12.020,24

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Suport agrícola als camperols 
indígenes

Cruz Roja Ecuatoriana Equador Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

6.679,80
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Eme. Projecte de seguretat 
alimentària infantil rural a 
Matagalpa

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Infants

2.704,65 Sí

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Adquisició de bombes de 
mecate a El Sauce

Alcaldía Municipal de El Sauce Nicaragua Ajuda 
d’emergència 
/ Camperols i 
població rural

300,51 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

540,91 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

SANT FELIU DE CODINES

Des. Habitatges per a desmobilitzats 
de guerra-3a fase

Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Altres col·lectius 
especials

1.881,17 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Reconstrucció de les parets 
ensorrades i rehabilitació de 
l’estructura de l’edifici de la 
casa Anden

Associació Catalana d’Amistat 
amb Nicaragua / Casa de 
Nicaragua

Nicaragua Rehabilitació 
infraestructures / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

4.567,69 Sí

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Des. Construcció d’habitatges a la 
municipalitat d’Estelí

Casa del Tercer Mundo Estelí Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

12.020,24 Sí

Des. Construcció d’infraestructures, 
concretament d’una biblioteca

Casa del Tercer Mundo Estelí Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

4.808,10

Des. Despeses diverses del Pla 
Estratègic de Reconstrucció i 
Desenvolupament de la ciutat 
d’Estelí

Casa del Tercer Mundo Estelí Nicaragua Suport 
organitzatiu / 
Població general

1.202,02

Des. Difusió en prevenció sanitària 
comunitària a l’Equador

Creu Roja de Catalunya Equador Sanitat / Població 
general

6.010,12

Des. Formació de promotors de 
salut

Casa del Tercer Mundo Estelí Nicaragua Sanitat / Població 
general

6.010,12

Des. Millora de la salut a Estelí Cooperacció Nicaragua Sanitat / Població 
general

3.005,06

Des. Plantació artesanal de 
productes de l’hort per a les 
dones de Ndjore

Agermanament sense Fronteres Camerun Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

2.404,05

Des. Projecte de “Formación de 
Oficios” a Nouakchot

XIREC Mauritània Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

6.010,12
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Des. Projecte de fons globals, 
infància i educació

Casa del Tercer Mundo Estelí Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

4.808,10

Des. Projecte de solidaritat amb Las 
Colmenitas de Santa Clara

A.E. Nostra Dona de la Salut Cuba Suport 
organitzatiu / 
Infants

1.803,04

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Suport a l’autogestió dels 
assentaments camperols de 
l’estat de Espíritu Santo

Cooperacció Brasil Suport 
organitzatiu 
/ Camperols i 
població rural

6.010,12

Des. Suport a la defensa dels drets 
humans a Algèria

SODEPAU Algèria Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

7.212,15

Des. Suport al projecte del 
Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua

Federació Catalana de l’Esplai Brasil Desenvolupament 
social / Infants del 
carrer

3.005,06

Des. Suport als acords de pau de 
Guatemala a l’àmbit dels drets 
humans laborals

Fundació Pau i Solidaritat Guatemala Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Obrers

6.010,12

Des. Taller de muralisme per a 
infants a Estelí

AFAP-Cooperacció Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

3.005,06

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

1.202,02

Eme. Projectes d’emergència no 
especificats

--- --- Ajuda 
d’emergència / 
Població general

9.135,38

SANT FELIU DE PALLEROLS

Des. Guatemala: projecte de 
reforçament sanitari

Arenys Solidari Guatemala Sanitat / Població 
general

1.562,63 Sí

Des. Millora de les instal·lacions 
quirúrgiques de la fundació 
de supervivents de cremades 
amb àcid

Acid Survivors Foundation Bangladesh Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Dones

1.562,63 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

SANT GREGORI

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

751,27 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

751,27 Sí

SANT ISCLE DE VALLALTA

Des. Guatemala: projecte de 
reforçament sanitari

Arenys Solidari Guatemala Sanitat / Població 
general

150,25 Sí
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SANT JOAN DE LES ABADESSES

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

SANT JOAN LES FONTS

Des. Ajut a l’economia familiar 
a partir de l’alimentació 
alternativa

Besalú Solidari Paraguai Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

2.199,70 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

SANT JULIÀ DE RAMIS

Des. Construcció de l’escola 
nacional Florestan Fernandes 
del MST

MST - Movimiento dos 
Travalhadores Rurais Sem Terra

Brasil Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

601,01 Sí

Des. Impuls del procés nacional de 
pau i reconciliació a Chiapas

SERAPAZ - Servicios y Asesoría 
para la Paz, A.C.

Mèxic Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Grups indígenes

601,01 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04 Sí

Eme. Ajut per als refugiats afganesos Creu Roja de Catalunya Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

901,52

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

901,52 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

SANT JUST DESVERN

Des. Alfabetització i cultura. 
Projecte lingüístic Santa María

Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

Guatemala Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

1.502,53

Des. Casa de la dona de Camoapa Sant Just Solidari Nicaragua Construcció 
d’infraestructures / 
Dones

1.803,04

Des. Ciutadania i igualtat 
d’oportunitats per a les dones

CDM - Centro de Derechos de 
Mujeres

Hondures Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

1.803,04 Sí
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Des. Construcció d’un mòdul a 
la universitat agropecuària a 
Camoapa

Sant Just Solidari Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Joves

21.035,42

Des. Construcció escola d’adults de 
Camoapa

Sant Just Solidari Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Altres col·lectius 
especials

7.813,16

Des. Equipament de la cooperativa 
agrària local i construcció d’un 
molí de tractament d’arròs

Acció Solidària i Logística Hondures Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

1.652,78

Des. Instal·lacions d’un sistema 
d’aigua potable al municipi 
de Chahal

Fundación INCIDE - Iniciativa 
Civil para la Democracia

Guatemala Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

1.803,04 Sí

Des. Millora del funcionament del 
centre de salut de Gambissara

GRIMM- Grup d’immigrants 
Baix Montseny

Gàmbia Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

1.803,04 Sí

Des. Prevenció VIH/SIDA i les ETS 
amb transportistes que viatgen 
per Centreamèrica

FIDHES-Fundación de 
Investigación y Desarrollo 
Holístico en Edad Sexual

Nicaragua Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

2.704,55 Sí

Des. Programa d’educació en la 
salut per a les dones del barri 
Los Lotes de Santa Cruz de 
la Sierra

Nous Camins Bolívia Desenvolupament 
social / Dones

901,52

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Suport a les comunitats 
agrícoles de Salinas i La 
Calamidad

Sant Just Solidari Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

3.005,06

Des. Suport al centre de 
desenvolupament infantil de 
Camoapa

Sant Just Solidari Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

2.404,05

Eme. Ajut d’emergència per pal·liar 
les conseqüències de la 
sequera a Centreamèrica

Alcaldía Municipal de Estelí Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04 Sí

SANT LLORENÇ D’HORTONS

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Rehabilitació i integració de 
discapacitats de comunitats 
rurals marginals

Setem Catalunya Equador Educació 
- Formació / 
Discapacitats

1.622,73 Sí

SANT LLORENÇ SAVALL

Des. Equipament i subministrament 
de material agrícola per als 
camperols d’Añisok

Agrupación Agrícola Ganadera 
Acona

Guinea 
Equatorial

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

931,57 Sí

Des. Excavació del pou a Ndiossy Associació Catalana de 
Residents Senegalesos al Vallès 
Occidental

Senegal Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

901,52 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Tramesa de fàrmacs i material 
sanitari a Nicaragua i El 
Salvador

Fundació Humanitària pel 3r i 
4t Món Doctor Trueta

Nicaragua 
- El Salvador

Sanitat / Població 
general

901,52 Sí
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SANT MARTÍ DE CENTELLES

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

180,30 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

30,05 Sí

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí

SANT MATEU DE BAGES

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

SANT PERE DE RIBES

Des. Acció del dret a la justícia Els Xulius-Centre Social Ribetà Argentina Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Camperols i 
població rural

3.005,06 Sí

Des. Col·laboració en la creació 
d’un centre d’assistència 
primària

Grup de Solidaritat “Fem Camí” 
de la Parròquia de Santa Eulàlia

Costa d’Ivori Sanitat / Dones 1.202,02

Des. Equipament de l’Alcaldia 
Municipal de Puerto Cabezas

NICCA - Noves Iniciatives de 
Cooperació amb Centramèrica

Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

9.375,79 Sí

Des. Formació i capacitació 
formativa en producció 
agrícola

XXI SOLIDARI-Societat 
Alternativa

Guatemala Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

3.005,06

Des. Projecte pro Nicaragua Joves de la Parròquia de Sant 
Pere (Sant Pere de Ribes)

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

3.005,06

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Suport a la gestió de 
programes socials als barris del 
nord-occident de Quito

Setem Catalunya Equador Suport 
organitzatiu / 
Altres col·lectius 
especials

2.404,05

Des. Vigilància social pel dret a la 
salut en el treball a quatre 
empreses multinacionals

Fundació Pau i Solidaritat Perú Promoció 
sociolaboral / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

3.005,06

Eme. Adquisició de bombes de 
mecate a El Sauce

Alcaldía Municipal de El Sauce Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.532,58 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

2.103,54 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

1.532,58 Sí
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Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

601,01

Eme. Emergència pel terratrèmol 
de l’Índia

Fundació Vicenç Ferrer Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

901,52

Eme. Sembra de 452 manzanas de 
blat de moro

Alcaldía Municipal de León Nicaragua Ajuda 
d’emergència 
/ Camperols i 
població rural

1.081,82 Sí

Eme. Sembra de 496 manzanas 
de iuca

Alcaldía Municipal de León Nicaragua Ajuda 
d’emergència 
/ Camperols i 
població rural

3.005,06 Sí

SANT POL DE MAR

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.502,53 Sí

SANT SADURNÍ D’ANOIA

Des. Actuació a Iquitos ETNOS Perú Construcció 
d’infraestructures 
/ Infants

8.414,17

Des. Construcció d’una xarxa de 
centres d’assitència primària 
al Marroc

SODEPAU Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

3.305,57 Sí

Des. Construcció de preses CC Ajuda al Desenvolupament Mali Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

601,01

Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

901,52 Sí

Des. Creació del dispensari mèdic Mans Unides República 
Dominicana

Sanitat / Població 
general

3.606,07

Des. Hospital SIDA Capuchins (Sant Sadurní 
d’Anoia)

Costa Rica Sanitat / Població 
general

3.365,67

Des. Projecte de sanejament 
ambiental

Creu Roja de Catalunya Equador Protecció del 
medi ambient / 
Població general

4.509,20

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Tractament de desnutrició 
de nens

Kusiwarma Perú Sanitat / Infants 1.803,04

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí
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SANT VICENÇ DE CASTELLET

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

450,76 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

450,76 Sí

SANT VICENÇ DE MONTALT

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

901,52 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

SANT VICENÇ DELS HORTS

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 22.838,46

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Sistema de proveïment 
d’aigua per al municipi de 
Banes

Poder Popular de Banes Cuba Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

6.310,63 Sí

Eme. Projectes d’emergència no 
especificats

--- --- Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Educació - 
Formació / Dones

1.262,13 Sí

Eme. Sembra de 496 manzanas 
de iuca

Alcaldía Municipal de Puerto 
Cabezas-Bilwi

Nicaragua Ajuda 
d’emergència 
/ Camperols i 
població rural

1.262,13 Sí

SANTA COLOMA DE FARNERS

Des. Cooperativa de compra-venda 
d’adobs a la comunitat rural 
del Passa

GRAMC Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

2.336,43 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí
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SANTA COLOMA DE GRAMENET

Des. Creació d’un centre de 
recursos i de formació per a 
mestres i biblioteca a El Viejo, 
a Chinandega

Associació de Col·laboració amb 
Nicaragua Sacuanjoche

Nicaragua Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

9.916,70 Sí

Des. Creació d’un centre per a 
dones a Al Hoceima

Cooperacció Marroc Desenvolupament 
cultural / Dones

16.527,83 Sí

Des. Dotació d’equipament i 
material escolar per al Círculo 
Infantil Pequeña Ita

Casal d’Amistat amb Cuba “José 
Sánchez”-Santa Coloma de 
Gramenet

Cuba Educació - 
Formació / Infants

26.444,53 Sí

Des. Enfortiment organitzatiu de les 
dones de Jalapa

OYANCA - Asociación de 
Mujeres de Jalapa Contra la 
Violencia

Nicaragua Suport 
organitzatiu / 
Dones

26.444,53 Sí

Des. Pel dret a un habitatge digne Centre Excursionista 
Puigcastellar

Equador Construcció 
d’infraestructures / 
Grups indígenes

23.800,08 Sí

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 5.685,51

Des. Protecció i promoció dels 
Drets Humans i garanties 
constitucionals

HUAYNA Nicaragua Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

6.611,13 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.803,04 Sí

Des. Solidaritat amb el Movimento 
Nacional de Meninos e 
Meninas da Rua de Brasil

Federació Catalana de l’Esplai Brasil Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Infants

5.493,25 Sí

Des. Solidaritat amb la infància i la 
joventut de Fahs-Bni Makada

Associació Wafae de Llengua i 
Cultura Àrab

Marroc Educació - 
Formació / Infants

6.611,13 Sí

Des. Suport a l’àrea de promoció 
cultural i biblioteques del 
municipi d’Alausí

HUAYNA Equador Educació 
- Formació / 
Població general

3.305,57 Sí

Eme. Projectes d’emergència i ajut 
humanitari sense detallar 
(Índia, Sàhara)

--- Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

16.200,03

SANTA EUGÈNIA DE BERGA

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Reconstrucció d’habitatges de 
44 famílies damnificades del 
projecte habitacional María 
Auxiliadora

Alcaldía Municipal de San 
Salvador

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

781,32 Sí

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 7.963,41

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.232,07 Sí

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Des. Apadrinament de dos nens 
a Bolívia

--- Bolívia Educació - 
Formació / Infants

120,20
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Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Des. Biblioteca mòbil Padrins Solidaris Perú Educació - 
Formació / Infants

3.906,58

Des. Diversos projectes Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

6.010,12

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Reconstrucció de l’hospital de 
pneumologia Raoul Follerau-
Comunitat de Sant Egidi

Associació Cultura i Solidaritat 
Popular - Comunitat de Sant 
Egidi

Guinea-
Bissau

Sanitat / Població 
general

6.759,19 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Terratrèmol a El Salvador --- El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01

SANTA MARIA D’OLÓ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

SANTA MARIA DE CORCÓ

Des. Centre de Nutrició Infantil i 
Capacitació

Comitè d’Osona de Solidaritat 
amb Nicaragua i Centreamèrica

Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Infants

2.404,05 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Titulació de comunitats 
indígenes a l’Amazònia 
Boliviana

Tercera Edat pel Tercer Món Bolívia Desenvolupament 
rural / Grups 
indígenes

1.652,78 Sí

SANTA OLIVA

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
Palestina

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Palestina Sanitat / Població 
general

150,25 Sí
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SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
a la zona rural de Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

13.823,28 Sí

Des. Millora del funcionament del 
centre de salut de Gambisara

GRIMM - Grup d’Immigrants 
Baix Montseny

Gàmbia Rehabilitació 
infraestructures / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

14.317,35 Sí

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 25.625,92

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Projecte de seguretat 
alimentària infantil rural a 
Matagalpa

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Infants

3.005,06 Sí

Eme. Projectes d’emergència no 
especificats

--- Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

SARRIÀ DE TER

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Suport a la comunitat 
lingüística Chalchiteca de 
Guatemala

Comunidad Lingüística 
Chalchiteca Andrés Puentes 
Raymundo

Guatemala Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

9.990,00 Sí

LA SECUITA

Des. 3a fase de construcció de 
l’Institut de Batxillerat de la 
comunidad Nueva Esperanza

Associació d’Agermanament 
Igualada-Nueva Esperanza

El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Joves

901,52 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

LA SÉNIA

Des. Instal·lació d’un sistema 
d’aigua potable per al 
municipi de Chahal

Fundación INCIDE - Iniciativa 
Civil para la Democracia

Guatemala Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

751,27 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

SENTMENAT

Des. Construcció d’un Changal a 
l’Índia

Fundació Vicenç Ferrer Índia Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

1.502,53
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Des. Construcció d’un centre 
materno-infantil

Creu Roja de Catalunya Equador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

4.808,10

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 929,95

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Reparació de l’edifici Marcos 
situat al carrer 16 núm. 358 E/ 
Zapata i 23

Poder Popular-Delegació a 
Catalunya

Cuba Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

6.731,34 Sí

Des. Vacunació infantil, 
formació continuada del 
personal sanitari i millora 
d’infraestructures sanitàries

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Sàhara 
Occidental

Sanitat / Infants 7.858,40 Sí

LA SEU D’URGELL

Des. Increment del 
subministrament d’aigua 
potable a escoles i clíniques 
dels districtes de Tulkerim i 
Jenin

Palestinian Hydrologi Group Palestina Construcció 
d’infraestructures 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

3.200,39 Sí

Des. Instal·lació d’un sistema 
d’aigua potable per al 
municipi de Chahal

Fundación INCIDE - Iniciativa 
Civil para la Democracia

Guatemala Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

4.362,87 Sí

Des. Millora de les instal·lacions 
quirúrgiques de la fundació 
de supervivents de cremades 
amb àcid

Acid Survivors Foundation Bangladesh Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Dones

1.803,04 Sí

Des. Millora de les produccions 
agrícoles a Welia M. Medina 
Yero F i Batancountu 
Maoundé

FODDE - Forum Pour un 
Developpement Durable 
Endogene

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

1.803,04 Sí

Des. Plaques solars per als nens 
sahrauís

--- Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

2.398,28

Des. Projecte sobre les farmàcies 
alternatives del Paraguai

Mans Unides Paraguai Sanitat / Població 
general

601,01

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Reconstrucció de l’hospital de 
pneumologia Raoul Follerau-
Comunitat de Sant Egidi

Associació Cultura i Solidaritat 
Popular - Comunitat de Sant 
Egidi

Guinea-
Bissau

Sanitat / Població 
general

3.200,39 Sí

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

2.103,54

SILS

Des. Millora de les produccions 
agrícoles a Welia M. Medina 
Yero F i Batancountu 
Maoundé

FODDE - Forum Pour un 
Developpement Durable 
Endogene

Senegal Desenvolupament 
social / Camperols 
i població rural

901,52 Sí
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SITGES

Des. Desenvolupament del 
lideratge a la comunitat 
aimara de Machaqa per a la 
participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

7.853,12 Sí

Des. Fundació d’una aula 
d’informàtica per a joves a la 
població de Guanajay

Fundació Educació Solidària 
- Escola Pia de Catalunya

Cuba Educació - 
Formació / Joves

15.285,84

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

SÚRIA

Des. Formació i sensibilització 
entorn de la realitat dels nens 
del carrer

Educació sense Fronteres - ESF República 
Dominicana

Educació - 
Formació / Infants

2.404,05 Sí

Des. Polítiques locals de promoció 
de l’equitat de gènere i 
participació de la dona

Escuela Mayor de Gestión 
Municipal

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Dones

1.202,02 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

TAGAMANENT

Des. Suport organitzatiu a les 
cooperatives i associacions de 
dones de les comunitats rurals

Intermón-Oxfam Mauritània Suport 
organitzatiu 
/ Camperols i 
població rural

97,36 Sí

TARRAGONA

Des. Agricultura sostenible a Cuba: 
desenvolupament i producció 
de biopreparats

Entrepobles Cuba Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

18.030,36 Sí

Des. Ajuts a estudiants del Tercer 
Món

Justícia i Pau Diversos 
països

Educació - 
Formació / Joves

13.222,27 Sí

Des. Atenció a les famílies de 
desapareguts i promoció del 
teixit associatiu en defensa 
dels Drets Humans

SOS DISPARUS Algèria Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

13.222,27 Sí

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 102.172,06

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.803,04 Sí

Des. Rehabilitació i integració de 
discapacitats de comunitats 
rurals marginals

Setem Catalunya Equador Educació 
- Formació / 
Discapacitats

13.823,28 Sí

Des. Suport organitzatiu a les 
cooperatives i associacions de 
dones de les comunitats rurals

Intermón-Oxfam Mauritània Desenvolupament 
rural / Dones

12.020,24 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Educació - 
Formació / Dones

9.446,44 Sí

Eme. Projectes d’emergència no 
especificats

--- Diversos 
països

--- / --- 12.020,24

TEIÀ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí
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Des. Tractor per a la comunitat 
rural de Sare Coly Salle

GRAMC Senegal Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Camperols 
i població rural

2.704,55 Sí

Eme. Ajut al poble sahrauí ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

601,01

Eme. Projecte d’emergència no 
especificat

--- --- Ajuda 
d’emergència / 
Població general

2.079,50

TÉRMENS

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

TERRADES

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

60,10 Sí

TERRASSA

Des. Ajuts a estudiants del tercer 
món d’Amèrica Llatina i 
d’Àfrica

Justícia i Pau Diversos 
països

Educació - 
Formació / Joves

15.738,30

Des. Ampliació del “Hogar 
Corazones” a Cota

Provalores Colòmbia Educació - 
Formació / Infants 
del carrer

6.263,57

Des. Ampliació del programa de 
prevenció “Mal de Changas”, 
Tomina

Mans Unides Bolívia Sanitat / Grups 
indígenes

12.020,24

Des. Clínica dental i pla bucodental 
a Bioko

ADRA Guinea 
Equatorial

Sanitat / Població 
general

12.180,08

Des. Consolidació de l’escola 
comunitària de base, Dakar

Amics d’en Ferran Veneçuela Educació - 
Formació / Infants

15.464,59

Des. Consolidació del programa 
de “Salut per a tothom” a 
l’Amazònia peruana

Intermón-Oxfam Perú Sanitat / Grups 
indígenes

12.145,86

Des. Construcció d’una guarderia 
a Tetuan

SODEPAU Marroc Construcció 
d’infraestructures / 
Infants del carrer

41.415,69

Des. Construcció del centre infantil 
“La Primera”, El Alto

Setem Catalunya Bolívia Construcció 
d’infraestructures 
/ Infants

13.445,98

Des. Desenvolupament sostenible 
al nord-est de Paranà

Grup de Cooperació del 
Campus de Terrassa

Brasil Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

14.164,47

Des. Educació per a la salut a Cerro 
Rico, Potosí

Creu Roja de Catalunya Bolívia Sanitat / Obrers 17.141,06
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Des. Enfortiment del procés 
educatiu a Coroico

Ajuda en Acció Bolívia Educació - 
Formació / Joves

12.488,00

Des. Hi tenen molt a veure - 
Marroc 2001

Òptics x Món Marroc Sanitat / 
Camperols i 
població rural

18.064,83

Des. Hi tenen molt a veure - 
Marroc 2001

Òptics x Món Marroc Sanitat / 
Camperols i 
població rural

19.232,39 Sí

Des. Instal·lació de serveis d’aigua 
potable a Tecoluca

Alianza de Solidaridad 
Extremeña

El Salvador Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

15.054,02

Des. Laboratori i farmàcia Santa 
Joaquina de Vedruna, Oruna

Amics de la Parròquia de Santa 
Creu

Bolívia Sanitat / Població 
general

13.001,20

Des. Oficina per a treballadors 
immigrants IV a Tetuán

Fundació Josep Comaposada Marroc Promoció 
sociolaboral / 
Obrers

13.522,77

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 5.168,69

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.803,04 Sí

Des. Rehabilitació de cases 
“Hogares Providencia”, Mèxic 
D.F.

Grup de Dones de la Grípia Mèxic Construcció 
d’infraestructures / 
Infants del carrer

12.453,78

Des. Suport a quatre centres de 
salut comunitaris a Gao

Fundació Acció Contra la Fam Mali Sanitat / Població 
general

14.917,17

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

HAWCA Afganistan Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

Eme. Construcció d’una escola a 
Arequipa

Comitès Oscar Romero Perú Ajuda 
d’emergència 
/ Camperols i 
població rural

2.981,01

Eme. Habitatges a l’Índia per pal·liar 
els efectes del terratrèmol

Fundació Vicenç Ferrer Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

Eme. Habitatges provisionals a 
Tecoluca

Fundació CORDES El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

9.996,72

Eme. Reconstrucció de les zones 
afectades pels aiguats

Creu Roja de Catalunya Algèria Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

TIANA

Des. Agricultura sostenible a Cuba: 
desenvolupament i producció 
de biopreparats

Entrepobles Cuba Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

601,01 Sí

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
per a la població damnificada 
pel Mitch a El Progreso

Fundació Pau i Solidaritat Hondures Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

5.811,19 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Rehabilitació i integració de 
discapacitats de comunitats 
rurals marginals

Setem Catalunya Equador Educació 
- Formació / 
Discapacitats

198,94 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04 Sí
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TONA

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
per a la població damnificada 
pel Mitch a El Progreso

Fundació Pau i Solidaritat Hondures Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

2.854,81 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

TORÀ

Des. Rehabilitació i integració de 
discapacitats de comunitats 
rurals marginals

Setem Catalunya Equador Educació 
- Formació / 
Discapacitats

150,25 Sí

TORDERA

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

TORELLÓ

Des. Aportació a la Campanya Suka 
Tembo

Torelló per Suka Tembo República 
Democràtica 
del Congo

Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

601,01

Des. Pou artesà per la reforma 
agrària

MST - Movimiento dos 
Travalhadores Rurais Sem Terra

Brasil Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

3.005,06 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.257,49 Sí

Eme. Reconstrucció d’habitatges de 
44 famílies damnificades del 
projecte habitacional María 
Auxiliadora

Alcaldía Municipal de San 
Salvador

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.257,49 Sí

LA TORRE DE L’ESPANYOL

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

TORREDEMBARRA

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

TORRELAVIT

Des. Expedició a Mali --- Mali Ajuda 
d’emergència 
/ Camperols i 
població rural

300,51

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

90,15 Sí

TORRELLES DE LLOBREGAT

Des. Centre de formació per a joves 
a Arbyl

ACP - Associació Catalana per 
la Pau

Kurdistan 
Iraquià

Educació - 
Formació / Joves

601,01 Sí
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Des. Centre de salut primària Sainte 
Martine a Sakassou

ASF - Arquitectes sense 
Fronteres

Costa d’Ivori Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

601,01 Sí

Des. Diversificació de la producció 
en finques cafetaleres de 
famílies camperoles de 
Condega

Banyoles Solidària Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

601,01 Sí

Des. Excavació del pou a Ndiossy Associació Catalana de 
Residents Senegalesos al Vallès 
Occidental

Senegal Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

601,01 Sí

Des. Formació i sensibilització 
entorn de la realitat dels nens 
del carrer

Educació sense Fronteres - ESF República 
Dominicana

Educació - 
Formació / Infants

853,44 Sí

Des. Instal·lació d’un sistema 
d’aigua potable per al 
municipi de Chahal

Fundación INCIDE - Iniciativa 
Civil para la Democracia

Guatemala Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

601,01 Sí

Des. Millora de les instal·lacions 
quirúrgiques de la fundació 
de supervivents de cremades 
amb àcid

Acid Survivors Foundation Bangladesh Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Dones

601,01 Sí

Des. Millora del funcionament del 
centre de salut de Gambisara

GRIMM - Grup d’Immigrants 
Baix Montseny

Gàmbia Rehabilitació 
infraestructures / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

601,01 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Reconstrucció de l’hospital de 
pneumologia Raoul Follerau-
Comunitat de Sant Egidi

Associació Cultura i Solidaritat 
Popular - Comunitat de Sant 
Egidi

Guinea-
Bissau

Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

601,01 Sí

Des. Recuperació i reinserció de 
l’organització de dones Mamá 
Maquín

Organización de Mujeres 
Guatemaltecas Mamá Maquín

Guatemala Suport 
organitzatiu / 
Dones

601,01 Sí

Des. Regionalització i millora de la 
qualitat de l’atenció primària 
de salut a Cabo Delgado

Medicus Mundi Moçambic Sanitat / Població 
general

601,01 Sí

Des. Suport organitzatiu a les 
cooperatives i associacions de 
dones de les comunitats rurals

Intermón-Oxfam Mauritània Desenvolupament 
rural / Dones

601,01 Sí

Des. Vacunació infantil, 
formació continuada de 
personal sanitari i millora 
d’infraestructures sanitàries

Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació

Sàhara 
Occidental

Sanitat / Infants 601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Educació - 
Formació / Dones

1.202,02 Sí

TORRES DE SEGRE

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
a la zona rural de Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

169,43 Sí

Des. Microempresa de dones a 
Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Desenvolupament 
productiu / Dones

882,35 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

TORROELLA DE MONTGRÍ

Des. Construcció de la casa 
bodega. San Juan del Sur

--- Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Dones

1.622,73
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Des. Increment de subministrament 
d’aigua potable a escoles i 
clíniques dels districtes Jenin i 
Tulkermim

ACP - Associació Catalana per 
la Pau

Palestina Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

6.776,41 Sí

Des. Millora de la cabana de cabres 
d’ACEC

ADL - Association de 
Développement Local de 
Chefchaouen

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

4.455,15 Sí

Des. Millora de les produccions 
agrícoles a Welia M. Medina 
Yero F i Batancountu 
Maoundé

FODDE - Forum Pour un 
Developpement Durable 
Endogene

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

6.798,80 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Salut comunitària a Guaranda Creu Roja de Catalunya Equador Sanitat / Població 
general

6.010,12 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

901,52

TORTELLÀ

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

TORTOSA

Des. Comboi de Metges Solidaris 
de C. Dakar 2001

Metges Solidaris de Catalunya Senegal Sanitat / Població 
general

1.202,02

Des. Conselleria de drets, salut 
reproductiva i sexual de 
l’Amhba

Amnistia Internacional Perú Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

7.592,15 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Reconstrucció de les parets 
ensorrades i rehabilitació de 
l’estructura de l’edifici de la 
casa Anden

Alcaldía Municipal de Cárdenas Nicaragua Rehabilitació 
infraestructures / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

7.592,15 Sí

Des. Salut comunitària a Guaranda Creu Roja de Catalunya Equador Sanitat / Població 
general

7.592,15 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

18.030,36 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

12.020,24 Sí

TOSSA DE MAR

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
a la zona rural de Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

811,37 Sí
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Des. Dones, producció i 
participació, una experiència 
al municipi de Versalles

Diàleg entre Cultures Colòmbia Desenvolupament 
social / Dones

811,37 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

ULLDECONA

Des. Educació bàsica per a nenes 
i dones de 3 províncies de 
l’Afganistan

RAWA - Revolutionary 
Association of Women of 
Afganistan

Afganistan Educació - 
Formació / Dones

708,59 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Afganistan

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Afganistan Educació - 
Formació / Dones

1.021,72 Sí

VACARISSES

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

LA VALL D’EN BAS

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

Eme. Emergència a Palestina --- Palestina Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51

Eme. Projecte de cooperació GRAMISS República 
Dominicana

Desenvolupament 
social / Població 
general

240,40

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS

Des. Mano a Mano: promoció dels 
valors cívics, empadronament 
i promoció del vot conscient 
de les dones

Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 
Dones

81,04 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

VALLIRANA

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí
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VALLROMANES

Des. Habitatges per a 
desmobilitzats de guerra-3a 
fase

Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Altres col·lectius 
especials

751,27 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

VALLS

Des. Construcció d’un sistema 
d’aigua potable i formació

Acció Solidària - Igman Mèxic Construcció 
d’infraestructures / 
Grups indígenes

6.010,12

Des. Instal·lació d’un sistema 
d’aigua potable per al 
Municipi de Chahal

Fundación INCIDE - Iniciativa 
Civil para la Democracia

Guatemala Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

15.200,85 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

EL VENDRELL

Des. Enfortiment de les capacitats 
organitzatives i econòmiques 
de les dones a Sant Isidro, 
Matagalpa

Intermón-Oxfam Nicaragua Desenvolupament 
social / Dones

1.803,04

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Regionalització i millora de la 
qualitat de l’atenció primària 
de salut a Cabo Delgado

Medicus Mundi Moçambic Sanitat / Població 
general

1.803,04 Sí

Eme. Ajut a l’Afganistan ACNUR Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

601,01

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.202,02 Sí

VIC

Des. Autoconstrucció d’habitatges 
a la zona rural de Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

51.367,36 Sí

Des. Enfortiment alimentari de 
menjadors infantils d’avis 
desemparats

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

5.108,60 Sí

Des. Microempresa de dones a 
Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Desenvolupament 
productiu / Dones

5.728,79 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí
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Eme. Enfortiment alimentari infantil, 
dones embarassades i avis

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Desenvolupament 
social / Dones

6.911,64

VIDRERES

Des. Desenvolupament del 
lideratge a la comunitat 
aimara de Machaqa per a la 
participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

1.803,04 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

VILA-SECA

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

VILABLAREIX

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 6.611,13

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

VILADECANS

Des. Campanya d’ajuda a Bòsnia i 
Hercegovina

Associació Internacional de 
Policia

Bòsnia i 
Hercegovina

Educació - 
Formació / Infants

6.010,12

Des. Centre de formació per al 
lideratge social i sindical a Villa 
El Salvador, Lima

Fundació Josep Comaposada Perú Promoció 
sociolaboral / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

6.010,12

Des. Dotació de recursos materials 
de manteniment per a l’Hogar 
Materno Infantil de Alamar

Ministerio de Salud Pública de 
Cuba

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Grups indígenes

6.010,12

Des. Extensió de l’assistència 
sanitària a la zona de  Moa 
a través de l’ampliació del 
programa de salut

Nous Camins Kenya Sanitat / Població 
general

19.833,40

Des. Impuls a l’associació agrícola i 
millora de les infraestructures 
de reg a la població d’Outat 
Al Haj

SODEPAU Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

1.502,53

Des. Instal·lació d’un sistema 
d’aigua potable per al 
municipi de Chahal

Fundación INCIDE - Iniciativa 
Civil para la Democracia

Guatemala Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

15.025,30 Sí

Des. Prevenció de la SIDA en grup 
de risc

Creu Roja de Catalunya Togo Sanitat / Població 
general

24.040,48

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.202,02 Sí

Des. Tamassint: promoció de 
l’agricultura sostenible i 
desenvolupament rural a la 
Plana Izoughar

Federació d’Associacions de 
Veïns de Mataró

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

15.025,30 Sí
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Eme. Ajuda d’emergència a El 
Salvador

Tazumal El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.143,29

Eme. Ajuda d’emergència a El 
Salvador

Creu Roja de Catalunya El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

Eme. Ajuda d’emergència a l’Índia Creu Roja de Catalunya Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

Eme. VIII Caravana Catalana per la 
Pau al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

3.005,06

VILADECAVALLS

Des. Proveïment de medicaments Farmacèutics Mundi Moçambic Sanitat / Població 
general

1.202,02

Des. Centre de Nutrició Infantil i 
Capacitació

Comitè d’Osona de Solidaritat 
amb Nicaragua i Centreamèrica

Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Infants

4.808,10

Des. Farmàcia popular Parròquia de la Santa Creu de 
Terrassa

Bolívia Sanitat / Població 
general

3.005,06

Eme. Ajuda d’emergència al poble 
afganès

Creu Roja de Catalunya Afganistan Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.056,07

VILAFANT

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 300,51 Sí

Des. Rehabilitació i integració de 
discapacitats de comunitats 
rurals marginals

Setem Catalunya Equador Educació 
- Formació / 
Discapacitats

300,51 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Des. Ampliació de l’Alcaldía de 
Puerto Cabezas

Alcaldía Municipal de Puerto 
Cabezas-Bilwi

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

19.833,40

Des. Clínica Santa Inés Matres Mundi Nicaragua Sanitat / Població 
general

901,52

Des. Disminució de la vulnerabilitat 
fisicoambiental al Districte V 
de San Salvador

Cooperacció El Salvador Desenvolupament 
rural / Camperols i 
població rural

27.766,76 Sí

Des. Dret a la ciutadania per a les 
dones indígenes a San Andrés 
Sajcabajá

Entrepobles Guatemala Desenvolupament 
social / Dones

1.983,34 Sí

Des. Promoció educativa i social 
per als infants i joves de 
Sokone-Centre Catalunya

Mans Unides Senegal Educació - 
Formació / Joves

3.305,57 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Rehabilitació del centre escolar 
Caserío Los Naranjos

Creu Roja de Catalunya El Salvador Educació - 
Formació / Joves

13.883,38 Sí
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Eme. Ajuda a la ciutat nicaragüenca 
de León

Alcaldía Municipal de León Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.803,04

Eme. Ajut a emergència arran del 
terratrèmol de l’Índia

Creu Roja de Catalunya Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.069,80

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

901,52 Sí

Eme. Assistència humanitària a 
dones i nens d’Afganistan

HAWCA Afganistan Ajuda 
d’emergència / 
Dones

300,51

Eme. Caravana Catalana per la Pau 
al Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

1.247,10

Eme. Emergència a Puerto Cabezas Alcaldía Municipal de Puerto 
Cabezas-Bilwi

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Població general

9.015,18

VILAJUÏGA

Des. Habitatges per a 
desmobilitzats de guerra-3a 
fase

Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Autoritats locals

168,28 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

VILANOVA DEL CAMÍ

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 390,66

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

VILANOVA I LA GELTRÚ

Des. Construcció d’un taller 
artesanal a Chambira

Ajuda en Acció Equador Desenvolupament 
productiu / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

8.414,17

Des. Construcció i equipament 
d’un dispensari mèdic a 
Higüey

Mans Unides República 
Dominicana

Sanitat / Població 
general

7.212,15

Des. Escolarització de la infància 
treballadora del municipi de 
Condega

Setem Catalunya Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

2.404,05

Des. Introducció d’energia elèctrica 
a la comunitat la Tomita

Alcaldía Municipal de 
Quezaltepeque

El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

1.202,02 Sí

Des. Prevenció VIH/SIDA i les 
ETS amb transportistes que 
viatgen per Centreamèrica

FIDHES-Fundación de 
Investigación y Desarrollo 
Holístico en Edad Sexual

Nicaragua Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

5.108,60 Sí
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Des. Programa de 
desenvolupament integral a la 
comunitat de Vavarth

Intermón-Oxfam Índia Desenvolupament 
social / Població 
general

9.015,18

Des. Programa de vigilància social 
a favor del dret i protecció 
de la salut a quatre empreses 
multinacionals

Fundació Pau i Solidaritat Perú Sanitat / Població 
general

10.517,71

Des. Projecte comunitari a 
Hondures

Joventuts Marianes Vicencianes Hondures Desenvolupament 
social / Població 
general

601,01

Des. Projecte comunitari de 
divulgació històric-social de 
l’oficina de l’historiador de 
Matanzas

Casal d’Amistat Cuba-Garraf Cuba Desenvolupament 
cultural / Població 
general

5.409,11

Des. Projecte de desenvolupament 
a la comunitat d’Ebebiyin

Llunàtics en Acció Guinea 
Equatorial

Desenvolupament 
social / Població 
general

1.803,04

Des. Projecte de reformes de 
l’escola primària “Seguidores 
de Camilo y Che”, Matanzas

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú

Cuba Educació - 
Formació / Infants

25.543,01

Des. Projecte de suport a la 
construcció d’un laboratori a 
la Universitat de Matanzas

Universitat Politècnica de 
Catalunya - Vilanova i la Geltrú

Cuba Educació 
- Formació / 
Població general

7.813,16

Des. Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 6.911,64

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí

Des. Suport a grups locals per a 
la millora de la producció 
hortícola i ramadera al 
departament d’Oussouye

Planeta - Asociación de Súbditos 
Senegales

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

4.507,59 Sí

Des. Suport al procés de 
rehabilitació psicosocial i a la 
participació de les dones en la 
reconstrucció de la ciutat de 
San Salvador

Grup de Dones del PSC El Salvador Suport 
organitzatiu / 
Dones

9.015,18

Eme. Dotació d’aigua potable a les 
víctimes de l’huracà Georges

Creu Roja de Catalunya República 
Dominicana

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Població 
general

4.808,10

VILAPLANA

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 450,76

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

300,51 Sí

VILASSAR DE MAR

Des. Centre d’acollida per a les 
víctimes de la violència a 
Algèria

SODEPAU Algèria Suport 
organitzatiu / 
Població general

8.594,47 Sí

Des. Educació bàsica per a nenes 
i dones de 3 províncies de 
l’Afganistan

RAWA - Revolutionary 
Association of Women of 
Afganistan

Afganistan Educació - 
Formació / Dones

3.020,09 Sí

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 450,76

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 901,52 Sí
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Des. Vacunació infantil, 
formació continuada de 
personal sanitari i millora 
d’infraestructures sanitàries

Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació

Sàhara 
Occidental

Sanitat / Infants 3.020,09 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06 Sí

VILOBÍ D’ONYAR

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí

Des. Rehabilitació i integració de 
discapacitats de comunitats 
rurals marginals

Setem Catalunya Equador Educació 
- Formació / 
Discapacitats

1.333,65 Sí

VILOBÍ DEL PENEDÈS

Des. Suport al procés de pau 
al Salvador: construcció 
d’habitatges per a 
desmobilitzats de guerra

Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

901,52

VINEBRE

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

150,25 Sí

XERTA

Des. Desenvolupament del 
lideratge a la comunitat 
aimara de Machaqa per a la 
participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

420,71 Sí

Des. Formació, entrenament i 
donació d’equips d’extinció i 
rescat al cos de bombers de 
San Pedro Sula

Acció Solidària i Logística Hondures Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Col·lectius 
tècnics o 
professionals

1.502,53 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150,25 Sí
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PROJECTES DE COOPERACIÓ 2001 - CONSELLS COMARCALS

Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

Des. Instal·lació d’un sistema 
d’aigua potable per al 
municipi de Chahal

Fundación INCIDE - Iniciativa 
Civil para la Democracia

Guatemala Equipaments, estris 
o recursos bàsics / 
Població general

687,56 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

Des. Projecte de cooperació no 
especificat

--- --- --- / --- 4.207,08

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

Eme. Campanya d’emergència a 
l’Índia

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

Des. Atenció mèdica a tres 
comunitats Záparas

Creu Roja de Catalunya Equador Sanitat / Grups 
indígenes

2.389,14

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

1.162,00 Sí

CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

Des. Ciutadania i igualtat 
d’oportunitats per a les dones

CDM - Centro de Derechos de 
Mujeres

Hondures Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

300,51 Sí

Des. Desenvolupament del 
lideratge a la comunitat 
aimara de Machaqa per a la 
participació

Diàleg entre Cultures Bolívia Educació - 
Formació / Grups 
indígenes

300,51 Sí

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

601,01 Sí

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí
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CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Tamassint: Promoció de 
l’agricultura sostenible i 
desenvolupament rural a la 
Plana Izoughar

Federació d’Associacions de 
Veïns de Mataró

Marroc Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

1.803,04 Sí

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Des. Projecte a Costa d’Ivori Mans Unides Costa d’Ivori Educació 
- Formació / 
Població general

2.145,61

Des. Suport al desenvolupament 
educatiu de la comunitat 
“Aurora 8 de octubre”

Retornar - Associació de 
Suport al Retorn dels Refugiats 
Guatemalencs

Guatemala Educació - 
Formació / Joves

2.145,61 Sí

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Des. Desenvolupament agropecuari 
a la comunitat indígena 
d’Oaxaca

Mans Unides Mèxic Desenvolupament 
productiu / Grups 
indígenes

5.409,11

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Des. Millora de la cabana de cabres 
d’ACEC

ADL - Association de 
Développement Local de 
Chefchaouen

Marroc Rehabilitació 
infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

6.010,12 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Eme. Projecte d’ajut humanitari a 
Chinandega

Movimiento Comunal  
Municipal de Chinandega

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 
Altres col·lectius 
especials

6.010,12 Sí

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 601,01 Sí

Des. Sostenibilitat institucional de 
l’Escuela Mayor de Gestión 
Municipal

Escuela Mayor de Gestión 
Municipal

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

1.202,02 Sí
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Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Des. Accions per al 
desenvolupament de la 
joventut

Ajuntament de l’Hospitalet Nicaragua Desenvolupament 
social / Joves

12.020,24

Des. Aigua pel consum humà i per 
cultius

Ajuntament de Sant Celoni Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

6.010,12

Des. Alfabetització i Cultura 
- Educació Bilingüe

Rubí Solidari Guatemala Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

6.010,12

Des. Alfabetització informàtica Banc de Recursos Bolívia Educació - 
Formació / Joves

9.015,18

Des. Àrea de Municipalisme 2001 Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Diversos 
països

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

6.010,12 Sí

Des. Assemblea de contraparts 
de FACS i fòrum “Política de 
Seguridad alimentaria en los 
territorios en los que trabaja 
FACS”

FACS - Fundación Augusto 
Cesar Sandino

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

9.616,19

Des. Capacitació agents 
desenvolupament local

Proyecto Local Hondures Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

63.106,27

Des. Capacitació dels Consells 
Municipals de Nicaragua

AMUNC Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

88.862,04

Des. Capacitació de funcionaris 
municipals a El Salvador

FUNDAUNGO El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

30.651,62

Des. Casa Infantil de Cultura - 2n 
any

Educació sense Fronteres - ESF Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

18.030,36

Des. Centre de Formació per a 
joves

Associació Cultura i Solidaritat 
Popular - Comunitat de Sant 
Egidi

Cuba Educació - 
Formació / Joves

9.015,18

Des. Centre Infantil i Juvenil 
Igualada-Travnik

Creu Roja de Catalunya Bòsnia i 
Hercegovina

Desenvolupament 
social / Infants

18.030,36

Des. Ciutadania i igualtat 
d’oportunitats per a les dones

CDM - Centro de Derechos de 
Mujeres

Hondures Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

15.265,71 Sí

Des. Consolidació i 
desenvolupament de la dona

Associació Catalana de 
Professionals per a la 
Cooperació

Nicaragua Desenvolupament 
social / Dones

18.030,36

Des. Consolidació teixit associatiu i 
productiu

Fundació Món-3 El Salvador Desenvolupament 
productiu / 
Població general

51.086,03

Des. Construcció de 18 habitatges 
a Zacatecoluca

Ajuntament de Sabadell El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

45.075,91

Des. Construcció de 18 habitatges 
definitius a Tecoluca

Ajuntament de Terrassa El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

45.075,91
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Des. Construcció de 25 habitatges i 
latrines a San Francisco

Ajuntament de Parets del Vallès Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

9.015,18

Des. Construcció d’habitatges a 
Jocoatique

Alcaldía Municipal de 
Jocoaitique

El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

12.020,24

Des. Construcció d’habitatges a 
Santa Tecla

Cooperacció El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

84.141,69

Des. Construcció de cases a Jutiapa Fundació Akwaba Hondures Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

30.050,61

Des. Construcció de dues aules 
escolars

Ajuntament de Montornès del 
Vallès

Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

6.010,12

Des. Construcció dispensari rural a 
Kasabt de Ouled

Ajuntament de Barberà del 
Vallès

Marroc Sanitat / 
Camperols i 
població rural

9.015,18

Des. Construint ciutadania i 
governabilitat per a dones

Asociación de Mujeres por la 
Dignidad y la Vida “Las Dignas”

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Dones

16.527,83 Sí

Des. Construcció d’aules taller UPC - Centre de Cooperació al 
Desenvolupament

Bolívia Educació - 
Formació / Joves

12.020,24

Des. Defensa i promoció dels drets 
humans de les dones

Entrepobles Perú Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

24.040,48

Des. Desenvolupament comunitari 
a la regió nord

Creu Roja de Catalunya Haití Desenvolupament 
social / Població 
general

30.050,61

Des. Dinamització dels comitès 
nacionals de preparació de 
la “Segunda Conferencia 
Centroamericana por la 
Descentralización y el 
Desarrollo Local”

FUNDE - Fundación Nacional 
para el Desarrollo

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

18.030,36

Des. Equipament del laboratori de 
l’Hospital “Carlos Font”

Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts

Cuba Sanitat / Població 
general

12.020,24

Des. Escola de formació municipal i 
ciutadania - 4

Centro de Educación y 
Comunicación Popular Guamán 
Poma de Ayala

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

18.030,36 Sí

Des. Foment Municipal i Promoció 
Turisme al Departament de 
León

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Població general

42.070,85

Des. Formació de formadors en 
drets laborals

Fundació Pau i Solidaritat Nicaragua Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

30.050,61

Des. Formació i capacitació 
d’autoritats electes, 
funcionaris municipals i líders 
comarcals

Popol-Na - Fundación para 
la Promoción i el Desarrollo 
Municipal

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

12.020,24 Sí

Des. Formulació d’un pla 
de desenvolupament i 
ordenament urbà a Ocotal

ASF - Arquitectes sense 
Fronteres

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Població general

17.188,95 Sí

Des. Hi tenen molt a veure - 
Marroc 2001

Òptics x Món Marroc Sanitat / Població 
general

30.050,61

Des. Mercat municipal de Bangolo ASF - Arquitectes sense 
Fronteres

Costa d’Ivori Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

54.091,09
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Des. Mestratge en gestió i 
organització de biblioteques 
universitàries

Facultat de Biblioteconomia de 
la Universitat de Barcelona

El Salvador Educació 
- Formació / 
Col·lectius tècnics 
o professionals

19.680,28

Des. Millora de condicions per a 
l’enfortiment de l’autoritat 
comunal a la conca alta del 
riu Samalá

Movimiento Tzuk Kim-Pop Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

9.916,70 Sí

Des. Millora de la prevenció 
i l’assistència de salut a 
Champerico

Metges sense Fronteres Guatemala Sanitat / Població 
general

51.086,03

Des. Millora de la situació social de 
les dones a El Hara

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Tunísia Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Dones

42.070,85

Des. Participació socioeconòmica 
de les dones de Somoto

Alcaldía Municipal de Somoto Nicaragua Desenvolupament 
productiu / Dones

24.040,48

Des. Pla de desenvolupament a 
Puerto Cabezas

Alcaldía Municipal de Puerto 
Cabezas-Bilwi

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

30.050,61

Des. Primera “Conferencia 
Centroamericana para la 
Descentralización del Estado y 
el Desarrollo Local”

COMURES El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

91.353,84

Des. Promoció de plans 
desenvolupament municipal

Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

36.060,73

Des. Promoció drets laborals i salut 
sexual

Fundació Josep Comaposada Nicaragua Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Població general

36.060,73

Des. Promoció salut sexual i 
reproductiva a Soyapango

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat

El Salvador Sanitat / Dones 18.030,36

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 12.020,24 Sí

Des. Reactivació productiva i 
enfortiment

Intermón-Oxfam Hondures Desenvolupament 
productiu / 
Població general

72.121,45

Des. Reconstrucció d’una escola a 
Vogosca

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat

Bòsnia i 
Hercegovina

Educació - 
Formació / Infants

30.050,61

Des. Reconstrucció de l’Alcaldía de 
Santa Tecla

Alcaldía de Nueva San Salvador 
(Santa Tecla)

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

155.329,17

Des. Reconstrucció de la comunitat Ajuda en Acció El Salvador Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

39.065,79

Des. Restauració de la Casa de 
Cultura Raúl Gómez García

Associació d’Amics de la Unesco 
del Prat de Llobregat

Cuba Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

13.222,27 Sí

Des. Sanoclínica: nova dimensió 
Policlínica Docent

Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda

Cuba Sanitat / Població 
general

6.010,12

Des. Subministrament d’aigua 
potable en zones rurals

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense Fronteres

El Salvador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

60.101,21

Des. Suport a la “Maestría en 
Desarrollo Local”

FUNDE - Fundación Nacional 
para el Desarrollo

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

43.215,01

Des. Talibés. Enfants de la Rue 
Senegal

Col.lectiu per la Igualtat en la 
Diversitat

Senegal Promoció dels 
DDHH i la 
democràcia / 
Infants

12.020,24
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Des. Unitat tècnica de suport a la 
reconstrucció

COMURES El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

49.282,99

Des. Viure i conviure: adolescència 
i SIDA a Romania

Fundació Salut i Comunitat Romania Sanitat / Joves 30.050,61

Des. Xarxa d’agències de 
desenvolupament local

COAMSS - Consejo de Alcaldes 
del Àrea Metropolitana de San 
Sanvador

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

60.360,74

Eme. Ajuda als refugiats 
d’Afganistan

ACNUR Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

30.050,61

Eme. Ajuda als refugiats 
d’Afganistan

Acció Solidària - Igman Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

12.020,24

Eme. Terratrèmol d’El Salvador COMURES El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

42.070,85

Eme. Terratrèmol de l’Índia Creu Roja de Catalunya Índia Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12

Eme. Tramesa de medicaments a 
Cuba

Fundació Humanitària pel 3r i 
4t Món Doctor Trueta

Cuba Ajuda 
d’emergència / 
Població general

12.020,24

Eme. VIII Caravana Catalana pel 
Sàhara

ACAPS - Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí

Sàhara 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
bàsics / Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

6.010,12

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Des. Ambulància per Nueva 
Gerona, a la Isla de la 
Juventud

Poder Popular de Nueva 
Gerona

Cuba Desenvolupament 
municipalista / 
Població general

12.356,55 Sí

Des. Quota Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 3.005,06 Sí

Des. Recepció i transport de 
material de solidaritat per a 
Cuba (Brigada Cubana)

Comitè de Solidaritat amb 
Amèrica Central del Prat de 
Llobregat

Cuba Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

30.050,61 Sí

Eme. Ajut d’emergència: 
Centreamèrica un altre cop

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

6.010,12 Sí

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Des. ACULL: formació d’estudiants 
de Guinea Equatorial (Curs 
2001-2002)

AEJGE - Associació d’Estudiants i 
Joves de Guinea Equatorial

Guinea 
Equatorial

Educació - 
Formació / Joves

5.154,35

Des. Construcció d’un sistema 
d’aigua potable i formació pel 
manteniment a la comunitat 
Pancho Villa, Chiapas

Acció Solidària - Igman Mèxic Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

12.020,24

Des. Creació de llocs de treball 
mitjançant la diversificació 
de les activitats agrícoles i 
pecuàries a la Cooperativa 
Los Almendros, a San José 
Las Flores

Fundació Josep Comaposada El Salvador Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

18.030,36
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Des. Desenvolupament integral 
de 7 comunitats rurals del 
departament d’Ouessa

Intermón-Oxfam Burkina Faso Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

21.035,42

Des. Dotació d’aigua potable 
a comunitats del páramo 
andino a Cayambe

Entrepobles --- Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

12.020,24

Des. Extensió de microempreses 
avícoles per la producció 
de carn per a famílies de la 
governació de Gafsa

Assemblea de Cooperació per 
la Pau

Tunísia Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 
població rural

9.015,18

Des. Formació professional de 
joves camperols i de barris 
marginals de Tiquipaya

Mans Unides Bolívia Educació - 
Formació / Joves

18.030,36

Des. Les arts com a eina 
socioeducativa i de 
recuperació de l’autoestima 
per a les comunitats rurals del 
departament de Sonsonate

Pallassos Sense Fronteres El Salvador Desenvolupament 
social / Camperols 
i població rural

15.025,30

Des. Millora de la infraestructura, 
equipament i qualitat de 
metodologia educativa a 
l’escola de la comunitat de 
Yatún Cutervo

Ajuda en Acció Perú Educació - 
Formació / Infants

18.030,36

Des. Pla de sanejament bàsic a 
la comunitat El Carmen a 
Jiquilisco

Fundació Aliança per la 
Solidaritat

El Salvador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

12.020,24

Des. Programa de retorn de 
refugiats. Reconstrucció d’un 
edifici de 10 habitatges a Novi 
Grand

Fundació Lleida Solidària Bòsnia i 
Hercegovina

Rehabilitació 
infraestructures 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

27.045,54

Des. Subministrament d’aigua 
potable a la comunitat de 
Huertas

Creu Roja de Catalunya Equador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

18.030,36

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Eme. Cooperació amb la República 
d’El Salvador amb motiu del 
terratrèmol

Ajuntament de Tarragona El Salvador Ajuda 
d’emergència / 
Població general

3.005,06
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PROJECTES DE COOPERACIÓ 2001 - MANCOMUNITATS

Tipus Títol del projecte Entitat País Sector/Beneficiari Import Fons

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Des. Centre de formació integral i 
agrícola

Alternativa Solidària - Plenty Guatemala Educació 
- Formació / 
Camperols i 
població rural

13.895,40

Des. Consolidació del laboratori de 
medicaments

Medicus Mundi Sàhara 
Occidental

Sanitat / Població 
general

9.616,19

Des. Creació d’una microempresa 
de mantega

Xarxa de Consum Solidari Equador Desenvolupament 
productiu / 
Població general

15.626,31

Des. Desenvolupament local d’un 
barri de Lima

Intermón-Oxfam Perú Desenvolupament 
social / Població 
general

29.449,59

Des. Educació sanitària Creu Roja de Catalunya República 
Dominicana

Sanitat / Població 
general

15.626,31

Des. Empoderament de líders Ajuda en Acció Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Altres col·lectius 
especials

17.399,30

Des. Enfortiment de les capacitats 
organitzatives de les dones

Cooperacció Nicaragua Suport 
organitzatiu / 
Dones

9.616,19

Des. Formació de nens i nenes Fundació Intered - Catalunya Guatemala Educació - 
Formació / Infants

6.010,12

Des. Gestió de deixalles al Sàhara Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona

Sàhara 
Occidental

Protecció del 
medi ambient 
/ Refugiats, 
desmobilitzats, 
desplaçats

6.010,12

Des. Introducció d’energia elèctrica 
a la comunitat la Tomita

Ajuntament del Prat de 
llobregat / Alcaldía Municipal 
de Quezaltepeque

El Salvador Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

12.020,24 Sí

Des. Mercat a Bangolo ASF - Arquitectes sense 
Fronteres

Costa d’Ivori Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

29.750,10

Des. Obrador de begudes 
alimentàries

Agermanament sense Fronteres Camerun Desenvolupament 
productiu / 
Població general

17.591,62

Des. Polítiques locals de promoció 
de l’equitat de gènere i 
participació de la dona

Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet  / Escuela Mayor 
de Gestión Municipal

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Dones

12.020,24 Sí

Des. Prevenció VIH/SIDA i les ETS 
amb transportistes que viatgen 
per Centreamèrica

Ajuntament de Sant Just 
Desvern / FIDHES-Fundación 
de Investigación y Desarrollo 
Holístico en Edad Sexual

Nicaragua Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

12.020,24 Sí

Des. Rec a la comunitat de San José 
Arrayan

Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona

Equador Construcció 
d’infraestructures 
/ Camperols i 
població rural

3.005,06

Des. Reforç tècnic d’habitatges Associació Catalana 
d’Enginyeria sense Fronteres

El Salvador Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

15.626,31

Des. Reforestació a Cochabamba Mans Unides Bolívia Protecció del medi 
ambient / Població 
general

9.616,19
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Des. Rehabilitació de la Ciudadela 
de Monte # 816

Ajuntament de Castelldefels 
/ Poder Popular de Ciudad 
Habana - Secretaría General 
Adjunta Presidencia

Cuba Rehabilitació 
infraestructures / 
Població general

15.025,30 Sí

Des. Rehabilitació de sostres en 
habitatges del centre històric 
de Banes

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts / Poder Popular de Banes

Cuba Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

15.025,30 Sí

Des. Sistemes integrals de 
sanejament

CEAM - Centre d’Estudis 
Amazònics

Bolívia Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

9.616,19

Des. Suport a l’escolarització Setem Catalunya Nicaragua Educació - 
Formació / Infants

9.616,19

Des. Xarxa d’agents de 
desenvolupament econòmic

Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona

El Salvador Desenvolupament 
productiu / 
Població general

40.568,32

Des. Xarxa de distribució d’aigua 
a Mir

Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona

Cuba Construcció 
d’infraestructures / 
Població general

48.417,54
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I ACOLLIDA TEMPORAL
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Tipus Títol del projecte o activitat Entitat Import Fons

AGRAMUNT

Ac.T. Colònies de nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

450,76

ALELLA

Sup. Aportació a Càritas Càritas 2.404,05

Sup. Aportació a GRAMC GRAMC-Teià 2.103,54

ARBÚCIES

Ac.T. Estada d’un regidor guatemalenc Ajuntament d’Arbúcies 1.648,67

Sen. Activitats de Justícia i Pau Justícia i Pau 138,23

BADALONA

Ac.T. Xarxa de centres d’acollida Associació Juvenil La Rotllana 32.196,22 Sí

Sen. Any internacional del voluntariat - conferència 
J.M. Mendiluce

Ajuntament de Badalona

Sen. Aportació a projectes de sensibilització (sense 
desglossar el destí)

--- 56.649,36

Sen. Bandera Tibet ---

Sen. Campanya de recollida d’aliments Ajuntament de Badalona

Sen. Campanya: Cap nen sense joguina! ---

Sen. Ceramistes pels drets humans Amnistia Internacional

Sen. Cicle de tallers de cuina d’arreu del món ---

Sen. Cinefòrum - Drets del nens Amnistia Internacional

Sen. Conferència sobre la dona treballadora Cooperacció

Sen. Consulta social del deute extern ---

Sen. Difusió i sensibilització sobre l’electrificació dels 
consultoris mèdics de muntanya a Cuba

Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona 4.337,56 Sí

Sen. Dona i solidaritat-intercanvi de cartes ---

Sen. Dones a Afganistan Amnistia Internacional

Sen. Exposició cubana: Para proteger el alma ---

Sen. Exposició projectes solidaris al Centre Cívic Sant 
Roc

Ajuntament de Badalona

Sen. Exposició WAFAE Associació Wafae de Llengua i Cultura Àrab

Sen. Exposició: Cicle impressions Àfrica ---

Sen. Exposició: Les Mediterrànies Associació Juvenil La Rotllana

Sen. Festa Solidària CEIP Antoni Botey CEIP Antoni Botey (Badalona)

Sen. IX Edició de la Fira de la Solidaritat ---

Sen. Jornades de sensibilització amb Àfrica CADDIC

Sen. Jornades de sensibilització sobre Centreamèrica Creu Roja de Catalunya

Sen. Jornades sobre Chiapas ---
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Sen. Projecte Wafae - Entre amigas Associació Wafae de Llengua i Cultura Àrab

Sen. Setmana de la diversitat a les biblioteques Ajuntament de Badalona

Sen. Xerrada col·loqui sobre els sindicalistes al Marroc ---

Sen. No especificat --- 5.409,11

BARBERÀ DEL VALLÈS

Ac.T. Acollida de representants forans Ajuntament de Barberà 1.065,91

BARCELONA

Ac.T. Barcelona, ciutat refugi Ajuntament de Barcelona - Direcció de Relacions 
Internacionals

22.249,47

Ac.T. Suport a activitats nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.404,05

Ac.T. Suport a activitats nens sahrauís Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa 4.207,08

Sen. A prop teu. Programa pedagògic entre la 
solidaritat i la cooperació

Ajuntament de Barcelona - Districte l’Eixample 12.020,24

Sen. Àfrica és la nostra amiga: rejuguem a la 
rejoguina

Associació Cultura i Solidaritat Popular - Comunitat 
de Sant Egidi

4.808,10

Sen. Apropem Barcelona al Marroc Proyecto Local 6.010,12

Sen. Apropem-nos als campaments de refugiats 
sahrauís. Tallers multiculturals de ràdio i televisió

Associació d’Amics de la Ràdio i Televisió del Clot-
Camp de l’Arpa

4.327,29

Sen. Barcelona ciutat promotora de pau: I Encontre 
ciutadà internacional. Suport a iniciatives de pau 
al Sàhara i Colòmbia. Campus for Peace

Ajuntament de Barcelona - Direcció de Participació 
Ciutadana

30.050,61

Sen. Barcelona Coopera - Difusió de les iniciatives de 
cooperació Internacional realitzades per entitats 
de la ciutat de Barcelona

Fundació Cirem (Centre d’Iniciatives Europees a la 
Mediterrània) / Arxivers sense Fronteres

11.419,23

Sen. Campanya comerç just Setem Catalunya 12.020,24

Sen. Campanya de promoció de la solidaritat i 
sensibilització contra les mines antipersona als 
instituts de Barcelona

Moviment per la Pau 2.103,54

Sen. Campanya de sensibilització “La banca ètica ja 
és aquí”

FETS - Finançament Ètic i Solidari 9.015,18

Sen. Camps de solidaritat 2001 en països del tercer 
món per a 270 joves catalans: un programa de 
formació i col·laboració en països del sud

Setem Catalunya 12.621,25

Sen. Consolidació de recursos educatius per a la 
cooperació i promoció d’activitats educatives per 
a la sensibilització

Fundació Pere Tarrés 12.020,24

Sen. Convivència intercultural: Programa de lleure 
per a joves

Fundeso - Fundació Desenvolupament Sostingut 9.015,18

Sen. Crèdit variable sobre Centreamèrica i Nicaragua Ajuntament de Barcelona - Districte Sant Martí 9.015,18

Sen. Curs de Cooperació al Desenvolupament Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 7.212,15

Sen. D’altres pobles, d’altra gent, d’altres cultures... 
nova convivència

Associación Española de Amistad con los Pueblos 
Árabes (Bayt Al-Thaqafa)

12.020,24

Sen. Del Raval al Brasil, continuem cooperant Associació per a Joves TEB 6.010,12

Sen. Deute extern i drets econòmics, socials i culturals Observatori sobre la Declaració Universal dels Drets 
Humans Relatius al Desenvolupament - DESC

22.537,95

Sen. Dia de l’Havana Ajuntament de Barcelona - Direcció de Relacions 
Internacionals

4.808,10

Sen. Diversnet, continuació per la promoció, 
sensibilització i estímul de la participació 
ciutadana en relació a la cooperació, solidaritat i 
la cultura de la pau

Ravalnet 9.015,18
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Sen. Drets humans laborals per a tothom Fundació Pau i Solidaritat 10.818,22

Sen. Edició del butlletí Edisol Ajuntament de Barcelona - Districte Sant Andreu 1.502,53

Sen. Educació de qualitat per a tothom Fundació Vicki Sherpa - Eduqual 1.803,04

Sen. Educació en el lleure per al foment dels drets 
humans i la defensa de la democràcia basada en 
l’intercanvi d’experiències amb nens/es i joves 
bosnians

ESPLAC - Esplais Catalans 11.419,23

Sen. El barri, espai de convivència: accions de foment 
de la convivència en àmbit de barri

Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona 
- FAVB

8.414,17

Sen. El batec de les cultures 2001 Ajuntament de Barcelona - Districte Sarrià-Sant 
Gervasi

12.020,24

Sen. Els conflictes armats en els països més pobres, 
barrera al seu desenvolupament

Intermón-Oxfam 14.424,29

Sen. Exposició fotogràfica i edició d’un llibre sobre el 
desenvolupament de la pagesia al tercer món

Veterinaris sense Fronteres - Vetermón 10.217,21

Sen. Exposició: “A través de ellos. Seis infancias 
quebradas”

Associació Espanya amb ACNUR - Catalunya 9.015,18

Sen. Festa de la diversitat SOS Racisme 49.282,99

Sen. Foment de la interculturalitat a les accions 
promotores de la salut

Associació Salut i Família 12.020,24

Sen. Foment de la participació del col·lectiu magribí a 
la societat catalana

ASCIB - Associació Sociocultural Ibn Batuta 11.419,23

Sen. Foment de la solidaritat, de les relacions 
interculturals i sensibilització de la societat 
catalana amb els països de Llatinoamèrica

Federació Casa de la Solidaritat 9.015,18

Sen. I Jornades de protecció del patrimoni 
documental en l’àmbit de la cooperació 
internacional

Arxivers sense Fronteres 4.128,95

Sen. III Encontre Intercultural AEJGE - Associació d’Estudiants i Joves de Guinea 
Equatorial

9.015,18

Sen. Immigració. Causes. Efectes. Propostes d’acció Justícia i Pau 11.419,23

Sen. Jornades d’avaluació de projectes Comissionat Barcelona Solidària 6.010,12

Sen. Joves de Sants-Montjuïc per Bòsnia Ajuntament de Barcelona - Districte Sants-Montjuïc 6.010,12

Sen. Joves solidaris Ajuntament de Barcelona - Regidoria de la 
Ponència de Joventut / Oficina del Pla Jove

9.015,18

Sen. L’ Autònoma Solidària amb el Tercer Món Fundació Autònoma Solidària / Voluntaris per 
Bòsnia

11.419,23

Sen. La Casa del Món Ajuntament de Barcelona - Direcció de Participació 
Ciutadana i Speis (bombers)

57.096,15

Sen. La diversitat a l’aula i la xarxa Edualter (Educació Alternativa) 1.803,04

Sen. La sinèrgia cultural com a eina de 
desenvolupament: realitzacions i propostes

CEAM - Centre d’Estudis Amazònics 7.212,15

Sen. Les veus de l’aigua. Una aproximació multimèdia 
a la problemàtica de l’aigua al Sahel

Aigua per al Sahel 3.606,07

Sen. Migració i desenvolupament. Una nova via de 
cooperació Barcelona-Marroc

CEA - Centre d’Estudis Africans 10.217,21

Sen. Nou Barris Solidari Ajuntament de Barcelona - Districte Nou Barris 9.015,18

Sen. Novi Sad, Windows 99 Buró Europeu d’ Objecció de Consciència (BEOC) 1.803,04

Sen. Observatori del deute extern Càtedra Unesco de la UPC 6.611,13

Sen. Oci i temps lliure amb infància i famílies 
refugiades i immigrants

Associació d’Ecologistes de Barcelona - ECOS DE 
BARNA

4.808,10

Sen. Playa a les Corts - Edició 2001 Ajuntament de Barcelona - Districte Les Corts 12.020,24

Sen. Portal Solidari Mans Unides 15.025,30

Sen. Premi Internacional Alfons Comín Fundació Alfons Comín 9.616,19
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Sen. Primeres jornades de formació i intercanvi “Sant 
Martí Divers i Solidari”

Ajuntament de Barcelona - Districte Sant Martí 4.207,08

Sen. Procés de pau a Chiapas: trobada a Barcelona Ajuntament de Barcelona -Regidoria de Participació 
Ciutadana

12.524,29

Sen. Programa promoció i solidaritat en defensa dels 
drets humans a Amèrica Llatina (justícia universal 
i pobles indígenas)

ASOPXI - Associació de Suport a les Organitzacions 
Populars Xilenes

6.010,12

Sen. Projecte educatiu Verneda Solidària “Roda pel 
món de les cultures”

Ajuntament de Barcelona - Districte Sant Martí 6.280,58

Sen. Projecte mediterrani de participació intercultural 
Heikaiat

Associació WAFAE / Estudiants sense Fronteres 
d’Arquitectura (ESFA)

6.010,12

Sen. Promoció i suport de la solidaritat entre els 
pobles i les regions

SICSAL - Secretariado Internacional Cristiano de 
Solidaridad con los Pueblos de América Latina 
“Óscar Romero”

6.010,12

Sen. Proposta educativa del Grup d’Estudis 
Pedagògics destinada a instituts i escoles de 
secundària interessats a aprofundir els seus 
coneixements i la seva implicació en el món de 
la cooperació i la solidaritat

Grup d’Estudis Pedagògics (GEP) 7.212,15

Sen. Quadern solidari 03 gènere i educació Educació sense Fronteres - ESF 11.419,23

Sen. Revista de cooperació sindical Fundació Josep Comaposada 9.015,18

Sen. Sarajevo, 10 anys Ajuntament de Barcelona - Direcció de Relacions 
Internacionals

24.040,48

Sen. Servei d’informació i assessorament 
d’associacions sobre cooperació internacional

Red Europea de Diálogo Social (REDS) 10.217,21

Sen. Setmana de Cetinje. Jornades culturals de la 
República de Montenegro

Ajuntament de Barcelona - Districte Gràcia 6.971,74

Sen. Solidaritat Ajuntament de Barcelona - Districte Sants-Montjuïc 6.010,12

Sen. Suport multimèdia (DCDROM)  l’exposició 
interactiva “La geopolítica de la fam”

Fundació Acció contra la Fam 7.212,15

Sen. Teixidors/es de pau. Formació, sensibilització i 
acció per la pau a Colòmbia

Càtedra Unesco sobre Pau i Drets Humans - UAB 11.419,23

Sen. Torró de Comerç Just: un pont de solidaritat 
entre dos móns

Xarxa de Consum Solidari 14.424,29

Sen. V cicle intercultural Sagrada Família: coneguem 
l’Amèrica Andina

Ajuntament de Barcelona - Districte l’Eixample 9.616,19

Sen. VI Fòrum Ambiental del Mediterrani. Debat 
sobre la participació de la societat civil al procés 
euromediterrani

Med Forum, Red de ONGs del Mediterráneo para 
la Ecología y el Desarrollo Sostenible

6.010,12

Sen. Viatge als colors dels contes. Un viatge 
intercultural. Col.lecció de contes per a la 
sensibilització i la formació sobre la solidaritat 
i la interculturalitat com a instruments per a la 
construcció de models de relació interpersonals 
més justos

Fundació Món-3 11.419,23

Sen. VII Jornades àrabs a Barcelona Associació Catalunya-Líban 5.769,72

Sen. X Diada cultural afrocatalana Etane 10.818,22

Sen. XI Premis “Barcelona Solidaritat” - La recol·lecció 
d’armes lleugeres: una bona oportunitat per a la 
construcció de la pau i de la convivència

Daniel Luz Álvarez / Càtedra Unesco sobre Pau i 
Drets Humans de la UAB

15.025,30

Sen. XI Premis “Barcelona Solidaritat” - Setmana del 
comerç just 2002

Setem Catalunya 15.025,30

Sen. XII Trobada de Barcelona “Ciència: al servei de la 
cultura de pau i solidaritat”

Fundació per la Pau 4.808,10

Sen. Yotuel. Raval: reconèixer el paisatge humà Associació Ponen “pro millora de barri” 6.010,12

Sup. Adaptació de les oficines de Fundació Codespa 
Catalunya a les noves tecnologies

Fundació Codespa Catalunya 3.005,06
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Sup. Ajut general de les activitats de l’entitat Justícia i Pau 15.626,31

Sup. Assumint nous reptes: reforç tècnic de 
l’observatori de Drets Humans

Observatori sobre la Declaració Universal dels Drets 
Humans Relatius al Desenvolupament - DESC

7.212,15

Sup. Campanya de captació de recursos propis: xarxa 
d’empreses solidàries

Cooperacció 9.015,18

Sup. Campanya de captació de socis, voluntaris i 
col·laboradors

GASI - Grup d’Acció Solidària Internacional 10.818,22

Sup. Captació de socis a través d’internet Associació Comparte per l’Ajut als Nens del Món 6.010,12

Sup. Dotació de material informàtic i difusió pàgina 
web

Mestres per Bòsnia 2.392,03

Sup. Endavant cap a una cultura de Pau SCI - Servei Civil Internacional 4.808,10

Sup. Escola-escuela. Projecte d’agermanament entre 
escoles de Centreamèrica i escoles de Barcelona

Creu Roja de Catalunya 12.020,24

Sup. Implementació i posada en marxa de 2 equips 
informàtics per al funcionament quotidià de 
l’ACP

Associació Catalana per la Pau 1.502,53

Sup. Mailing de captació de nous socis, donants i 
col·laboradors per la pau

Fundació per la Pau 4.207,08

Sup. Manteniment de l’adhesió a l’associació 
internacional Klima Bündnis - Alianza del Clima

Alianza del Clima 7.744,04

Sup. Noves tecnologies a l’abast de tothom Escoltes Catalans 6.010,12

Sup. Optimització i reorganització dels procediments 
i eines de gestió de Medicus Mundi: gestió de 
socis, voluntaris i col·laboradors

Medicus Mundi 3.606,07

Sup. Suport a l’infraestructura de l’entitat Entrepobles 3.395,72

Sup. Suport a les activitats de l’entitat Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament 15.626,31

Sup. Suport puntual per a la modernització del 
sistema informàtic de la seu de Barcelona 
d’Arquitectes Sense Fronteres

ASF - Arquitectes sense Fronteres 3.377,69

BERGA

Sen. Exposicions i xerrades amb diverses entitats Justícia i Pau, Ecoconcern, Fons Català, Gabinet 
d’Integració Europea i Solidaritat (Diputació de 
Barcelona)

1.111,87

Sup. Campanya de Mans Unides Mans Unides 240,40

Sup. Solidaritat poble sahrauí --- 150,25

BIGUES I RIELLS

Ac.T. Colònies d’infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.524,25

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Sen. Fes-la Solidària Comissió de Solidaritat la Bisbal d’Empordà 462,47

Sen. Jornades Una mirada igualitària Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

BLANES

Ac.T. Acollida temporal, no especificat --- 4.808,10

CALDES DE MONTBUI

Ac.T. Casa d’acollida de malalts a Montornès ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.404,05
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Ac.T. Colònies de nens sahrauís a Catalunya Ajuntament de Caldes de Montbui 6.010,12

Sen. Cultura de Pau-Beca Ajuntament de Caldes de Montbui 3.005,06

Sup. Subvenció a Caldes Solidària Ajuntament de Caldes de Montbui 1.803,04

CALELLA

Sen. Projecte de sensibilització no especificat --- 3.561,81

Sup. Suport organitzatiu (sense especificar) --- 1.202,02

CAMBRILS

Ac.T. Colònies infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.567,52

Sup. Quota CCASPS CCASPS - Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí

150,25

CANOVELLES

Sen. Exposicions, xerrades... Fundació per la Pau 901,52

CARDEDEU

Ac.T. Colònies dels nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

3.545,97

Sen. Acampada solidària Comitès Oscar Romero 562,19

Sen. Exposició: Comerç Solidari Setem Catalunya 390,66

Sen. Setmana de la Solidaritat Cardedeu per la Pau i la Solidaritat 1.502,53

CASTELLAR DEL VALLÈS

Sen. Exposició: El tercer món necessita pau --- 21,04

Sen. Exposició: Entre poc i massa --- 1.502,53

Sen. Maletes pedagògiques Intermón Intermón-Oxfam 193,92

Sen. Pallassos sense Fronteres Pallassos sense Fronteres 390,66

Sen. Titelles “Els Nats” --- 480,81

Sup. Dia per l’esperança Castellar Solidari 116,56

Sup. Setmana dels drets i les cultures Col·lectiu per la Pau i la Solidaritat 209,40

CASTELLBISBAL

Sen. Campanya “Dia de la Solidaritat” Càritas 601,01

Sen. Observatori de la Solidaritat-2000 Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona 3.005,06 Sí

Sup. Quota UNICEF UNICEF Catalunya 601,01

CASTELLDEFELS

Ac.T. Activitats d’agermanament Comissió d’Agermanament 4.433,16

Ac.T. Colònies d’infants sahrauís Plataforma pel Sàhara Occidental 2.056,74

Sen. Activitats pel Sàhara Occidental Plataforma pel Sàhara Occidental 2.372,61

Sen. Campanya Mediterrània Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 3.005,06 Sí

Sen. Creació i desenvolupament de l’Observatori del 
Deute i la Globalització

Càtedra Unesco de la UPC 3.005,06 Sí
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Sen. Dissabte solidari Consell Municipal de Pau i Solidaritat de 
Castelldefels

7.822,83

Sen. Jornades de Pau i Solidaritat Consell Municipal de Pau i Solidaritat de 
Castelldefels

12.957,02

Sen. Programa d’educació per la pau Ajuntament de Castelldefels 5.873,03

Sen. Xerrades, debats... Diverses entitats de Castelldefels 5.025,71

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Ac.T. Acolliment nens i nenes de Bòsnia Club Infantil de Cerdanyola 3.190,10

Ac.T. Acolliment nens i nenes de Colòmbia Club Infantil de Cerdanyola 4.363,35

Sen. Altres accions d’informació i de Sensibilització a 
Cerdanyola

Consell Municipal de Serveis Socials 7.577,69

Sen. Cerdanyola amb El Salvador CUC - Comitè Usuluteco de Cerdanyola 7.898,37

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Ac.T. Colònies dels nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

4.687,89

Sen. Fira de la Solidaritat Ajuntament de Cornellà de Llobregat 19.950,48

DELTEBRE

Ac.T. Colònies per a nens i nens sahrauís Ajuntament de Deltebre 1.562,63

Sen. Marxa de la solidaritat Silvestre Burillo Tomàs Diverses entitats del municipi 300,51

L’ESCALA

Sen. Compra d’agendes llatinoamericanes Ajuntament de l’Escala 601,01

Sen. Exposició i conferència --- 601,01

Sen. Exposició sobre Nicaragua Ajuntament de l’Escala 601,01

Sup. Aportació al Gra de Sorra Gra de Sorra 4.207,08

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Sup. Fira de Santa Llúcia Diverses entitats d’Esplugues de Llobregat

Sup. Fira de Santa Llúcia Diverses entitats d’Esplugues de Llobregat

Ac.T. Colònies infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

4.537,41

Sen. Activitats diverses de solidaritat Diverses entitats d’Esplugues de Llobregat 7.366,84

LA FATARELLA

Sen. Adquisicions de productes de comerç just Intermón-Oxfam 811,37

FIGUERES

Ac.T. Acollida temporal / colònies (sense especificar) --- 10.624,99

Sup. Suport a entitats de solidaritat (sense especificar) --- 1.352,28

FORNELLS DE LA SELVA

Ac.T. Ajuda als refugiats polítics Creu Roja de Catalunya 150,25
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LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Ac.T. Acollida de nens i nenes d’Ucraïna Vallès Obert 300,51

Ac.T. Acollida de nens i nenes de Bòsnia i Hercegovina La Garriga Acull 300,51

Sup. Beques per a activitats d’estiu Vallès Obert 252,43

GAVÀ

Ac.T. Projectes d’acollida temporal / colònies no 
especificats

--- 12.939,79

Sen. Projectes de sensibilització no especificats --- 48.08,097

GIRONA

Ac.T. Colònies nens i nenes sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

13.821,48

Sen. Agenda llatinoamericana Comissió Agenda Llatinoamericana 601,01

Sen. Els conflictes armats en els països més pobres, 
barrera al seu desenvolupament

Intermón-Oxfam 7.212,15

Sen. Exposicions, imatge i difusió Ajuntament de Girona 2.768,60

Sen. Setmana Intercultural de Girona Fundació SER.GI 9.015,18

Sen. Web municipal sobre solidaritat i cooperació Ajuntament de Girona 2.928,13

Sup. CEDRE (Coordinadora d’ONG) CEDRE (Coordinadora d’ONGD de Girona) 10.743,09

Sup. Quota CCASPS CCASPS - Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí

6.01,012

L’HOSPITALET

Ac.T. Colònies de nens i nenes sahrauís a l’Hospitalet Associació de Famílies Solidàries amb nens sahrauís 11.419,23

Sen. Activitats de sensibilització sobre la situació dels 
nens i joves del carrer de Brasil

Movibaix, Moviment educatiu en el temps lliure 
infantil

1.202,02

Sen. Campanya de sensibilització ciutadana sobre el 
treball infantil “Infància i Drets Humans”

Observatori sobre la Declaració Universal dels Drets 
Humans Relatius al Desenvolupament - DESC

1.502,53

Sen. Campanya de sensibilització per a la solidaritat 
amb Cuba

Defensem Cuba de l’Hospitalet 2.404,05

Sen. Cicle de conferències “Debates ante el Tercer 
Milenio”

CEDESC 2.404,05

Sen. Creació i desenvolupament de l’Observatori del 
Deute i la Globalització

Càtedra Unesco de la UPC 9.015,18 Sí

Sen. I Congrés de Joves de Guinea Equatorials. III 
Trobada Intercultural

AEJGE - Associació d’Estudiants i Joves de Guinea 
Equatorial

1.502,53

Sen. Jornades Solidàries 2001 JISH - Joves per la Igualtat i la Solidaritat de 
l’Hospitalet

1.202,02

Sen. Millora d’infraestructures de l’exposició “Comerç 
Just”

Agrupament Lola Anglada de l’Hospitalet 420,71

Sen. Nou enfocament i programació per a la revista 
Progrés amb la participació d’ONG i entitats de 
l’Hospitalet

Asociación cultural Milla-4 1.111,87

Sen. Primeres jornades d’Esport i Convivència de 
l’Hospitalet

Associació Wafae de Llengua i Cultura Àrab 2.404,05

Sen. Programa “Joves al Món” JISH - Joves per la Igualtat i la Solidaritat de 
l’Hospitalet

4.207,08

Sen. Projecte de sensibilització sobre la situació dels 
pobles indígenes

Entrepobles 1.685,24

Sen. Projecte global de promoció i coneixement de 
les ONG de l’Hospitalet

Acció Solidària - Igman 4.507,59
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Sen. Sensibilització i foment de la solidaritat 
“Setmana cultural d’Haití” a l’Hospitalet

Creu Roja de Catalunya 1.502,53

Sen. Sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes de 
l’Hospitalet de la problemàtica del poble sahrauí 
i conscienciar noves famílies per a l’acollida de 
nens

Associació de Famílies Solidàries amb nens sahrauís 10.818,22

Sen. Solidart2001 VIII Edició Tarlatana, grup d’artistes del barri de Santa Eulàlia 2.043,44

Sen. VII Festa de la Diversitat 2001 Comissió de Festes “La Gresca” Collblanc-La 
Torrassa

12.020,24

Sup. Quota Associació Nacions Unides Associació per a les Nacions Unides a Espanya 601,01

Sup. Quota CCASPS CCASPS - Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí

901,52

IGUALADA

Ac.T. Acolliment sahrauís Mas Boret SED - Solidaritat, Educació i Desenvolupament 1.892,29

Ac.T. Colònies d’estiu d’infants bosnians Creu Roja de Catalunya 6.010,12

Ac.T. Colònies d’estiu d’infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

9.015,18

Sen. Guia d’entitats solidàries Ajuntament d’Igualada 2.746,80

Sup. Quota ACAPS ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

360,61

LA LLAGOSTA

Ac.T. Colònies sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

4.684,29

Ac.T. Suport al pis de malalts sahrauís de Montornès 
del Vallès

ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.404,05

LLEIDA

Ac.T. Acolliment temporal d’infants sahrauís-estiu 
2001/ estiu 2002

ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

9.465,94

Sen. Actes per sensibilitzar respecte a Cuba Amics de Cuba de Lleida 887,96

Sen. Campanya de sensibilització Associació Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 
de Lleida.

1.299,48

Sen. Cartell mira’m als ulls Ajuntament de Lleida 25,60

Sen. CIJCA contra el racisme i la xenofòbia Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils Contra l’Atur de 
Lleida

1.557,82

Sen. Coneguem-nos: compartim la festa Ateneu Popular de Ponent 2.404,05

Sen. Coneixem-nos Associació de Veïns de Cappont 1.945,33

Sen. Conèixer Mali-Conèixer Catalunya Associació d’Immigrants Malienses de Lleida 
BINKADI

1.583,67

Sen. Conferència sobre els drets humans a Colòmbia Amnistia Internacional 223,10

Sen. Conveni de col·laboració amb el Centre de 
Cooperació de la UdL, per l’enfortiment del 
Centre d’ Informació i Documentació per al 
Desenvolupament

Centre de Cooperació Internacional de la UdL 33.055,67

Sen. Dansarreu. Els pobles dansen Associació El Refugi, Cultures del  Món 1.803,04

Sen. Drets humans i cooperació: dues vies per al 
desenvolupament dels pobles

Associació per a les Nacions Unides a Espanya 2.163,64

Sen. Drets humans laborals per a tothom a la ciutat 
de Lleida

Fundació Pau i Solidaritat 3.305,57

Sen. Els conflictes armats en els països més pobres, 
barrera pel seu desenvolupament

Intermón-Oxfam 3.180,56
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Sen. Exposició fotogràfica: Dóna-li la volta a Bolívia Ajuda en Acció 616,83

Sen. Exposició: Sense les dones no hi ha futur Assemblea de Cooperació per la Pau 1.803,04

Sen. Exposició: Treball solidari 1995-2000 Fundació Josep Comaposada 1.685,10

Sen. Jornada sobre tècniques alternatives en la 
resolució de conflictes

Associació de Mediació Comunitària CONSENS 1.532,58

Sen. Jornades de debat sobre la multiculturalitat a 
Catalunya

Acció Cultural de Ponent 751,27

Sen. Jornades de voluntariat Ajuntament de Lleida 2.099,53

Sen. Les mediterrànies Assemblea de Cooperació per la Pau 1.923,24

Sen. Ludoteca d’educació en valors Associació d’Acció Creativa per a la Solidaritat de 
Lleida

708,81

Sen. Moñoho de riasaka solidario AEJGE - Associació d’Estudiants i Joves de Guinea 
Equatorial

625,05

Sen. Primer cicle de cinema social amb Ken Loach AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya 751,27

Sen. Realització d’activitats de sensibilització de 
l’associació de senegalesos

Associació d’Immigrants Senegalesos de Lleida i 
comarques

643,61

Sen. Realització d’un mapa mural del Món Ajuntament de Lleida 6.342,73

Sen. Tallers de música ètnica per a escoles Orfeó Lleidatà - Escola de Música 3.005,06

Sen. Tolerància i solidaritat, joves i minories Lleida Solidària-MPDL 3.229,84

Sen. Un món de música. II taller de música ètnica i 
intercultural

Orfeó Lleidatà - Escola de Música 1.081,82

Sen. Un sol món Acció Social per les Persones Immigrades 601,01

Sen. Una imatge, una experiència Creu Roja de Catalunya 2.451,89

Sup. Aportació a l’Organització Iberoamericana de 
Cooperació Intermunicipal

Organització Iberoamericana de Cooperació 
Intermunicipal

523,84

Sup. Municipàlia Ajuntament de Lleida 723,47

LLIÇÀ D’AMUNT

Sen. Cap de setmana solidari Lliçà Solidari 1.480,48

Sen. Cinema solidari Ajuntament de Lliçà de Vall 601,01

Sen. Exposició Una Mirada al Món Ajuntament de Lliçà de Vall 420,71 Sí

Sen. Tertúlia-Campanya Roba Neta Lliçà Solidari

LLIÇÀ DE VALL

Ac.T. Colònies d’infants sahrauís al Vallès Oriental ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

1.202,02

Ac.T. Vacances dels nens de Txernòbil Associació Vallès Obert 1.202,02

Sup. Projecte de vacances solidàries 2001 La Garriga Acull 601,01

LLORET DE MAR

Sen. Compra de 25 agendes llatinoamericanes Ajuntament de Lloret de Mar 150,25

LLUÇÀ

Sen. Campanya de sensibilització Ajuntament de Lluçà 150,25

MALGRAT DE MAR

Ac.T. Colònies de nens i nenes sahrauís Plataforma Malgrat amb el Sàhara 4.207,08

Sen. Compra d’agendes llatinoamericanes Ajuntament de Malgrat 721,21
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Sen. Espectacles infantils sobre solidaritat Ajuntament de Malgrat 1.227,27

Sen. Exposició i sopar de solidaritat amb el Sàhara Plataforma Malgrat amb el Sàhara 1.289,50

Sen. Exposició sobre Cárdenas (Nicaragua) Amics de Cárdenas 175,68

Sen. Exposició sobre la immigració Cooperacció 405,68

Sen. Xerrades d’educació per la pau Fundació per la Pau 120,20

Sen. Xerrades sobre la problemàtica de la població 
exclosa

Metges sense Fronteres 120,20

Sup. Recollida de Medicaments Fundació Humanitària pel 3r i 4t Món Doctor 
Trueta

751,26

Sup. Subvenció per organitzar una campanya Mans Unides 375,69

MANLLEU

Ac.T. Desplaçaments acollida de nens ucraïnesos Ajuntament de Manlleu 240,40

MANRESA

Ac.T. Estiu solidari: VI estada d’infants sahrauís Manresa amb el Sàhara Occidental 6.280,58

Sen. Al supermercat compra amb el cap Campi qui Jugui 1.915,73

Sen. Apropa’t a l’Equador Creu Roja de Catalunya 1.241,45

Sen. Cicle de consum responsable Consell Municipal de Solidaritat de Manresa 9.795,30

Sen. Comerç Just: ens hi embarquem? Setem Catalunya 2.404,05 Sí

Sen. El bon cafè Plataforma Bages Comerç Just 2.638,08

Sen. El Trau (consum responsable de roba) Càritas 1.862,18

Sen. Festa dels drets dels infants ESPLAC - Esplais Catalans 751,27

Sen. I jo, com viuria en un país del Sud? Setem Catalunya 2.482,90

Sen. Sensibilització Barikà Barikà 1.551,81

Sen. Sensibilització referent a Moçambic Associació Cultura i Solidaritat Popular - Comunitat 
de Sant Egidi

1.706,99

Sen. Sensibilització referent al Nepal Fundació Rokpa 931,09

Sen. Sensibilització referent als Grans Llacs Inshuti-Amics dels Pobles de Ruanda, Burundi i el 
Congo

775,89

Sen. Setmana solidària Consell Municipal de Solidaritat / Creu Roja de 
Catalunya

21.746,42

Sen. Tallers interculturals Ludoteca Ludugurus i Creu Roja Manresa 619,79

Sen. Trobada de joves d’associacions i clubs Unesco Associació d’Amics de la Unesco - Manresa 13.462,67

MARTORELL

Sen. Projectes de sensibilització sense especificar --- 57.901,00

MATADEPERA

Ac.T. Acollida de nens de Txernòbil Club Atlètic Terrassa 901,52

Sen. Campanya contra la fam Mans Unides 360,61

Sup. Quota Farmacèutics Mundi Farmacèutics Mundi 601,01

MATARÓ

Ac.T. Colònies per a nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

6.241,98
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Sen. Adhesió a la Campanya de les agendes 
llatinoamericanes

Ajuntament de Mataró 997,68

Sen. Àrea Mediterrània 2001 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 9.015,18 Sí

Sen. Centre de Cooperació i Solidaritat “La 
Peixateria”. Programa anual

Grup Tercer Món - Mataró 6.187,40

Sen. Cicle d’activitats educatives: cinema i racisme, 
taller de cooperació

Assemblea de Cooperació per la Pau 6.825,42

Sen. Difusió de llibrets sobre la pau i la convivència Ajuntament de Mataró 2.600,22

Sen. Exposició: El bon cafè és bo per a tothom Setem Catalunya 390,66

Sen. Jornades de reflexió del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació Internacional

Ajuntament de Mataró 360,61

Sen. Nit de la Solidaritat Ajuntament de Mataró 1.141,92

Sup. Quota Associació per a les Nacions Unides Associació per a les Nacions Unides a Espanya 480,81

MOLINS DE REI

Ac.T. Campanya Ajudem els defensors dels Drets 
Humans

Amnistia Internacional 5.889,92

Sen. Actuació de Veterinaris sense Fronteres Veterinaris sense Fronteres - Vetermón 150,25

Sen. Actuació grup Los Chilotes, de Nicaragua Grup los Chilotes de Nicaragua 450,76

Sen. Actuació Pallassos sense Fronteres Pallassos sense Fronteres 390,66

Sen. Curs de cooperació i educació per al 
desenvolupament

Ajuntament de Molins de Rei 1.561,43

Sen. Exposició: Ceramistes pels Drets Humans Ajuntament de Molins de Rei 840,82

Sen. Exposició: Cultura de pau Ajuntament de Molins de Rei 420,71

Sen. Exposició: Nens i nenes del món Ajuntament de Molins de Rei 1.382,33

Sen. Exposició: Un altre món és possible Ajuntament de Molins de Rei 150,25

Sen. Setmana cultural Institut Bernat el Ferrer Institut Bernat el Ferrer 712,20

Sen. Subvenció a la novena Festa de la Diversitat de 
SOS Racisme

SOS Racisme 1.202,02

Sen. Tallers d’educació per la pau, el 
desenvolupament i la Interculturalitat a l’aula

Ajuntament de Molins de Rei 3.251,48

Sup. Quota ACAPS ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

150,25

Sup. Quota UNICEF UNICEF Catalunya 60,10

Sup. Suport logístic a l’àrea de sensibilització per a 
activitats concretes

Ajuntament de Molins de Rei 4.277,36

Sup. Suport organitzatiu a la Fundació Trueta Fundació Humanitària pel 3r i 4t Món Doctor 
Trueta

1.202,02

MOLLET DEL VALLÈS

Ac.T. Colònies d’infants sahrauís a Mollet del Vallès ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

5.336,99

Ac.T. Pis d’acollida de malalts sahrauís de Montornès 
del Vallès

ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.404,05

Sen. 10 de desembre. Dia Internacional dels Drets 
Humans

Veterinaris sense Fronteres - Vetermón 150,25

Sen. Activitats de sensibilització (comerç just...) Justícia i Pau 1.202,02

Sen. Activitats, cursos i tallers als centres cívics i 
culturals dels diversos pobles i cultures

Ajuntament de Mollet del Vallès 8.418,98

Sen. Campanya “Al segle XXI fes-te, coneix les ONG 
de Mollet”

Entitats solidàries 302,31
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Sen. CD per la Pau Fundació per la Pau 601,01

Sen. Col·lecció de làmines “El Tercer Món necessita 
la Pau”

Justícia i Pau 270,46

Sen. Curs de solidaritat Associació Cinco Pinos 1.105,58

Sen. Difusió de petits projectes i d’activitats de les 
entitats

Associacions i Ajuntament de Mollet del Vallès 481,89

Sen. Díptics i publicacions d’iniciatives municipals 
(beques solidàries, curs de solidaritat)

Ajuntament de Mollet del Vallès 1.527,57

Sen. Exposició i conferència: Cultura de Pau per al 
Nou Mil·lenni

Fundació per la Pau 426,72

Sen. Exposició:  Nens i nenes del món Escoltes Catalans i Ajuntament de Mollet del Vallès 961,62

Sen. Festa de la diversitat SOS Racisme 601,01

Sen. Ginkana de les ONG en el marc de la Mostra 
d’Entitats

Entitats solidàries 78,13

Sen. Memòria 0,7% Ajuntament de Mollet del Vallès 420,71

Sen. Premi especial als valors humans i solidaris a la IV 
Mostra de Curtmetratges “Mollet Ficció”

Ajuntament de Mollet del Vallès 300,51

Sen. Revista/làmines de les ONG Entitats solidàries i Ajuntament de Mollet del Vallès 2.500,21

Sen. Setmana solidària Diferents entitats i l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès

8.785,66

Sen. Tallers solidaris al VI Saló de la Infància Ajuntament de Mollet del Vallès 1.304,20

Sen. Webs de les ONG Entitats solidàries 781,32

MONTCADA I REIXAC

Ac.T. Colònies d’estiu dels nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.944,96

Ac.T. Suport a les colònies d’estiu de nens sahrauís Ajuntament de Montcada i Reixac 2.359,86

Sen. Conferència-Exposició:  Refugiats: un poble que 
acull i creu en el seu futur

ACSAR 751,27

Sen. Conferència-Exposició: Cultura de Pau per al nou 
mil·lenni

Fundació per la Pau 420,71

Sen. Conferència: Afganistan, el crit silenciat HAWCA 601,01

Sen. Exposició: El Bon cafè és bo per a tothom Setem Catalunya 390,66

Sen. Festival solidari per a recaptar fons per a l’Índia Ajuntament de Montcada i Reixac 70,32

Sen. Organització d’actes d’agermanament amb 
Nahulingo

Tazumal 1.657,44

Sen. Plastificació exposició de Justícia i Pau Ajuntament de Montcada i Reixac 96,63

Sen. Projecte fotogràfic sobre la cooperació amb El 
Salvador

Tazumal 1.502,53

Sup. Quota CCASPS CCASPS - Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí

360,61

MONTMELÓ

Ac.T. Acollida temporal de malalts sahrauís a 
Montornès del Vallès

ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.404,05

Ac.T. Colònies infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.596,37

Sen. Migracions i desenvolupament - 2001 Ajuntament de Montmeló i Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament

2.103,54 Sí
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MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ac.T. Acollida temporal / colònies, no especificat --- 6.736,26

Sen. Projectes de sensibilització no especificats --- 1.478,11

Sup. Suport a entitat, sense especificar --- 150,25

MURA

Sup. Aportació a Camirpi Camirpi 338,83

NAVARCLES

Sup. Aportació a Arc de la Solidaritat Arc de la Solidaritat 1.202,02

Sup. Aportació a Mans Unides Mans Unides 1.502,53

Sup. Aportació a Matres Mundi Matres Mundi 601,01

Sup. Migracions i desenvolupament - 2001 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2.103,54 Sí

NAVÀS

Ac.T. Colònies infants sahrauís Ajuntament de Navàs 150,25

Sup. Aportació a Germans del Món Germans del Món 300,51

OLOT

Ac.T. Colònies de nens sahrauís Monitors Cooperants d’Olot 3.005,06

Sen. Apropa’t a l’Equador Creu Roja de Catalunya 1.202,02

Sen. Campanya del comerç just Ajuntament d’Olot 3.748,48

Sen. Concerts interculturals Jama-Kafo 1.803,04

Sen. Curs de Cooperació Internacional Ajuntament d’Olot 601,01

Sen. Diferents cultures d’Olot Ajuntament d’Olot 932,36

Sen. Exposicions diverses Ajuntament d’Olot 162,68

PALAFRUGELL

Ac.T. Casal d’estiu nens sahrauís Associació Il·lusions 1.742,94

Ac.T. Colònies d’estiu nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

4.282,06

Sup. Conveni d’activitats amb GRAMC-Palafrugell GRAMC-Palafrugell 2.524,25

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Ac.T. Colònies de nens i nenes bosnians-es Palau Solidari 4.480,04

Sen. Exposició: V comboi humanitari Dakar 2001 Metges sense Fronteres 128,98

Sup. Segon comboi als Balcans Conductors Solidaris Catalans 1.202,02

PALLEJÀ

Ac.T. Colònies dels nens i nenes sahrauís --- 3.467,84

PINEDA DE MAR

Ac.T. Acollida de nens sahrauís --- 1.682,83

Sen. Vermut solidari Creu Roja de Catalunya 268,41
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PORQUERES

Ac.T. Colònies de nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

438,74

EL PRAT DE LLOBREGAT

Ac.T. Acollida d’11 infants sahrauís per part de famílies 
pratenques

ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

7.031,84

Ac.T. Despeses de recepció dels infants sahrauís 
acollits per famílies del Prat

Ajuntament del Prat de Llobregat 1.246,85

Sen. 8a Festa El Prat Solidari Ajuntament del Prat de Llobregat - El Prat Solidari 12.865,00

Sen. Apropa’t a Centreamèrica. Projecte de 
sensibilització

Creu Roja de Catalunya 1.310,21

Sen. Distribució del calendari interreligiós 2000/2001 
i selecció de bibliogràfica de llibres per a una 
cultura de pau

Associació d’Amics de la Unesco del Prat de 
Llobregat

2.106,43

Sen. Estand d’El Prat Solidari a la Festa de la Diversitat 
de SOS Racisme

SOS Racisme 251,00

Sen. Estand d’El Prat Solidari a la Fira Avícola del Prat Ajuntament del Prat de Llobregat - El Prat Solidari 810,00

PREMIÀ DE DALT

Ac.T. Colònies per a nens i nens sahrauís Plataforma d’Ajut al Poble Sahrauí 2.704,55

PREMIÀ DE MAR

Ac.T. Colònies nens sahrauís Plataforma de Suport al Poble Sahrauí 5.409,11

QUART

Ac.T. Ajut econòmic per acolliment --- 450,76

Ac.T. Colònies de nens i nenes sahrauís Ajuntament de Quart 528,89

Sen. Actuació “Los Chilotes” GRIC - Grup Recreatiu i Cultural de Quart 601,01

Sen. Compra d’agendes llatinoamericanes GRIC - Grup Recreatiu i Cultural de Quart 150,25

Sen. Compra de felicitacions de Nadal GRIC - Grup Recreatiu i Cultural de Quart 36,06

REUS

Ac.T. Colònies d’estiu nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

6.010,12

Ac.T. Protecció temporal de defensors dels drets 
humans en perill

Amnistia Internacional 6.010,12

Sen. Agència de notícies SERPAL Centre Llatinoamericà de Reus 1.682,83

Sen. Exposició: Una mirada al món Ajuntament de Reus 601,01 Sí

Sen. Programa local de ràdio difusió cooperació Associació Punt 6 Ràdio 901,52

Sen. Setmana Solidària Ajuntament de Reus 5.679,56

RIPOLLET

Sen. Adquisició nadales UNICEF UNICEF Catalunya 721,21

RIUDARENES

Sen. Activitats al municipi relacionades amb 
cooperació

--- 4.615,97

Sup. Subvenció al GRAMC GRAMC 3.005,06
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ROQUETES

Sen. Marató Emute Càritas 300,51

Sup. Càritas Roquetes Càritas 1.202,02

Sup. Quota UNICEF UNICEF Catalunya 10,82

RUBÍ

Ac.T. Acollida de nens sahrauís Rubí amb el Poble Sahrauí 480,81

Sen. 7a festa de la diversitat Rubí Solidari 8.314,79

Sen. Edició d’un opuscle informatiu Ajuntament de Rubí 947,46

Sen. Exposició: Entre poc i massa Cooperacció 1.502,53

Sen. Exposició: Imatges de Cuba Casal Catalunya-Cuba de Rubí 540,91

Sen. Visita de l’alcalde d’Ocotal Rubí Solidari 601,01

Sen. Visita de l’alcalde de Boyeros Rubí Solidari 149,11

Sen. Visita i xerrada autoritat Palestina Rubí Solidari 205,88

SANT ADRIÀ DEL BESÒS

Ac.T. Colònies de nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

1.262,13

SANT BOI DE LLOBREGAT

Sen. Activitats de sensibilització amb Sant Miguelito Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi 1.803,04

Sen. Activitats de sensibilització per al 
desenvolupament “Apropa’t a Centreamèrica”

Creu Roja de Catalunya 1.310,21

Sen. Activitats de sensibilització relacionades amb 
Colòmbia i Llatinoamèrica

Fòrum per Colòmbia 709,19

Sen. Barrejant - Festa de la cooperació i la solidaritat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 35.381,02

Sen. Campanya de sensibilització ONG Ensenyament 
solidari. Visita de mestres de Marianao

Ensenyament Solidari 2.824,76

Sen. Carpa de la solidaritat durant la Fira de la 
Puríssima

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 6.004,11

Sen. Centre de recursos per a la documentació i la 
solidaritat l’Olivera

Cooperacció 5.349,45

Sen. Festa de promoció de la brigada solidària Casal d’Amistat Català-Cubà de Sant Boi 450,76

Sup. Club de Beisbol Sant Boi Club de Beisbol Sant Boi 18.030,36

SANT CELONI

Ac.T. Colònies infants sahrauís Ajuntament de Sant Celoni 3.241,86

Sen. Projectes de sensibilització sense especificar --- 3.906,58

Sup. Suport a entitats de solidaritat sense especificar --- 1.349,87

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Sen. Colòmbia 2004: internacionalitzar la pau Càtedra Unesco sobre Pau i Drets Humans - UAB 14.932,63

Sen. Observatori del deute en la globalització: 
subobservatori de la societat civil

Càtedra Unesco de la UPC 11.683,68

Sen. Universitat per la pau de Sant Cugat: la violència 
estructural en un món globalitzat

Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat 14.932,64
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SANT FELIU DE LLOBREGAT

Sen. Diversos programes de sensibilització --- 18.150,57

Sen. Projecte per a la creació i desenvolupament de 
l’Observatori del Deute en la Globalització

Càtedra Unesco de la UPC 3005,06

SANT JULIÀ DE RAMIS

Sup. Aportació a UNICEF UNICEF Catalunya 150,25

SANT JUST DESVERN

Ac.T. Suport a les colònies de nens i nenes sahrauís Sant Just Solidari 1.739,93

Sen. 10 anys d’agermanament amb Camoapa Sant Just Solidari 601,01

Sen. Edició del llibre Visions/visiones de Camoapa Sant Just Solidari 4.252,14

Sen. Exposició “L’Aixa i en Dris busquen pis” Cooperacció 1.502,53

Sen. Festa de la Pau Club d’Esplai Ara Mateix 557,74

Sen. Impressió del llibre Som iguals, Som diferents Ajuntament de Sant Just Desvern 1.171,97

Sen. Projectes de sensibilització no especificats --- 1.493,52

Sen. Suport al festival solidari Ajuntament de Sant Just Desvern 1.360,88

Sup. Quota CCASPS CCASPS - Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí

150,25

SANT PERE DE RIBES

Ac.T. Ajut acolliment infants bosnians Associació d’Amics del poble Zivinice 1.141,92

Ac.T. Ajut acolliment infants sahrauís Famílies particulars 270,46

Sen. Exposició fotogràfica: MOCASE, una lluita dels 
homes i dones del camp d’Argentina

Grup de Cooperació del Campus de Terrassa 330,56

Sen. Exposició: Puerto Cabezas ciutat agermanada 
amb Sant Pere de Ribes

Ajuntament de Sant Pere Ribes 827,29

Sen. Trobada d’alcaldes i exalcaldes de Puerto 
Cabezas i León a Catalunya

Ajuntament de Sant Pere Ribes 3.346,59

Sup. Campanya de suport, reutilització pancartes 
“Aiguats Puerto Cabezas”

Consell Municipal de Cooperació de Sant Pere de 
Ribes

90,15

Sup. Campanya de suport, tres pancartes pels 
damnificats del terratrèmol a Centreamèrica, El 
Salvador

Consell Municipal de Cooperació de Sant Pere de 
Ribes

501,97

Sup. Compra de targetes nadalenques UNICEF Catalunya 417,70

Sup. Quota CCASPS CCASPS - Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí

360,61

Sup. Suport al II Festival de joves pel món Joves XXI Solidari 1.244,73

SANT SADURNÍ D’ANOIA

Ac.T. Colònies de nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

540,91

Sup. Formació entitat ETNOS 781,32

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Sen. Exposició: Salvador i Nicaragua, 2 anys després 
del Mitch

Ajuntament Sant Vicenç de Castellet 120,20
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SANT VICENÇ DELS HORTS

Ac.T. Acollida temporal / colònies, no especificat --- 6.010,12

Sen. Projectes de sensibilització no especificats --- 6.010,12

Sup. Suport organitzatiu a entitats no especificades --- 4.507,59

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Sen. Exposició Una Mirada al Món Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 601,01 Sí

Sen. Setmana de la solidaritat i altres accions de 
sensibilització

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 16.200,02

SANTA EUGÈNIA DE BERGA

Sen. Exposició: Cultura de Pau Fundació per la Pau 390,66

Sen. Projecte de sensibilització no especificat --- 390,66

Sen. Xerrada sobre la pau i diàleg al nou mil·lenni 
a càrrec del Sr. Xavier Masllorens, director de 
comunicació d’Intermón-Oxfam

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga 150,25

Sup. Suport tècnic i econòmic a les accions de 
sensibilització realitzades pel grup local SEM 
TERRA

Sem Terra 360,61

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ac.T. Acollida temporal / colònies, no especificat --- 1.202,02

Sen. Exposició Una Mirada al Món Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 420,71 Sí

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Sup. Subvenció a Baula Baula 450,76

Sup. Subvenció als amics del poble sahrauí ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

901,52

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Sen. Accions de sensibilització pel 3r món Cooperacció 1.502,53

Sen. Compra de material de comerç just --- 311,02

Sen. Tallers de la Festa de Solidaritat IES el Foix 385,71

Sen. Trasllat dels infants a l’exposició de solidaritat Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 90,03

Sup. Solidaris amb el poble sahrauí --- 90,15

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Ac.T. Projecte d’acollida / colònies, no especificat --- 8.438,21

Sen. Activitats de sensibilització no especificades Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 12.122,23

Sen. Projecte de sensibilització no especificat --- 601,01

SARRIÀ DE TER

Ac.T. Colònies infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.704,55

Sen. Subvencions a entitats diverses per activitats de 
sensibilització

--- 6.010,12
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LA SEU D’URGELL

Ac.T. Ajuda a una família acollidora d’una nena sahrauí 
per viatges a Barcelona a l’hospital

Ajuntament de la Seu d’Urgell 180,30

Ac.T. Colònies de nens i nenes sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

6.205,70

Sup. Sensibilització i funcionament de la institució La Seu Solidària 1.202,02

TARRAGONA

Sen. Creació i desenvolupament de l’Observatori del 
Deute en la Globalització

Càtedra Unesco de la UPC 6.010,12 Sí

TEIÀ

Sup. Subvenció al GRAMC GRAMC-Teià 3.666,17

TERRASSA

Ac.T. Acollida de nens d’Ucraïna Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna 8.749,41

Ac.T. Acollida de nens de Bielorússia Club Atlètic Terrassa 4.808,10

Ac.T. Acollida de nens del Sàhara Occidental Terrassahrauí 9.228,99

Ac.T. Projecte Bòsnia 2001 Esplai Egara de Terrassa 1.592,68

Ac.T. Relació de l’escola Ramon i Cajal amb una escola 
d’Hilapo

Escola Ramon i Cajal de Terrassa 1.352,28

Sen. Apropa’t a Centreamèrica Creu Roja de Catalunya 1.310,21

Sen. Commemoració del Dia dels Drets dels Infants Moviment d’Esplai del Vallès 2.404,05

Sen. Concert per la Solidaritat GCCT / Comitès Oscar Romero 1.348,16

Sen. Conveni anual per a activitats de sensibilització Esplai Guadalhorce de Terrassa 3.005,06

Sen. Conveni anual per a activitats de sensibilització Creu Roja de Catalunya 3.005,06

Sen. Creació i desenvolupament de l’Observatori del 
Deute en la Globalització

Càtedra Unesco de la UPC 18.030,36 Sí

Sen. Dia per l’Esperança Intermón-Oxfam 1.202,02

Sen. Exposició fotogràfica: Hi tenen molt a veure, a 
Tecoluca

Òptics x Món 1.263,24

Sen. Exposició: Dale la vuelta a Bolívia Ajuda en Acció 880,88

Sen. Festa final del projecte a Hondures ADRA 968,36

Sen. I tu, de què vas? Voluntaris per al Tercer Món 757,65

Sen. IV Marató per Bòsnia Esplai Egara de Terrassa 1.463,30

Sen. Jornades per a la Pau i la Solidaritat a Can 
Parellada

AAVV Can Parellada (Terrassa) 1.141,20

Sen. Programa de televisió i ràdio “Terrassa Solidària” Ajuntament de Terrassa 3.973,89

Sen. Senegal més a prop 2001 Associació Catalana de Residents Senegalesos al 
Vallès Occidental

1.404,69

Sup. Anuncis donant publicitat de les activitats de les 
entitats

Ajuntament de Terrassa 11.118,72

Sup. Quota a Consell Català del Moviment Europeu Consell Català del Moviment Europeu 180,30

Sup. Quota Associació per a les Nacions Unides Associació per a les Nacions Unides a Espanya 601,01

TORELLÓ

Ac.T. Colònies amb famílies Osona amb els Nens 404,60
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TORRELAVIT

Sup. Pallassos sense Fronteres Pallassos sense Fronteres 90,15

TORROELLA DE MONTGRÍ

Ac.T. Colònies de nens sahrauís Ajuntament de Torroella de Montgrí 567,16

Sen. Actuació musical d’un grup nicaragüenc Comissió de Solidaritat Nord-Sud 601,01

TORTOSA

Ac.T. Colònies d’estiu de xiquets sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.524,25

VALLS

Ac.T. Colònies d’infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

5.859,87

Sen. El Tercer Món necessita Pau Justícia i Pau 15,03

Sup. Aportació a Amnistia Internacional Amnistia Internacional 54,09

Sup. Aportació a UNICEF UNICEF Catalunya 42,07

Sup. Quota CCASPS CCASPS - Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí

360,61

EL VENDRELL

Ac.T. Colònies per a nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

2.968,52

Sup. Subvenció a Càritas Càritas 3.005,06

Sup. Tasques en el Tercer Món Mans Unides 901,52

VIC

Sen. Agermanament Somoto-Vic (Setmana Solidària) ASSOMVIC 1.953,29

Sen. Suport a l’edició del butlletí d’ASSOMVIC ASSOMVIC

Sen. Suport a la campanya de recollida de diferents 
materials per enviar a Somoto

ASSOMVIC

VILADECANS

Ac.T. Colònies dels nens i nenes sahrauís Ajuntament de Viladecans 16.227,33

Sen. Altres pobles, altres contes Ajuntament de Viladecans 4.207,08

Sen. Cicle de conferències sobre la interculturalitat Ajuntament de Viladecans 1.202,02

Sen. Cicle de pel·lícules sobre el racisme i la xenofòbia Ajuntament de Viladecans 10.818,22

Sen. Contes del món Ajuntament de Viladecans 601,01

Sen. Imatges solidàries Ajuntament de Viladecans 1.905,19

Sen. Jocs del món Ajuntament de Viladecans 1.202,02

Sup. Actuació del grup Delirio Cubano Ajuntament de Viladecans 557,74

Sup. Quota Associació per a les Nacions Unides Associació per a les Nacions Unides a Espanya 360,61

Sup. Quota CCASPS CCASPS - Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí

601,01
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VILADECAVALLS

Ac.T. Estades a Viladecavalls d’infants procedents dels 
camps de refugiats del Sàhara Occidental

ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

1.262,13

VILAFANT

Ac.T. Acollida temporal / colònies, no especificat --- 2.380,01

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Ac.T. Colònies infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

3.005,06

Sen. Comerç Just Cooperacció Alt Penedès 300,51

Sen. Conveni amb l’Associació d’Amics de Puerto 
Cabezas per a diverses activitats

Associació d’Amics de Puerto Cabezas 2.404,05

Sen. Drets Humans Amnistia Internacional 300,51

Sen. II Festa de la solidaritat ONGD de Vilafranca del Penedès 73.345,00

Sen. Programa de TV solidària Ajuntament de Vilafranca del Penedès 5.472,10

Sen. Web Vilafranca Solidària Ajuntament de Vilafranca del Penedès 1.517,40

VILANOVA DEL CAMÍ

Ac.T. Acollida temporal / colònies, no especificat --- 4.527,87

VILANOVA I LA GELTRÚ

Ac.T. Colònies d’infants sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

6.010,12

Ac.T. Protegir els Defensors dels Drets Humans Amnistia Internacional 2.704,55

Sen. Activitats de sensibilització no especificades --- 6.310,63
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I ACOLLIDA TEMPORAL 2001 - CONSELLS COMARCALS

Tipus Títol del projecte o activitat Entitat Import Fons

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

Sen. Sol i festa 2001, festa infantil per la solidaritat Xarxa Sant Llorenç d’Hortons 601,01
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I ACOLLIDA TEMPORAL 2001 - DIPUTACIONS

Tipus Títol del projecte o activitat Entitat Import Fons

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Sen. Projectes de sensibilització no especificats --- 624.968,80

Sup. Suport institucional --- 210.354,24

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Sen. Centre d’informació i documentació per al 
desenvolupament

Centre de Cooperació Internacional de la UdL 6.010,12

Sen. Educar per la Solidaritat AACS - Acció Creativa per a la Solidaritat 3.005,06

Sen. Encara és possible la revolució? Centre de Cooperació Internacional de la UdL 1.502,53

Sen. Equador en crisi: etnicitat, estats i moviments 
socials en l’era de la globalització

Centre de Cooperació Internacional de la UdL 1.502,53

Sen. És difícil conviure? Fundació Save the Children 6.010,12

Sen. II Jornada del comerç just i el consum 
responsable a Lleida

Associació de Comerç Just de Lleida 4.507,59

Sen. Joves i Minories Lleida Solidària-MPDL 5.108,60

Sen. La cooperació: una qüestió de justícia? Creu Roja de Catalunya 6.010,12

Sen. Tolerància i Solidaritat Lleida Solidària-MPDL 5.409,11

Sen. VI Jornada Universitària de Solidaritat Centre de Cooperació Internacional de la UdL 2.554,30

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Ac.T. Acollida de nens sahrauís ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí

3.005,06
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I ACOLLIDA TEMPORAL 2001 - MANCOMUNITATS

Tipus Títol del projecte o activitat Entitat Import Fons

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Sen. 0,7 Un pessic SICOM 9.015,18

Sen. Accés a productes de Comerç Just SODEPAU 20.795,02

Sen. Cooperació Solidària del Taxi Cooperacció 6.010,12

Sen. Intercanvis juvenils ESPLAC - Esplais Catalans 12.020,24

Sen. Les titelles expliquen rondalles Veterinaris sense Fronteres - Vetermón 8.720,69

Sen. Tradicions populars Educació sense Fronteres - ESF 9.580,13





B. REGLAMENTS SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS CONSELLS
DE COOPERACIÓ I SOBRE LES CORDINADORES LOCALS

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1. El nostre Ajuntament és soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; en els nostres pressupos-

tos dediquem el 0’7 % dels impostos directes a finançar projectes d’ajut al desenvolupament de pobles del
Tercer Món.

2. Al nostre municipi existeixen entitats que tenen com a objectiu principal, dintre de les seves actuacions i
programes, la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

3. En aquesta legislatura s’ha creat la Regidoria de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament amb l’objec-
tiu d’assolir aquells aspectes que en referència a aquests temes es plantegin.

Per tots aquests motius la participació de totes les entitats ciutadanes que treballen per a la solidaritat i la coo-
peració han de possibilitar que les dinàmiques de cooperació i solidaritat s’estenguin a tota la ciutadania.
Així doncs, creiem que ha arribat el moment que l’Ajuntament es doti d’un òrgan consultiu on es puguin
expressar les diverses opinions que envolten el món de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, un
òrgan on es puguin escoltar les veus implicades amb l’objectiu d’estudiar, avaluar i proposar les actuacions per-
tinents per tal que aquests recursos vagin on més es necessiten, i també decidir accions per sensibilitzar la ciu-
tadania i dinamitzar i coordinar les activitats al municipi.

Article 1. NATURALESA I ÀMBIT

El Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament és un òrgan de participació sectorial amb funcions
consultives i assessores en matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat i cooperació internacional per
al desenvolupament deIs països del Tercer Món.

Article 2. FUNCIONS I OBJECTIUS

Són funcions del Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament:
a) Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Castellar del Vallès en matèria de Solidaritat i Cooperació

al Desenvolupament.
b) Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els acords, informes, propostes i estudis que elabori en

aquesta matèria.
c) Presentar als òrgans competents de I’Ajuntament les propostes de distribució i assignació de recursos a les

finalitats següents:
• Projectes de cooperació al desenvolupament (com a mínim el 85%).
• Campanyes i activitats de sensibilització (com a màxim el 15%)

d) Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de I’eficàcia amb què han estat utilitzats els recur-
sos assignats a cada finalitat.

e) Establir mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer informació sobre fons disponibles, programes
i ajuts que hi hagi entorn de la cooperació en els diferents àmbits territorials.

f ) Promoure la participació de les entitats ciutadanes tant a les campanyes i accions de solidaritat com per a
I’aportació de fons econòmics i altres recursos destinats a projectes de cooperació al desenvolupament.

g) Elaborar una memòria anual de totes les accions i projectes desenvolupats dins I’àmbit local en relació amb
la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

h) Integrar i coordinar les actuacions que porti a terme I’Ajuntament de Castellar del Vallès amb les promo-
gudes pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, atès que el seu objectiu és el foment i el suport
a les institucions, entitats i associacions de Catalunya en aquesta matèria.

i) Dinamitzar i coordinar les activitats al poble.

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 369

pag 369-400  9/9/03  10:39  Página 369



Article 3. COMPOSIClÓ

El Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament estarà integrat pels següents membres:
a) El president del Consell serà l’alcalde/ssa o delegarà en el regidor/a ponent de I’àmbit afectat.
b) Un representant per cada grup municipal.
c) Representants de les diverses entitats locals proposta d’aquestes mateixes i que seran nomenats per cada entitat.

• Un representant de cada organització sense ànim de lucre de la ciutat, que tinguin entre els seus objectius
estatutaris la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament.

• Un representant de cadascuna de les entitats o col·lectius no inclosos en I’apartat anterior però que duguin
a terme, encara que no com a objectiu principal, actuacions i programes en el camp de la solidaritat i la
cooperació:

- Escoles
- Esplais
- Associacions de Veïns
- Entitats Culturals

Aquestes associacions han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions i disposar d’un grup
estable a la vila.

Transcorregut un any de vigència d’aquest Reglament es revisarà aquesta composició i la participació activa de
les entitats.

d) Podran assistir tècnics o assessors a les sessions, amb veu i sense vot, per tal d’assessorar els membres del
Consell en aquells aspectes que es consideri oportú.

e) També hi podran assistir les persones que ho desitgin, a títol individual amb veu i sense vot.

Article 4. PLENARI

El Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament tindrà com a únic òrgan el Plenari del Consell.

Integraran el Plenari la totalitat deIs seus membres, sota la presidència de l’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui. 

El President del Consell nomenarà, d’entre els altres membres del Consell representants de l’Ajuntament, un
vicepresident que el substituirà, en cas d’absència.

El càrrec de membre del Consell no serà retribuït.

Article 5. FUNCIONS DEL PRESIDENT

El president del Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament el representarà i tindrà les funcions
següents:
a) Convocar i presidir les sessions del Consell i dirigir els debats de les mateixes.
b) Actuar com a portaveu del Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.
c) Convocar a les reunions del Consell les persones que consideri adients, com a observadores o per informar,

amb veu però sense vot, a proposta de qualsevol de les parts.
d) El president vetllarà per I’acord més ampli en les decisions i tindrà vot de qualitat per tal de dirimir els

empats a les votacions.

Article 6. COMISSIONS DE TREBALL

Per a I’estudi de temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius del Consell, es podran constituir comis-
sions de treball específiques, a iniciativa del president del Consell i a petició de la majoria de membres que inte-
grin el Consell.
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Article 7. SESSIONS DEL PLENARI

1. El Ple del Consell de Solidaritat i Cooperació s’haurà de reunir, com a mínim, dos cops I’any.
2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelació mínima de quinze dies i anirà acom-

panyada de I’ordre del dia i, si s’escau, de la documentació pertinent. Per a les sessions extraordinàries
I’antelació mínima serà de 48 hores.

3. El Plenari es considerarà constituït en sessió amb I’assistència mínima d’un terç deIs seus membres. 
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents que tinguin dret de vot.
4. El secretari aixecarà I’acta de cada sessió, en la qual figuraran els acords i conclusions adoptades, així com les

incidències que siguin procedents per reflectir fidelment la sessió.

Article 8. VALORACIÓ

El Consell presentarà una valoració de funcionament de forma pública passat un any a partir de la seva data de
constitució.

L’Ajuntament podrà modificar aquest reglament a proposta del Consell o a proposta pròpia en els termes que
es considerin oportuns.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Aquest Consell es dissoldrà per acord d’una majoria de dos terços dels seus membres.

DISPOSIClÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la
Província.

Castellar del Vallès, febrer de 2000
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL
DE PAU I SOLIDARITAT (CMPS) DE CASTELLDEFELS

Capítol I: Naturalesa i àmbit

Art. 1

El Consell Municipal de Pau i Solidaritat de Castelldefels es configura d’acord amb el reglament general dels
Consells Municipals de l’Ajuntament de Castelldefels aprovat en el Ple Municipal de 26 d’octubre de 1995, com
l’organisme de consulta i participació de tots els sectors vinculats a la solidaritat i al moviment per a la pau dins
del terme de Castelldefels.

Capítol II: Objectius

Art. 2

Amb la constitució del CMPS, la Corporació Municipal mostra la seva voluntat d’aconseguir els objectius
següents:
1. Mantenir un espai d’informació, estudi i debat entre l’administració local i el conjunt d’entitats que es dedi-

quen a aquestes àmbits a la Ciutat.
2. Possibilitar que les línies d’actuació de l’Ajuntament de Castelldefels comptin amb la consulta i assessora-

ment dels sectors implicats.
3. Sensibilitzar els ciutadans, les ciutadanes i les associacions de la importància de la participació en activitats

per a la pau, la solidaritat i la cooperació a la Ciutat.
4. Fomentar canals de col·laboració entre les associacions de la Ciutat.
5. Fomentar i vehicular la col·laboració entre les entitats de la Ciutat, i l’Administració Municipal .

Capítol III: Composició

Art. 3

El Consell Municipal de Pau i Solidaritat, estarà composat per:
Els regidors delegats de Cultura, de Festes, de Joventut, i els representants de les associacions que es dediquin a
la solidaritat i la pau de la Ciutat inscrites en el Registre Municipal.

Art. 4

Cada entitat nomenarà un representant, càrrec que podrà revocar si ho considera oportú.

Art. 5

Els membres del CMPS es renovaran íntegrament quan es renovi la Corporació Municipal, sense perjudici del
dret de cada entitat a designar o revocar en qualsevol moment el seu representant.

Capítol IV: Organització

Art. 6

El CMPS queda estructurat pels òrgans de Govern següents:
president, vicepresident i plenari.
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Art. 7

El president:
1. L’Alcaldia, mitjançant Decret, podrà nomenar o separar lliurament el regidor que haurà d’exercir la presi-

dència dels Consells Municipals.
2. Són funcions del president:

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat.
b) Fixar l’ordre del dia.
c) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
d) Autoritzar l’assistència al Plenari i a les comissions de treball de persones de reconeguda vàlua o coneixe-

ments específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable.
e) Trametre els informes i les propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals.
f ) Decidir la creació, els objectius i les finalitats de les Comissions de treball d’acord amb el Plenari.

Art. 8

El vicepresident:
1. Serà nomenat per l’alcalde
2. Seran funcions del vicepresident substituir el president, amb tots els seus drets i deures.

Art. 9

El secretari:
Serà el secretari de la Corporació municipal que podrà delegar en qualsevol tècnic de l’àrea de solidaritat.
Són funcions del secretari:
1. Assistir amb veu però sense vot.
2. Estendre les actes de les reunions i custodiar la documentació del Consell.
3. Certificar acord amb el vistiplau del president.
4. Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.

Art. 10

El Plenari:
1. Estarà composat per totes les entitats de pau i solidaritat inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament.
2. Cada entitat disposarà d’un representant.
Són funcions del Plenari del Consell:
1. Ser consultat i debatre sobre l’actuació municipal en l’àrea de la política de solidaritat municipal.
2. Aprovar la memòria anual elaborada pel secretari.
3. Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d’actuació del

Consell.
4. Elevar informes i propostes a l’Ajuntament de la Ciutat sobre qüestions relacionades amb les seves compe-

tències.
5. Elaborar totes les planificacions, actuacions i informes que siguin demanats per l’Ajuntament.

Art. 11

Comissions de treball:
1. La seva creació correspon al president del Consell i es constituiran a proposta del Plenari.
2. En formaran part els representants de les entitats que tinguin competència en els objectius propis de la

comissió.
3 Estaran presidides pel president del Consell Municipal de Solidaritat. Comptaran amb la presència de dos

representants municipals.
4. Actuarà com a secretari de la comissió el secretari del CMPS.
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Capítol V: Funcionament

Art. 12

Sessions del plenari:
1. El Plenari del Consell es reuneix de forma ordinària una vegada al quadrimestre.
2. Les convocatòries extraordinàries del Consell podran fer-se a iniciativa del president o per sol·licitud d’una

quarta part del seus membres.

Art. 13

Convocatòries:
1. La convocatòria de les reunions serà lliurada a tots els membres del plenari amb un mínim de dos dies hàbils.
2. La convocatòria serà per escrit i amb constatació expressa de l’ordre del dia.

Art. 14

Quòrum:
1. Per tal que qualsevol reunió sigui considerada vàlida en primera convocatòria, cal que en el moment de la

constitució de la reunió hi sigui present la meitat més un del seus membres de ple dret.
2. El Consell es podrà reunir en segona convocatòria i es requerirà en aquest cas la presència del President, el

Secretari i almenys tres representants d’entitats ciutadanes.

Art. 15

Votacions:
1. Atès el caràcter participatiu del CMPS es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà d’arribar a decisions con-

sensuades. No obstant això, en cas de desacord les decisions es prendran per majoria simple, fora del cas
d’una abstenció majoritària que obligaria a continuar les deliberacions o passar el tema a una reunió poste-
rior.

2. La votació es farà a mà alçada fora del cas que una cinquena part dels assistents sol·licités una votació nomi-
nal.

3. Els vots són personals i intransferibles.

Art. 16

Normativa supletòria aplicable:
El Consell Municipal es regirà, en tot allò que no es trobi expressament previst en els acords de la seva creació
i establiment previst en els acords de al seva creació i establiment en el Reglament General o en aquest
Reglament de Règim Intern, per la normativa continguda al Capítol II del Títol II – articles 22 a 27 de la Llei
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú.
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ESTATUTS SOBRE CORNELLÀ SOLIDARI - COORDINADORA LOCAL D’ENTITATS 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Cornellà Solidari es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb
la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

La sensibilització i l’educació de la societat de Cornellà en l’esperit del manifest “Cornellà Solidari” elaborat
l’any 1992 per nombroses entitats i col·lectius que recollien la tradició solidària de la nostra ciutat. Aquest mani-
fest feia una crida a la Solidaritat individual i col·lectiva, concretada en la Cooperació al Desenvolupament, com
a aportació per canviar les relacions Nord/Sud i acabar amb la pobresa i els desequilibris, així com per pal·liar
els sofriments que generen les guerres, catàstrofes i situacions límit de tota mena. Aquesta educació per a la
Solidaritat i la Cooperació al Desenvolupament ha d’estar inspirada, també, pel respecte al medi natural i a les
diferents realitats culturals dels països del Sud, així com per la lluita a favor dels Drets Humans, la Pau i la igual-
tat d’oportunitats arreu.

Ser un punt de trobada, diàleg i debat permanent entre les persones i els diferents grups i col·lectius que, a
Cornellà, han donat mostres d’aquesta Solidaritat amb els països més desafavorits i els seus habitants.
Ser un instrument útil per integrar aquelles ciutadanes i ciutadans de Cornellà que vulguin aportar el seu tre-
ball voluntari al nostre projecte.

Realitzar projectes de desenvolupament (sostenibles i amb caire de permanència) a aquells països més desfavo-
rits, i especialment a aquells amb els quals existeixen lligams, tot connectant aquesta tasca amb l’acció educati-
va i sensibilitzadora a Cornellà.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a Cornellà de Llobregat, i radica al carrer Rubió i Ors, núm. 27.
2. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat és Cornellà. No obstant això, també es considera indicativa de l’àm-

bit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relaciona-
da amb les activitats de l’associació.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones jurídiques amb domicili a Cornellà de Llobregat que mani-
festin, segons els mecanismes previstos a llei, la seva voluntat de formar-ne part i que designin representants
degudament acreditats. També podran ser socis les persones físiques de més de 16 anys. Han de presentar una
sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui
lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.
Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la
Junta Directiva.
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Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals

i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida

de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de

l’associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels servis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10.Formar part dels grups de treball.
11.Posseir un exemplar dels estatuts.
12.Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econò-

miques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatuaris.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona física o jurídica interessada, que ha de comunicar per escrit i segons els meca-
nismes previstos per la llei, la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatuàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irre-
nunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els
assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en dis-
crepen i els presents que s’han abstingut de votar.
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Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de

la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de
govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f ) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associa-

des per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atri-
bucions de l’Assemblea General.

Article 10

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos
entre gener i març, ambdós inclusivament.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri con-
venient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assem-
blea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a
mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant
un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’as-
sociació.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir,
successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi
el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l’acta del cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assis-
tents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o
s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis
al local social.

Article 12

1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o
representades.

2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes
per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç dels període comprès
entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directa-
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ment a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte
als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les
tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació,

la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre
de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si
es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domi-
cilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident,
el secretari, el tresorer i els vocals. Aquest càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea
General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del pre-
sident sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys, sense perjudici que
puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) baixa com a membre de l’associació.
d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3

dels estatuts.
3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea

General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec
vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix,

complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius
que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exer-
cir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació

han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
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f ) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i con-
feccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i auto-

ritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels

mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:

• subvencions o altres ajuts
• l’ús de locals o d’edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un cen-

tre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons

que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la prime-

ra reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de

l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir
en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior
a 30 dies.

2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·lici-
ta un terç dels membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de
la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que,
per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència dels president o del secretari o de les persones que
els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si
compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els con-
fiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i ha de ser signats pel secretari i els pre-
sident. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o
es rectifiqui, si és procedent.
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Capítol V. El president i el vicepresident

Article 21

1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i 
de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f ) Les atribucions restants pròpies dels càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la

Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta,

per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pres-
supost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres docu-
ments de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament
pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de
l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el
llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació
que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a
terme. 

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels
quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
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c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames,
de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’abonaran per mesos, tri-
mestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva– i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les
signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del
president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des
d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i pro-
posa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que
ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan
de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi
poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general
que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressa-
ment per a aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la
destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació
pendent.
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2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limita-

da a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense

afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més per la seva activitat a
favor de la Solidaritat i la Cooperació al Desenvolupament.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix
article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una
comissió liquidadora especialment designada.

Cornellà de Llobregat, 28 de maig de 2001
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C. CRITERIS D’APLICACIÓ DEL 0,7% DELS INGRESSOS PROPIS
MUNICIPALS A COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

TAULA SOBRE ELS CRITERIS DE CÀLCUL DELS INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS

Les partides sobre les quals s’ha d’aplicar el 0,7% són les assenyalades amb •

CAPÍTOL   I   -   IMPOSTOS DIRECTES
• 11 SOBRE EL CAPITAL
• 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
• 17 RECÀRRECS SOBRE IMPOSTOS DIRECTES
• 19 IMPOSTOS DIRECTES EXTINGITS

CAPÍTOL   I I   -   IMPOSTOS INDIRECTES
• 20 ARBITRI SOBRE LA PRODUCCIÓ I LA IMPORTACIÓ
• 22 IMPOST SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT
• 23 IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES
• 27 RECÀRRECS SOBRE IMPOSTOS INDIRECTES
• 28 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES
• 29 IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS

CAPÍTOL   III   -   TAXES  I ALTRES INGRESSOS
• 30 VENDES
• 31 TAXES

34 PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
• 35 PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA

36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
38 REINTEGRAMENTS

• 39 ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL   IV   -   TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L´ENTITAT LOCAL
41 D’ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS DE L’ENTITAT LOCAL
42 DE L’ESTAT
43 D’ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS,

FINANCERS O ANÀLEGS DE L’ENTITAT LOCAL
44 D´EMPRESES DE L’ENTITAT LOCAL
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
46 D’ENTITATS LOCALS
47 D’EMPRESES PRIVADES
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS LUCRATIVES
49 DE L’EXTERIOR

CAPÍTOL   V   -   INGRESSOS PATRIMONIALS
• 50 INTERESSOS DE TÍTOLS DE VALORS
• 51 INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉSTECS CONCEDITS
• 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
• 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIONS EN BENEFICIS
• 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES
• 55 PRODUCTE DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
• 57 RESULTATS D’OPERACIONS ESPECIALS
• 59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
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CAPÍTOL   VI   -   ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS
60 DE TERRENYS
61 D’ALTRES INVERSIONS REALS
64 D’INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL

CAPÍTOL   VII   -   TRANSFERÈNCIES EN CAPITAL
72 DE L’ESTAT
73 D’ORGANISMES AUTÒNOMS, COMERCIALS, FINANCERS

I ANÀLEGS DE L’ENTITAT LOCAL
74 D’EMPRESES DE L’ENTITAT LOCAL
75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
76 D’ENTITATS LOCALS
77 D’EMPRESES PRIVADES
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS LUCRATIVES
79 DE L’EXTERIOR

CAPÍTOL VIII   -   ACTIUS FINANCERS
80 ALIENACIÓ DE DEUTE DEL SECTOR PÚBLIC
81 ALIENACIÓ D’OBLIGACIONS I BONS FORA DEL SECTOR
82 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS AL SECTOR PÚBLIC
83 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
84 ALIENACIÓ D’ACCIONS DEL SECTOR PÚBLIC
85 ALIENACIÓ D’ACCIONS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
86 REINTEGRAMENT DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITUÏTS
87 ROMANENT DE TRESORERIA

CAPÍTOL IX   -   PASSIUS FINANCERS
90 EMISSIÓ DE DEUTE INTERIOR
91 PRÉSTECS REBUTS DE L’INTERIOR
92 EMISSIÓ DE DEUTE PÚBLIC EXTERIOR
93 PRÉSTECS REBUTS DE L’EXTERIOR
94 DIPÒSITS I FIANCES REBUDES

JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DELS CRITERIS D’APLICACIÓ DELS INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS

Joaquim Solé Vilanova
Catedràtic de Finances Públiques
Universitat de Barcelona

INTRODUCCIÓ

Aquesta nota intenta aplicar el sentit comú a l’anàlisi dels articles pressupostaris que podrien considerar-se englo-
bats en el terme ingressos propis. Amb aquest objectiu s’han posat sobre la taula una sèrie de principis o criteris
que fossin, a la vegada, coherents amb l’esperit que anima les aportacions del 0,7% i operatius a l’hora del càl-
cul derivat del compromís voluntari fet pels governs municipals.

PER QUÈ NOMÉS ELS INGRESSOS PROPIS?

És ben sabut que els ingressos municipals inclosos en el pressupost de qualsevol ajuntament engloben no sola-
ment els ingressos propis generats pel mateix ajuntament i procedents principalment dels ciutadans, les empre-
ses i el sector privat en general, sinó també les subvencions o participacions en ingressos d’altres administracions
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públiques, i els ingressos obtinguts en operacions de crèdit. Tanmateix, si l’objectiu municipal d’aportació del
0,7% forma part d’un objectiu més ampli d’aportació del 0,7% per part de totes les administracions públiques,
llavors pels ajuntaments la donació del 0,7% es referirà només als ingressos propis.

Efectivament, per calcular els ingressos propis, en primer lloc cal excloure els recursos monetaris derivats de les
operacions de crèdit perquè no són pròpiament ingressos d’un ajuntament. Són recursos manllevats que certa-
ment s’inclouen en el capítol 9 i se sumen al total d’ingressos pressupostats i liquidats. Però són recursos que
caldrà retornar a l’entitat financera que els ha prestat. (Tots tenim clar que no consideraríem ingrés anual d’una
família el préstec obtingut per a un cotxe o el préstec de l’habitatge. El mateix caldria dir dels diners obtinguts
en préstec per part d’una administració pública).

En segon lloc, i per la mateixa raó que s’acaba d’explicar, s’han d’excloure els ingressos del capítol 8 dels pres-
supostos d’ingressos, ja que es tracta de l’operació inversa: diners propis que els ajuntaments presten a tercers i
que un dia recuperaran.

En tercer lloc, cal també excloure les participacions en ingressos1 d’altres administracions i les subvencions
incondicionades o específiques, corrents o de capital, contemplades en els capítols 4 i 7. El motiu està en el fet
que aquests recursos són transferències d’altres administracions públiques, que potser a la vegada reben transfe-
rències d’altres administracions públiques. L’exclusió és per a evitar les duplicacions o els solapaments si es par-
teix de la base que totes les administracions públiques haurien d’aportar el seu 0,7% dels recursos propis i que
cap administració no pretén suplir el compromís voluntari de les altres. Si aquest és l’objectiu, si totes les
Administracions Públiques aporten el 0,7% dels seus ingressos propis sense aportar cap percentatge de les trans-
ferències rebudes, llavors el conjunt del sector públic d’un país o estat estarà efectivament aportant el 0,7% dels
seus ingressos.

Quins conceptes inclouen els anomenats ingressos propis dins un pressupost municipal? Inclouen els impostos
directes i indirectes, les taxes i alguns dels altres ingressos tributaris o pseudotributaris, els ingressos patrimo-
nials i potser una part dels derivats de les alienacions per inversions. En els següents apartats s’analitza la possi-
ble justificació de cada un d’ells com a ingrés propi del qual s’hagi d’aportar el 0,7%.

IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES

Els impostos són ingressos basats en el principi de la capacitat de pagament. És a dir, la quantitat pagada per
cada contribuent –ciutadà o empresa– està en funció de la capacitat que té o manifesta en termes de la cosa gra-
vada –propietat immoble, negoci, vehicle, guany, despesa en obres, etc.– independentment dels serveis públics
que rebi o tingui dret a rebre.

La potestat municipal per a establir impostos ve regulada per llei. A efectes del 0,7%, els impostos són els ingres-
sos propis més inqüestionables dels ajuntaments. El mateix es podria dir dels recàrrecs municipals o supramu-
nicipals.

Els ingressos derivats dels impostos depenen de la capacitat fiscal (base imposable) que té el municipi i de l’esforç
fiscal (tipus de gravamen o coeficients) que decideix l’Ajuntament. Com més ric és un municipi pels ciutadans que
hi resideixen o per les empreses que s’hi localitzen, major és la seva capacitat impositiva, major pot ser la recapta-
ció d’ingressos i major ha de ser l’aportació del 0,7% en pessetes absolutes. Aquest cas no planteja cap dubte.

Ara bé, els governs locals gaudeixen d’una potestat tributària que els permet (opció) variar o fixar el tipus impo-
sitiu de cada impost. És a dir, els ajuntaments tenen autonomia –dins uns marges amplis establerts per la llei–
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per a decidir l’esforç fiscal que volen fer. Lògicament, a major esforç fiscal major és la recaptació i per tant majors
són els ingressos propis disponibles. En conseqüència, major és l’aportació en pessetes que l’ajuntament ha de
fer si està disposat a cedir el 0,7% dels seus recursos.

Aquest cas podria plantejar algun dubte en observar que l’ajuntament que fa més esforç fiscal, perquè vol pres-
tar més serveis que altres o perquè té menys capacitat fiscal que altres i vol prestar els mateixos serveis, ha d’a-
portar més diners pel 0,7% que no pas un ajuntament que fixa els tipus de gravamen i els coeficients al nivell
mínim legal i que potser no exigeix als contribuents els impostos optatius (impost de construccions i impost
d’increment de valors). Hi ha qui podria considerar que és una penalització que a major esforç fiscal s’hagi d’a-
portar més. En un altre context (per exemple, les aportacions de municipis a la mancomunitat o comarca)
aquesta sensació de penalització és raonable. En el cas de l’aportació del 0,7% no s’ha de veure mai així.

Els ingressos per impostos directes i indirectes són els recursos més semblants als ingressos salarials d’una per-
sona o família a l’hora de definir ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%. Per diverses raons, dins una
mateixa categoria laboral hi ha persones que voluntàriament treballen més hores que altres i per tant els esfor-
ços laborals són diferents i els sous de final de mes també són diferents. Tots estarem d’acord que si a nivell indi-
vidual o familiar fem el compromís d’aportar el 0,7% dels nostres ingressos, l’esperit de compartir no ens por-
tarà a condicionar l’aportació total a l’esforç laboral relatiu realitzat. Dit d’una altra manera, l’aportació del
0,7% no ha de dependre del que fan els altres, sinó del que té (c.f.) i el que fa (e.f.) un mateix.

Hi ha una raó tècnica a favor de no donar importància al diferent esforç fiscal que està lligat a l’Impost sobre
Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI), un impost que representa la meitat de la recaptació municipal per
impostos. D’una forma simplificada es pot dir que la recaptació depèn directament dels valors cadastrals dels
habitatges i que els valors cadastrals s’han d’anar revisant periòdicament, cada deu anys com a màxim segons la
llei actual. Els ajuntaments no els revisen tots amb la mateixa freqüència i alguns de molt grans fins i tot sobre-
passen els deus anys. Els ajuntaments que es retarden en les revisions cadastrals compensen sovint els valors
cadastrals desfasats i baixos amb uns tipus de gravamen més elevats. Aquests tipus impositius més elevats no
reflecteixen un esforç fiscal realment més elevat. 

Per tant, el més adequat pot ser prescindir de si els ingressos recaptats dels impostos són deguts a una major
capacitat fiscal o a un major esforç fiscal del municipi, ja que l’esforç fiscal real no es pot deduir sempre a pri-
mera vista. En conseqüència, cal comptar tots els ingressos impositius com a ingressos propis a efectes de l’a-
portació del 0,7%.

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Les taxes, els preus públics i les contribucions especials són ingressos basats en el principi de benefici. És a dir,
hom paga el “tribut” pel benefici rebut. Existeix una contraprestació: hi ha un bé o servei lligat a una contri-
bució monetària. Certament, es poden fer tot tipus de matisos: primer, no sempre el servei és percebut com un
benefici (per exemple, pagar per un certificat que ens reclamen no permet percebre aquest com un benefici);
segon, alguns serveis de “recepció obligatòria” (recollida d’escombraries, manteniment de clavegueram, etc.) es
paguen encara que un contribuent no utilitzi el servei perquè està absent del municipi, o bé que l’utilitzi però
que el benefici efectiu no tingui cap proporció amb el pagament; tercer, que el pagament sigui per a accedir al
servei però que no guardi cap proporció amb el volum, intensitat o durada del benefici gaudit; i quart, que la
quantitat pagada no coincideixi exactament amb el valor monetari del benefici obtingut del servei (despesa impu-
table al servei) perquè el servei en qüestió està subvencionat internament o externament al pressupost municipal.

Taxes i preus públics

La definició del que s’entén legalment per taxa o per preu públic ha canviat dues vegades (1989 i 1999) en pocs
anys. Ara bé, el concepte econòmic és el que és, al marge dels capricis legislatius, i aquest criteri econòmic o de
gestió és el que ens pot fornir arguments per a decidir si aquesta figura es considera o no ingrés propi a efectes
de l’aportació del 0,7%.
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Des d’aquesta perspectiva econòmica i gestora es poden distingir les activitats susceptibles d’aplicar-hi taxes o
preus de la següent manera:

• activitats administratives (taxa)
• utilitzacions privatives o aprofitaments especials (taxa; abans del 1999, preu)
• prestació de serveis de recepció obligatòria (taxa)
• prestació de serveis de recepció voluntària i d’utilització majoritària per la població o de vital importància

per al municipi (taxa o preu; abans, preu)
• prestació de serveis de recepció voluntària d’utilització minoritària o de no vital importància per al muni-

cipi (taxa o preu; abans, preu)2

• vendes (preus)

Les activitats administratives susceptibles d’estar lligades a una taxa es deriven d’una potestat realment pròpia i
irrenunciable de l’autoritat local. Aquesta qüestió de titularitat, però també el fet que el finançament (total o
parcial) d’aquestes activitats pot ser freqüentment substituït (principi de substitució) per les fonts de finança-
ment general (impostos) porten a la conclusió que les taxes per activitats administratives (article 31a) haurien
de ser incloses en el concepte d’ingressos propis a efectes del 0,7%.

Les taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials (article 32) acostumen a estar lligades al domi-
ni públic (sòl, subsòl i vol) sobre el qual té potestat l’ajuntament. Per tant el criteri de la titularitat pública és
determinant. D’altra banda, les necessitats de finançament de serveis municipals lligats a l’activitat d’utilització
o aprofitament són mínimes o nul·les, cosa que fa que pràcticament tots els ingressos siguin ingressos nets. La
conclusió és que aquestes taxes han de ser considerades ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%. El
mateix es pot dir de les taxes per llicències (auto-taxi, obertura d’establiments, i urbanístiques) (article 31b) i
per tant també han de ser tingudes com a ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%.

Les taxes per serveis de recepció obligatòria –recollida de brossa, manteniment clavegueram– (article 31c)
tenen arguments a favor i arguments en contra del seu manteniment. Per això hi ha ajuntaments que les extin-
giren a principis dels 90 (però molt recentment alguns les estan recuperant) i les substituïren (principi de subs-
titució) per un increment dels impostos en general o d’algun en particular (IBI). D’altra banda el fet de la recep-
ció obligatòria fa que el contribuent de la taxa no necessàriament tingui un benefici proporcional al pagament
per ser una família reduïda o d’una segona residència. Una i altra circumstàncies porten a la conclusió que les
taxes per serveis de recepció obligatòria han de ser considerades ingressos propis a efectes de l’aportació del
0,7%.

Hi ha serveis de recepció voluntària que són d’utilització majoritària per la població (piscines municipals), o són
generalitzat entre els municipis de la mateixa categoria (escola de música), o són de vital importància per al muni-
cipi (transport urbà). Les taxes per a finançar –parcialment o total– aquests serveis (article 34b) són cada cop més
freqüents i importants i tendiran a ser-ho encara més en el futur. Tot i que molts municipis presten aquests serveis,
el grau de cobertura financera mitjançant taxes varia molt entre municipis i el que no es cobreix amb taxes pagades
pels beneficiaris es cobreix amb els ingressos impositius generals. Aquest principi de substitució financera porta a la
conclusió que els ingressos per taxes sobre serveis de recepció voluntària amb una utilització majoritària, genera-
litzada o vital (article 34a) han de ser en principi considerats ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%.

Dins aquesta categoria de serveis hi ha dues consideracions més a fer. La primera és que sovint algun d’aquests ser-
veis es presta mitjançant una concessió administrativa (transport urbà) per la qual cosa els ingressos del servei no pas-
sen pel pressupost municipal. Aquest és probablement el cas del transport urbà en la majoria d’ajuntaments. La sego-
na consideració es refereix al servei d’aigua domiciliària. Es tracta d’un servei de caràcter voluntari (cosa discutible),
que pot ser prestat de moltes formes: empresa privada, empresa municipal i empresa supramunicipal. Tot i que la
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2. L’actual legislació de taxes i preus fa una distinció entre els serveis prestats en “règim de monopoli” en el municipi, perquè
cap entitat privada no l’ofereix de forma alternativa, i els prestats en “règim de no monopoli” perquè alguna entitat privada
també l’ofereix. Sense entrar a discutir si aquest criteri té sentit per a distingir si s’ha d’aplicar una taxa o un preu, cal aquí
manifestar que, en una època de tanta mobilitat com l’actual on el ciutadà pot optar a serveis privats o públics del mateix
municipi o dels municipis veïns, el concepte de monopoli local perd gairebé tot el seu sentit en aquest context.
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taxa (abans “preu”) pel servei de l’aigua domiciliària és la de major importància quantitativa en els pressupostos agre-
gats d’Espanya, cal tenir present que Barcelona i Madrid i les seves àrees metropolitanes no proveeixen d’aigua a tra-
vés dels ajuntaments ni d’empreses municipals, que a molts ajuntaments mitjans i grans de Catalunya l’aigua s’ha
prestat sempre mitjançant empreses privades, i que en els darrers anys hi ha hagut una tendència a la privatització
d’empreses municipals en una colla de grans ciutats espanyoles. Per tant, potser es podria excloure de la considera-
ció d’ingressos propis les taxes o preus derivats de la prestació dels serveis de transport urbà i d’aigua a domicili.

Les taxes sobre serveis de recepció voluntària però d’utilització minoritària pels ciutadans del municipi (tea-
tre i concerts), o no generalitzada entre els municipis (guarderies municipals, concerts i teatre) o sense un caràc-
ter vital (cursos culturals) (article 34b) per la vida del municipi podrien ser excloses de la consideració d’in-
gressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%. Tanmateix, en ser un recurs de caràcter menor, raons d’opera-
tivitat podrien recomanar ser considerats ingressos propis a efectes del 0,7%.

Les taxes o preus per vendes (article 30) podrien ser equiparades a les taxes per serveis de recepció voluntària d’uti-
lització minoritària o no generalitzada com és el cas de venda de llibres o fotocòpies. Per tant, els ingressos per aquest
concepte poden no ser considerats ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%. Tanmateix, en ser un recurs de
caràcter menor, raons d’operativitat podrien recomanar que fossin considerats ingressos propis a efectes del 0,7%.

La distinció entre els conceptes aquí anomenats 34a i 34b pot no ser molt operativa a l’hora de calcular els
ingressos propis en cada ajuntament. L’alternativa més operativa és considerar com a ingressos propis, a efectes
de l’aportació del 0,7%, totes les taxes pels serveis de recepció voluntària contingudes en l’article 34, excepte les
derivades dels serveis de transport urbà i de subministrament d’aigua potable a domicili.

Contribucions especials

Les contribucions especials (article 36) i les quotes d’urbanització (concepte 396)3 són unes figures basades
també en el principi de benefici. Consisteixen en ingressos obligatoris –regulats per ordenança fiscal– realitzats
pels propietaris d’immobles (generalment urbans) beneficiats directament –però de recepció obligatòria– per
una obra o inversió urbanística a la zona. Les contribucions especials són molt freqüents en els ajuntaments
capital de comarca i de les seves rodalies on s’han aplicat sempre i de forma ininterrompuda, i són pràcticament
inexistents a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. En canvi, en aquesta zona i en algunes capitals de pro-
víncia són més corrents les quotes d’urbanització aplicades sobre els promotors d’una urbanització residencial o
industrial. 

Les contribucions especials i les quotes d’urbanització estan lligades a obres que no beneficien majoritàriament
o directa tota la població ni tenen una presència regular en els pressupostos ni estan generalitzades entre els
municipis, tot i que potser ho haurien d’estar molt més. D’altra banda és ben cert que el grau de substitució
d’aquest finançament singular per ingressos generals derivats dels impostos és alt. Dit d’una altra manera: men-
tre uns municipis financen les noves urbanitzacions (clavegueram, paviments, voreres i enllumenats) amb con-
tribucions especials pagades pels directament beneficiats, altres municipis ho fan amb impostos que paguen tots
els ciutadans. Tanmateix, donada la gran disparitat de situacions, sembla més adient no considerar les contri-
bucions especials ni les quotes d’urbanització com a ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%.

Reintegraments i altres ingressos

Les multes i ingressos afins (conceptes 391, 392 i 393) no són recursos basats en el principi de capacitat de
pagament, però el seu caràcter coercitiu i la seva desvinculació de cap benefici el fan equiparable als impostos
directes i indirectes, i per tant s’ha de catalogar com a ingrés propi a efectes de l’aportació del 0,7%. La resta de
conceptes de l’article 39 són de caràcter testimonial i per raons d’operativitat podrien ser considerats ingressos
propis com la resta de conceptes, excepte les quotes d’urbanització que puguin aparèixer en el concepte 396.
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3. Les quotes d’urbanització, en no trobar-se expressament previstes en la codificació de l’Ordre ministerial de 20.9.1989,
s’han d’incloure en el concepte 396 segons una resposta de l’IGAE a la consulta núm. 1/1993.
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En canvi els reintegraments i altres ingressos –de la més àmplia varietat– (article 38) no han de ser considerats
ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7% a causa de la seva singularitat i no-periodicitat.

INGRESSOS PATRIMONIALS

Els ingressos patrimonials (capítol 5) inclouen els interessos de valors, préstecs i dipòsits, les participacions
en beneficis, les rendes d’immobles, els productes de les concessions administratives, i l’explotació de béns
comunals. Els ingressos patrimonials tenen un gran paral·lelisme amb les rendes no salarials de les perso-
nes. Els ingressos patrimonials són ingressos no tributaris que no responen ni al principi del benefici ni al
de la capacitat de pagament. Els ingressos patrimonials no suposen cap contraprestació en forma de servei
públic.

Per tots aquests motius, els ingressos patrimonials són els ingressos propis per excel·lència. Si els ciutadans i les
empreses aportessin el 0,7% de les seves rendes, només caldria que les administracions públiques aportessin el
0,7% dels seus ingressos patrimonials per tal que un país o un estat aportés el 0,7% del seu PIB. Amb aquesta
mateixa lògica els ingressos patrimonials han de ser considerats ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%. 

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

Els ingressos per alienació d’inversions reals (capítol 6) poden ser per vendes de terrenys, vendes d’altres inver-
sions reals i vendes d’inversions materials. Aquests ingressos poden considerar-se ingressos bruts. Tanmateix si a
aquests ingressos bruts s’hi resta el cost del terreny o inversió (a preus reals) s’obtindria un ingrés net positiu (plus-
vàlua, guany de capital o augment de patrimoni) o negatiu (minusvàlua, pèrdua de capital o disminució de patri-
moni). L’ingrés net positiu hauria de ser considerat ingrés propi a efectes de l’aportació del 0,7%. Però per la
mateixa regla de tres el possible ingrés net negatiu hauria de considerar-se ingrés propi negatiu a efectes del 0,7%.

Calcular les plusvàlues reals de les inversions alienades és una tasca realment difícil i per tant poc operativa. En
conseqüència, pel principi d’operativitat solament, sembla més adient no considerar els ingressos per alienació
d’inversions com a ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%.

INGRESSOS PRESSUPOSTATS O LIQUIDATS?

Els pressupostos no són més que estimacions, tant si es tracta dels pressupostos inicials aprovats pel Ple
Municipal com si es tracta dels pressupostos definitius. Les liquidacions dels pressupostos s’acosten més a la rea-
litat, sobretot en alguns ingressos poc estables (impost de construccions, impost d’increment de valors, i les taxes
per obertura d’establiments i per llicències urbanístiques). Però dins les liquidacions alguns ingressos acaben
essent de difícil cobrament (part de l’impost sobre vehicles) pel que es podria distingir entre ingressos cobrats i
drets reconeguts. Finalment, cal esmentar que els tècnics del departament d’ingressos d’un ajuntament tendei-
xen a fixar a la baixa les estimacions d’ingressos per raons de prudència i de salvaguarda davant les futures neces-
sitats de finançament provocades per ampliacions de despeses.

Les aportacions del 0,7% no són una iniciativa d’un any puntual sinó que volen ser una acció permanent. A
llarg termini les quantitats pressupostades en ingressos propis mostren una gran estabilitat i un gran paral·lelis-
me amb els ingressos liquidats. Per aquest motiu, i sobretot per un principi d’operativitat en el càlcul de l’a-
portació del 0,7% que haurà de figurar en els pressupostos de despesa, és aconsellable utilitzar les xifres pressu-
postades d’ingressos propis a efectes de l’aportació del 0,7%.

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS

Els ajuntaments, en funció dels criteris dels seus gestors i dels seus polítics, poden tant mantenir una estructu-
ra centralitzada amb un sol pressupost com adoptar una gestió descentralitzada amb la creació d’organismes
autònoms administratius (patronats, etc.) que tenen el seu propi pressupost. Els pressupostos dels organismes
autònoms són aprovats pel Ple Municipal, que simultàniament també aprova el pressupost de l’administració
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general i el pressupost consolidat de tot l’ajuntament d’acord amb la legislació vigent.

Hi ha ajuntaments amb un bon nombre d’organismes autònoms i d’altres que no en tenen cap.

El més equitatiu és utilitzar els pressupostos consolidats per al càlcul del 0,7%. Ara bé, les diferències en ingres-
sos propis a efectes del 0,7% entre un pressupost consolidat i un pressupost no consolidat són generalment peti-
tes ja que els ingressos propis dels patronats es limiten a unes taxes o preus públics. Moltes d’aquestes taxes estan
contemplades en l’article 34 i es refereixen a prestació de serveis voluntaris.

Els serveis que en alguns ajuntaments són prestats per organismes autònoms comercials o per les empreses
municipals acostumen a ser prestats en altres ajuntaments per concessionaris administratius o pel sector privat
(aigua, transport urbà, etc.). En el comentari sobre les taxes o preus públics referits a aquests serveis s’ha consi-
derat que la seva peculiaritat pot portar a la conclusió de no considerar-los ingressos propis. En conseqüència
és raonable no tenir en compte els ingressos dels pressupostos dels organismes autònoms comercials ni els de les
empreses públiques a l’hora de calcular els ingressos propis a efectes del 0,7%.

RESUM I CONCLUSIONS

Per tal d’establir criteris per a la catalogació d’ingressos propis dels pressupostos municipals a efectes de l’apor-
tació del 0,7% per a la cooperació al desenvolupament, s’han considerat rellevants els següents principis: prin-
cipi de capacitat de pagament, principi de coerció i de recepció obligatòria del servei, principi de generalització
entre municipis, principi de substitució per ingressos impositius, i el principi d’operativitat o viabilitat de càl-
cul amb un cost molt baix.

A partir d’aquests principis s’arriba a la conclusió que està plenament justificat considerar ingressos propis a
afectes del 0,7% els següents conceptes del pressupost consolidat d’ingressos de qualsevol ajuntament:

• directes i indirectes (cap.1 i 2),
• taxes o preus per vendes (art. 30),
• taxes per activitats administratives i per llicències (art. 31),
• taxes per serveis de recepció obligatòria (art. 31),
• taxes per utilitzacions privatives i aprofitaments especials (art. 32),
• taxes per serveis voluntaris prestats de forma generalitzada, a una població majoritària o per la seva impor-

tància vital (art. 34),
• taxes per serveis voluntaris prestats de forma no generalitzada (art. 34) (excepte possibles taxes per trans-

port urbà i abastament d’aigua domiciliaria),
• multes i ingressos afins (art. 39) (excepte les quotes d’urbanització), i
• ingressos patrimonials (cap. 5). 

Queden exclosos de la consideració d’ingressos propis els recursos següents:
• taxes o preus per transport urbà i per abastament d’aigua (art. 34),
• contribucions especials (art. 36) i quotes d’urbanització (conc. 396),
• reintegraments i altres ingressos (art. 38),
• participacions en ingressos d’altres administracions i subvencions incondicionades o específiques (cap. 4 i 7),
• ingressos per alienacions d’inversions (cap. 6), i
• ingressos derivats d’operacions de crèdit (cap. 8 i 9).

Igualada-Barcelona, maig de 2001
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D. LLISTATS D’INSTITUCIONS I ENTITATS

RELACIÓ D’INSTITUCIONS QUE HAN RESPOST L’ENQUESTA

Ajuntaments

Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud • FCCD 391

Àger
Agramunt
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Els Alamús
L’Albagés
Albanyà
Albatàrrec
Albons
Alcoletge
Aldover
L’Aleixar
Alella
Algerri
Alguaire
Alió
Almatret
Almenar
Almoster
Alpens
Alt Àneu
Altafulla
Arbúcies
Arenys de Munt
Argelaguer
L’Argentera
Arnes
Artesa de Segre
Les Avellanes i Santa Linya
Avinyonet de Puigventós
Badalona
Balsareny
Banyoles
Barbens
Barberà del Vallès
Barcelona
Begur
Bellprat
Bellvei
Benifallet
Berga
Besalú
Beuda
Bigues i Riells
La Bisbal d’Empordà
Blancafort

Blanes
Boadella d’Empordà
Bolvir
Es Bòrdes
Les Borges del Camp
Bot
Bovera
Cabacés
Cabanelles
Les Cabanyes
Cabrils
Calders
Caldes d’Estrac
Caldes de Montbui
Calella
Callús
Camarasa
Cambrils
Campllong
Canet d’Adri
Canet de Mar
Canovelles
Cantallops
Capçanes
Capmany
Cardedeu
Caseres
Castell de Mur
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castellcir
Castelldans
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castellfollit de Riubregós
Castellgalí
Castellnou de Seana
Castelló de Farfanya
Castellolí
Castellserà
El Catllar
Cava
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Cervià de Ter
El Cogul

Conca de Dalt
Conesa
Copons
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Deltebre
Duesaigües
L’Escala
Esplugues de Llobregat
Espolla
Espot
L’Estany
Esterri de Cardós
La Fatarella
Figaró-Montmany
Fígols
La Figuera
Figueres
Flaçà
Flix
La Floresta
Fonollosa
Fontcoberta
Foradada
Fornells de la Selva
Les Franqueses del Vallès
La Galera
Gavà
Gavet de la Conca
Ger
Girona
Gisclareny
Gombrèn
Gósol
La Granada
La Granadella
Granera
L’Hospitalet 
Els Hostalets de Pierola
Igualada
Isòvol
Jafre
Juià
Juncosa
Lladorre
La Llagosta
Llanars
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Llavorsí
Lleida
Lles de Cerdanya
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Lloret de Mar
Lluçà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Margalef
Marganell
Martorell
Masarac
Masdenverge
Les Masies de Voltregà
La Masó
Maspujols
Massanes
Matadepera
Mataró
Meranges
El Milà
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Mont-Ral
Mont-Ras
Montcada i Reixac
Montesquiu
Montferrer i Castellbò
Montgat
Montmaneu
Montmeló
Montornès del Vallès
Mura
Navarcles
Navàs
Navata
Navès
Òdena
Olot
Les Oluges
Orís
Ossó de Sió
Palafrugell
El Palau d’Anglesola
Palau de Santa Eulàlia
Palau-Saverdera
Palau-Solità i Plegamans
Palol de Revardit
Pallejà
Parlavà

Pau
Penelles
Peralada
El Perelló
Les Piles
Pineda de Mar
El Pinell de Brai
Pinós
Planoles
Els Plans de Sió
El Poal
El Pont de Bar
Porqueres
El Port de la Selva
Prat del Compte
Pratdip
Prats i Sansor
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Prullans
Puig-Reig
Quart
Rabós
Reus
Ribera d’Urgellet
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
La Riera de Gaià
Ripollet
Riu de Cerdanya
Riudarenes
Riudaura
La Roca del Vallès
Rocafort de Queralt
Roda de Barà
Roquetes
Roses
Rubí
Rupit i Pruit
Saldes
Salomó
Salou
Sanaüja
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu Salou
Sant Aniol de Finestres
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Celoni
Sant Climent Sescebes
Sant Cugat del Vallès

Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Mollet
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Ramis
Sant Just Desvern
Sant Martí de Centelles
Sant Martí Sesgueioles
Sant Mateu de Bages
Sant Miquel de Campmajor
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Sallavinera
Sant Ramon
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Gramenet
Santa Cristina d’Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria d’Oló
Santa Maria de Miralles
Santa Pau
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Sarrià de Ter
Sarroca de Lleida
Savallà del Comtat
La Secuita
Senan
Sentmenat
La Seu d’Urgell
Sitges
Sobremunt
Solivella
Sora
Susqueda
Tagamanent
La Tallada d’Empordà
Tarragona
Tarroja de Segarra
Tavèrnoles
Teià
Terrassa
Tivenys
Tona
Torelló
Els Torms
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Torrelavit
Torrelles de Llobregat
Torroella de Montgrí
Tortellà
Tortosa
Toses
Tossa de Mar
Ullastrell
Ulldemolins
La Vajol
Vallcebre
La Vall d’en Bas
La Vall de Boí

Valls
El Vendrell
Ventalló
Verges
Vespella de Gaià
Vic
Vidreres
Vielha e Mijaran
Vila-sana
Vilabella
Vilabertran
Vilablareix
Viladecans

Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilallonga de Ter
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilaplana
Vilassar de Mar
La Vilella Baixa
Vilobí del Penedès
El Vilosell
Vinebre
Vinyols i els Arcs
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Consells Comarcals
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Baix Camp

Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Solsonès
Consell Comarcal del Tarragonès

Diputacions
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona

Mancomunitats
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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PERÒ DISPOSEM DE LES DADES DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

Ajuntaments
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Abrera
Alcanar
Alcover
Alfarràs
L’Ametlla del Vallès
Amposta
Anglès
L’Arboç
Arenys de Mar
Argentona
Ascó
Avinyonet del Penedès
Badia del Vallès
Balaguer
Balenyà
Banyeres del Penedès
Bell-lloc d’Urgell
Bellpuig
Les Borges Blanques
Bellver de Cerdanya
Bescanó
Borredà
Breda
El Bruc
El Brull
Cabra del Camp
Cabrera de Mar
Calafell
Campdevànol
Camprodon
Canyelles
Cassà de la Selva
Casserres
Castell-Platja d’Aro
Castellbell i el Vilar
Castelló d’Empúries
Castellterçol
Castellví de la Marca
Celrà
La Cellera de Ter
Cercs
Cervelló
Cervera
Colomers
Corbera de Llobregat
Cornellà del Terri
Creixell
Cunit
Darnius
Esparreguera

L’Espluga de Francolí
Fogars de la Selva
Font-Rubí
Fortià
La Garriga
Gironella
Granollers
Guardiola de Berguedà
Hostalric
La Jonquera
Les
Llagostera
Llançà
Llimiana
Les Llosses
Maià de Montcal
Martorelles
Masquefa
El Masnou
Mediona
Moià
El Molar
Monistrol de Calders
Mont-roig del Camp
Montbrió del Camp
Montellà i Martinet
Montferri
Móra la Nova
El Morell
Nalec
Olesa de Bonesvalls
Oliana
Palafolls
Pals
Parets del Vallès
Perafita
El Pla de Santa Maria
Les Planes d’Hostoles
La Pobla de Lillet
La Pobla de Mafumet
La Pobla de Segur
Polinyà
Portbou
El Prat de Llobregat
Regencós
Riba-roja d’Ebre
Ripoll
Riudecanyes
Riudellots de la Selva
Roda de Ter

Sabadell
Sagàs
Salt
Sallent
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Gregori
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume d’Enveja
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Llémena
Sant Pol de Mar
Sant Quirze Safaja
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Montalt
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Farners
Santa Maria de Corcó
Santa Maria de Palautordera
Santa Oliva
La Sénia
Sils
Súria
Térmens
Terrades
Tiana
Torà
Tordera
Torredembarra
La Torre de l’Espanyol
Torres de Segre
Ulldecona
Vacarisses
Vallfogona de Ripollès
Vallirana
Vallromanes
Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant
Vila-seca
Vilafant
Vilamalla
Vilobí d’Onyar
Xerta
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Consells Comarcals
Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf

Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Montsià
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental

RELACIÓ D’INSTITUCIONS QUE NO HAN RESPOST L’ENQUESTA 2002, 
PERÒ SEGONS L’ENQUESTA 2000 NO FAN COOPERACIÓ i NO ES DISPOSA D’ALTRES DADES

Ajuntaments
Aiguaviva
Alàs i Cerc
Albesa
L’Albi
Albinyana
Alfara de Carles
Alòs de Balaguer
Amer
L’Ampolla
Arbolí
Avià
Batea
Bellaguarda
Bellmunt d’Urgell
Benavent de Segrià
Biure
Bonastre
Bossòst
Botarell
Brunyola
Cabanes
Camarles
Carme
Castell de l’Areny
Castellar de n’Hug
Castellfollit del Boix
Cervià de les Garrigues
Ciutadilla
Corbera d’Ebre
Corbins
L’Espunyola
Falset
El Far d’Empordà
Folgueroles
Fontanals de Cerdanya
Fontanilles
Fulleda
Gallifa
Garcia
Ginestar

Els Guiamets
Guissona
Gurb
Llardecans
Llers
Llinars del Vallès
Llívia
Llobera
Llorenç del Penedès
Maçanet de Cabrenys
Maldà
Marçà
Massalcoreig
Menàrguens
Monistrol de Montserrat
Montagut
Montgai
Montmajor
Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra
La Nou de Gaià
Els Omells de na Gaia
Organyà
Orpí
Os de Balaguer
Pacs del Penedès
El Papiol
Pardines
Perafort
Peramola
Pinell de Solsonès
La Pobla de Cérvoles
Prades
Preixana
Puigdàlber
Puiggròs
Rialp
La Riba
Riudoms
Rodonyà

Rubió
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Carles de la Ràpita
Sant Ferriol
Sant Jaume de Llierca
Sant Pau de Segúries
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Llogaia d’Àlguema
La Selva de Mar
Setcases
Siurana
Soriguera
Soses
Sudanell
Talamanca
Tarrés
Tornabous
Torrefeta i Florejacs
Torrent
La Vall de Bianya
Vall de Cardós
Vall-Llobrega
Vallclara
Vallfogona de Balaguer
Vallfogona de Riucorb
Les Valls de Valira
La Vansa i Fórnols
Veciana
Vila-Sacra
Vilada
Viladamat
Vilademuls
Vilalba dels Arcs
Vilaller
Vilallonga del Camp
Vilanova de l’Aguda
Vilanova de Prades
Vilanova de Sau
Vilanova de Segrià
Vilaverd
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RELACIÓ D’ENTITATS CATALANES QUE HAN REBUT RECURSOS
DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS L’ANY 2001

A.E. Nostra Dona de la Salut
AACS - Acció Creativa per a la Solidaritat
AAVV Can Parellada (Terrassa)
AAVV Can Vidalet
ACAPS - Associació Catalana d'Amics del Poble

Sahrauí
ACBN - Associació Catalana de Brigadistes

a Nicaragua
Acció Cultural de Ponent
Acció Ecologista
Acció per a un Futur Millor
Acció Social per  les Persones Immigrades
Acció Solidària - Igman
Acció Solidària i Logística
ACNAS
ACOMCO
ACP - Associació Catalana per la Pau
ACSAR
ADIA - Associació pel Desenvolupament

de la Infància d'Àfrica
ADRA
AEJGE - Associació d'Estudiants i Joves

de Guinea Equatorial
AEPCFA - Asociación de Educación Popular

Carlos Fonseca Amador-Barcelona
AFAP-Cooperacció
Àfrica Viva
Agermanament sense Fronteres
Agrupament Escolta Arrels La Salle
Agrupament Escolta la Mulassa
Agrupament Escolta Sant Narcís
Agrupament Lola Anglada de L'Hospitalet
AHIMSA
Aigua per al Sahel
Ajuda en Acció
Ajuda Solidària Dodí
El Prat Solidari
Ajut al Poble Cubà - La Habana
Ajut Humanitari a les Dones de l'Afganistan
Alianza de Solidaridad Extremeña
Alternativa Solidària - Plenty
Amics d'en Ferran
Amics de Cárdenas
Amics de Cuba de Lleida
Amics de la Parròquia de Santa Creu
Amics del Poble Cubà
Amnistia Internacional
ANESVAD
Arc de la Solidaritat

Arenys Solidari
Arxivers sense Fronteres
ASCIB - Associació Sociocultural Ibn Batuta
ASF - Arquitectes sense Fronteres
ASHDA
Asociación Cultural Dar El Farah
Asociación Cultural Milla-4
Asociación Sabusire
ASOPXI - Associació de Suport

a les Organitzacions Populars Xilenes
Assemblea Cultural Amics d'Àfrica i GIE Balla

Beybe
Assemblea de Cooperació per la Pau
Associació Catalana d'Amistat amb Nicaragua /

Casa de Nicaragua
Associació Catalana d'Enginyeria sense

Fronteres
Associació Catalana de Fibrosi Quística
Associació Catalana de Professionals per

a la Cooperació
Associació Catalana de Residents Senegalesos

al Vallès Occidental
Associació Catalana de Solidaritat amb

Nicaragua i Centreamèrica de Nou Barris
Associació Catalana per la Pau
Associació Catalunya-Líban
Associació Cinco Pinos
Associació Comparte per l'Ajut als Nens

del Món
Associació Coordinadora de Jubilats

i Pensionistes de Lleida.
Associació Cultura i Solidaritat Popular-

Comunitat de Sant Egidi
Associació Cultural el Raval
Associació d' Amics de la Unesco - Manresa
Associació d' Amics de la Unesco del Prat de

Llobregat
Associació d' Immigrants Malienses de Lleida

BINKADI
Associació d'Acció Creativa per a la Solidaritat

de Lleida
Associació d'Agermanament Igualada-Nueva

Esperanza
Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal
Associació d'Amics de la Ràdio i Televisió del

Clot-Camp de l'Arpa
Associació d'Amics de Puerto Cabezas
Associació d'Amics del Bisbe Joan Godayol
Associació d'Amics del Poble Zivinice
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Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala
Associació d'Amistat San Miguelito-Sant Boi
Associació d'Ecologistes de Barcelona - ECOS

DE BARNA
Associació d'Immigrants Senegalesos de Lleida

i comarques
Associació de Col·laboració amm Nicaragua

Sacuanjoche
Associació de Comerç Just de Lleida
Associació de famílies solidàries amb nens

sahrauís
Associació de Mediació Comunitària CONSENS
Associació de Veïns de Cappont
Associació El Refugi, Cultures del  Món
Associació Espanya amb ACNUR - Catalunya
Associació Esportiva Esport a Punt
Associació Il·lusions
Associació Iniciatives Solidàries
Associació Internacional de Policia
Associació jovenil La Rotllana
Associació per a Joves TEB
Associació per a les Nacions Unides a Espanya
Associació Ponen “pro millora de barri”
Associació Punt 6 Ràdio
Associació Salut i Família
Associació Vallès Obert
Associació WAFAE / Estudiants sense Fronteres

d'Arquitectura (ESFA)
Associació Wafae de Llengua i Cultura Àrab
Associación Cultural Riebapua
Associación Española de Amistad con los

Pueblos Árabes (Bayt Al-Thaqafa)
Associación para la Paz y el Desarrollo
ASSOMVIC
Ateneu La Seca
Ateneu Popular de Ponent
AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya
Banc de Recursos
Banyoles Solidària
Barikà
Baula
Besalú Solidari
BIAIX - Centre per la Pau i el Desenvolupament
Buró Europeu d'Objecció de Consciència

(BEOC)
CADICC - Centre d'Harmonització 

i Dinamització Intercultural
Caldes Solidària
Camirpi
Campi qui Jugui
CAP - Isidre Martí
Capuchins (Sant Sadurní d'Anoia)
Cardedeu per la Pau i la Solidaritat

Càritas
Casa de Nicaragua a l'Hospitalet
Casal Catalunya-Cuba Rubí
Casal d'Amistat amb Cuba “José Sánchez”-

Santa Coloma de Gramenet
Casal d'Amistat amb Cuba de Badalona
Casal d'Amistat amb el Poble Cubà
Casal d'Amistat Català amb Cuba
Casal d'Amistat Català-Cubà de Sant Boi
Casal d'Amistat Catalunya-Cuba
Casal d'Amistat Cuba-Garraf
Casal d'Infants del Raval
Castellar Solidari
Càtedra Unesco de la UPC
Càtedra Unesco sobre Pau i Drets Humans-

UAB
CC Ajuda al Desenvolupament
CCASPS - Coordinadora Catalana

d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Saharauí

CEA - Centre d'Estudis Africans
CEAM - Centre d'Estudis Amazònics
CEDESC
CEDRE (Coordinadora d'ONGD de Girona)
CEIJ Mowgli (Cornellà de Llobregat)
CEIP Antoni Botey (Badalona)
CEIP Isidre Martí
Centre Excursionista Puigcastellar
Centre Llatinoamericà de Reus
CIC - Consell Interhospitalari de Cooperació
CIEMEN
Club Atlètic Terrassa
Club d'Esplai Ara Mateix
Club de Beisbol Sant Boi
Club Infantil de Cerdanyola
Col.lectiu “La Falç”
Col.lectiu de Famílies Acollidores de Ripollet
Col.lectiu per la Igualtat en la Diversitat
Col.lectiu per la Pau i la Solidaritat
Col·lectiu d'Iniciatives Juvenils Contra l'Atur

de Lérida
Col·lectiu per la Igualtat en la Solidaritat
COMEXANI
Comissió Agenda Llatinoamericana
Comissió d'Agermanament (Castelldefels)
Comissió de Cultura de Can Serra - L'Hospitalet
Comissió de Festes "La Gresca" Collblanc-

La Torrassa
Comissió de Solidaritat La Bisbal d'Empordà
Comissió de Solidaritat La Mallola
Comissió de Solidaritat Nord-Sud
Comitè d'Osona de Solidaritat amb Nicaragua

i Centreamèrica
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Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central del
Prat de Llobregat

Comitè de Solidaritat amb els Pobles del Perú
Comitès Oscar Romero
Conductors Solidaris Catalans
Consell Català del Moviment Europeu
Cooperacció
Cor de Maria (Sant Celoni)
Corposoler
Creu Roja de Catalunya
CUC - Comitè Usuluteco de Cerdanyola
Defensem Cuba de l'Hospitalet
Desarrollo 2000 en Àfrica
Diàleg entre Cultures
Edualter (Educació Alternativa)
Educació sense Fronteres - ESF
Els Xulius-Centre Social Ribetà
Ensenyament Solidari
Entrepobles
Escola Ramon i Cajal de Terrassa
Escoltes Catalans
ESPLAC - Esplais Catalans
Esplai Egara de Terrassa
Esplai Guadalhorce de Terrassa
Esplai Pubilla Cases
Esquerra Unida i Alternativa
Etane
ETNOS
Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de

Barcelona
Farmacèutics Mundi
Federació Casa de la Solidaritat
Federació Catalana d'ONGs pel Desenvolupament
Federació Catalana de l'Esplai
Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona

-FAVB
Federació d'Associacions de Veïns de Lleida
Federació d'Associacions de Veïns de Mataró
Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa
FETS - Finançament Ètic i Solidari
Fòrum per Colòmbia
Fundació Acció contra la Fam
Fundació Akwaba
Fundació Alfons Comín
Fundació Aliança per la Solidaritat
Fundació Autònoma Solidària / Voluntaris per

Bòsnia
Fundació Cirem (Centre d'Iniciatives Europees a

la Mediterrània)
Fundació Codespa Catalunya
Fundació Daniel Shah i Núria Tuneu
Fundació Educació Solidària - Escola Pia de

Catalunya

Fundació els Ulls del Món
Fundació Humanitària pel 3r i 4t Món Doctor

Trueta
Fundació Intered - Catalunya
Fundació Internacional de Solidaritat

Companyia de Maria - Lestonnac
Fundació Josep Comaposada
Fundació Juan Ciudad
Fundació Lleida Solidària
Fundació Món-3
Fundació Olof Palme
Fundació Pau i Solidaritat
Fundació per la Pau
Fundació Pere Tarrés
Fundació Rokpa
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Save the Children
Fundació SER.GI
Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona
Fundació Vicenç Ferrer
Fundació Vicki Sherpa - Eduqual
Fundación Caritativa “Pacea” / Institut

Franciscans Roman
Fundeso - Fundació Desenvolupament

Sostingut
Gadis
Garrotxa Solidària
GASI - Grup d'Acció Solidària Internacional
GCCT / Comitès Oscar Romero
Germans del Món
Girona Solidària
Gra de Sorra - Associació Solidària
GRAMC-Girona
GRAMC-Palafrugell
GRAMC-Teià
GRAMISS
GRIC - Grup Recreatiu i Cultural de Quart
GRIMM - Grup d'Immigrants Baix Montseny
Grup Aba Guima (Sant Cugat del Vallès)
Grup d'Estudis Pedagògics (GEP)
Grup de Cooperació del Campus de Terrassa
Grup de Dones de Can Serra - L'Hospitalet
Grup de Dones de la Grípia
Grup de Dones del PSC
Grup de Solidaritat “Fem Camí”

de la Parroquia de Santa Eulàlia
Grup de Solidaritat: És l'hora
Grup Solidaritat Guaraní
Grup Tercer Món - Mataró
Huacal
HUAYNA
IC-Els Verds
IES el Foix
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IES Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat)
Infants del Món
Inshuti-Amics dels Pobles de Ruanda, Burundi 

i el Congo
Institut Bernat el Ferrer
Intermon-Oxfam
Jama-Kafo
Jama-Kafo - Olot
Jameiat Essalam - Associació d'Osona

per la Pau
JISH - Joves per la Igualtat i la Solidaritat de

l'Hospitalet
Joventuts Marianes Vicencianes
Joves Parròquia Sant Pere (Sant Pere de Ribes)
Joves XXI Solidari
Junta d'Acció contra la Lepra
Juristes sense Fronteres
Justícia i Pau
Kër Taizé
Kusiwarma
La Garriga Acull
La Garriga. Societat Civil
La Seu Solidària
Liwanda, projectes integrats de cooperació
Lleida Solidària - MPDL
Lliçà Solidari
Lliga dels Drets dels Pobles
Lligams
Llunàtics en Acció
Ludoteca Ludugurus
Manresa amb el Sàhara Occidental
Mans Unides
Matres Mundi
Med Forum, Red de ONGs del Mediterráneo

para la Ecología i el Desarrollo Sostenible
Medicuba
Medicus Mundi
Mestres per Bòsnia
Metges sense Fronteres
Metges Solidaris de Catalunya
Minka
Misión China
Mnemdengollou
Mollet 100% Camerún
Monges de Maria Auxiliadora
Monitors Cooperants d'Olot
Movibaix, Moviment educatiu en el temps

lliure infantil
Moviment d'Esplai del Vallès
Moviment per la Pau
NICCA - Noves Iniciatives de Cooperació 

amb Centramèrica
Nous Camins

Observatori sobre la Declaració Universal dels
Drets Humans Relatius al Desenvolupament
-DESC

Òptics X Món
Orfeó Lleidatà - Escola de Música
Osona amb els Nens
Padrins Solidaris
Palau Solidari
Pallassos sense Fronteres
Pares Teatins
Parròquia de l'Assumpció de Deltebre
Parròquia de la Santa Creu de Terrassa
Parroquia de Sant Benet de l'Hospitalet
Parròquia de Sant Cristófol de Pineda de Mar
Parròquia Santa Magdalena d'Esplugues

de Llobregat
Planeta - Asociación de Súbditos Senegales
Plataforma Antiguerra Universitat Oberta 

de Catalunaya, PaUoc
Plataforma Bages Comerç Just
Plataforma Catalana per l'Aixecament 

de les Sancions a l'Iraq - PASI
Plataforma d'Ajut al Poble Sahrauí
Plataforma de Suport al Poble Sahrauí
Plataforma Lleidatana contra el bloqueig 

a Cuba i la Llei Helms - Burton
Plataforma Malgrat amb el Sàhara
Plataforma pel Sàhara Occidental
Plataforma Solidària de l'Escala
Pont de Solidaritat Grama
Proide
Provalores
Proyecto Local
Punt de Partida
Ravalnet
Red Europea de Diálogo Social (REDS)
Retornar - Associació de Suport al Retorn 

dels Refugiats Guatemalencs
Ripollet Solidari
Rubí amb el Poble Saharauí
Rubí Solidari
Sant Just Solidari
SCI - Servei Civil Internacional
SED - Solidaritat, Educació i Desenvolupament
Sem Terra
Setem Catalunya
SICOM
SOARPAL
SODEPAU
SOS Racisme
Tarlatana, grup d'artistes del barri de Santa

Eulàlia
Tazumal
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Tercera Edat pel Tercer Món
Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna
Terrassahrauí
Tordera amb Luya ONG
Torelló per Suka Tembo
Trup de Nassos
TUJUCA
UGT
CC.OO.
UNICEF
Unió de Pagesos de Catalunya
Unitat Solidària de Palafrugell
Universitat de Barcelona
Universitat de Lleida - Centre de Cooperació

Internacional

Universitat Internacional per la Pau de Sant
Cugat

Universitat Politècnica de Catalunya - Centre
de Cooperació al Desenvolupament

Vallès Obert
Veterinaris sense Fronteres - Vetermón
Voluntaris per al Tercer Món
Xarxa de Consum Solidari
Xarxa Sant Llorenç d'Hortons
XIREC
Xontal
XXI SOLIDARI-Societat Alternativa
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2n Estudi de la Cooperació
Local de Catalunya
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El Segon Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb els països del
Sud  2000-2001-2002 és una actualització i continuació del recull de dades
que es va realitzar en l’Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb
els Països del Sud 1998-1999-2000. Aquesta nova publicació respon a la
voluntat de donar continuïtat al procés endegat pel Fons Català de
presentar la informació anualment sobre l’estat i l’evolució de la cooperació
local de Catalunya.

El document engloba informació exhaustiva de la cooperació i la solidaritat
del món local, amb dades de 608 municipis, de les 4 diputacions, de 19
consells comarcals i de la Mancomunitat de Municipis de l’AMB.

L’estudi, a banda d’incloure les dades econòmiques de les corporacions
locals quant a cooperació, reuneix dades qualitatives (agermanaments,
consells de cooperació, partida específica...) que permeten aproximar-
nos millor a l’evolució de les polítiques de cooperació de les corporacions
locals catalanes.

Analitzant conjuntament aquestes dades amb les recollides en el primer
estudi 1998-1999-2000 disposem d’un període de 5 anys, on ja poden
observar-se tendències i evolucions i, tot i tractar-se encara d’un període
curt, algunes són significatives perquè confirmen el creixement continuat
de diferents aspectes de la cooperació local.

Esperem que aquest llibre pugui ser una eina útil al servei de les institucions
i les entitats que treballen els temes de la cooperació i la solidaritat des
del món local. Així mateix, desitgem que la seva lectura sigui motiu
perquè aquelles corporacions locals que no ens hagin facilitat la informació,
s’animin a fer-ho ja que aquesta anàlisi ha permès elaborar una base de
dades pública que s’anirà actualitzant anualment amb informació rellevant
sobre les polítiques de solidaritat i cooperació al desenvolupament que
porten a termes aquestes institucions.

La base de dades de la cooperació local amb els països del sud es troba
a la pàgina web del Fons Català, www.fonscatala.org


