
Amb l’elaboració del 4t Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb els 
països del Sud 2006-2008 es compleixen 10 anys d’investigació i recerca des del 
Fons Català. Amb la publicació volem refermar el nostre compromís de donar con-
tinuïtat a la tasca de recollida i anàlisi de les dades de la cooperació del món local. 
Amb aquesta finalitat, l’estudi és l’actualització de les dades presentades en els tres 
informes anteriors que recollien la informació compresa entre 1998-2000, 2000-
2002, 2003-200, respectivament.

L’estudi recull dades de 569 ajuntaments, 27 consells comarcals, 4 diputacions i la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) en rela-
ció a les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat en els anys 2006 
i/o 2007 i/o 2008. Segons les dades de què disposem, un total de 316 ajuntaments 
a Catalunya han fet accions de cooperació i solidaritat en els anys 2006 i/o 2007 i/o 
2008, com també n’han fet les 4 diputacions, 18 consells comarcals i la MMAMB. Tot 
i ser un univers molt ampli i amb unes polítiques de cooperació local molt heterogèni-
es, observem que comparteixen unes especificitats i una història que cal considerar 
per comprendre com s’han conformat i desenvolupat aquestes polítiques. 

Aquest informe, juntament amb els tres publicats anteriorment pel Fons Català, ens 
ofereixen una àmplia fotografia de 10 anys de cooperació des del món local amb 
dades exhaustives, no només des del punt de vista econòmic sinó també des del punt 
de vista qualitatiu, amb informació sobre indicadors propis de les polítiques de coo-
peració local. Entre altres dades, podem veure que ja són més de 100 els ens locals 
que destinen el 0,7% o més dels seus ingressos propis per a cooperació i solidaritat, 
que a Catalunya hi ha 117 agermanaments-cooperació, o que s’han creat des de 
l’espai local 64 consells de cooperació i solidaritat que permeten la participació de 
les entitat solidàries en el disseny de les polítiques locals de solidaritat i cooperació 
al desenvolupament.

Esperem que aquesta publicació sigui una eina útil per a les institucions i entitats que 
treballen pel i des del món local i que pugui servir per sistematitzar amb rigorositat la 
llarga pràctica de les polítiques de cooperació local del nostre país, tant la que s’ha 
fet fins ara com la que es continuarà fent en un futur.
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IntroduccIó del Fons català de cooperacIó 
al desenvolupament (Fccd)

Amb aquest 4t Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud 2006-
2008, des del Fons Català volem refermar el nostre compromís i donar continuïtat a la tasca de re-
collida i d’anàlisi de les dades de la cooperació descentralitzada catalana. Novament, i amb aquesta 
finalitat, aquesta publicació és l’actualització de les dades presentades en els tres informes anteriors 
que recollien la informació compresa entre 1998-2000, 2000-2002, 2003-2005 respectivament. Es 
compleixen, doncs, 10 anys de realització d’aquesta tasca de sistematització i de recollida d’informació 
sobre les accions de cooperació descentralitzada dels municipis i ens supramunicipals a Catalunya. 

Les pràctiques de la cooperació al desenvolupament i de solidaritat dutes a terme des dels municipis 
catalans han entrat en una fase de consolidació i millora de la qualitat de les accions, tant pel que 
fa referència a la planificació, l’execució i l’avaluació d’aquestes com per la necessitat d’articular els 
diferents agents que actuen per millorar els indicadors i els nivells de desenvolupament dels espais 
locals. És per això, que cada vegada és més necessari disposar d’un mapa que ens permeti tenir in-
formació sobre l’avenç i l’estat de les polítiques de cooperació local a Catalunya, com també d’un 
perfil d’aquests municipis i ens supramunicipals cooperants amb l’objectiu de fomentar l’enfortiment 
institucional de les contraparts locals al Sud, millorar la planificació, reduir l’assistencialisme i pro-
moure la identificació de les especificitats i avantatges comparatius dels actors locals en la coopera-
ció al desenvolupament a l’escenari internacional. 

Les últimes dades de què disposem per a l’elaboració d’aquest 4t estudi són les respostes de 316 
ajuntaments de Catalunya, 4 diputacions, 18 consells comarcals i la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), que han fet accions de cooperació i solidaritat els anys 
2006 i/o 2007 i/o 2008. En aquest sentit, tot i ser un univers molt ampli i amb unes polítiques de 
cooperació local molt heterogènies observem que aquests actors comparteixen unes especificitats 
i una història que cal considerar per comprendre l’evolució, el desenvolupament i la conformació 
d’aquestes polítiques en els consistoris catalans. 

En els últims anys, la cooperació descentralitzada ha experimentat una forta evolució pel que fa a 
nombre d’actors, total de recursos, enfocaments, instruments i metodologies. L’evolució no ha es-
tat només en xifres sinó que la consolidació d’aquest tipus de cooperació es tradueix en la voluntat 
d’aportar rigorositat a les pràctiques de cooperació al desenvolupament des de l’àmbit local. I si par-
tim de l’especificitat dels governs locals i els seus avantatges competitius en relació a altres actors 
en el marc de la cooperació al desenvolupament, aleshores la cooperació descentralitzada esdevé 
una eina innovadora que permet avançar envers unes relacions més igualitàries entre els actors, de-
fugint de les visions assistencialistes i fomentant l’ús de nous instruments i metodologies que perme-
ten generar un major impacte en les accions de cooperació descentralitzada. 
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Cada vegada més, hi ha institucions locals que tendeixen a articular les accions de cooperació en 
el marc de plans municipals de solidaritat i cooperació al desenvolupament; sistematitzar experièn-
cies per avaluar i reordenar els objectius i els procediments de la cooperació al desenvolupament; 
incorporar la transversalitat de la política de cooperació als ajuntaments; articular les accions de 
cooperació i solidaritat en el marc dels agermanaments als plans estratègics de desenvolupament 
local dels municipis del Sud i, finalment, donar també un pes important a la sensibilització al Nord.

Paral·lelament a aquesta evolució de la cooperació descentralitzada i dels nous continguts d’aques-
ta, el Fons Català s’ha dotat d’un pla estratègic específic en consonància amb aquests nous mo-
dels de la cooperació des de l’àmbit local, alhora que ha continuat la tasca de consolidació com a 
espai de referència per al debat polític entorn del municipalisme, la descentralització, la democràcia 
participativa o el codesenvolupament amb l’objectiu de cohesionar les diverses pràctiques de co-
operació que duen a terme les contraparts del Sud i del Nord, així com per aplicar paràmetres de 
qualitat tècnica en tots els processos que repercuteixen en la millora dels resultats obtinguts.

L’experiència de Fons Català al llarg dels darrers 25 anys i la possibilitat de treballar conjuntament 
amb uns actors estables ha permès als municipis enfortir el seu propi espai, des del qual es defi-
neixen iniciatives conjuntes que posen a l’abast dels municipis els instruments i les fórmules per 
dur a terme la cooperació al desenvolupament i la solidaritat amb el Sud d’una manera més coordi-
nada i horitzontal, una característica definitòria de la cooperació al desenvolupament local.

Tot desitjant que aquesta publicació que teniu a les mans, que va ser iniciada durant la presidència 
del meu predecessor, Teo Romero, sigui del vostre interès, us saludo ben cordialment.

Meritxell Budó i Pla
Presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Alcaldessa de la Garriga
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IntroduccIó de l’agèncIa catalana de cooperacIó 
al desenvolupament (accd)

L’actual escenari mundial requereix la participació activa d’una multiplicitat d’actors: cal un abor-
datge col·lectiu dels problemes comuns. La cooperació descentralitzada disposa aquí d’un camp 
d’acció fonamental en el sistema internacional de cooperació al desenvolupament, ja que es tracta 
d’una cooperació impulsada per un nivell de govern proper al territori, que pot copsar millor la sen-
sibilitat dels diferents agents i que, per tant, disposa d’una major capacitat de construir consensos 
entre ells.

La política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya treballa amb voluntat in-
tegradora i horitzontal, i fomenta la vinculació i el compromís de totes les institucions i de la societat 
civil, en totes les seves expressions, en l’objectiu d’una societat més justa, igualitària i sostenible.

Així, un dels principals actius de la cooperació catalana és, i ha estat, el dinamisme dels ens locals 
a l’hora d’impulsar iniciatives de cooperació al desenvolupament des de l’espai local.

La proximitat dels ens locals amb la seva ciutadania converteix els ajuntaments en actors idonis 
per fomentar la participació i fer arribar les polítiques de cooperació al desenvolupament d’una ma-
nera molt directa. Aquesta proximitat és especialment rellevant quan fem referència a la sensibi-
lització i l’Educació per al Desenvolupament, on els ens locals hi tenen un paper rellevant. També 
són actors clau en l’àmbit del codesenvolupament, amb la seva capacitat d’aprofitar el potencial de 
les migracions com a motor de desenvolupament humà als països d’origen. Com a impulsors del 
codesenvolupament, els ens locals estimulen el potencial de cooperació de les persones migrades i 
contribueixen també a la seva integració a Catalunya.

Aquest reconeixement per part del Govern de Catalunya del seu paper ha fet que haguem anat tei-
xint aliances amb els actors locals per definir i implementar la política de cooperació al desenvo-
lupament, tant als països socis del Sud com a Catalunya. La relació de treball i diàleg amb el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) és un bon exemple per il·lustrar aquest compro-
mís. La col·laboració amb el FCCD ha anat enriquint-se per passar del suport financer inicial a de-
terminades actuacions a complementar-se amb l’acompanyament als ens locals en la definició de 
les seves estratègies de cooperació al desenvolupament i d’enfortiment institucional.

La nostra intenció és, doncs, continuar aprofundint aquesta relació de col·laboració amb el FCCD i 
els ens locals per avançar cap a aliances de desenvolupament més estratègiques, amb un disseny 
compartit dels objectius, dels resultats esperats i de les actuacions. En la mateixa línia, donem va-
lor també a la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, per tal que esdevingui un veritable es-
pai de diàleg de polítiques.



Aquest 4t Estudi sobre Cooperació Local de Catalunya amb els Països del Sud 2006-2008 s’em-
marca en la col·laboració endegada entre el FCCD i l’ACCD. Aporta transparència i informació per 
al seguiment de la cooperació al desenvolupament impulsada des del món local a Catalunya. En 
conseqüència, esdevé una eina útil per extreure aprenentatges per a la definició d’una política pú-
blica de cooperació al desenvolupament de qualitat.

Carles Llorens i Vila
Director General de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya



1. presentacIó 
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1. presentacIó 

Amb la publicació d’aquest estudi es compleixen 10 anys d’experiència del Fons Català en la tasca 
de recollida i de sistematització de la informació sobre les accions de cooperació descentralitzada 
de les corporacions locals a Catalunya. Al llarg de l’última dècada (1998-2008), el Fons Català ha 
recollit les dades i la informació necessària per a la construcció de les variables i els indicadors que 
li permeten treballar i fer una valoració de l’estat actual de les polítiques públiques de la cooperació 
descentralitzada de la gran majoria de ens locals cooperants catalans, tant dels municipis com dels 
consells comarcals i altres ens supramunicipals (les diputacions i les mancomunitats de municipis). 
En aquest cas, el Fons Català ha comptat amb la participació de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD) en el procés d’elaboració i publicació d’aquest estudi.

L’experiència en la sistematització de les informacions sobres les polítiques de cooperació local 
dels municipis i altres ens supramunicipals a Catalunya i les dades acumulades al llarg dels últims 
10 anys permeten al Fons Català tenir una visió molt global i acurada de quines són les pràctiques 
i els possibles patrons de la cooperació descentralitzada catalana. Un valor afegit que se suma al 
vincle existent entre els municipis cooperants catalans i el Fons Català. 

Aquest 4t estudi, ofereix un mapa dels actors i de les experiències de cooperació descentralitzada 
a Catalunya bastant extensiu i acurat.
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1.1 IntroduccIó a la cooperacIó descentralItzada 
  I el seu marc teòrIc

La cooperació descentralitzada sorgeix com a resposta o convenciment que la cooperació al desen-
volupament no era una responsabilitat exclusiva dels governs o de les instàncies governamentals o 
interestatals sinó que tant la societat civil com les institucions autonòmiques i municipals poden ser 
agents actius de cooperació i fomentar l’intercanvi i la solidaritat amb el agents i els governs locals 
del Sud des del compromís ciutadà i des de la llibertat per definir els seus propis criteris de treball. 

Cooperar des de l’àmbit local o des de la societat civil organitzada era una oportunitat per dur a 
terme una política i unes accions de cooperació al desenvolupament amb els països del Sud. I si bé 
és cert que, en termes comparatius i en relació a altres tipus de cooperació al desenvolupament, la 
cooperació descentralitzada podria haver estat menys sotmesa als interessos comercials i econò-
mics dels governs centrals i dels organismes internacionals a l’hora de definir les seves relacions, 
també és precís destacar que la cooperació descentralitzada no és, ni ha estat, desinteressada i la 
major part de les vegades ha respost a altres tipus d’interessos i que la majoria dels casos ha po-
sat en relació governs locals democràtics. 

El concepte de cooperació descentralitzada ha estat concebut per com eren gestionats aquests re-
cursos i per la implementació de les pràctiques de cooperació al desenvolupament sobre el terreny. 
Així doncs, la cooperació descentralitzada s’ha fonamentat en la voluntat de participar en projectes 
de desenvolupament humà i sostenible, en què la participació dels governs locals ha estat un ele-
ment central amb un especial enfocament en la defensa i en la promoció dels drets humans i de 
millores socials, econòmiques i culturals, i mitjançant una gestió conjunta resultat de les pròpies 
iniciatives del teixit social i governamental dels països en vies de desenvolupament, i sent el màxim 
de respectuosa amb el medi ambient. 

La cooperació descentralitzada ha volgut ser el canal de les inquietuds de la societat en més gran 
mesura que la cooperació realitzada entre estats, ja que s’ha volgut promoure el desenvolupament 
local i donar un impuls major a les organitzacions i les xarxes associatives a través d’una democrà-
cia més participativa. Per tant, la cooperació descentralitzada ha estat concebuda amb la partici-
pació de la societat civil i altres actors, ja que aquesta ha estat part imprescindible en el procés de 
desenvolupament. 

Alhora, la cooperació descentralitzada ha tractat de trobar mecanismes que permetessin una es-
tructura flexible de manera que el desplegament del projecte es pogués anar adaptant a les difi-
cultats i a les necessitats del moment i aprenent en la mesura que aquests es desenvolupaven. Els 
agents de la cooperació descentralitzada han estat tant les instàncies administratives diferents de 
les del govern estatal (governs autonòmics, entitats d’àmbit provincial o insular, fons de coopera-
ció, ajuntaments, mancomunitats, etc.), com les organitzacions que sorgien de la societat civil or-
ganitzada (ONG, sindicats, entitats ciutadanes, etc.).
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El municipi és i ha estat la via de participació més directa i immediata dels ciutadans en les seves 
responsabilitats democràtiques i el seu compromís amb les polítiques solidàries. La proximitat al 
ciutadà confereix a l’administració municipal la possibilitat d’una participació molt més àmplia i 
tota la gestió local des dels ajuntaments pot tenir un valor afegit superior al que es fa des d’insti-
tucions d’àmbits superiors ja que els municipis poden assumir, en el terreny de la cooperació, el 
paper específic de col·laboració amb les entitats locals dels països del Sud i, molt especialment, 
amb els governs locals del Sud. L’enfortiment del poder local és una bona opció a favor de la de-
mocratització i de polítiques més dirigides a la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques. Els 
ajuntaments del Nord poden contribuir a aquest reforçament mitjançant la transferència de la seva 
experiència, dels seus coneixements tècnics i amb l’intercanvi d’experiències. I és en aquest sentit 
que cal destacar la importància del rol dels governs locals com a protagonistes i actors de coope-
ració al desenvolupament. 

La cooperació descentralitzada ha evolucionat notablement al llarg dels últims anys, tant pel que fa al 
nombre d’actors i de recursos com pel sorgiment de diferents enfocaments teòrics d’aquesta.  
La especificitat dels actors locals en la cooperació al desenvolupament i l’evolució que promou que la 
cooperació descentralitzada passi de ser una font de recursos financers a visualitzar-se com una 
potencial eina innovadora permet plantejar un trencament amb els enfocaments clàssics i les pràc-
tiques de cooperació descentralitzada dutes a terme fins ara, passant de visions assistencialistes a 
visions que parteixen del diàleg entre iguals, més equilibrades i recíproques; entre socis del Sud i 
del Nord.

I tot i que encara les pràctiques d’aquests nous enfocaments són incipients i que cal avançar per 
aconseguir un canvi de paradigma, el que sí permet la identificació de les especificitats del actors 
locals és la introducció de nous instruments i noves metodologies que fomenten l’avenç envers un 
canvi de paradigma fonamentat en les potencialitats i les especificitats dels actors locals en l’àmbit 
de la cooperació descentralitzada. 

Per tant, atesa la gran evolució de la cooperació descentralitzada en els últims anys, sembla adient 
avançar en la identificació d’un nou rol dels governs locals que sigui complementari a la cooperació 
al desenvolupament duta terme des d’altres estadis (estatal, multilateral, etc.) i on els governs lo-
cals són protagonistes de la promoció d’una major adaptació a les necessitats i realitats locals, una 
millor apropiació local de les iniciatives i dels resultats aconseguits, un major grau de sostenibilitat 
de les accions implementades, un diàleg millorat amb els actors estratègics, una participació millo-
rada dels actors locals i un desenvolupament de les capacitats i iniciatives locals. 
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1.2 contextualItzacIó de la realItat munIcIpal catalana

el paper dels municipis catalans i el seu recorregut històric

Durant la dècada dels anys setanta es conceptualitza l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) des 
dels països del Nord envers els països del Sud i durant els següents 10 anys té lloc el reconeixe-
ment del paper que poden jugar les institucions locals en aquest esforç. Els primers esdeveniments 
importants que podem destacar en relació al rol dels governs locals són la Conferència de Florèn-
cia sobre Ciutats i Cooperació al Desenvolupament (1983) i la Primera Conferència Europea sobre 
Ciutats i Desenvolupament (Colònia, 1985). En aquesta última s’adopta la «Crida de Colònia», un 
text essencial en la història de la cooperació descentralitzada: «Fem una crida a les autoritats locals 
per tal que estimulin i donin suport als intercanvis Nord-Sud, juntament amb les ONG. Conside-
rem aquest procés de descentralització com el punt de partida per incrementar la sensibilització de 
l’opinió pública cap a una major comprensió dels problemes Nord – Sud», i es dota d’un programa 
en el què queden reflectits tots els àmbits sobre els quals es pot treballar des de l’àmbit local: in-
formació, educació, agermanaments, campanyes, projectes, etc.

L’any 1988 tindrà lloc la Conferència del Consell d’Europa sobre Interdependència i Solidaritat ce-
lebrada a Madrid que recomana impulsar la cooperació descentralitzada. La Comissió de les Co-
munitats Europees començà l’any 1989 a parlar de Cooperació Descentralitzada i obre una línia 
pressupostària específica de la Direcció General VII, dedicada al desenvolupament. La Conferència 
Internacional Sud-Nord, que va tenir lloc a Bulawayo (Zimbabwe) el 1990, amb la participació de 
poders locals i d’ONG de 25 països, va acordar la Crida de Bulawayo, on es destaca el paper que 
han de jugar les institucions locals en les relacions Sud-Sud i Sud-Nord.

L’any 1992 s’estableixen la Carta de Berlín i el seu Pla d’acció com a resultat de la conferència ce-
lebrada en aquesta ciutat: Les iniciatives locals per a un desenvolupament sostenible, amb la par-
ticipació d’ONG, autoritats locals i moviments socials de 53 països. La Carta de Berlín, que reprèn 
l’esperit de les crides de Colònia i Bulawayo, era un text ric en idees i iniciatives de cooperació des 
de l’àmbit local. Aquest text estableix els principis que han de guiar les relacions Nord-Sud: la de-
mocràcia, la sostenibilitat, la justícia, l’equitat, la tolerància, l’acció conjunta i la interdependència. 
Un exemple de reconeixement de l’especificitat i el valor de la cooperació descentralitzada per part 
de les institucions europees el trobem al Reglament 1659/98 del Consell de les CE: «La cooperació 
descentralitzada constitueix un nou enfocament de la cooperació al desenvolupament que col·loca 
els agents al centre mateix de l’execució i per tant persegueix el doble objectiu d’adaptar les ope-
racions a les necessitats i fer-les viables».

A Catalunya, les iniciatives de cooperació al desenvolupament i solidaritat des de les institucions 
locals creixen de forma important durant els anys vuitanta i és a principis d’aquesta dècada quan 
es dona un fort impuls mitjançant la implementació d’una gran campanya ciutadana de recollida 
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de signatures per demanar que l’Estat espanyol complís la recomanació de l’Organització de Na-
cions Unides (ONU) de destinar el 0,7% del seu Producte Interior Brut (PIB) a la cooperació al de-
senvolupament. 

Fruit d’aquesta campanya es van recollir més de 200.000 firmes que tot i no aconseguir els ob-
jectius marcats van generar la mobilització i la sensibilització de nombrosos col·lectius, entitats, 
persones individuals i alguns ajuntaments que es van adherir a la Campanya del 0,7%. D’aquesta 
campanya se’n derivà la idea que també l’administració local tenia una aportació específica a fer 
en aquesta tasca de solidaritat i que ningú no podia deixar de exercir-la amb el pretext que havi-
en de ser altres instàncies que fessin aquesta aportació. Amb la voluntat de fer realitat aquesta 
idea neix a Catalunya l’any 1986 el Fons Català al qual seguirien institucions similars al País Basc, 
Euskal Fondoa (1988); a València, Fons Valencià per la Solidaritat (1992); a Mallorca, Fons Ma-
llorquí de Solidaritat i Cooperació (1993); a Menorca, Fons Menorquí de Cooperació (1993); a Ga-
lícia, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (1997); a Eivissa i Formentera, Fons Pitiús de 
Cooperació (1999); a Andalusia, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
(2000) i a Extremadura, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (2002).

Alhora, el setembre de 1995 va néixer la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat com el 
marc de representació conjunta en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afectin 
els interessos comuns dels diferents fons de cooperació i solidaritat existents a l’Estat espanyol. La 
Confederació de Fons sorgeix amb una àmplia coincidència de plantejaments entre els diferents Fons 
tot i ser els orígens diferents a cada àmbit territorial, i per tant, amb una identitat pròpia. Per aquest 
motiu s’acordà el treball coordinat però independent entre els diferents Fons. Actualment i segons 
dades extretes de la memòria 2009 de la Confederació de Fons, el Fons Català representa el 30% 
de l’AOD destinada pels nou Fons que conformen la Confederació, seguit del Fondo Andaluz amb un 
19%, el Fons Mallorquí amb un 13%, Euskal Fondoa amb un 11%, etc.

D’altra banda, la primera Jornada sobre la Cooperació al Desenvolupament des de les corporacions 
locals, organitzada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i celebrada a Valla-
dolid l’any 1989, suposà un reconeixement del món local. Des del món de les ONG es va traduir en 
la primera i la segona Jornada de Cooperació Descentralitzada a Getafe (1996 i 2000), organitza-
des entre la Confederació de Fons i la Coordinadora d’ONG d’Espanya (CONGDE).

Són moltes les potencialitats de la cooperació al desenvolupament i especialment de la coopera-
ció descentralitzada si tenim en compte les especificitats dels actors locals en el marc de la multi-
plicitat d’actors en l’àmbit de la cooperació internacional, però també cal destacar alguns riscos i 
limitacions, com ja es va fer en els anys vuitanta amb el debat sobre l’eficàcia de l’ajuda al desen-
volupament i de la cooperació internacional al desenvolupament.

Aquest debat ha generat molts estudis vinculats amb algunes de les reflexions sobre les problemà-
tiques que es deriven de la proliferació d’actors i de la fragmentació d’iniciatives. En aquest sentit, 
l’any 2003 i 2005 suposen dos anys clau ja que en el marc de la celebració del Fòrum d’Alt Nivell 
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de Nacions Unides sobre Eficàcia de l’Ajuda s’adopten dos documents programàtics: la Declaració 
de Roma sobre l’Harmonització (2003) i la Declaració de París sobre l’eficàcia de l’Ajuda (2005). 
Aquest dos documents afirmen la necessitat de considerar cinc principis clau: apropiació, alinea-
ció, harmonització, corresponsabilitat i gestió per resultats i s’apunten dos aspectes fonamentals 
per a la correcció de les problemàtiques derivades de la proliferació d’actors i la fragmentació d’ini-
ciatives: l’enfortiment dels actors del Sud i l’articulació coordinada dels actors del Nord. I és en 
aquest sentit que cal focalitzar el nou rol dels governs locals. 

Addicionalment, durant la celebració del Tercer Fòrum d’Alt Nivell sobre l’eficàcia de l’Ajuda cele-
brat a Accra (2008) es fa un esment especial a la necessitat de fomentar una veritable apropiació 
de les estratègies nacionals de desenvolupament mitjançant la consulta a tots els actors sobre les 
necessitats i les coaccions i per tal de garantir aquesta apropiació cal enfortir la capacitat de tots 
els actors. En aquest sentit, l’organització de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) preveu aprovar 
un document d’orientació per als seus membres sobre l’eficàcia de l’ajuda al desenvolupament i 
els governs locals, fent especial atenció a la necessitat de reconèixer als governs locals com a ve-
ritables agents de desenvolupament, alhora que s’introdueix la perspectiva dels governs locals en 
els principis d’efectivitat de l’ajuda. 

el Fons català, una mirada en perspectiva

L’àmbit local és un espai privilegiat per teixir xarxes de solidaritat entre els pobles del Nord i del Sud 
i construir-les a partir de la participació de les instàncies governamentals i ciutadanes en les diver-
ses associacions, sindicats, centres educatius, etc. El municipi, com a instància institucional més 
propera a la ciutadania, té la responsabilitat de col·laborar amb aquestes iniciatives socials i d’ofe-
rir-los vies per exercir la seva vocació de cooperació al desenvolupament i solidaritat. El municipi és 
l’espai idoni per practicar aquesta cooperació descentralitzada: més deslligada de grans pressions 
polítiques, aliena a interessos comercials i tendint a un desenvolupament sostenible des del punt de 
vista econòmic, social, ambiental i polític, enfocada a l’enfortiment institucional dels països del Sud, 
dotada de nous continguts i conscient del valor afegit que presenten els governs locals en aquest 
marc. 

I tot i ser conscients de l’especificitat dels actors locals i les seves potencialitats, la cooperació mu-
nicipal té els seus riscos i les seves limitacions, com l’atomització i la multiplicació de petits esfor-
ços que queden dispersos tant en l’espai com en el temps, la proliferació de petits projectes, sovint 
fragmentaris, en àrees geogràfiques llunyanes unes de les altres i que no sempre tenen continuïtat 
en el temps. I aquest fet no constitueix el millor camí per a un treball de cooperació que aspiri a 
consolidar-se i a ser constantment avaluat i reorientat. Altres riscos són l’assumpció de responsa-
bilitats per les quals no es tenen la capacitació ni els recursos necessaris. Un bon treball de coope-
ració requereix personal tècnic capacitat per avaluar i seleccionar projectes, requereix capacitat per 
fer un seguiment de la seva execució, i requereix voluntat d’informar-se i reflexionar contínuament 
sobre quin és el treball de cooperació que s’ha de fer des de l’àmbit local.
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La idea de l’existència de Fons de cooperació té la vocació de donar i ser resposta d’aquestes limi-
tacions. L’anàlisi i la reflexió al voltant de les diverses experiències de cooperació municipal dutes 
a terme a l’Estat espanyol a partir de la dècada dels vuitanta va mostrar als propis municipis la ne-
cessitat de crear instàncies que facilitessin la coordinació supramunicipal i optimitzessin el treball 
de les diferents administracions locals. Els Fons de cooperació són sobretot espais de coordinació 
entre les diferents entitats locals, que eviten, d’aquesta manera, models de cooperació contradic-
toris entre si. 

L’existència dels Fons de cooperació es basa, doncs, en la necessitat de coordinar l’acció de di-
ferents instàncies que vulguin fer una tasca de cooperació descentralitzada, un principi recollit per  
la Llei de cooperació internacional espanyola: «L’alt nombre d’institucions i entitats participants a la 
política de cooperació ha propiciat el desenvolupament d’un programa d’ajuda desconcentrat i des-
centralitzat i on cal assolir l’adequada col·laboració, complementarietat i coordinació entre les dife-
rents administracions públiques i els diferents actors de cooperació, capaç d’assegurar i garantir la 
major eficàcia i coherència del propi programa d’ajuda» (Exposició de Motius de la Llei de coopera-
ció internacional per al desenvolupament, 23/98).

Resulta de singular importància el fet que les pròpies ONG que treballen en el camp de la coopera-
ció al desenvolupament van recomanar la creació de Fons de cooperació a les comunitats autòno-
mes que no en tenen. La Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament afirma que la proposta dels 
Fons «resulta un instrument administratiu eficaç i tècnic de cooperació municipal que evita duplici-
tats de finançament i despeses de gestió». Els fons, afegeix, «donen una major consistència i conti-
nuïtat als projectes, i faciliten la relació entre les administracions i les ONG» (CONGDE, 1999).

L’adequació dels Fons de cooperació al desenvolupament com a resposta al risc de descoordinació 
que comporta la cooperació descentralitzada va ser destacat pel Comitè d’Ajuda al Desenvolupa-
ment (CAD), és a dir, l’organisme especialitzat en cooperació internacional de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE): «La descentralització de les activitats d’aju-
da o bé pot portar a la dispersió d’esforços o bé a una certa manca de coherència en les accions 
empreses. Els Fons de cooperació i solidaritat regional són unes altres característiques interessants 
i positives de l’ajuda espanyola. Permeten a un municipi més petit, que no es pot permetre crear el 
seu propi programa d’ajuda, d’agrupar-se en “Fons de Cooperació” regionals constituïts en forma 
d’organitzacions sense ànim de lucre» (CAD, 1998).

El Fons Català va néixer el juliol de 1986 amb la voluntat de ser un organisme de caràcter mixt en 
el qual poguessin confluir totes les institucions públiques (ajuntaments, consells comarcals, dipu-
tacions i Generalitat) i les entitats ciutadanes (associacions, col·lectius i empreses més sensibles a 
aquesta problemàtica), per tal de contribuir des de l’àmbit català al desenvolupament dels països 
en vies de desenvolupament. Des de fa aproximadament 25 anys, el Fons Català ha estat impul-
sor de la gran part de la cooperació descentralitzada a Catalunya i s’ha situat com a referent clau 
en qüestions com el municipalisme, la democràcia participativa, el codesenvolupament, etc., i ha 
acompanyat la gran majoria dels ajuntaments cooperants en els diferents processos històrics que 
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s’han viscut en l’àmbit de la cooperació descentralitzada. I l’actual procés de transformació que viu 
la cooperació descentralitzada no és una excepció. 

Per aquest motiu, el Fons Català s’ha dotat d’un Pla Estratègic (2008-2012) amb l’objectiu de po-
der identificar la millor estratègia per als governs locals que permeti poder contribuir a transformar 
amb eficàcia un món que se’ns presenta cada dia més injust i desigual. En aquest pla estratègic 
s’ha volgut donar resposta a algunes inquietuds i incerteses, obrint camí a possibles solucions in-
novadores amb un doble vessant: donar resposta a les necessitats del Sud i adaptar les possibili-
tats de la cooperació descentralitzada a les especificitats i potencialitats dels ens locals en el marc 
de la cooperació al desenvolupament. 

Un Pla Estratègic (2008-2012) que té per objectiu reduir algunes de les debilitats detectades en la 
gestió de la cooperació descentralitzada catalana, com l’atomització i la dispersió geogràfica dels 
projectes que es porten a terme per part dels ajuntaments cooperants i per tant incrementar l’efi-
càcia de la cooperació al desenvolupament, fomentar la creació de marcs que millorin les capaci-
tats tècniques i la presa de decisions polítiques amb el foment de la formació de càrrecs electes i 
tècnics municipals tant al Sud com al Nord, generar espais de diàleg i gestió del coneixement, fo-
mentar la creació de xarxes de cooperació Nord-Sud i Sud-Sud, etc.

Els principals objectius que es marca el Fons Català en aquest nou context de transformació de 
la cooperació descentralitzada i els seus nous continguts són bàsicament fomentar l’increment 
de l’impacte dels recursos destinats a la cooperació al desenvolupament, millorar la visibilitat 
d’aquests mitjançant la concentració geogràfica i evitant l’atomització, potenciar la integració de 
la dimensió de cooperació i solidaritat internacional al conjunt de polítiques municipals dels ajunta-
ments cooperants, fomentar la participació en xarxes municipals internacionals, etc. 

evolució de la cooperació catalana al llarg dels últims 10 anys (1998-2008) 

Els epígrafs anteriors resumien breument el recorregut sobre el sorgiment de la cooperació des-
centralitzada a Catalunya. Addicionalment, volem presentar de forma introductòria algunes de les 
dades quantitatives relatives a l’acompanyament d’aquesta voluntat de cooperació al desenvolupa-
ment per part dels ens locals catalans amb la destinació de recursos econòmics. En aquest sentit, 
presentem a continuació algunes dades relatives al volum total de recursos econòmics expressats 
en termes absoluts destinats pels ajuntaments, consells comarcals, diputacions i mancomunitat de 
municipis catalans durant el període 1998-2008. Aquestes xifres confirmen la importància creixent 
de la cooperació descentralitzada al llarg de l’última dècada. 

Durant l’elaboració dels quatre estudis realitzats pel Fons Català (1998-2000 / 2000-2002 / 2003-2005 
/ 2006-2008), s’han pogut recollir les dades i les informacions relatives a les aportacions econòmiques 
de les corporacions locals catalanes. Aquest estudi analitza algunes dades en termes comparatius dels 
10 últims anys i aquesta informació es presenta més endavant en els següents epígrafs. 
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Amb l’objectiu de vincular la importància creixent de la cooperació descentralitzada a Catalunya, 
hem volgut presentar en aquest apartat d’introducció a l’estudi algunes de les dades relatives a 
l’evolució de l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) destinat per part de les corporacions catala-
nes, tal com observem en el gràfic següent.

gràfic 1. evolució de les xifres (c) d’ajut oficial al desenvolupament (aod) 
de les corporacions locals catalanes (1998-2008) 

Font: Fons Català. Dades extretes del 1r, 2n, 3r i 4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud

Observem un increment important dels recursos dedicats a la cooperació descentralitzada catalana. 
Al llarg d’un període relativament curt de 10 anys, els ens locals a Catalunya han passat de destinar 
12 milions d’euros en concepte d’AOD l’any 1998 a 28 milions d’euros l’any 2008. Aquest incre-
ment percentual del 132% en 10 anys és un cop més, el reflex de la importància creixent de la coo-
peració descentralitzada catalana. 

Aquest increment ha anat acompanyat d’una tímida però alhora creixent millora de les capacitats 
tècniques dels governs locals cooperants. I tot i que encara existeixen importants debilitats identifi-
cades en les estructures de les corporacions locals (manca de sistematització de la informació des 
dels consistoris i altres aspectes relatius a la planificació de les accions de cooperació descentralit-
zada, etc.., cada vegada hi ha més ajuntaments cooperants que integren plenament la cooperació 
al desenvolupament com una política pública en el marc dels propis plans de govern. 

Aquest fet permet visibilitzar la cooperació descentralitzada com una eina innovadora que recull les 
especificitats dels governs locals i identificar el potencial per avançar envers un canvi en el para-
digma de la cooperació descentralitzada existent per donar pas a l’existència d’uns intercanvis més 
equilibrats, menys assistencialistes i promoure l’ús de nous instruments i noves metodologies que 
generin una millora de la qualitat de la cooperació al desenvolupament des de l’àmbit local.

           28.599.551,73
          26.094.445,89 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

       18.832.153,46  23.883.437,82  
      17.296.638,95  21.368.988,75   
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1.3 objectIus 

Aquest estudi té com principal objectiu presentar novament, i després de 10 anys de tasca en la 
recollida de dades i en el tractament de la informació sobre la cooperació descentralitzada catala-
na, un mapa sobre la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud (2006-2008) i les ac-
ciones de cooperació al desenvolupament i solidaritat dutes a terme pels ajuntaments, els consells 
comarcals, les diputacions i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(MMAMB).

Des del Fons Català hem volgut donar continuïtat a la tasca mitjançant la recollida i l’anàlisi de les 
dades relatives a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat del món local català envers als 
països en vies de desenvolupament. Per aquest motiu, l’estudi és, un cop més, l’actualització de 
les dades presentades en el 1r, 2n i 3r estudi realitzats amb anterioritat pel Fons Català i que reco-
llien la informació compresa entre 1998-2000, 2000-2002 i 2003-2005, respectivament.

Aquest estudi vol oferir una aproximació a l’estat de la cooperació local a Catalunya donant a co-
nèixer el màxim nombre de dades sobre les accions de cooperació al desenvolupament i solidari-
tat de les corporacions locals durant el període comprès entre els anys 2006-2008. Amb aquesta 
finalitat, des de fa 10 anys fem servir alguns indicadors que ens permeten valorar tant la volun-
tat dels consistoris d’incloure la cooperació com una política estable dins de les seves polítiques 
municipals com l’avenç i la consolidació d’aquestes polítiques. Cal recordar, però, que l’objectiu 
d’aquest estudi no és el de valorar el rol que exerceixen els municipis o governs locals en la coope-
ració descentralitzada sinó el d’oferir un mapa sobre l’estat actual de la cooperació local de Catalu-
nya amb països del Sud. 

Aquest estudi ha estat elaborat pel Fons Català a partir de la informació extreta de les enquestes 
enviades a les corporacions locals l’any 2009. La informació extreta de les dades de les enques-
tes rebudes ha estat complementada amb les dades i la informació de què disposa el Fons Català 
a la seva base de dades sobre les aportacions gestionades per la pròpia institució, la qual cosa li 
permet no només complementar sinó també contrastar les dades facilitades pel conjunt d’institu-
cions que hi han participat.
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1.4 metodologIa utIlItzada

Per recollir les dades sobre la cooperació al desenvolupament dels ens locals de Catalunya s’ha 
fet una enquesta tancada a tots els ajuntaments catalans (946), els consells comarcals (41), les 
diputacions de Catalunya (4) i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(1) amb l’objectiu d’obtenir el màxim nombre de respostes del conjunt d’aquesta població. Per a 
tots quatre estudis s’han mantingut els mateixos indicadors construïts. El principal motiu del man-
teniment d’aquest indicadors ha estat el de poder fer-ne ús en termes comparatius amb l’objectiu  
de configurar un mapa evolutiu i dibuixar un perfil dels actors locals catalans i les seves accions de 
cooperació al desenvolupament. 

També s’ha utilitzat la Base de Dades de Cooperació Local del Fons Català (BDFC) per completar 
la informació d’aquelles corporacions que no han facilitat les dades via l’enquesta però que sabem 
que han realitzat accions de cooperació a través el Fons Català. D’aquesta manera hem pogut dis-
posar de dues tipologies de font d’informació, les dades obtingudes de l’enquesta que ha estat fa-
cilitada a tots els ens locals i la pròpia base de dades del Fons Català.

Respecte a la metodologia, volem destacar l’existència d’algunes dificultats trobades en la recolli-
da d’informació principalment producte de la carència de sistematització de la informació i de les 
dades per part dels municipis i ens locals catalans. Aquest factor ens porta a la necessitat de refle-
xionar i de fomentar el disseny a futur d’algunes propostes interessants per a la correcció d’aquest 
fenomen. Aquest fet recorda la necessitat de corregir algunes de les principals debilitats que mani-
festen els ens locals en la gestió de les seves polítiques de cooperació i solidaritat, especialment si 
considerem els nous continguts de la cooperació descentralitzada. 

Per tant, creiem convenient que no només s’apunti la necessitat de fomentar models evolutius de 
cooperació descentralitzada sinó també la millora de base de la qualitat d’aquesta. 

dades de l’enquesta 

La metodologia de treball utilitzada ha estat la tramesa del qüestionari (l’enquesta) a totes les cor-
poracions locals partint de la base que no seria possible obtenir totes les respostes, atès el gran 
nombre de municipis que té Catalunya. Tots els ajuntaments catalans han estat considerats com a 
objecte d’estudi sense definir una mostra concreta.1 En aquest sentit, cal llegir les dades tenint en 
compte que els resultats no són una extrapolació estadística de la població general (ajuntaments 
catalans). 

1. No és una mostra estadística aleatòria sinó el conjunt d’ajuntaments que ens ha facilitat les dades.
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Tot i l’existència d’aquest factor, l’objectiu ha estat garantir el màxim nombre de respostes possi-
bles i que aquestes permetessin mantenir una certa representativitat del total d’ajuntaments ca-
talans en termes demogràfics, focalitzant l’atenció en la grandària del municipi com a criteri de 
representació.
 

base de dades de cooperació local del Fons català (bdFc)

Disposem d’informació d’un total de 152 ajuntaments ja que, malgrat que no han respost l’en-
questa, hem extret les dades relatives a les seves accions de cooperació al desenvolupament o les 
accions puntuals d’emergència a través de la Base de Dades del Fons Català dels anys 2006 i/o 
2007 i/o 2008. 

Malgrat que no hem inclòs aquests 152 municipis a l’apartat d’anàlisi d’indicadors, facilitem les 
dades relatives a les aportacions que han fet a través del Fons Català durant els anys 2006 i/o 
2007 i/o 2008 i que han estat considerats a l’apartat 2. Cooperació descentralitzada des dels ajun-
taments de Catalunya i cooperació al desenvolupament.

unitat d’anàlisi 

Les unitats d’anàlisi que han estat utilitzades són els ajuntaments, els consells comarcals, les di-
putacions i Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB). La realitat 
municipal catalana ens mostra com a Catalunya existeixen 946 municipis i que aproximadament 
més de la meitat, aproximadament uns 496 ajuntaments, tenen una població inferior als 1.000 ha-
bitants. Això ens permet afirmar que aquests, si bé representen una proporció elevada dels muni-
cipis catalans, en termes demogràfics i de població suposen una proporció molt petita (menys del 
3% de la població de Catalunya). 

Per tal d’obtenir uns resultats més aproximats a la realitat sobre les accions de cooperació descen-
tralitzada, les dades que es presenten a les taules i gràfics de l’estudi s’expressen tant en xifres 
absolutes dels municipis com en termes de percentatges sobre el total de la població a Catalunya. 

Seguint el mateix criteri que en els estudis anteriors2, s’han considerat ajuntaments cooperants 
aquells que han fet accions de cooperació i/o emergència i/o sensibilització durant els anys 2006, 
2007 i/o 2008 i l’anàlisi sobre els indicadors de la política de cooperació s’ha centrat en els ajunta-
ments que han respost l’enquesta facilitada i que fan accions de cooperació al desenvolupament.

2.  El 1r Estudi de la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud (1998-1999-2000), publicat l’any 2000; el 2n Estudi de 
la cooperació local de Catalunya amb els països del Sud (2000-2001-2002), publicat l’any 2003; i el 3r Estudi de la Cooperació 
local de Catalunya amb els països del Sud (2003-2004-2005), publicat l’any 2006. 
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En aquest estudi també hem volgut establir dos subgrups d’ajuntaments cooperants: aquells que re-
alitzen accions de cooperació descentralitzada de forma continuada al llarg dels tres anys que com-
prèn l’estudi (2006-2007-2008) i aquells que ho fan de forma puntual en algun dels anys del període 
d’estudi. 

Indicadors 

Durant els darrers 10 anys, el Fons Català i l’àrea d’Estudis de la institució han construït una sè-
rie d’indicadors que ofereixen una informació consistent i acurada sobre les accions de cooperació 
descentralitzada dels municipis catalans i altres ens supramunicipals. Aquests indicadors han es-
tat ideats amb l’objectiu de perfilar, valorar i oferir informació sobre la cooperació descentralitzada 
que realitzen els ajuntaments catalans i configurar uns certs perfils o patrons d’ajuntaments coo-
perants. 

Els ajuntaments que fan accions de cooperació al desenvolupament han estat analitzats segons el 
nombre d’ens locals que representen en relació al total de municipis de Catalunya, com també per 
la població que aquests representen (ajuntaments cooperants per trams de població). 

Els estudis sobre la cooperació local de Catalunya amb països del Sud recullen indicadors tant re-
latius al context d’aquesta cooperació que porten a terme els ajuntaments, consells comarcals, di-
putacions i mancomunitats de municipis, com també recullen indicadors i variables relatives a les 
polítiques de cooperació descentralitzada dels ens locals de Catalunya. 

Alguns d’aquests indicadors que han estat dissenyats per poder valorar la cooperació local són: 

indicadors de context i sobre la cooperació descentralitzada

•	 Indicadors	sobre	les	polítiques	de	cooperació	des	de	l’àmbit	local:	si	tenen	partida	específica;	qui-
na és la seva estructura municipal; la determinació de la destinació regular o puntual dels recur-
sos; la destinació del 0,7% dels recursos i el seu assoliment; les formes de difusió com butlletins, 
memòries, etc.; les mocions aprovades; si es disposa d’un Consell de Cooperació; la seva relació 
amb les dimensions del municipi i l’assoliment del 0,7%; les relacions existents entre el Consell 
Municipal de Cooperació i les entitats locals i si existeix o no una coordinadora d’aquestes). 

•	 Indicadors	sobre	els	mecanismes	de	gestió	dels	projectes	de	cooperació:	si	tenen	convocatòries	
locals pròpies, si existeix una selecció directa dels projectes, si les convocatòries es realitzen 
des del Fons Catala, com es realitza l’anàlisi tècnica dels projectes i com és el seguiment. Indi-
cadors sobre els agermanaments – cooperació, a quins països existeixen i des de quan, indica-
dors sobre les polítiques de codesenvolupament local i els indicadors sobre les relacions entre 
el municipi i les seves associacions d’immigrants. Indicadors sobre la planificació i la dotació de 
plans directors. 
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dades econòmiques de la cooperació descentralitzada

•	 Dades	econòmiques	dels	ens	locals:	el	resum	dels	recursos	destinats	a	cooperació	i	solidaritat,	
l’evolució dels recursos per part de les administracions catalanes (1998-2008), la distribució 
d’aquests recursos per les línies d’actuació (cooperació, emergència, sensibilització, suport or-
ganitzatiu, acollida temporal), la distribució dels recursos de cooperació al desenvolupament i 
emergència segons el sector de cooperació (educació, formació, salut, sanitat, etc.), segons els 
beneficiaris (població general, dones, etc.), la distribució geogràfica (Àsia, Mediterrània, Àfrica 
Subsahariana, Sud-amèrica, Centreamèrica, etc.) i els principals països receptors. I la distribu-
ció dels recursos segons l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de països receptors. 

Cal destacar que no han estat avaluades les modalitats de cooperació descentralitzada tot i que es 
disposa d’una àmplia base de dades relativa als projectes executats per les corporacions locals ca-
talanes al llarg del període 1998-2008.



2. cooperacIó
 descentralItzada des dels
 ajuntaments de catalunya 
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2. cooperacIó descentralItzada des dels
 ajuntaments de catalunya 

2.1 ajuntaments de catalunya: respostes obtIngudes

resposta obtinguda

La resposta obtinguda és la del conjunt d’ajuntaments que ens han facilitat les dades de l’enquesta 
i, per tant, no es tracta d’una mostra estadística. L’enquesta que ha servit de base per a l’estudi ha 
estat enviada l’any 2009 als 946 municipis, dels quals han contestat 417, tal com mostra la Taula 3. 
Ajuntaments que han respost. 

taula 1. ajuntaments que han respost l’enquesta i representació demogràfica

En aquesta taula podem observar el nombre total d’ajuntaments catalans que han realitzat accions 
de cooperació al desenvolupament, i/o emergència i/o sensibilització al llarg dels anys 2006, i/o 
2007 i/o 2008. 

 Nombre % Habitants %

Dades de l’enquesta 

Sí fan cooperació 164 17,33% 5 .668 .168 75,85%

No fan cooperació 253 26,74% 271 .482 3,63%

Total 417 44,07% 5 .939 .650 79,48%

Base de Dades del Fons Català (BDFC)

Dades Fons Català 152 16,06% 978 .125 13,08%

Totals

Total sense dades 377 39,87% 555.123 7,44%

Total població Catalunya 946 100% 7.472.898 100%

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC
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El 40% dels municipis catalans que han respost l’enquesta (164 en relació a 417 ajuntaments) fa 
cooperació al desenvolupament i/o emergència al llarg dels anys 2006, i/o 2007, i/o 2008 i el 60% 
dels municipis que han participat a l’estudi (253 ajuntaments del total de 417) no coopera durant 
aquest període. 

La lectura acurada del percentatge que aquests municipis representen no és respecte al total de 
municipis de Catalunya sinó que és en relació a la seva representació demogràfica.

En termes demogràfics, el 40% de les respostes (164) dels municipis cooperants representa el 95% de 
la població de la mostra. El restant 60% dels municipis no cooperants (253) correspon al 4,57%  
de la població de la mostra (417). 

La resta de municipis dels quals no disposem de dades (377 ajuntaments) representen el 7,42% de 
la població total de Catalunya. 

El total de dades de les quals disposem per a l’elaboració d’aquest estudi representa el 93% de la 
població total de Catalunya (569 municipis, que apleguen un total de 6.917.775 habitants). 

distribució de la resposta per trams de població i representació demogràfica

Atesa la diversitat existent en la grandària dels municipis catalans en relació al nombre d’habitants 
i la seva gran fragmentació, el principal objectiu de l’estudi ha estat obtenir el màxim nombre de 
respostes de l’enquesta, incloent-hi ajuntaments de tots els trams de població. Un dels principals 
objectius definits per a l’elaboració d’aquest estudi ha estat obtenir totes les respostes d’aquells 
municipis de més de 25.000 habitants. 

En aquest sentit, la taula que presentem compara la distribució per trams de població del total 
d’ajuntaments de Catalunya i els municipis que han respost les enquestes.
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taula 2. ajuntaments que han respost i distribució percentual per trams de població

ajuntaments de Catalunya ajuntaments resposta

Trams de població Nombre % Trams de població Nombre %

1-1.000 480 50,74 1-1.000 197 47,24

1.001-5.000 259 27,38 1.001-5.000 109 26,14

5.001-10.000 87 9,20 5.001-10.000 30 7,19

10.001-25.000 68 7,19 10.001-25.000 35 8,40

25.001-100.000 42 4,44 25.001-100.000 36 8,63

100.001-500.000 9 0,95 100.001-500.000 9 2,16

500.001-5.000.000 1 0,10 500.001-5.000.000 1 0,24

Total 946 100 Total 417 100

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

Les respostes obtingudes mantenen certa proporcionalitat malgrat que els ajuntaments grans en 
part queden sobrerepresentats. Aquesta sobrerepresentació ve donada pel fet que la majoria d’ajun-
taments a partir de 25.000 habitants han realitzat accions de cooperació i han respost l’enquesta.
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2.2 ajuntaments de catalunya I la cooperacIó 
  descentralItzada

En aquest capítol analitzem les dades sobre les accions de cooperació al desenvolupament i soli-
daritat dels ajuntaments de Catalunya durant els anys 2006, 2007 i 2008. En aquest sentit, s’han 
mantingut els indicadors construïts en estudis anteriors amb l’objectiu de permetre les comparati-
ves entre anys.
 

Quants ajuntaments fan cooperació al desenvolupament?

En la taula següent observem les dades de les respostes obtingudes per a l’elaboració de l’estudi i 
la seva representació en termes demogràfics i del total d’ajuntaments catalans.

taula 3. ajuntaments que han realitzat accions de cooperació al desenvolupament 
i/o emergència el 2006 i/o 2007 i/o 2008

per nombre d’ajuntaments

Fan cooperació nombre %

disposem d’informació sí 316* 33,40%

No 253 26,74%

no disposem d’informació 377 39,85%

total 946 100%
 

per població representada

Fan cooperació Habitants %

disposem d’informació sí 6 .646 .293 88,94%

No 271.482 3,63%

no disposem d’informació 555.123 7,43%

total 7.472.898 100%

 Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

* La xifra de 316 ajuntaments cooperants inclou els municipis que han fet accions puntuals algun 
dels tres anys 2006 i/o 2007 i/o 2008. En el Gràfic 6. Ajuntaments cooperants i destinació regu-
lar dels recursos determinem la regularitat de les seves accions de cooperació i/o emergència, i 
aquesta subcategoria es manté a l’anàlisi dels indicadors. 
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Aquest estudi ha estat elaborat amb les dades d’un total de 569 municipis catalans; xifra que repre-
senta el 60% del total de municipis que existeixen a Catalunya. 

Un total de 316 municipis han realitzat accions de cooperació al desenvolupament i/o emergència al 
llarg dels anys 2006 i/o 2007 i/o 2008. Aquesta xifra representa el 33% dels municipis de Catalu-
nya. 

Un total de 253 ajuntaments no han destinat recursos a cooperació i/o emergència durant els anys 
2006, 2007 i 2008. Aquesta xifra representa aproximadament el 27% dels municipis a Catalunya. 

No disposem de les dades i la informació sobre les accions de cooperació al desenvolupament i so-
lidaritat d’un total de 377 ajuntaments. Aquesta xifra representa el 40% del nombre total de munici-
pis catalans. 

Ara bé, aquestes percentatges són relatius al nombre d’ajuntaments que han realitzat accions de co-
operació al desenvolupament i contrasten amb els percentatges que en termes demogràfics i de po-
blació representen aquests municipis de Catalunya, tal com podem observar a la taula adjunta, la qual 
cosa mostra la realitat municipal catalana, que presenta un gran nombre de municipis petits. 

gràfic 2. ajuntaments que han realitzat accions de cooperació al desenvolupament 
i/o emergència el 2006 i/o 2007 i/o 2008

per nombre total de municipis catalans

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

Disposem de la informació d’un total de 569 municipis dels quals 316 realitzen accions de coope-
ració i la resta (253 ajuntaments) no desenvolupen cap tipus d’acció de cooperació i/o emergència 
durant aquest període. Si analitzem les dades pel nombre total de municipis, aquestes xifres repre-

Sí cooperen

No cooperen

No tenim informació

316 (33%)377 (40%)

253 (27%)
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senten el 60% dels municipis de Catalunya. No tenim informació per fer l’anàlisi del percentatge 
restant d’ajuntaments catalans, és a dir, d’un 40% del total de 946 municipis (377 municipis). 

Cal llegir les xifres no només en termes relatius al nombre total de municipis de Catalunya sinó tam-
bé en relació als percentatges que aquests representen en termes demogràfics, tal com presentem 
a continuació en el gràfic següent. 

per població catalana representada

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

 

Els 316 ajuntaments que han realitzat accions de cooperació i/o emergència durant els anys 2006 
i/0 2007 i/0 2008 representen un total del 33% dels ajuntaments catalans i agrupen el 89% de la 
població catalana. 

Els 253 municipis que no han dut a terme cap tipus d’acció de cooperació i/o emergència durant els 
anys 2006, 2007 i 2008 representen el 27% dels municipis a Catalunya i agrupen el 3,63% de la 
població catalana. 

No disposem d’informació d’un total de 377 municipis que representen un 7,43% de la població ca-
talana. El perfil d’aquests municipis és majoritàriament ajuntaments de menys de 5.000 habitants, 
tal com analitzem en el següent apartat. 

Aquesta xifra contrasta, però, amb les dades del 3r estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya 
amb els països del Sud (2003-2004-2005) ja que en aquest es disposava d’informació d’un total 
de 400 municipis que havien realitzat accions de cooperació i/o emergència durant aquests anys. 
Aquesta xifra resulta més elevada principalment a causa del que hem anomenat «l’efecte emergèn-
cia Tsunami». Durant aquest període (2003-2005) es van originar nombroses emergències i es van 
generar campanyes de solidaritat a les quals es van sumar moltes institucions locals que van des-

Sí cooperen

No cooperen

No tenim informació

7%
4%

89%
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tinar-hi recursos de forma esporàdica, especialment aportacions realitzades per ajuntaments petits. 
Algunes de les emergències que es van originar són el terratrèmol d’Al-hoceima el febrer de 2004, 
les inundacions d’Haití l’octubre de 2004, el terratrèmol i tsunami al sud-est asiàtic el desembre de 
2004, el terratrèmol al Pakistan l’octubre de 2005 i la tempesta tropical Stan a Centreamèrica l’oc-
tubre de l’any 2005. 

És per aquest motiu que la xifra del total de municipis cooperants durant el període 2003-2005 es 
veu incrementada en relació a les dades que disposem en aquest 4t estudi. Va ser especialment in-
tensa l’adhesió a la Campanya d’emergència del tsunami al sud-est asiàtic, moment en el que s’in-
crementà considerablement el nombre d’ajuntaments petits que s’hi van sumar.

mapa municipal de cooperació al desenvolupament (2006-2007-2008)

Font: Elaboració pròpia del Fons Català

No tenim informació (377)

No fan cooperació al desenvolupament (253)

Cooperen alguns anys però no tots (54)

Cooperen tots els anys (262)
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La concentració geogràfica dels ajuntaments cooperants se situa a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na mentre que la concentració geogràfica d’aquells municipis que no realitzen accions de coopera-
ció al desenvolupament se situa principalment a l’interior del país. 

ajuntaments cooperants i grandària del municipi

La realitat municipal catalana ens porta a concloure que si tenim en compte el nombre total dels 
ajuntaments de Catalunya que realitzen accions de cooperació i/o emergència, aquesta xifra repre-
senta un percentatge baix en relació al total de municipis. Ara bé, si considerem el nombre total 
d’habitants que agrupen aquests municipis cooperants podem establir que aquests ajuntaments 
representen la majoria de la població de Catalunya. D’aquesta afirmació deduïm i extraiem que exis-
teixen molts municipis mitjans i grans que fan accions de cooperació amb els països del Sud mentre 
que són majoritàriament municipis petits els que no fan cap tipus d’acció de cooperació al desenvo-
lupament i/o emergència o dels quals no disposem de dades. 

Tanmateix, trobem municipis petits que comprometen recursos a cooperació i han anat desenvolu-
pant una política pròpia en aquest àmbit al llarg dels darrers 10 anys ja que el Fons Català disposa 
d’aquestes mateixes dades per la tasca duta a terme en els quatre estudis anteriors sobre la coo-
peració local.

Cal, doncs, vincular correctament els municipis cooperants i els trams de població i distingir prin-
cipalment dues subcategories de municipis cooperants: aquells que ho fan de forma continuada al 
llarg de tot el període d’estudi (2006-2008) i aquells ajuntaments que destinen recursos a coopera-
ció i/o emergència de forma puntal algun dels tres anys. 

El següent gràfic ens mostra la relació entre municipis cooperants o no cooperants i les dimensions 
demogràfiques ja que hem agrupat els municipis per trams de població desglossant la informació 
extreta de l’enquesta i de la Base de Dades del Fons Català. Les dades estan expressades en nom-
bres absoluts i percentatge sobre el total de municipis de cada tram.
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taula 4. ajuntaments cooperants i no cooperants agrupats per trams de població

trams de 
població

total no 
cooperen

Cooperen 
alguns anys

Cooperen tots 
els anys

total que 
cooperen

total amb 
dades

sense dades total

1-1.000 181 14 28 42 223 257 480

Percentatge 37,34% 3,11% 6,04% 9,15% 46,49% 53,75% 100%

1.001-5.000 64 23 80 103 167 92 259

Percentatge 24,71% 10,04% 30,89% 40,93% 65,64% 35,14% 100%

5.001-10.000 6 7 52 59 65 22 87

Percentatge 6,90% 10,71% 55,95% 66,66% 73,56% 25,29% 100%

10.001-25.000 2 10 50 60 62 6 68

Percentatge 2,94% 23,19% 65,22% 88,41% 91,35% 8,70% 100%

25.001-100.000   42 42 42  42

Percentatge   100% 100% 100%  100%

100.001-
500.000

9 9 9 9

Percentatge 100% 100% 100% 100%

500.001- 
5.000.000

  1 1 1  1

Percentatge   100% 100% 100%  100%

Totals 253 54 262 316 377 946

 26,74% 5,70% 27,69% 33,39%  39,85% 100%

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

Disposem d’informació del 60% dels municipis de Catalunya (569 municipis de 946). Aquesta in-
formació es distribueix de la següent manera: 

Tenim informació del 46% dels municipis de menys de 1.000 habitants (223); del 65% dels munici-
pis d’entre 1.000 i 5.000 habitants (167); del 74% dels municipis amb poblacions d’entre els 5.000 
i els 10.000 habitants (65; del 91% de les dades dels municipis d’entre 10.000 i 25.000 habitants 
(62); i del 100% de les dades dels municipis amb poblacions de més de 25.000 habitants (43). 

No tenim informació d’aproximament el 40% dels municipis de Catalunya (377 ajuntaments en re-
lació al total de 946 municipis) però majoritàriament aquests són municipis molt petits i representen 
en termes demogràfics el 53% dels municipis de menys de 1.000 habitants.

El següent gràfic mostra la distribució de la informació per trams de població. 
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gràfic 3. ajuntaments cooperants i grandària del municipi

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

ajuntaments de més de 25 .000 habitants

Tots els ajuntaments amb una grandària superior als 25.000 habitants realitzen accions de coopera-
ció i/o emergència al llarg dels tres anys que comprèn aquest estudi (2006-2007-2008) i ho fan de 
forma regular, és a dir, durant els tres anys que engloba l’estudi. 

ajuntaments de 10 .000 a 25 .000 habitants

El 88% dels municipis amb dimensions d’entre 10.000 i 25.000 habitants cooperen. Per tant, hi ha 
60 ajuntaments que fan accions de cooperació al desenvolupament i/o emergència d’un total 68 
municipis compresos en aquest tram de població. 

El 65% d’aquests municipis (50) ho fa de forma regular durant els 3 anys, mentre que el 23% 
d’aquests ajuntaments (10) ho fa de manera puntual. Només un 3% del total de 68 municipis (2 
ajuntaments) no coopera. 

No disposem de les dades de 6 municipis (el 9% en relació al total).
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ajuntaments de 5 .000 a 10 .000 habitants

El 67% dels municipis de més de 5.000 habitants però de dimensions més petites de 10.000 ha-
bitants fan cooperació al desenvolupament (59 municipis de 87) i només el 7% (6 municipis de 87) 
no coopera al llarg d’aquest període (2006-2007-2008). 

El 56% d’aquests municipis coopera regularment (52 ajuntaments de 87) i l’11% ho fa de forma 
puntual. 

No disposem de dades de 22 ajuntaments (26% del total de municipis d’aquest tram). 

ajuntaments de 1 .000 a 5 .000 habitants

El 41% dels municipis d’entre 1.000 i 5.000 habitants són ajuntaments cooperants (103) i el 25% 
dels municipis restant (64) no cooperen. El 31% del total de municipis del tram (80) coopera de for-
ma puntual envers el 10% dels municipis que ho fan de forma puntual algun dels tres anys (23). 

No disposem de dades del 35% dels municipis d’aquest tram (un total de 92 en relació a 259 mu-
nicipis). 

ajuntaments amb poblacions inferiors als 1 .000 habitants

El 37% dels municipis de menys de 1.000 habitants (181 en relació a 480 ajuntaments) no han fet 
cap acció de cooperació i/o emergència i només el 9% són ajuntaments cooperants (un total de 42 
municipis en relació a 480) i han realitzat alguna acció de cooperació. D’aquest 9% dels municipis 
que cooperen en aquest tram de població, el 6% ho fa de forma regular, cada any (28), i només el 
3% (14) ho fa de forma puntual alguns dels tres anys que comprèn l’estudi.

No disposem de les dades del 53% dels municipis de menys de 1.000 habitants (257 ajuntaments 
d’un total de 480).



40 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 · Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

ajuntaments cooperants i relació amb el Fons català 

El Fons Català engloba, agrupa i coordina les accions de cooperació al desenvolupament i les actu-
acions en l’àmbit de l’acció humanitària de les institucions públiques de l’espai local català amb la 
finalitat de contribuir de forma coordinada a la cooperació descentralitzada, les accions d’emergèn-
cia i les actuacions de sensibilització dels ens locals i supramunicipals catalans amb els països del 
Sud. 

Un dels principals objectius d’aquesta agrupació és evitar l’atomització de petits esforços dispersos 
en l’espai i en el temps que permeti actuar de forma coordinada i municipalista. Per aquest motiu, 
el Fons Català s’ha dotat d’un Pla Estratègic (2008-2012) un dels objectius del qual és reduir l’ato-
mització i la dispersió de projectes petits i agrupar els esforços i els recursos per millorar la qualitat 
i augmentar així l’impacte de la cooperació descentralitzada catalana. 

Aquest objectiu esdevé d’especial importància si prenem en consideració els nous continguts de la 
cooperació descentralitzada i alguns dels instruments a utilitzar des de la cooperació local tals com 
l’assistència tècnica, la transferència de tecnologies, la formació de recursos humans, el reforç de 
les capacitats, el desenvolupament institucional, l’intercanvi d’experiències, etc. Aquest objectiu es 
troba directament vinculat amb la redefinició del rol dels governs locals en el sistema de cooperació 
internacional i l’assumpció d’un nou paper per part de les institucions locals. Un nou rol enfocat a 
convertir-se en promotors, líders i protagonistes d’iniciatives pròpies i desenvolupar un posiciona-
ment com a actors complementaris de la cooperació internacional. 

El Fons Català es configura com la veu conjunta dels ens locals catalans compromesos amb la co-
operació al desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions nacionals, estatals i inter-
nacionals, tot reivindicant el paper rellevant que tenen actualment les administracions locals en la 
promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el desenvolupament local al Sud. La relació 
dels ajuntaments amb el Fons Català 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. 

Per aquest motiu, hem volgut tornar a fer l’anàlisi entre els ajuntaments catalans cooperants i els 
seus vincles amb el Fons Català. Podem establir diferents tipologies de les relacions que s’establei-
xen entre la institució i els ens locals i supramunicipals catalans. 

Definim tres tipologies bàsiques:

ajuntaments socis

Ajuntaments associats al Fons Català i que han aprovat l’adhesió mitjançant acord de Ple. A partir 
d’aquell moment es comprometen a abonar anualment la quota de soci i una aportació per finançar 
projectes de cooperació amb els països del Sud aprovats per l’Assemblea General de Socis.
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ajuntaments col·laboradors

Ajuntaments col·laboradors del Fons Català són definits com aquells que, sense existir un compro-
mís de continuïtat plurianual, han fet aportacions econòmiques per finançar projectes de cooperació 
o emergència amb els països del Sud, sense que això impliqui un compromís estable de futur.

ajuntaments no socis ni col·laboradors

Ajuntaments que no mantenen cap relació de col·laboració en cap sentit amb el Fons Català.

A continuació presentem un gràfic en què podem observar quin és el grau de pertinença i el nivell 
de vinculació dels ajuntaments cooperants a Catalunya al Fons Català. Les dades que mostrem in-
clouen les respostes a l’enquesta i les dades que disposem des de la pròpia institució (Base de Da-
des del Fons Català). 

gràfic 4. ajuntaments cooperants i relació amb el Fons català

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

En l’anàlisi duta a terme hem construït aquestes tipologies amb l’objectiu de destacar el rol que 
exerceix el Fons Català en el marc de la cooperació descentralitzada a Catalunya, molt especial-
ment en la tasca de coordinació de les actuacions de les corporacions locals en l’àmbit de la coope-
ració al desenvolupament.

Amb la informació resultant de les enquestes rebudes i de la Base de Dades de Cooperació Local 
del Fons Català (BDFC) observem com el 84% dels 316 ajuntaments que han fet accions de coo-
peració i/o emergència (2006 i/o 2007 i/o 2008) són socis del Fons Català (267) i el 14% són col-
laboradors i han finançat de forma puntual algun projecte/s de cooperació al desenvolupament i/o 
emergència (43) al llarg dels anys 2006-2007-2008. Només el 2% dels ajuntaments que fan coo-
peració no tenen cap relació amb el Fons Català (6). 

Sí cooperen

No cooperen

No socis / No col·laboradors

6 (2%)

43 (14%)

267 (84%)
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També hem considerat important analitzar aquestes dades en relació a les dimensions d’aquests 
municipis cooperants i la freqüència de les seves accions de cooperació al desenvolupament, tal 
com podem observar al gràfic següent:

gràfic 5. ajuntaments cooperants, relació amb el Fons català i dimensions del municipi

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

El gran gruix se situa en els 242 municipis que cooperen de forma regular i que són socis del Fons 
Català. 

Només hi ha 3 municipis cooperants que fan accions de cooperació i/o emergència de forma regu-
lar i que no són socis del Fons Català. Aquests 3 municipis representen el 0,52% del total d’ajunta-
ments sobre els que disposem d’informació (569 de 946 ajuntaments) i les dimensions dels quals 
se situen entre els 1.000 i 10.000 habitants.

Hi ha 3 ajuntaments cooperants que ho fan de forma puntual i que tampoc no són socis del Fons 
Català. 
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Tots els ajuntaments amb poblacions de més de 100.000 habitants són socis del Fons Català i re-
alitzen accions de cooperació al desenvolupament i/o emergència de forma regular al llarg dels tres 
anys que comprèn l’estudi. 

El 95% dels ajuntaments amb poblacions d’entre 25.000 i 100.000 són socis i cooperen tots els 
anys i només el 55% són col·laboradors i realitzen accions de cooperació al desenvolupament i/o 
emergència de forma regular. 

Per tant, el 100% dels municipis amb poblacions de més de 25.000 habitants tenen una vinculació 
amb el Fons Català com a socis o col·laboradors i són ajuntaments que realitzen accions de coope-
ració al desenvolupament i/o emergència de forma regular (2006-2007-2008). 

ajuntaments cooperants i destinació regular dels recursos

Cal valorar les polítiques de cooperació que duen a terme els municipis per tal de conformar un 
possible perfil dels ajuntaments catalans que fan cooperació al desenvolupament i/o emergència. 
Per aquest motiu, hem considerat fonamental analitzar la freqüència amb què aquests ajuntaments 
destinen recursos a les accions de cooperació al desenvolupament per poder valorar si es tracta de 
polítiques fermes o si es tracta d’accions de cooperació i/o emergència com a fets puntuals. 

Per tal d’avançar en la construcció d’aquest perfil o patró de municipis cooperants, distingim en-
tre els ajuntaments que realitzen accions de cooperació i/o emergència de forma regular i aquells 
municipis que en fan de manera puntual. Per aquest motiu, hem establert principalment dues sub-
categories d’ajuntaments cooperants per referir-nos a la freqüència de destinació de recursos eco-
nòmics, tècnics o d’altres tipus: 

Cooperació regular

Ajuntaments que han destinat recursos a projectes de cooperació, emergència i/o sensibilització 
cadascun dels tres últims anys (2006, 2007 i 2008).

Cooperació puntual

Ajuntaments que han destinat recursos per a accions o campanyes puntuals algun dels últims tres 
anys (2006, 2007 i/o 2008) però no de forma sistemàtica. 

El nombre total d’ajuntaments que han fet accions de cooperació i/o emergència prové de les dades 
obtingudes de les respostes de l’enquesta enviada i de les dades de què disposa el Fons Català. 
Per tant, en alguns casos podem afirmar que l’ajuntament ha fet una acció via Fons Català en un 
any determinat, però no tenim dades suficients per conèixer si posteriorment ha fet alguna altra ac-
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ció de cooperació i/o emergència (ja que no han contestat l’enquesta). Per tant, existeix un nombre 
de casos dels quals no tenim dades suficients per poder definir la regularitat de les accions de coo-
peració al desenvolupament d’aquell ajuntament.

El següent gràfic mesura la freqüència de les accions de cooperació dels municipis cooperants a 
Catalunya al llarg dels anys 2006, 2007 i 2008. Les dades que han estat utilitzades provenen de 
les enquestes i de la BDFC.

gràfic 6. ajuntaments cooperants i destinació regular de recursos

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

El 83% dels 316 ajuntaments que han fet accions de cooperació i/o emergència (2006 i/o 2007 i/o 
2008) ho fan de forma regular mentre que només el 7% ho fan de forma puntual o no tots els anys. 

No disposem de dades suficients del 10% dels municipis cooperants (33 ajuntaments del total de 
316 municipis cooperants). Es pot considerar que bona part d’aquests són ajuntaments que han 
destinant alguns recursos de forma puntual en el marc de les campanyes d’emergència. Tanmateix, 
com que no disposem de tota la informació sobre els tres anys no podem establir la regularitat de 
les seves aportacions i accions. Només sabem que alguns d’aquests anys han destinat recursos a 
projectes de cooperació i/o emergència i que, per tant, podem considerar-los ajuntaments coope-
rants.

Destinen regularment recursos

No en destinen tots els anys

Dades insuficients

33 (10%)

21 (7%)

262 (83%)
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2.3 alguns IndIcadors de les polÍtIQues de cooperacIó
I solIdarItat dels ajuntaments catalans

Després de gairebé 25 anys de cooperació descentralitzada, la praxi ha originat uns instruments 
propis d’aquest tipus de cooperació que els ajuntaments cooperants han anat creant, adoptant i re-
definint, especialment amb els nous models i continguts de què es dota la cooperació dels ens lo-
cals. Fins ara hem analitzat algunes variables com les dimensions del municipis que fan cooperació 
i la distribució o la pertinença d’aquests al Fons Català que ens permeten valorar alguns indicadors 
del context de la cooperació descentralitzada a Catalunya. 

A continuació presentem alguns altres indicadors de context com el teixit associatiu i organitzatiu 
del municipi i altres indicadors que ens permeten analitzar la cooperació descentralitzada dels ens 
locals a Catalunya. Aquests indicadors ens donen pas a l’anàlisi relativa a les polítiques de coopera-
ció al desenvolupament que s’executen des dels consistoris, com aquests s’organitzen internament 
i algunes de les modalitats que duen a terme. En aquest apartat es presenten els indicadors que 
permeten valorar la voluntat dels consistoris d’incloure la cooperació al desenvolupament com una 
política estable dins de les polítiques municipals.

L’objectiu que ens proposem és conèixer el perfil dels ajuntaments que han incorporat aquests ele-
ments de les polítiques de cooperació. Per aquest motiu, el Fons Català ha estudiat al llarg dels 
últims 10 anys indicadors que ens permeten veure l’abast de la implantació de les polítiques de co-
operació dels municipis catalans. 

Aquests indicadors són els que detallem a continuació:

• Destinació regular de recursos a cooperació
• Pertinença al Fons Català
• Partida específica
• Planificació municipal i dotació de plans directors
• Estructura municipal de cooperació
• Participació econòmica en el Fons Català
• El 0,7% sobre els ingressos propis municipals
• Existència de mecanismes de difusió
• Acció institucional
• Consell de cooperació
• Agermanaments

Els dos primers indicadors,i destinació regular de recursos a cooperació i pertinença al Fons Català 
que hem pogut analitzar als gràfics 4 i 6 (Gràfic 4. Ajuntaments cooperants i relació amb el Fons Ca-
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talà i el Gràfic 6. Ajuntaments cooperants i destinació regular de recursos), s’han presentat a l’epígraf 
anterior ja que la informació de què disposem de l’enquesta es veu complementada amb la informa-
ció sobre els ajuntaments que han fet aportacions a projectes de cooperació i/o emergència a través 
del Fons Català.

L’anàlisi presentada a continuació es realitza sobre els ajuntaments cooperants que han respost 
l’enquesta (164), entenent per municipis cooperants aquells que han destinat recursos a accions de 
cooperació, emergència i/o sensibilització els anys 2006 i/o 2007 i/o 2008.

partida específica de cooperació

Un dels elements definitoris de la política de cooperació d’un ajuntament és l’existència d’una parti-
da específica destinada a aquest concepte en els pressupostos municipals. Si bé inicialment aques-
tes partides s’integraven en les partides pressupostàries genèriques del municipi, aquesta tendència 
s’ha anat reduint en la mesura que s’ha anat assumint la voluntat política de fer cooperació al de-
senvolupament. 

El fet que els municipis es dotin d’una partida específica suposa concebre la cooperació al desen-
volupament com una política més que s’integra a les tasques municipals, alhora que permet que els 
mateixos ajuntaments diferenciïn el que és estrictament cooperació al desenvolupament de les tas-
ques pròpies de l’àmbit de serveis socials.

Alguns dels ajuntaments que disposen de partida econòmica específica orientada i prevista per co-
brir l’execució i la implementació de les accions de cooperació al desenvolupament, addicionalment 
en el moment d’elaborar els pressupostos, a més de considerar una partida per a cooperació, la 
desglossen en funció de les línies i defineixen les quantitats que destinaran als projectes de coope-
ració al desenvolupament, programes d’emergència i accions de sensibilització o educació pel de-
senvolupament (EpD). 

gràfic 7. ajuntaments cooperants i partida específica per a cooperació

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 municipis)
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El 69% dels ajuntaments que han dut a terme accions de cooperació al desenvolupament i/o emer-
gència al llarg dels anys 2006, 2007 i 2008 (113 municipis del total de 164) tenen una partida es-
pecífica per a la cooperació en els pressupostos municipals. 

El 5% dels ajuntaments que fa cooperació i que han destinat recursos econòmics durant el període 
2006, 2007 i/o 2008 (9 municipis de 164) no han incorporat una partida específica destinada a 
l’execució de les accions de cooperació al desenvolupament en els pressupostos municipals. 

No disposem de les dades del 26% dels municipis cooperants que, tot i que han respost l’enquesta, 
no han contestat la pregunta (42 municipis de 164).

A continuació presentem algunes dades addicionals que complementen l’indicador de partida espe-
cífica. 

gràfic 8. ajuntaments cooperants i definició prèvia de línies d’actuació

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 municipis)

El 37% dels ajuntaments cooperants (61 municipis de 164) defineixen prèviament les línies d’actu-
ació en la partida de cooperació al desenvolupament. D’aquest percentatge, el 100% són municipis 
que realitzen accions de cooperació al desenvolupament tots els anys. 

El 34% dels ajuntaments cooperants (56 municipis de 164) no desglossen el pressupost que dispo-
sen per a cooperació al desenvolupament amb anterioritat a l’execució. D’aquests municipis, el 91% 
fan cooperació de forma regular i només el 9% coopera de forma puntual. 

No disposem de les dades del 29% del total de municipis cooperants (47 ajuntaments que no con-
testen aquesta pregunta).

Sí defineixen prèviament

No defineixen prèviament
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Aquest indicador permet avaluar parcialment com és la planificació de les accions de cooperació 
descentralitzada per part dels municipis cooperants a Catalunya. En aquest sentit, a continuació 
presentem algunes dades relatives a la planificació de la cooperació al desenvolupament per part 
dels ajuntaments cooperants i la seva articulació en el marc de les polítiques públiques d’aquests 
municipis. 

planificació municipal de la cooperació i plans directors

L’articulació de la cooperació al desenvolupament per part dels ens locals i la importància atorgada 
en el marc de les polítiques públiques dels consistoris pot quedar reflectida en la planificació de les 
accions locals de cooperació al desenvolupament. 

En aquest 4t estudi hem volgut analitzar quants municipis cooperants articulen les seves accions de 
cooperació al desenvolupament mitjançant un pla director. En aquest sentit, també hem volgut ana-
litzar aquestes dades partint de les dues subcategories anteriors definides pels municipis coope-
rants: els que ho fan de forma regular i aquells que cooperen puntualment algun dels tres anys que 
engloba l’enquesta (2006-2007-2008). 

gràfic 9. ajuntaments cooperants i dotació de plans directors

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 municipis)

El 8% dels ajuntaments que fan cooperació de forma regular disposen d‘un pla director per planifi-
car les accions de cooperació al desenvolupament. 
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No hi ha cap ajuntament que faci cooperació de forma puntual que s’hagi dotat d’un pla director. 

El 29% dels municipis cooperants que ho fan de forma regular no tenen un pla director i només 
10% té previst fer-ho en un futur. El 7% dels ajuntaments cooperants que ho fan de forma regular 
té un pla director en procés d’elaboració. No tenim dades sobre les accions de planificació del 47% 
dels ajuntaments que fan cooperació de forma regular.

estructura municipal per a la cooperació

Els ajuntaments, atesa la seva autonomia local, poden dotar-se d’una estructura interna orientada a 
l’execució i implementació de les polítiques municipals i decidir si creen noves regidories a part de 
les establertes per la llei. Aquesta autonomia local els permet també definir els temes que s’integra-
ran a cadascuna d’aquestes regidories. En aquest sentit, assumir la cooperació internacional com 
una competència voluntària ha donat lloc a realitats molt diferents a cada consistori. Aquesta es-
tructura expressa com s’integra la cooperació al desenvolupament dins l’organigrama institucional. 

Trobem, doncs, diferents mecanismes que conformen aquestes estructures municipals:

•	 Una	regidoria específica nominal per gestionar les accions de cooperació (Solidaritat i Coopera-
ció, Cooperació i Agermanaments...).

•	 Una	regidoria nominal per gestionar les accions de cooperació que és compartida amb una altra 
regidoria (Cultura, Joventut, Solidaritat i Cooperació; Participació Ciutadana i Solidaritat...).

• Integració dels temes de cooperació en una altra regidoria sense cap tipus d’indicació nominal 
(Serveis Socials, Cultura, Participació Ciutadana...).

•	 Gestió	dels	temes	de	cooperació	des	de l’Alcaldia. 
• Altres mecanismes (relacions internacionals).

L’existència d’una regidoria de cooperació específica destaca l’aposta per la implementació i l’exe-
cució de polítiques de cooperació al desenvolupament i polítiques solidàries per part dels municipis. 
Habitualment, aquesta aposta ve acompanyada d’una dotació pressupostària de recursos mitjan-
çant una partida específica. 

Alguns ajuntaments cooperants, a part de l’estructura municipal específica que han creat per a la 
gestió de les seves accions de cooperació i solidaritat, també han destinat recursos humans mit-
jançant la contractació de tècnics responsables de les relacions amb els països del Sud i el foment 
de la solidaritat al municipi. Podem analitzar aquestes dades al Gràfic 13. Ajuntaments cooperants 
i tècnics específics. A continuació, presentem les dades relatives a l’articulació i a l’organització in-
terna de la gestió de la cooperació al desenvolupament per part dels municipis cooperants que han 
participat en l’elaboració d’aquest estudi.
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gràfic 10. ajuntaments cooperants i estructura municipal 
per a la cooperació i la solidaritat

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 municipis)

En relació a les estructures municipals per a la gestió dels temes de cooperació al desenvolupament 
i/o emergència als consistoris, el 37% d’ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta (61 
municipis de 164) han creat una regidoria específica o compartida, i és superior l’opció de crear una 
regidoria específica que l’opció de compartir-la (el 26% s’ha dotat d’una regidoria específica mentre 
que només l’11% la comparteix). 

El 32% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta (62 municipis de 164) no han cre-
at cap estructura específica nominal o compartida per a la gestió de les accions de cooperació. El 
26% dels municipis cooperants que han respost l’enquesta (42 ajuntaments de 164) han integrat la 
gestió de la cooperació al desenvolupament en altres regidories i només el 6% dels municipis co-
operants que han respost l’enquesta (10 ajuntaments cooperants de 164) gestionen la cooperació 
des de l’alcaldia. 

El 31% dels municipis (51 ajuntaments de 164) no responen aquesta pregunta.

per trams de població

En el gràfic següent hem volgut analitzar la distribució demogràfica d’aquestes categories sobre les 
diferents tipologies d’estructura municipal amb l’objectiu de valorar si podria existir un cert perfil de 
municipis cooperants que es repeteixi entre les estructures de cooperació i les dimensions dels mu-
nicipis que porten a terme accions de cooperació al desenvolupament.
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gràfic 11. estructura municipal i dimensions del municipi 

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 municipis)

Si analitzem les estructures municipals sobre les que hem classificat els municipis cooperants i la 
seva relació amb les dimensions dels municipis que les conformen observem que no existeix cap 
municipi cooperant de més de 25.000 habitants que gestioni la cooperació al desenvolupament des 
de l’ alcaldia mentre que no hi ha cap municipi de menys de 1.000 habitants que articuli els temes 
de cooperació al desenvolupament en una regidoria compartida o específica.

L’opció de disposar d’una regidoria compartida o específica és l’opció més freqüent entre els muni-
cipis cooperants que han respost l’enquesta amb poblacions d’entre 25.000 i 100.000 habitants. 

Un gran nombre de corporacions locals d’entre 10.000 i 25.000 habitants opten per crear una regi-
doria específica per articular la gestió de la cooperació al desenvolupament. Opció que no es repe-
teix en el cas de les regidories compartides. 

Hem volgut analitzar també com es distribueixen les estructures municipals amb la freqüència de 
la cooperació al desenvolupament duta a terme pels ajuntaments cooperants que han participat en 
l’elaboració d’aquest 4t estudi. 

A continuació presentem aquesta relació en el gràfic següent:
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gràfic 12. estructura municipal i freqüència de la cooperació

Font: Fons Català. Dades sobre la totalitat de municipis (946)

* La xifra de 153 municipis que cooperen tots els anys però que no disposem de dades correspon als municipis sobre els 

quals el Fons Català té la informació i sobre els quals no tenim la informació relativa a l’ estructura de cooperació. 

L’opció de crear una regidoria específica és exclusiva dels municipis que cooperen de forma regular 
al llarg dels tres anys (2006-2007-2008), mentre que els pocs municipis que cooperen de forma 
puntual integren la gestió de la cooperació en altres regidories o comparteixen una regidoria nominal.

A continuació, presentem una relació de les regidories específiques i de les regidories compartides 
del 37% dels municipis cooperants catalans que en disposen i que han respost l’enquesta (61 mu-
nicipis de 164).

taula 5. relació d’ajuntaments que disposen de regidoria específica o compartida

ajuntament nom de la regidoria

Ajuntament d’Arbúcies Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament d’Arenys de Munt Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Barberà del Vallès Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Begues Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Blanes Regidoria de Cooperació 

Ajuntament de Caldes de Montbui Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Integració Ciutadana
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ajuntament nom de la regidoria

Ajuntament de Camprodon Regidoria de Solidaritat

Ajuntament de Canovelles Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Castellar del Vallès Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Castellbisbal Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Castelldefels Regidoria d’Educació, Pau i Solidaritat

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Regidoria d’Immigració i Cooperació al Desenvolupament

Ajuntament de Corbera de Llobregat Regidoria d’Educació i Cooperació

Ajuntament de Cornellà de Llobregat Regidoria de Solidaritat

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat Regidoria de Cooperació al Desenvolupament

Ajuntament de la Fatarella Regidoria de Serveis Socials i Agermanaments

Ajuntament de Gelida Regidoria de Cooperació i Desenvolupament

Ajuntament de Girona Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Granollers Regidoria de Participació, Cooperació i Solidaritat i Barris

Ajuntament de l’Hospitalet Programa de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament d’Igualada Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Lleida Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració

Ajuntament de Malgrat de Mar Regidoria de Solidaritat

Ajuntament de Manresa Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Martorell Regidoria de Participació, Cooperació, Solidaritat i Agermanaments

Ajuntament del Masnou Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Molins de Rei Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Pau

Ajuntament de Mollet del Vallès Regidoria de Pau i Solidaritat

Ajuntament de Montcada i Reixac Regidoria d’Integració, Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Montornès del Vallès Regidoria de Cooperació Internacional 

Ajuntament d’Olot Regidoria de Barris i Solidaritat

Ajuntament de Palafrugell Regidoria de Cultura, Solidaritat i Agermanaments

Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans Regidoria de Cooperació i Desenvolupament

Ajuntament de Pallejà Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de la Palma de Cervelló Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Pau

Ajuntament de Parets del Vallès Regidoria de Cooperació

Ajuntament de Polinyà Regidoria de Solidaritat

Ajuntament del Prat de Llobregat Regidoria de Participació, Ciutadania i Cooperació

Ajuntament de Premià de Mar Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Rubí Servei de Cultura i Cooperació

Ajuntament de Sabadell Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Regidoria d’Educació i Solidaritat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau
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ajuntament nom de la regidoria

Ajuntament de Sant Feliu de Codines Regidoria de Cooperació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Programa d’Agermanaments, Solidaritat i Cooperació  
al Desenvolupament

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta Regidoria de Solidaritat

Ajuntament de Sant Just Desvern Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia Regidoria de Benestar Social, Igualtat, Salut, Consum i Cooperació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Regidoria d’Hisenda i Cooperació

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Regidoria de Benestar Social i Cooperació

Ajuntament de la Seu d’Urgell Regidoria de Solidaritat i Cooperació 

Ajuntament de Sitges Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau

Ajuntament de Tarragona Regidoria de Joventut i Cooperació

Ajuntament de Terrassa Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Ajuntament de Vacarisses Regidoria de Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Vic Regidoria de Cooperació 

Ajuntament de Vilablareix Regidoria de Cooperació i Desenvolupament 

Ajuntament de Viladecans Regidoria d’Agermanaments, Solidaritat i Cooperació Internacional 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès Regidoria de Relacions Internacionals i Cooperació*

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Regidoria de Participació, Medi Ambient, Cooperació i Solidaritat

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 municipis)

* Per les dades que disposem, és destacable el fet que només existeix un municipi que integri la gestió de la coopera-

ció al desenvolupament des de la Regidoria de Relacions Internacionals. Aquest factor podria vincular-se a l’encara lent 

procés d’internacionalització dels governs locals on, tot i que actualment s’han incrementat, aquestes relacions i la seva 

vinculació amb les accions de cooperació descentralitzada encara són molt incipients. 

L’existència tant d’una estructura municipal com d’un tècnic responsable o d’un equip professional 
dedicat a la gestió de les accions de cooperació al desenvolupament, emergència i sensibilització 
depèn en bona mesura de la grandària del municipi, del volum de recursos gestionats i de la priori-
tat atorgada a la cooperació com a política. 

A continuació, presentem les dades relatives a la vinculació entre els municipis cooperants que han 
respost l’enquesta (164 ajuntaments cooperants) i l’existència o no d’un equip tècnic i humà dedicat 
a la realització de les accions de cooperació al desenvolupament. 
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gràfic 13. ajuntaments cooperants i tècnics específics per a la cooperació 
i la solidaritat

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 municipis)

Només l’11% dels municipis cooperants a Catalunya tenen un tècnic exclusiu (18 ajuntaments) i el 
30% dels ajuntaments que fan cooperació disposen d’un tècnic compartit (49 municipis). 

El 26% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta no disposen de cap tècnic a la 
gestió de les accions de cooperació al desenvolupament (43 municipis) i el 33% dels ajuntaments 
que han participat en l’estudi (54 ajuntaments de 164) no han facilitat les dades al respecte. 

gràfic 14. estructura municipal i tècnics específics per a la cooperació i la solidaritat

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 municipis)
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El 44% dels municipis cooperants que disposen d’una regidoria compartida tenen un tècnic exclusiu 
dedicat a la gestió de les polítiques cooperació al desenvolupament i el 33% dels municipis que te-
nen una regidoria compartida tenen un tècnic compartit amb altres àrees. 

El 16% dels municipis cooperants que disposen d’una regidoria específica disposen addicionalment 
d’un tècnic exclusiu per a la gestió de la cooperació al desenvolupament. 

El 65% dels ajuntaments cooperants amb una regidoria específica comparteixen un tècnic amb al-
tres àrees municipals. 

participació al Fons Català de Cooperació

A l’apartat anterior, en el Gràfic 4. Ajuntaments cooperants i relació amb el Fons Català, hem desta-
cat la vinculació existent entre la majoria dels ajuntaments que fan accions de cooperació i el Fons 
Català. Vincle que s’estableix en qualitat de soci o com a col·laborador.3 Els ajuntaments socis del 
Fons Català es comprometen a fer aportacions econòmiques per finançar els projectes aprovats 
cada any per l’Assemblea General de socis de la institució.

Fons Català i convenis de col·laboració 

En la línia de concertació amb els socis, el Fons Català signa convenis de col·laboració orientats i 
dissenyats per a l’acompanyament del procés de la convocatòria local dels ajuntaments. Això permet 
una racionalització d’esforços i l’aplicació de criteris unificats a l’hora de fer l’anàlisi i el posterior se-
guiment dels projectes que s’aproven en el marc de les diverses convocatòries locals. A través dels 
convenis signats, els ajuntaments cooperants deleguen al Fons Català la gestió dels projectes de co-
operació al desenvolupament de les entitats locals que es presenten a la convocatòria. Aquesta ges-
tió es concreta en l’acompanyament tècnic del Fons Català en algunes fases del cicle del projecte. 

En l’anàlisi prèvia dels projectes adreçats a l’ajuntament provinents de les ONG i de les ciutats ager-
manades, el Fons Català emet un dictamen tècnic al Consell Municipal de Cooperació (en cas que 
existeixi) i a la regidoria responsable de cooperació, d’acord amb els criteris establerts pel Fons Ca-
talà en l’Assemblea General, i considerant també els criteris de l’ajuntament soci. Una cop debatut 
el dictamen en el Consell de Cooperació i acordat amb la regidoria corresponent, aquesta trasllada 
al Fons Català la proposta definitiva. 

3. La definició de soci del Fons Català i de col·laborador és a l’apartat anterior Gràfic 4. Ajuntaments Cooperants i relació amb el 
Fons Català.
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Durant la fase del seguiment dels projectes, el Fons Català assumeix el seguiment i l’avaluació dels 
projectes realitzats (tant pel que fa a l’informe econòmic com al narratiu) comptant amb la participació 
de les ONG i de les contraparts locals beneficiàries i presenta un informe narratiu anual a l’ajuntament.

A finals de l’any 2008, el Fons Català tenia signats convenis de col·laboració com els descrit en el 
paràgraf anterior o similars amb els següents ajuntaments i altres ens supramunicipals: Ajuntament 
de Badalona, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament d’Es-
parraguera, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de 
Molins de Rei, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajunta-
ment de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Tortosa, 
Ajuntament de Vic, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Consell Comarcal d’Osona i Mancomuni-
tat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB). 

El 0,7% sobre els ingressos propis municipals4

Els orígens del 0,7% com a referent per a la cooperació internacional els trobem als anys setanta, 
quan un grup d’experts de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) realitzen un estudi que con-
clou que si tots els governs dels països rics donessin l’1% dels seus pressupostos als països em-
pobrits durant la dècada dels vuitanta s’aconseguiria aturar l’ampliació de «la distància econòmica» 
entre el Nord i el Sud. Aquest 1% s’acorda aleshores que cal repartir-lo entre el 0,7% del compro-
mís 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. 

Des de sempre la cooperació municipal ha anat molt lligada a les successives campanyes populars per 
promoure la destinació del 0,7% a cooperació. A principis dels anys vuitanta Justícia i Pau de Catalu-
nya inicià la primera campanya de l’Estat espanyol per tal que dels pressupostos estatals es destinés el 
0,7% a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD). La campanya des del punt de vista ciutadà va ser un 
èxit i en poc temps va aconseguir estendre’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’assu-
mís aquesta fita pressupostària quant als pressupostos de l’Estat, que encara avui estan situats en el 
0,43%5 (AOD sobre el PNB en dades 2008) encara per sota del compromís del 0,7% subscrit per l’Es-
tat espanyol tot i que ha duplicat la quota presentada en l’estudi anterior 2003-2004-2005. 

El que sí va aconseguir la 1a Campanya pel 0,7% va ser obtenir l’adhesió d’uns quants, pocs, ajun-
taments a aquesta petició adreçada a l’Estat. Per aquest motiu, en veure la manca de resposta 
efectiva dins dels pressupostos generals de l’Estat, a Catalunya es va acordar d’adreçar-se als mu-
nicipis i demanar als ajuntaments respectius, única instància de l’administració que s’havia adherit 

4. En el capítol de dades econòmiques dels ajuntaments cooperants hi ha les taules del percentatge destinat a cooperació sobre els 
ingressos propis municipals de cada ajuntament.

5. Informe sobre l’Ajut Oficial al Desenvolupament, 2008. Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), 
30 de març de 2009. 
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a la Campanya, que incorporessin dins dels propis pressupostos aquesta aportació econòmica de 
suport al desenvolupament dels pobles del Sud. Donar un impuls a l’avanç de les polítiques de coo-
peració descentralitzada va ser un dels grans èxits aconseguits per la campanya. 

Des d’aleshores la cooperació descentralitzada ha anat en augment i ha superat el ritme de creixe-
ment de l’AOD corresponent a l’àmbit estatal. Els recursos han passat de més de 88 milions d’eu-
ros el 1995 a 388 milions el 2005 i a 288 milions el 2008, segons dades recollides en l’últim Pla 
Anual de Cooperació Internacional de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per la De-
senvolupament (AECID). 

Els pressupostos de cooperació de governs autonòmics i entitats locals han passat de suposar un 
9% del total de l’AOD espanyola a superar el 15%. Addicionalment cal destacar que, juntament 
amb aquest creixement de l’AOD provinent dels ens locals i de la cooperació descentralitzada, exis-
teix una nova visió, models i continguts que l’acompanyen, fet que enriqueix enormement la trajec-
tòria de la cooperació duta a terme des dels governs locals. 

A continuació, presentem les dades de la distribució de l’Ajut Oficial al Desenvolupament gestionada 
per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) l’any 2008.

taula 6. distribució de l’aod gestionada per l’agència catalana de cooperació 
al desenvolupament (any 2008)

objectius aod (c) % línia de 
desenvolupament

% pla anual
2008

Dret a la salut i a l’aigua 10.353.394,03 26,01% 17-20%

Dret a l’educació 2.206.602,29 5,54% Mínim 7%

Productiu, ocupació i drets laborals 9.659.466,45 24,26% 17-20%

Drets humans, governança i teixit social 5.499.429,80 13,81% 14-16%

Apoderament dones 2.836.469,50 7,13% 7-10%

Sostenibilitat ambiental 2.005.817,92 5,04% Mínim 7%

Construcció de pau 2.099.098,16 5,27% Mínim 7%

Multisectorial 1.258.998,88 3,16%

total objectius prioritaris 35 .919 .277,03 90,23% mínim: 80%

Altres objectius desenvolupament 3.890.264,01 9,77% Màxim: 20%

total desenvolupament* 39 .809 .541,04 100%

aod segons altres línies estratègiques
línia estratègica aod (c) % altres línies % pla director
total acció Humanitària 5 .269 .619,65 9,09% 7-10%
total educació i capacitats 12 .870 .006,66 22,21% 13-17%
despeses administratives 4 .963 .721,88 7,89%

total aod Govern de Catalunya 62 .912 .889,23 100%

Font: AOD Catalana, any 2008

* La línia de desenvolupament representa el 68,7% del total de despeses i el 75-78% respecte al Pla Director. 
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L’any 2008 el Govern de Catalunya va destinar 62.912.889,23 euros en concepte d’Ajut Oficial al 
Desenvolupament (AOD). D’aquesta xifra, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD) va executar 47.705.749,50 euros. Aquest import representa el 0,39% del pressupost total 
de la Generalitat de Catalunya i el 0,022% del Producte Interior Brut (PIB). Un total de 15.207.139,73 
euros van ser executats per altres departaments i organismes de la Generalitat. 

La distribució d’aquests recursos per sectors ha estat la següent: el 26% s’ha destinat a l’àmbit de la 
salut i aigua, el 5,5% a l’educació; el 24% als drets laborals: el 13% als drets humans, governança i 
teixit social; el 7% a les qüestions de gènere i a l’apoderament de les dones; el 5% a la sostenibilitat 
ambiental; el 5% a l’àmbit de la construcció de pau; el 3% ha estat multisectorial i finalment el 9% 
d’aquest pressupost ha estat destinat a altres objectius. El total destinat a desenvolupament ha estat 
de 39.809.541,04 euros l’any 2008. L’ACCD és el principal gestor d’AOD (un 76% del pressupost, 
mentre que el restant percentatge va ser gestionat per altres departaments del Govern de Catalunya). 

A continuació, presentem les dades relatives als percentatges, segons la resposta obtinguda de 
l’enquesta, dels ajuntaments cooperants i l’assoliment del 0,7%. Aquest gràfic mostra el percen-
tatge d’ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta i manifesten haver assolit o superat el 
0,7% sobre els ingressos propis municipals destinats a cooperació (segons les dades dels propis 
ajuntaments). 

La llista dels ajuntaments que han assolit o han superat el 0,7% i que han respost l’enquesta la tro-
bem a la Taula 14. Assoliment del 0.7% i percentatge destinat a cooperació sobre els ingressos pro-
pis municipals (2006-2008).

gràfic 15. ajuntaments cooperants i assoliment del 0,7%

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

* Ajuntaments que han aprovat acord municipal que defineix l’any que preveuen assumir el 0,7%

52 (32%)

66 (40%)

4 (2%)42 (26%)

Sí han assolit el 0,7%

No assoleixen el 0,7% però defineixen l’any*

No assoleixen el 0,7% i tampoc defineixen l’any 

Nc/ Sense dades
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El 40% dels ajuntaments cooperants que han participat en l’estudi (66 municipis) han destinat el 
0,7% o més a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i a la solidaritat, malgrat partim que del 
supòsit que quan un ajuntament cooperant manifesta haver assolit el 0,7% la tendència és a man-
tenir-ho o superar-lo, no disposem d’informació suficient per comparar aquestes xifres amb les da-
des d’estudis anteriors.

Només el 2% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta (4 ajuntaments), malgrat que 
no han assolit el 0,7% l’any 2008, preveuen l’any d’assoliment en els propers 3 anys. 

El 26% dels municipis cooperants (42 municipis de 164) no han assolit el 0,7% ni defineixen quan 
ho faran. 

En aquest sentit, el 0,7% és encara una fita de la cooperació descentralitzada. Els ajuntaments que 
ja l’han assolit han definit nous objectius que s’han convertit en referents també d’aquest tipus de 
cooperació, com són la conformació d’agermanaments, la implicació de la societat civil en la coope-
ració municipal i la definició de plans municipals de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

El vincle entre l’assoliment del 0,7% per part del consistori i la seva estructura municipal esdevé 
també una relació important. En aquest sentit, el gràfic següent mostra aquesta relació:

assoliment del 0,7% i estructura municipal

gràfic 16. estructura municipal i assoliment del 0,7%

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta (164)
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Si analitzem l’assoliment del 0,7% com a fita de la cooperació local amb les estructures de coope-
ració existents observem que el 45% dels total de 66 municipis cooperants que assoleixen el 0,7% 
(30 ajuntaments cooperants) s’ha dotat d’una estructura específica per a la gestió de la cooperació 
al desenvolupament; el 21% dels ajuntaments que assoleixen el 0,7% (14 municipis cooperants) 
gestiona la cooperació mitjançant una regidoria compartida, el 19% dels ajuntaments que asoleix el 
0,7% (13 ajuntaments cooperants) ho fa des d’altres regidories, i el 7% d’aquests municipis coope-
rants que han assolit el 0,7% (5 ajuntaments de 164) centralitza la gestió de la cooperació al desen-
volupament des d’alcaldia. 

Si addicionalment observem el vincle existent entre la dotació d’un Consell Municipal de Cooperació per 
part del consistori i l’assoliment del 0,7% trobem les següents dades expressades al gràfic següent:

gràfic 17. relació entre l’assoliment del 0,7% i l’existència 
de consell municipal de cooperació

Font: Fons Català. Dades sobre l’enquestab (164 ajuntaments)

El 73% dels ajuntaments cooperants que han assolit el 0,7% (48 municipis cooperants) disposa 
d’un Consell Municipal de Cooperació. 

El 24% dels municipis cooperants que també han assolit la fita del 0,7% no s’ha dotat d’aquest òr-
gan de participació ciutadana, d’un Consell de Cooperació (16 ajuntaments). 

El 25% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta (42 municipis de 164) no han as-
solit el 0,7% i no tenen previsió de fer-ho. Aquest conjunt presenta la següent distribució: el 69% 
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d’aquests municipis cooperants no disposa d’un Consell Municipal de Cooperació (29 de 42 ajun-
taments) mentre que el 21% sí disposa d’un Consell de Cooperació però no ha assolit el 0,7% (9 
ajuntaments de 42). 

mecanisme de difusió

La informació juga un paper fonamental en els processos de sensibilització i en la cooperació solidària. 
El fet de poder oferir elements informatius contrastats, complementaris o crítics amb els que difonen 
els mitjans de comunicació és la pedra angular sobre la qual s’assenta una nova visió dels problemes 
a escala mundial. Una bona informació pública és la garantia del suport ciutadà als plans municipals 
de cooperació, alhora que és una activitat que enriqueix la vida social i cultural del municipi. 

Els ajuntaments utilitzen diferents mecanismes per donar a conèixer les accions de cooperació i 
solidaritat. S’han classificat els mecanismes de difusió en tres grups: butlletins relacionats amb co-
operació i solidaritat, memòria sobre cooperació i solidaritat i altres mecanismes de difusió com but-
lletins municipals, ràdio i premsa local, difusió amb cartells i tríptics, TV local, web, etc. 

gràfic 18. municipis on s’edita una memòria relacionada amb la cooperació
i la solidaritat

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

El 12% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta (19 municipis de 164) editen una 
memòria relativa a la seva gestió en temes de cooperació al desenvolupament i solidaritat. El 100% 
d’aquests coopera de forma regular.

El 55% dels municipis cooperants declaren no editar cap tipus de memòria relacionada amb la seva 
gestió. 

No disposem de dades del 33% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta.

54 (33%)
19 (12%)

91 (55%)

Sí editen una memòria

No editen una memòria
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De l’enquesta s’ha recollit un altre indicador sobre els mecanismes que utilitzen els municipis per a 
la difusió de les activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament local. 

En el següent gràfic podem veure el percentatge d’ajuntaments que fan difusió de les seves activi-
tats mitjançat l’edició d’un butlletí. 

gràfic 19. municipis on s’edita un butlletí relacionat amb temes 
de cooperació i solidaritat

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

El 58% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta i sobre els que disposem de dades 
(95 ajuntaments de 164) no editen cap butlletí de cooperació i solidaritat. 

Només el 9% dels municipis que fan cooperació (15 municipis de 164) disposen d’un butlletí relaci-
onat amb temes de cooperació i solidaritat. El 100% d’aquests coopera de forma regular.

acció institucional

Un altre indicador utilitzat per valorar les polítiques de cooperació al desenvolupament dels consis-
toris catalans són les accions institucionals que aquests han dut a terme. A continuació analitzem 
aquest indicador. 

La descentralització de les relacions internacionals és avui possible i desitjable ja que els alcaldes i 
les autoritats locals ostenten una representació directa més sensible i propera als pobles i comuni-
tats, que no tenen cabuda en els acords i protocols internacionals, i que tampoc no està subjecta 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 rela-
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cions internacionals més properes al sentiment dels pobles. En concret, en el camp dels DDHH, la 
posició independent i compromesa dels ajuntaments sens dubte pot superar barreres que les com-
plexes i interessades relacions governamentals dels estats o dels organismes internacionals sovint 
no s’atreveixen a traspassar.

En el següent gràfic podem observar el nombre d’ajuntaments cooperants que han aprovat mocions 
relacionades amb temes de cooperació al desenvolupament i solidaritat al llarg del període d’aquest 
estudi (2006, 2007 i 2008).

gràfic 20. ajuntaments cooperants i nombre de mocions relacionades amb temes 
de cooperació al desenvolupament i solidaritat per ajuntament (2006-2008)

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

El 39% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta (64 municipis de 164) declaren no 
haver aprovat cap tipus de moció relacionada amb temes de cooperació al desenvolupament i soli-
daritat durant els anys 2006, 2007 i 2008. 

El 25% dels municipis que fan cooperació (41 ajuntaments de 164) han aprovat mocions al llarg del 
període d’estudi i d’aquests municipis, només un 1% ha aprovat més de 10 mocions relacionades 
amb la cooperació. 

No disposem de dades del 36% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta, és a dir, 
d’un total de 59 municipis de 164.

Algunes de les mocions aprovades pels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta i addi-
cionalment han facilitat informació relativa a les mocions realitzades són les següents: 
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taula 7. mocions dels ajuntaments relacionades amb temes de cooperació, 
solidaritat i drets humans (2006, 2007 i 2008)

Ajuntament d’Arbúcies

20/03/2007 Suport a la Campanya Mundial per una profunda reforma del sistema d’institucions internacional.

Ajuntament d’Arenys de Munt

07/02/2006 Moció de suport al procés de construcció de país al Sàhara Occidental.

31/07/2006 Moció per la fi de l’assetjament al Poble Palestí.

24/07/2008 Moció en suport del Poble del Tibet.

Ajuntament de Badalona

27/01/2009 Moció presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA i ERC a proposta de la Plataforma ´Badalona per la pau, 
solidaritat amb el poble palestí´ com a mostra de rebuig i condemna als atacs d’Israel a Gaza.

30/06/2009 Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PSC , CIU, ICV-EUiA i PP a favor de declarar Vicente Ferrer premi 
Nobel de la Pau.

28/07/2009 Moció presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, ERC, PSC i CIU de suport a la legalitat constitucional a 
Hondures.

Ajuntament de Barberà del Vallès

26/07/2006 Moció de declaració institucional de l’ajuntament de Barberà del Vallès sobre la campanya militar de l’estat 
d’Israel contra Líban i Palestina.

Ajuntament de Barcelona

01/05/2008 Denúncia situació Palestina.

Ajuntament de Blanes

27/02/2006 Proposta d’acord presentada pels grups municipals de l’Ajuntament de Blanes en relació al dret de vot per les 
persones immigrades de nacionalitat estrangera amb més de 5 anys de residència.

25/02/2008 Moció presentada pel grup municipal d’ERC per rebutjar la recollida de signatures en contra del destí del 0,7% 
dels pressupostos municipals a temes de cooperació i seguir endavant amb aquesta proposta.

28/04/2008 Proposta d’acord presentada pel grup municipal d’ERC en relació amb la situació del poble tibetà.

29/12/2008 Proposta d’acord presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA en relació a la commemoració dels 60 anys de la 
declaració universal dels Drets Humans.

Ajuntament de Cabrera d’Igualada

01/12/2006 Suport a la Campanya Mundial per una profunda reforma del sistema d’institucions internacional.

Ajuntament de Cabrera de Mar

28/03/2006 Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a uns municipis més inclusius.

14/02/2008 Moció que presenta el grup municipal del PSC per donar el 0,7% del pressupost als països més empobrits.

10/04/2008 Moció que presenta el grup municipal del PSC d’adhesió al moviment Alcaldes per la Pau.

12/06/2008 Moció que presenta l’equip de govern de Suport a la Campanya Mundial per a una profunda reforma del sistema 
d’institucions internacionals.

Ajuntament de Caldes de Montbui

27/07/2006 No a la guerra.

27/03/2008 Manifest SOS Tibet - Casa del Tibet.

05/08/2008 Reconeixement del nou estat de Kosovo.
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Ajuntament de Cambrils

01/08/2006 Moció en suport a la campanya ´Resposta a la crisi al Pròxim Orient´ (projecte 1576) per portar a terme accions 
humanitàries i evitar el col·lapse en la provisió de serveis públics bàsics a les poblacions de Palestina i el Líban.

02/05/2007 Moció d’adhesió als Vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 2000-2015, d’acord amb la resolució 55/2 
de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

03/07/2008 Moció d’adhesió a la Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema d’institucions Internacionals 
mitjançant la Xarxa Ubuntu.

Ajuntament de Cardedeu

20/05/2008 Moció de suport a la ´Campanya Mundial per a una profunda reforma del sistema d’institucions internacionals´ 
presentada per l’equip de govern a proposta del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Ajuntament de Castellar del Vallès

01/01/2008 Farmacèutics Mundi.

01/06/2008 Crisi humanitària a Myanmar.

01/07/2008 Alcaldes per la pau.

Ajuntament de Castelldefels

23/02/2006 Adhesió institucional al a Declaració de La Gomera contra l’explotació dels infants.

28/09/2006 Adhesió del municipi a la iniciativa ´Aixeca´t contra la pobresa´, en el marc de la Campanya del Mil·lenni de 
Nacions Unides.

29/05/2008 Condemna a la vulneració dels Drets Humans a la Xina i petició al Govern xinès que compleixi els compromisos 
adquirits amb motiu dels Jocs Olímpics.

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

01/01/2006 Adhesió a la 12a Caravana Catalana d’ajut alimentari per als refugiats sahrauís.

01/01/2006 Declaració de la Diada del Cooperant (8 de setembre).

01/01/2007 Moció del Grup Municipal del PSC-PSOE sobre la revolta ciutadana en contra de la dictadura birmana.

01/01/2007 Moció de commemoració del 75è aniversari del genocidi d’Ucraïna de 1932.

01/01/2007 Adhesió a la 13a Caravana Catalana d’ajut alimentari per als refugiats sahrauís.

01/01/2008 Adhesió a la 14a Caravana Catalana d’ajut alimentari per als refugiats sahrauís.

Ajuntament de Gelida

01/01/2008 Adhesió a la campanya d’emergència Creu Roja de suport als damnificats de Myanmar (Birmània) pel cicló Maris.

Ajuntament de Girona

01/12/2008 El Ple aprova l’adhesió de l’ajuntament de Girona a la xarxa d’Alcaldes per la Pau.

Ajuntament d’Igualada

01/12/2006 Suport a la Campanya Mundial per una profunda reforma del sistema d’institucions internacional.

Ajuntament de Lleida

28/07/2006 Moció conjunta relativa a la Lluita contra la Pobresa i la Desigualtat al Món. Dia del Cooperant.

28/07/2006 Moció relativa al conflicte actual al Pròxim Orient.

26/10/2007 Moció relativa als Objectius de Desenvolupament acordats a la cimera del mil·lenni de l’any 2000.

26/09/2008 Moció relativa al reconeixement del treball dels cooperants.

31/10/2008 Moció d’adhesió de l’Ajuntament de Lleida al manifest ´Lleida amb Cuba´.

30/01/2009 Moció relativa al conflicte bèl·lic a la franja de Gaza i al procés de pau al Pròxim Orient.
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Ajuntament de Malgrat de Mar

09/03/2006 Tallem amb el deute extern (aprovada per unanimitat).

03/08/2006 Resposta a la crisi al Pròxim Orient (aprovada per unanimitat).

Ajuntament de Manresa

17/09/2007 Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA i PSC sobre la cultura de la pau i la resolució del conflicte de Txetxènia.

10/10/2007 Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA, ERC i PSC sobre el deute extern del països empobrits del planeta.

21/01/2008 Solidaritat amb el poble kurd i en contra de la intervenció militar.

16/06/2008 Suport a la declaració d’Ubuntu sobre la crisi alimentària global.

15/09/2008 Suport a les investigacions i actuacions de diversos organismes en relació als crims internacionals produïts  
a Ruanda.

Ajuntament de Mataró

11/12/2006 Suport a la Campanya Mundial per una profunda reforma del sistema d’institucions internacional.

01/09/2007 Declarar el dia 8 de setembre com el Dia del Cooperant (FEMP).

Ajuntament de Molins de Rei

07/02/2006 Adhesió a la declaració institucional a favor de la convenció internacional de Nacions Unides sobre la protecció 
dels drets de tots els treballadors migrants i de les seves famílies.

17/03/2006 Moció pel reconeixement de la RASD i el dret a l’autodeterminació del Poble Sahrauí.

27/09/2006 Adhesió al manifest en contra de l’actitud del Govern espanyol en relació el conflicte del Sàhara.

27/09/2006 Adhesió a la Declaració del Consell Català de Foment de la Pau, amb motiu del Dia Internacional de la Pau.

01/10/2007 Adhesió al Manifest de solidaritat amb Myanmar presentat per Amnistia Internacional.

19/05/2008 Moció de suport a la campanya mundial per a una profunda reforma del sistema d’institucions internacionals.

19/05/2008 Moció de suport a la campanya d’emergència davant les inundacions a l’Equador.

19/05/2008 Moció de suport davant la crisi humanitària a Myanmar (antiga Birmània). Resposta als efectes del cicló Nargis.

Ajuntament d’Olot

26/10/2006 Moció de suport a la campanya de la Fundació Padre Jaume.

25/09/2008 Moció proposant l’adhesió a la iniciativa ´Mayors for Peace´, Alcaldes per la Pau.

23/07/2009 Moció perquè es concedeixi el Premi Nobel de la Pau a la Fundación Vicente Ferrer.

Ajuntament de Palafrugell

31/05/2006 Suport al poble sahrauí.

11/07/2006 Fi de l’assetjament al poble palestí.

28/03/2007 Manifest ONG solidàries amb el poble sahrauí.

31/10/2007 Ruta pacífica dones de Colòmbia.

28/01/2008 Prou complicitat amb la massacra del poble palestí.

Ajuntament de Parets del Vallès

26/04/2006 Relativa al conflicte en el Pròxim Orient.

Ajuntament de Pineda de Mar

01/07/2008 Adhesió a la campanya mundial per a la reforma del sistema d’institucions internacionals. Fòrum Mundial  
de Xarxes de la Societat Civil - UBUNTU.

Ajuntament de Rubí

01/03/2006 Moció del grup municipal d’ICV de rebuig a l’ocupació d’Iraq.
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14/05/2007 Base del text elaborat a mitjans any 2006 per SOS Racisme i aprovat al Consell Municipal de Solidaritat  
i Cooperació al Desenvolupament de Rubí.

25/10/2007 Adhesió de l’Ajuntament de Rubí al manifest contra el racisme proposat per les entitats impulsores.

29/11/2007 Compromís de destinar el 0,7% del pressupost municipal a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament,  
i sobre els criteris d’aplicació d’aquest percentatge.

28/02/2008 En el 5è aniversari de l’ocupació d’Iraq: per la sobirania, la integritat i la democràcia: no a la guerra,  
no a l’ocupació.

24/04/2008 Sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet.

29/12/2008 60 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Ajuntament de Sabadell

24/07/2006 Moció per mostrar la preocupació vers la persecució de la comunitat de Bahà a l’Iran.

24/07/2006 Moció de condemna a l’escalada de violència al Pròxim Orient i en favor de la pau.

19/10/2007 Moció en contra de la dictadura Birmana.

01/11/2008 Proposició al Ple per promoure la Banca Ètica.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

15/05/2006 Llibertat dels cinc ciutadans cubans actualment empresonats als EUA.

24/07/2006 Resposta a la crisi al Pròxim Orient.

18/12/2006 Adhesió a la ´Campanya Mundial per a la Profunda Reforma del Sistema d’Institucions Internacionals´ impulsada 
pel Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil.

07/05/2007 Commemoració dels 50 anys de la signatura del Tractat de Roma elaborada pel Consell Català del Moviment 
Europeu.

07/05/2007 Moció sobre el Sàhara Occidental.

18/02/2008 Commemoració en cadascun dels Plens Municipals d’un dia internacional o mundial de les Nacions Unides.

17/11/2008 Rebuig a les armes nuclears i suport a la Xarxa d’Alcaldes per al Pau.

17/11/2008 Adhesió al pacte d’alcaldes posat en marxa per la Comissió Europea com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.

22/12/2008 Adhesió a la celebració dels 60 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

21/07/2007 Declaració institucional sobre el poble sahrauí.

15/09/2008 Declaració institucional per tal d’adherir Sant Cugat a la xarxa d’Alcaldes per la Pau.

20/10/2008 Moció del grup municipal d’ERC, amb esmenes del grup municipal de CIU, per tal que Sant Cugat s’adhereixi  
al programa escriptor refugiat.

Ajuntament de Sant Just Desvern

27/07/2006 Moció sobre l’actual situació a Palestina i Líban.

27/07/2006 Moció d’adhesió a la xarxa d’Alcaldes per la Pau.

28/02/2008 Moció de suport al procés d’independència de Kosovo.

09/05/2008 Moció de Suport a la Campanya Mundial per a una profunda reforma del sistema d’institucions internacional.

29/05/2008 Moció en contra de la violència al Tibet.

25/09/2008 Moció en defensa dels Drets Humans i la Llibertat d’expressió a Birmània.

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

28/10/2008 UBUNTU adhesió al seu manifest.
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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

- Adhesió a la 12a Caravana Catalana de Solidaritat amb el Sàhara.

25/01/2006 Aprovació per Junta de Govern Local el document ´Nova Agenda de la Cooperació i l’Acció Solidària a Santa 
Coloma de Gramenet´.

01/02/2006 Moció per donar compte de la celebració de les Jornades de Benestar i Solidaritat.

28/02/2006 Aprovació per Ple Municipal del document ´Nova Agenda de la Cooperació i l’Acció Solidària a Santa Coloma  
de Gramenet´.

07/03/2006 Moció d’adhesió a la campanya ´Ajut d’emergència de resposta davant de les inundacions als campaments  
de refugiats sahrauís´.

27/03/2006 Moció sobre cinc ciutadans cubans empresonats als EUA.

01/04/2006 Donar compte de la celebració a Santa Coloma de Gramenet de la Festa del Comerç Just.

01/04/2006 Moció per donar compte del projecte de creació d’un fons documental infantil de solidaritat i cooperació  
a la Biblioteca Central.

02/05/2006 Moció sobre el cop d’estat a l’Argentina.

01/06/2006 Aprovació d’un nou conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

24/07/2006 Moció de suport al Poble Sahrauí.

24/07/2006 Moció de suport al pronunciament que fa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament- FCCD-  
als ajuntaments socis davant l’agreujament de la crisi al Pròxim Orient.

24/07/2006 Moció per al Poble Palestí.

02/10/2006 Moció de suport a la diada del Cooperant.

01/12/2006 Moció de suport a la Caravana Solidària amb el Poble Sahrauí i amb la Caravana Solidària amb Àfrica.

- Moció per donar compte del conveni de cooperació amb la ciutat agermanada de Villa el Salvador (Perú) i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

29/01/2007 Moció d’Adhesió a la campanya per a una profunda reforma del sistema d’institucions internacionals impulsada 
pel Fòrum UBUNTU.

01/02/2007 Moció per donar compte de la celebració del 25 aniversari del Casal d’Amistat amb Cuba ‘José Sánchez’  
de Santa Coloma de Gramenet.

17/09/2007 Moció d’adhesió a la campanya de resposta als efectes del terratrèmol al Perú.

01/10/2007 Moció per donar compte del programa de la 10a Setmana de la Solidaritat.

01/11/2007 Moció d’adhesió a la campanya de la Caravana Catalana Solidària amb Àfrica.

01/05/2008 Moció per aprovar un manifest de solidaritat i condol a les víctimes del terratrèmol a la província xinesa de 
Sichuan.

20/05/2008 Moció per manifestar la solidaritat i el condol a les víctimes afectades pel cicló Nargis a Myanmar (antiga 
Birmània).

19/06/2008 Moció per donar compte de la celebració de la 26a Assemblea General del Fons Català de Cooperació.

29/09/2008 Moció de suport a la campanya d’emergència per les inundacions d’Haití i Cuba.

01/10/2008 Moció per donar compte de la celebració de les Jornades per la Pau 2008.

01/10/2008 Moció d’adhesió a la Caravana Solidària amb Àfrica 2008.

01/10/2008 Moció per donar compte de l’acte de lliurament del XXIX Premi per la Pau de l’Associació de Nacions Unides 
a Espanya que tindrà lloc el dia 4 de febrer de 2009 a l’Auditori de Can Roig i Torres de Santa Coloma de 
Gramenet.

01/12/2008 Moció sobre l’actual conflicte al Pròxim Orient i de suport a la campanya d’ajut humanitari a Gaza

Ajuntament de Tarragona

29/09/2008 Dia del cooperant.
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Ajuntament de Vic

06/08/2007 Moció per l’adhesió de Vic a la campanya ´Aixeca´t contra la Pobresa´ en el marc de la declaració del mil·lenni  
de les Nacions Unides.

03/03/2008 Moció d’ICV-EUiA per destinar l’1% dels ingressos municipals propis a la cooperació per al desenvolupament 
dels països empobrits.

09/02/2009 Moció conjunta de tots els grups municipals d’adhesió a la iniciativa Alcaldes per la Pau i per mostrar el rebuig 
d’aquest Ajuntament a les armes nuclears.

Ajuntament de Vilablareix

19/05/2008 Moció sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet.

10/11/2008 Moció per a la territorialització del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que es destinen  
a finalitats d’interès social.

Ajuntament de Viladecans

26/10/2006 Moció conjunta de tots els grups municipals (PSC-PM, ICV-EUiA. CiU, PP i ERC-EM) sobre la crisi al Pròxim 
Orient.

24/01/2008 Moció conjunta de tots els grups municipals (PSC-PM, ICV-EUiA, CiU, PP, ERC-EM i C´s) d’adhesió al manifest 
´Ni un totxo més al mur del racisme´.

18/12/2008 Moció conjunta de tots els grups municipals (PSC-PM, ICV-EUiA, CiU, PP, ERC-EM i C´s) sobre els 60 anys de la 
Declaració Universal dels Drets Humans.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

18/07/2006 Moció sobre les agressions a Palestina i al Líban.

17/10/2007 Moció Costa Atlàntica de Nicaragua.

25/09/2007 Moció sobre la Banca Ètica.

18/12/2007 Moció sobre el poble kurd.

20/05/2008 Moció Tibet i llibertat.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

03/07/2006 Moció contra la detenció de cinc cubans als Estats Units.

04/12/2006 Moció per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al manifest a favor de la vida, la pau i la igualtat.

15/01/2007 Moció per commemorar el 30 de gener com a Dia Escolar de la No Violència i la Pau.

05/05/2007 Moció sobre la situació política al Tibet.

30/08/2007 Moció per instar les institucions que treballin per posar fi immediat al bloqueig polític i econòmic del poble 
palestí.

15/12/2008 Moció a favor dels drets dels infants.

Font: Fons Català. Dades sobre l’enquesta (164)

El 32% de les mocions van ser aprovades pels ajuntaments cooperants l’any 2006 (49 mocions), el 
20% corresponen a l’any 2007 (31 mocions) i el 40% (60 mocions) són de l’any 2008. La resta de 
mocions són del 2009. En aquest sentit, s’inclouen a l’estudi, malgrat que no corresponen al perío-
de 2006-2008, ja que els ajuntaments han respost l’enquesta el 2009.
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consell municipal de cooperació

A continuació presentem un indicador sobre el context que ens permet analitzar les polítiques pú-
bliques locals de la cooperació descentralitzada de Catalunya amb països del Sud (2006-2007-
2008). 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 participació ciutadana, 
com són els Consells Municipals de Cooperació on les entitats locals relacionades amb la coopera-
ció al desenvolupament i els representants de la corporació local tenen l’oportunitat de definir una 
acció conjunta de cooperació i sensibilització d’àmbit local. 

Els consells municipals de cooperació es configuren com l’espai d’interlocució entre els diferents 
agents locals de cooperació i tenen característiques diferents en funció del municipi que analitzem. 
Aquests òrgans de participació ciutadana tenen funcions consultives i assessores en les matèries 
relacionades amb la cooperació i la solidaritat i serveixen com a instruments de coordinació de la 
política de cooperació municipal. 

El Fons Català ha elaborat una Guia per la dinamització dels Consells Municipals de Cooperació fruit 
de l’estret treball amb els municipis cooperants que han participat en els processos de diagnosi i 
validació de les pautes definides per a la millora del funcionament d’aquests òrgans de participació 
ciutadana. 

gràfic 21. ajuntaments cooperants i consells municipals de cooperació

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

En aquest 4t estudi observem com de les respostes obtingudes de l’enquesta hi ha un total de 64 
municipis que disposen de Consell Municipal de Cooperació i el 100% d’aquests s’originen en mu-
nicipis que fan cooperació de forma regular.

El 39% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta (64 del total de 164) s’han dotat  
de Consell Municipal de Cooperació. El 31% dels municipis cooperants (50 del total de 164) no disposa de 
Consell Municipal de Cooperació i el restant 30% (50 del total de 164) no contesta aquesta pregunta.

50 (30%)
64 (40%)

50 (30%)

Sí tenen consell

No tenen consell

Nc / Sense dades
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El 31% dels ajuntaments cooperants no disposen de Consell Municipal de Cooperació i no tenim 
dades del restant 30% dels ajuntaments cooperants ja que no han facilitat aquesta informació.

taula 8. municipis on s’ha constituït un consell municipal de cooperació 
i any de creació

En el gràfic anterior apareixen 64 Consells Municipals de Cooperació ja que les dades són sobre la 
resposta (164). A continuació presentem una llista dels ajuntaments que s’han dotat d’aquest tipus 
d’òrgans de participació i el nom que se li assigna. 

any creació institució nom consell

- Ajuntament de Parets del Vallès Consell de Cooperació

19
89 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

19
94

Ajuntament d’Igualada Comissió Igualada Solidària

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Xarxa Solidària

19
95

Ajuntament de Blanes Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social

Ajuntament de Camprodon Comissió de Solidaritat

Ajuntament de Castelldefels Consell Municipal de Pau i Solidaritat

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat Consell de Cooperació al Desenvolupament

Ajuntament de Girona Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Granollers Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Lleida Consell Mixt de Cooperació/Comitè d’emergències i Acció 
Humanitària/Comitè d’agermanament

Ajuntament de Manresa Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació de 
Manresa

Ajuntament de Molins de Rei Consell de Solidaritat Molins de Rei Solidària

Ajuntament de Vilafranca del Penedès Comissió de Solidaritat i Cooperació

19
96

Ajuntament d’Arbúcies Consell Municipal de Solidaritat

Ajuntament de Badalona Consell de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Comissió de Solidaritat

Ajuntament de Castellcir Comissió Castellcir amb Tothom

Ajuntament de Manlleu Consell Municipal de Benestar Social

Ajuntament de Mataró Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

Ajuntament del Prat de Llobregat Comissió El Prat Solidari
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any creació institució nom consell
19

96
(c

on
t.) Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Consell de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Terrassa Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

19
97

Ajuntament de Polinyà Comissió de Solidaritat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Sant Pere de Ribes Consell Municipal de Cooperació

19
98

Ajuntament de Barcelona Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament

Ajuntament de Cardedeu Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat Consell Municipal de Cooperació

Ajuntament de l’Hospitalet  Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Malgrat de Mar Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Malgrat de 
Mar

Ajuntament de Mollet del Vallès Consell Municipal de Cooperació

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Consell de Solidaritat

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Consell Solidari de Sant Feliu de Llobregat

Ajuntament de Tarragona Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional 
de Tarragona

19
99

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Secció IV, de Solidaritat i Cooperació, del Consell de 
Promoció Social i de la Salut

Ajuntament d’Olot Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia Consell de Cooperació

20
00

Ajuntament d’Arenys de Mar Consell de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Calella Consell Municipal de la Solidaritat

Ajuntament de Castellar del Vallès Consell de Cooperació

Ajuntament de Reus Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

20
01 Ajuntament de Castellbisbal Consell Consultiu

20
02 Ajuntament de Montornès del Vallès Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

20
03

Ajuntament de Cambrils Consell Consultiu Cambrils Ciutat Solidària

Ajuntament de Lloret de Mar Comissió de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Palafrugell Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Premià de Mar Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional 

20
04 Ajuntament d’Arenys de Munt Consell d’Acció Social i Solidaritat
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any creació institució nom consell
20

05
Ajuntament d’Artés Consell de la Solidaritat

Ajuntament del Masnou Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de la Seu d’Urgell Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

Ajuntament de Sitges Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

20
06

Ajuntament de Rubí Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

Ajuntament de Sant Just Desvern Consell Municipal

20
07

Ajuntament de Cassà de la Selva Taula de Participació 

Ajuntament de la Garriga Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament  
i Solidaritat de la Garriga

Ajuntament de Tona Consell de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Vic Consell Local de Cooperació de Vic

20
08

Ajuntament de Montcada i Reixac Grup de Treball sobre Cooperació

Ajuntament de Pineda de Mar Consell de Salut i Benestar Social 

Ajuntament de Sabadell Consell de Solidaritat i Cooperació

20
09

Ajuntament de Campdevànol Consell del Poble

Ajuntament de Corbera de Llobregat Coordinadora d’ONGs i entitats solidàries de Corbera

Font: Fons Català. Dades sobre resposta i dades de BDFC 

El següent gràfic ens mostra l’evolució del nombre d’aquest tipus d’òrgans de participació. 

gràfic 22. consell municipal de cooperació i any de creació*

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164) i dades BDFC

* Hi ha 1 municipi del que no disposem de dades sobre l’any de la creació del Consell de Cooperació.
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El gran salt numèric en la proliferació i creació d’aquests tipus d’òrgans de participació ciutadana es 
produeix durant el període que va de l’any 1994 al 1996, coincidint amb les diverses campanyes del 
0,7%.

gràfic 23. consell municipal de cooperació i grandària del municipi

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164)

 

Si analitzem la distribució dels ajuntaments que tenen un Consell Municipal de Cooperació per trams 
de població observem les següents dades: 

El 100% dels municipis cooperants de més de 100.000 habitants (10 ajuntaments) disposen d’un 
Consell Municipal de Cooperació. 

El 55% dels municipis cooperants amb poblacions d’entre 5.000 i 100.000 habitants (51 ajunta-
ments de un total de 93 en aquest tram) també disposen d’un Consell Municipal de Cooperació. 

Només hi ha 3 municipis cooperants amb poblacions inferiors als 5.000 habitants que s’hagin dotat 
d’aquest òrgan de participació. 
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En el gràfic següent presentem les dades relatives a la distribució dels ajuntaments cooperants que 
han assolit o no el 0,7% i la disposició o no d’un Consell Municipal de Cooperació Aquest gràfic és 
complementari a la informació expressada al Gràfic 17. Relació entre assoliment del 0,7% i l’existèn-
cia de Consell Municipal de Cooperació. 

gràfic 24. consell municipal de cooperació i assoliment del 0,7%

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164)

Observem la subdivisió en dues tipologies: municipis cooperants que disposen de Consell Municipal 
de Cooperació i municipis cooperants que no disposen d’aquest òrgan de participació. 

El 75% dels municipis cooperants que tenen un Consell Municipal de Cooperació han assolit el 
0,7% (48 ajuntaments de 64) mentre que només el 32% dels ajuntaments cooperants que no tenen 
Consell Municipal de Cooperació han assolit aquesta fita (16 municipis de 50).

A continuació, presentem les dades relatives a la relació existent entre la disposició d’un Consell 
Municipal de Cooperació i el nombre d’entitats existents al municipi. Només han estat considera-
des les entitats locals que treballen temes de cooperació al desenvolupament i solidaritat, tot i que 
cal tenir en compte que els consells de cooperació poden estar integrats també per altres entitats i 
associacions que no treballen únicament i exclusiva temes de cooperació al desenvolupament i so-
lidaritat.
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gràfic 25. consell municipal de cooperació i entitats al municipi

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164) i dades de BDFC

Per concloure l’epígraf relatiu a l’indicador d’acció institucional, a continuació presentem algunes 
dades extretes de l’anàlisi feta en els paràgrafs anteriors.

A Catalunya existeixen 64 municipis cooperants que disposen d’un Consell Municipal de Coopera-
ció. El 39% dels ajuntaments cooperants han creat aquest òrgan de participació ciutadana específic 
per a la cooperació al desenvolupament i solidaritat i la creació d’aquest òrgan s’origina en munici-
pis que cooperen de forma regular, és a dir, municipis que han dut a terme accions de cooperació al 
desenvolupament i/o emergència durant els tres anys que engloba l’estudi (2006-2007-2008). 

El 100% dels municipis cooperants amb poblacions superiors als 100.000 habitants disposen d’un 
Consell Municipal de Cooperació i el 75% dels municipis cooperants amb poblacions d’entre 25.000 
i 100.000 habitants també opten per aquesta opció. Només hi ha 3 municipis amb poblacions d’en-
tre 1.000 i 5.000 habitants on s’ha creat un Consell Municipal de Cooperació.

Dels 64 municipis on hi ha Consell de Cooperació, el 75% dels municipis cooperants ha assolit el 
0,7% i només el 19% no l’assoleix. Aquesta relació no implica que tots els ajuntaments que arribin 
al 0,7% tinguin un Consell Municipal de Cooperació, sinó que mostra que els municipis on s’ha cre-
at aquest òrgan de participació ciutadana tendeixen a coincidir amb els ajuntaments on hi ha un es-
forç econòmic i polític en temes de cooperació i solidaritat. 

D’aquests 64 municipis cooperants on hi ha Consell Municipal de Cooperació, en el 25% dels ca-
sos hi ha més de 20 entitats locals que treballen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i 
la solidaritat. Per tant, els consells municipals de cooperació apareixen en poblacions on hi ha en-
titats dedicades a la cooperació al desenvolupament, atès que són òrgans de participació on són 
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representades les entitats. Com més entitats locals dedicades a cooperació al municipi (fet que 
està relacionat amb la grandària del municipi), més possibilitats que acabi existint un consell de 
cooperació.

En aquest sentit, podem establir una relació directa entre l’existència d’un Consell Municipal de Co-
operació i les següents variables: la grandària del municipi, l’existència d’entitats locals dedicades 
a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i el compromís de l’ajuntament amb el 0,7% dels 
ingressos propis a la cooperació. Cal destacar que també podrien ser incloses altres variables que 
podrien determinar la creació o no d’un Consell Municipal de Cooperació, com ara la voluntat políti-
ca del consistori.

gràfic 26. nombre d’entitats que treballen temes de cooperació i solidaritat 
per municipi en ajuntaments cooperants

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

En el 49% dels municipis cooperants que han respost l’enquesta (80 de 164) no hi ha cap entitat 
local dedicada a cooperació o solidaritat. 

coordinadora local d’entitats

Sembla interessant analitzar el vincle entre l’existència d’entitats locals i la creació d’òrgans com les 
coordinadores locals d’entitats. 
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Un altre indicador sobre el context és la creació d’un òrgan per a la coordinació del teixit associatiu 
del municipi en temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat. En aquest 
sentit, a continuació presentem algunes dades sobre aquesta relació.

En el gràfic següent presentem les dades dels municipis cooperants a Catalunya que s’han dotat 
d’una coordinadora local d’entitats que es dediquen a la cooperació al desenvolupament i la soli-
daritat. En alguns casos hem identificat que existeix certa confusió entre Coordinadora d’Entitats i 
Consell Municipal de Cooperació. 

gràfic 27. municipis on s’ha creat una coordinadora local d’entitats 
que treballen temes de cooperació i solidaritat

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

El 75% dels municipis cooperants no han creat una coordinadora local d’entitats solidàries (123 de 
164 ajuntaments) mentre que només el 25% dels ajuntaments que fan cooperació i que han respost 
l’enquesta s’han dotat d’aquest mecanisme de gestió (41 municipis cooperants). 

taula 9. municipis on s’ha creat una coordinadora d’entitats locals

En el gràfic anterior consten 41 municipis que disposen de coordinadores o plataformes d’entitats 
de cooperació i solidaritat ja que les dades són sobre la resposta. En aquesta taula podem observar 
quins municipis han facilitat les dades sobre aquest indicador. En alguns casos, es confon la Coor-
dinadora Local d’entitats amb el Consell Municipal de Cooperació. 

ajuntament nom de la Coordinadora

Ajuntament d’Arbúcies Consell de solidaritat i Coordinadora de l’Oficina de Solidaritat

Ajuntament d’Arenys de Mar Consell de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament d’Artés El Consell de la Solidaritat

41 (25%)

123 (75%)

Sí existeix Coordinadora Local d’entitats

No existeix Coordinadora Local d’entitats
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ajuntament nom de la Coordinadora

Ajuntament de Badalona Consorci Badalona amb Àfrica / Mesa Comerç Just / Grup Treball 
Nicaragua / Mesa d’Educació en Valors

Ajuntament de Barberà del Vallès Fundació Barberà Solidària

Ajuntament de Barcelona
Les federacions d’ONG: FCONGD, FCONG-Pau i FCONG-DDHH,  
i el Consell de Cooperació i grups de treball

Ajuntament de Blanes Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social 

Ajuntament de Cambrils El mateix Consell Consultiu Cambrils Ciutat Solidària

Ajuntament de Cardedeu Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Cassà de la Selva Taula de Participació

Ajuntament de Castellar del Vallès Consell de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Castelldefels Consell Municipal de Pau i Solidaritat

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Grups de Treball o Comissions: Permanent, Normativa (subvencions) 
i d’Emergències

Ajuntament de Corbera de Llobregat Coordinadora

Ajuntament de Cornellà de Llobregat Punt de Solidaritat

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

Ajuntament d’Igualada Comissió Igualada Solidària

Ajuntament de Lleida Coordinadora d’ONGDs i Ams de Lleida

Ajuntament de Lloret de Mar Comissió de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Malgrat de Mar Es coordina en el marc del Consell Municipal 

Ajuntament del Masnou Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Mataró Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Ajuntament de Molins de Rei Molins de Rei Solidària

Ajuntament de Mollet del Vallès Comissió d’Entitats Solidàries

Ajuntament d’Olot Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Palafrugell Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament del Prat de Llobregat Comissió El Prat Solidari

Ajuntament de Rubí Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Sabadell Consell de Solidaritat i Cooperació i comissions de treball d’aquest

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Xarxa Solidària de Sant Cugat

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Consell Solidari de Sant Feliu de Llobregat

Ajuntament de Sant Just Desvern A través del Consell Municipal de Solidaritat per accions puntuals

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Associació d’entitats usuàries de la Casa de la Solidaritat i la Pau 

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui La Setmana de la Solidaritat funciona com a plataforma. 

Ajuntament de la Seu d’Urgell Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Ajuntament de Sitges Coordinadora de les Jornades Solidàries (també organitzen 
amb l’Ajuntament, la Festa del Comerç Just)
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ajuntament nom de la Coordinadora

Ajuntament de Tarragona Coordinadora d’ONGs per al desenvolupament, la defensa dels drets 
humans i la pau de Tarragona

Ajuntament de Terrassa Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

Ajuntament de Tona
Consell de Cooperació i Solidaritat de Tona, nascut amb la voluntat 
de coordinar les entitats. 

Ajuntament de Viladecans A través del programa ´Viladecans Solidària´

Ajuntament de Vilafranca del Penedès Vilafranca Solidària

Font: Fons Català. Dades sobre resposta i dades de BDFC

Existeixen 41 municipis que han creat una Coordinadora Local per a la gestió coordinada de les ac-
cions de les entitats locals que es dediquen a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat. 

gestió de projectes

Els següents indicadors ens permeten analitzar alguns aspectes de les politiques de cooperació 
al desenvolupament al consistoris, com també el rol que els governs locals assumeixen en aquest 
sentit i les modalitats assumides. La gestió dels projectes de cooperació descentralitzada esdevé 
fonamental per determinar quin és el paper que els municipis i ens locals assumeixen en el marc de 
les polítiques de cooperació al desenvolupament. 

mecanismes de recepció de projectes

Els ajuntaments reben els projectes als quals aportaran recursos per vies diferents. A continuació 
presentem les diferents tipologies que han estat contemplades en aquest estudi.

Convocatòria local específica

Els ajuntaments publiquen unes bases reguladores per a la presentació de projectes amb uns cri-
teris preestablerts; les entitats poden acollir-se a la convocatòria. Els ajuntaments seleccionen els 
projectes que han entrat a la convocatòria i que consideren que compleixen els criteris i les línies de 
cooperació proposades. Alguns ajuntaments que tenen convocatòria local específica han signat un 
conveni de gestió amb el Fons Català, a través del qual l’ajuntament du a terme la convocatòria lo-
cal de subvencions, i l’anàlisi dels projectes, la gestió posterior dels recursos i el seguiment es tras-
llada al Fons Català. 

Els ajuntaments que tenien conveni signat amb el Fons Català l’any 2008 són els següents: Ajunta-
ment de Badalona, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament 
d’Esparraguera, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Mataró, Ajunta-
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ment de Molins de Rei, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de 
Tortosa, Ajuntament de Vic i Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La gestió en el marc dels convenis consisteix per part del Fons Català en l’anàlisi prèvia dels pro-
jectes adreçats a l’ajuntament provinents de les ONG i de les ciutats agermanades, i el trasllat d’un 
dictamen al Consell Municipal de Cooperació (si existeix) i a la regidoria responsable de cooperació, 
d’acord amb els criteris establerts pel Fons Català en l’Assemblea General així com també els acor-
dats pel propi Ajuntament. Una vegada debatut el dictamen en el Consell Municipal de Cooperació 
(en el cas que n’hi hagi) i acordat a la regidoria corresponent, aquesta traslladarà al Fons Català la 
proposta definitiva. El Fons Català assumeix el seguiment i l’avaluació dels projectes realitzats (tant 
l’econòmic com el narratiu) comptant amb la participació de les ONG i de les contraparts locals be-
neficiàries i presentarà un informe anual a l’Ajuntament soci.

Convocatòria general del Fons Català 

Anualment, el Fons Català obre un període de presentació de projectes. Els projectes presentats 
són avaluats i aprovats per l’Assemblea General de socis del Fons Català segons les línies de coo-
peració establertes per la pròpia institució. Els ajuntaments seleccionen, d’entre els projectes apro-
vats per l’assemblea, aquells projectes als quals volen destinar les seves aportacions econòmiques. 

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 és aquest qui selecciona directament els progra-
mes als quals destinarà la partida econòmica, sense unes bases reguladores. 

Hi ha ajuntaments que, a banda de la convocatòria local específica o de seleccionar directament les 
entitats, també financen projectes aprovats per l’Assemblea General de socis del Fons Català. Per 
tant, es poden donar alhora diferents vies de recepció dels projectes.



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 · Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 83

gràfic 28. ajuntaments cooperants i mecanisme de recepció de projectes

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

El 36% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta (59 municipis de 164) financen 
projectes aprovats pel Fons Català en la seves convocatòries. 

El 14% dels municipis cooperants que han respost l’enquesta (22 ajuntaments de 164) disposen 
exclusivament d’una convocatòria local pròpia. 

El 18% dels ajuntaments cooperants que han participat en l’estudi (30 ajuntaments de 164) se-
leccionen directament els projectes i només el 2% dels ajuntaments cooperants que han respost 
l’enquesta (3 municipis de 164) afirmen seleccionar directament els projectes i disposar d’una con-
vocatòria local pròpia. 

Només l’1% dels ajuntaments cooperants (2 municipis de 164) recorren a altres mecanismes addi-
cionals a la seva convocatòria per seleccionar els projectes de cooperació al desenvolupament. 

mecanismes d’anàlisi tècnica

L’anàlisi tècnica és l’avaluació prèvia a l’aprovació d’un projecte de cooperació al desenvolupament 
que permet valorar-ne la viabilitat i la solidesa. En el moment de la recepció dels projectes, l’ajunta-
ment 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 ajuntaments, el Fons Català, un organisme extern o mitjançant al-
tres vies. En alguns casos, els ajuntaments no fan cap anàlisi tècnica dels projectes. 

48 (29%)
22 (13%)

2 (1%)
3 (2%)

30 (18%)
12 (7%)

12 (8%)

12 (8%)

23 (14%)

Convocatòria local pròpia

Convocatòria local pròpia i 
convocatòria del Fons Català

Convocatòria general  
del Fons Català

Convocatòria general del Fons 
Català i selecció directa

Convocatòria general del Fons 
Català  + convocatòria local 
+ selecció directa

Selecció directa

Selecció directa  
i convocàtoria local pròpia

Convocatòria local pròpia  
i altres mecanismes

Nc / Sense dades



84 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 · Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

gràfic 29. anàlisi tècnica dels projectes als quals l’ajuntament ha destinat recursos

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

* Altres: «Consell Municipal de Solidaritat» (Ajuntament de Calella), la «Comissió Castellcir amb tothom» (Ajuntament de 

Castellcir), la «Comissió de Solidaritat» (Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà), etc.

En el 43% dels ajuntaments cooperants que han contestat l’enquesta (70 municipis de 164), el Fons 
Català (no exclusivament, sinó que també en alguns casos ho fa l’ajuntament o el Consell Municipal 
de Cooperació) participa en els processos d’anàlisi tècnica dels projectes que finança l’ajuntament.

El 18% dels ajuntaments cooperants que participen en l’estudi (30 ajuntaments de 164) afirmen re-
alitzar l’anàlisi tècnica només des del consistori i només el 4% dels casos (7 municipis de 164) no 
realitza cap tipus d’anàlisi tècnica. 

El 31% dels ajuntaments que han respost l’enquesta (51 de 164) no responen aquesta pregunta. 

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 als quals es destinen els recursos han d’anar acompanyats d’un se-
guiment tant econòmic com del propi desenvolupament i de l’acompliment d’objectius. És per aquest 
motiu que, un cop s’ha finançat un projecte, la tasca d’acompanyament i seguiment continua. 

El gràfic següent mostra les dades de què disposem sobre els mecanismes de seguiment de projec-
tes establerts pels municipis cooperants que han respost l’enquesta i que han participat en aquest 
estudi.
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gràfic 30. seguiment dels projectes als quals l’ajuntament ha aportat recursos

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

* Altres: Entitats (6), Centre/Fundació adscrita a la Universitat (1), Consell Municipal de Cooperació (3) i Comissió ava-

luadora (1).

En el 40% dels casos dels ajuntaments cooperants (66 de 164) que han respost l’enquesta, en les 
funcions de seguiment dels projectes hi participa el Fons Català (no exclusivament sinó que en al-
guns casos també ho fa l’ajuntament i/o el Consell de Cooperació). Només en el 15% dels casos 
ho fa exclusivament l’ajuntament (24 municipis de 164) i és destacable que el 9% dels ajuntaments 
cooperants no fa cap tipus de seguiment (15 municipis de 164) dels projectes que finança.
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2.4 agermanaments – cooperacIó 

agermanaments – cooperació de catalunya

Existeixen molts instruments de cooperació descentralitzada i podríem destacar els agermanaments 
com un dels més tradicionals i antics. Els agermanaments - cooperació, els quals suposen un salt 
qualitatiu en relació als agermanaments basats només en un component cultural, si disposen de 
certa continuïtat permeten la construcció de marcs de col·laboració i constitueixen un vincle impor-
tant entre les entitats que tenen la voluntat i el compromís d’apropar-se per compartir valors, conei-
xements i recursos. Cal, però, que aquests agermanaments - cooperació siguin fonamentats en un 
intercanvi horitzontal en el qual hi hagi una relació entre les institucions de cada localitat i la partici-
pació de diferents sectors de la societat civil. 

gràfic 31. ajuntaments cooperants i relacions via agermanament - cooperació 

Font: Fons Català. Dades sobre resposta (164 ajuntaments)

Segons les dades de què disposem de l’enquesta i que han estat complementades amb la infor-
mació de la Base de Dades de Cooperació Local de Catalunya del Fons Català (BDFC) a Catalunya 
existeixen 117 agermanaments - cooperació. 

Segons les dades que tenim de les respostes de les enquestes, observem que el 29% dels ajunta-
ments cooperants estan agermanats amb alguna/es població/ns del Sud i/o zona de conflicte (47 
ajuntaments de 164) mentre que és elevat el nombre d’ajuntaments cooperants que no estan ager-
manats amb cap població del Sud i/o zona de conflicte, és a dir, el 71% dels ajuntaments que fan 
cooperació i que han respost l’enquesta (117 ajuntaments de 164) .

47 (29%)

117 (71%)

Ajuntaments agermanats

Ajuntaments no agermanats
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taula 10. relació dels 117 agermanaments - cooperació per país, població i any d’inici

Observem en el Gràfic 31. Ajuntaments cooperants i relacions via agermanament - cooperació un 
total de 47 municipis amb alguns/s agermanaments - cooperació (94 agermanaments) ja que les 
dades són sobre la resposta a l’enquesta (164 ajuntaments que fan cooperació). 

Tanmateix considerant que podem extreure informació més ampliada de la Base de Dades de la Co-
operació Local del Fons Català (BDFC), adjuntem a continuació tots els agermanaments - coopera-
ció sobre els quals tenim les dades tant de la resposta de l’enquesta de l’estudi com dades de què 
disposa el Fons Català (117 agermanaments de 69 ajuntaments catalans).

país 
agermanat ajuntament municipi agermanat Estat actual any 

d’inici

ARGENTINA Ajuntament de Reus Bahía Blanca - 1994

BOLÍVIA Ajuntament de Vilanova del Camí Anzaldo - 1995

BÒSNIA I 
HERCEGOVINA

Ajuntament de l’Hospitalet Tuzla - 1991

Ajuntament d’Igualada Travnik Estancament 1996

Ajuntament de Reus Madzici - 1995

BRASIL
Ajuntament de Badalona Santo André - Sao Paulo Estancament 2002

Ajuntament de Barcelona Sao Paulo - 1985

Ajuntament de Barcelona Rio de Janeiro - 1969

CAMERUN Ajuntament d’Esparreguera Bot Makak - 2007

COLÒMBIA Ajuntament de Lleida Lérida Continuïtat 1995

CUBA

Ajuntament de Badalona San Miguel del Padron Estancament 1992

Ajuntament de Badalona Holguín Continuïtat 2001

Ajuntament de Barberà del Vallès Plaza de la Revolución Continuïtat 1996

Ajuntament de Barcelona L’Havana - 1993

Ajuntament de Cambrils Marianao Continuïtat 2005

Ajuntament de Castelldefels La Habana Vieja Continuïtat 1993

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat

Mariel Continuïtat 2001

Ajuntament de Girona Nueva Gerona Continuïtat 2000

Ajuntament de l’Hospitalet Centro Habana - 2002
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país 
agermanat ajuntament municipi agermanat Estat actual any 

d’inici

CUBA
(cont.)

Ajuntament d’Olèrdola Sibanicu - -

Ajuntament del Prat de Llobregat Gibara Continuïtat 1997

Ajuntament de Reus Boyeros - 2000

Ajuntament de Rubí Boyeros Estancament 1997

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat

Marianao Continuïtat 1993

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires

Centro Habana - 1998

Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès

Antilla - 1998

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts

Banes - 1994

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

Habana del Este Continuïtat 1998

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda

Urbano Noris - -

Ajuntament de Viladecavalls Centro Habana - -

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Matanzas Continuïtat 1999

EL SALVADOR

Ajuntament de Banyoles Segundo Montes - 1999

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat

Acudesbal Bajo Lempa Inici -

Ajuntament de Fornells de la Selva Torola - -

Ajuntament d’Igualada Nueva Esperanza Continuïtat 1993

Ajuntament de Montcada i Reixac Nahulingo Continuïtat 2001

Ajuntament de Palafrugell Tecoluca Continuïtat 2008

Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols

Nueva Trinidad - 1998

Ajuntament de Terrassa Tecoluca Continuïtat 2004

EQUADOR Ajuntament d’Avià Charcay Continuïtat 2002

ETIÒPIA
Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès

Wukro Inici 2010

GUATEMALA
Ajuntament de Sarrià de Ter Aguacatan - 2001

Ajuntament de Valls Chahal Estancament 2001
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país 
agermanat ajuntament municipi agermanat Estat actual any 

d’inici

HAITÍ Ajuntament de Cambrils Miragoane Revisió 2003

IRAN Ajuntament de Barcelona Esfahan - 2000

MARROC
Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès

Ait Ourir Inici 2009

Ajuntament de Terrassa Tetuan Continuïtat 2002

MAURITÀNIA Ajuntament de Martorell Dieuk Inici 2009

MÈXIC
Ajuntament de Barcelona Monterrey - 1972

Ajuntament de la Garriga Municipio Autónoma El Trabajo Estancament 2008

NICARAGUA

Ajuntament de l’Ametlla del Vallès Santo Tomás del Norte Continuïtat 2005

Ajuntament d’Arbúcies Palacagüina Continuïtat 1986

Ajuntament de Badalona San Carlos de Río San Juan Revisió 1988

Ajuntament de Banyoles Condega - 1995

Ajuntament de Castelló 
d’Empúries

Telica - 1998

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat

Jinotega Estancament 1986

Ajuntament de Girona Bluefields Revisió 1987

Ajuntament de l’Hospitalet Managua - 1985

Ajuntament de Malgrat de Mar Cárdenas Continuïtat 1999

Ajuntament de Martorelles San Pedro del Norte - 2005

Ajuntament del Masnou San Ramón Continuïtat 2005

Ajuntament de Molins de Rei Chinandega Revisió 1985

Ajuntament de Mollet del Vallès San Juan de Cinco Pinos Continuïtat 1989

Ajuntament de Montcada i Reixac La Paz Centro - 1986

Ajuntament de Montornès del 
Vallès

Villanueva Continuïtat 2002

Ajuntament de Parets del Vallès San Francisco del Norte Continuïtat 2000

Ajuntament de Porqueres Segundo Montes Continuïtat 1995

Ajuntament del Prat de Llobregat Kukra Hill Revisió 1989

Ajuntament de Quart Kukra Hill - 2000

Ajuntament de Rubí Ocotal Estancament 1985

Ajuntament de Sabadell Matagalpa Continuïtat 1989
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país 
agermanat ajuntament municipi agermanat Estat actual any 

d’inici

NICARAGUA
(cont.)

Ajuntament de Salt Quilalí Continuïtat 1990

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat

San Miguelito Continuïtat 1994

Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat

Estelí Revisió 1984

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles

Somotillo - 1999

Ajuntament de Sant Just Desvern Camoapa Continuïtat 1991

Ajuntament de Sant Pere de Ribes Puerto Cabezas Estancament 1985

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

Jalapa Estancament 1986

Ajuntament de Santa Maria de 
Corcó

San Juan de Limay - 1996

Ajuntament de la Seu d’Urgell Santa Rosa del Peñón Continuïtat 2006

Ajuntament de Terrassa Granada Estancament 1989

Ajuntament de Tordera Santa Rosa - -

Ajuntament de Torroella de 
Montgrí

San Juan del Sur - 1988

Ajuntament de Vic Somoto Revisió 1999

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

Puerto Cabezas - Bilwi Continuïtat 1990

PALESTINA Ajuntament de Barcelona Gaza - 1998

PARAGUAI Ajuntament de Badalona Fernando de la Mora Estancament 1992

PERÚ
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

Villa El Salvador Continuïtat 1985

SÀHARA 
OCCIDENTAL

Ajuntament d’Arbúcies Hagunia Continuïtat 1994

Ajuntament d’Avià Tifariti Estancament 1995

Ajuntament de Badalona Agüeinit Estancament 1994

Ajuntament de Badia del Vallès Boudjour - 1996

Ajuntament de Calafell Daira de Midjeck - -

Ajuntament de Gavà Gleibat el Fula - 1997

Ajuntament de Girona Farsia Continuïtat 1997

Ajuntament d’Igualada Mahbes Continuïtat 1997

Ajuntament de la Llagosta Daora Sense dades 2000
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país 
agermanat ajuntament municipi agermanat Estat actual any 

d’inici

SÀHARA 
OCCIDENTAL

(cont.)

Ajuntament del Masnou Amgala Continuïtat 2004

Ajuntament de Molins de Rei Emhereiz Revisió 2006

Ajuntament de Montornès del 
Vallès

Amgala Continuïtat 1996

Ajuntament de Palafrugell Daira de Bucraa Continuïtat 2003

Ajuntament de Reus Amgala - 2000

Ajuntament de Rubí Guelta - Wilaya El Aiu . 
Campaments refugiats RASD

Estancament 1994

Ajuntament de Sabadell Argub Continuïtat 1989

Ajuntament de Sant Celoni Mahbes - 1997

Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès

Daira d’Aarjub Revisió 2000

Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat

Daora Continuïtat 1987

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

Edchera Continuïtat 1988

SENEGAL
Ajuntament d’Arbúcies Kàndia Estancament 2002

Ajuntament de Manresa Bambylor Revisió 1997

SÍRIA Ajuntament de Tortosa Tartous Continuïtat 2006

TUNÍSIA Ajuntament de Barcelona Tunis - 1963

URUGUAI
Ajuntament de Badalona Montevideo Estancament 2004

Ajuntament de Barcelona Montevideo - 1985

XILE

Ajuntament de Badalona Peñalolén Continuïtat 2007

Ajuntament de Barcelona Valparaíso - 2001

Ajuntament de Rubí Pudahuel - Santiago Poniente Estancament 1999

Font: Fons Català. Dades sobre resposta i dades de BDFC
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Gràfic 32 . agermanaments – cooperació amb el sud i/o zones de conflicte per país 

Font: Fons Català. Dades sobre resposta i dades de BDFC

El 30% dels agermanaments - cooperació són amb Nicaragua, el 18% són amb Cuba i el 17% amb 
el Sàhara Occidental i seguint en aquest rànquing se situa El Salvador amb el 7% dels casos. 

En el següent gràfic, podem observar l’evolució d’aquest tipus d’instrument de cooperació descen-
tralitzada. 
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gràfic 33. evolució dels agermanaments - cooperació per any d’inici de l’agermanament

Font: Fons Català. Dades sobre la resposta + BDFC

gràfic 34. agermanaments - cooperació per any d’inici de l’agermanament

Font: Fons Català. Dades sobre la resposta + BDFC

En el gràfic anterior observem com els punts àlgids en la creació d’agermanaments - cooperació per 
part dels municipis catalans se situen els anys 1985, 1997 i l’any 2000. 

En aquest sentit, el cicles de creixement i d’impuls d’aquests instruments de cooperació descentra-
litzada poden ser procíclics i possiblement estan vinculats a les conjuntures i al context polític, social 
i econòmic de les ciutats agermanades. 
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L’agermanament - cooperació és un dels instruments propis de la cooperació local presentat com 
una alternativa que permet als governs locals impulsar processos participatius i fomentar les relaci-
ons horitzontals entre els diferents actors locals que participen en les accions de cooperació al de-
senvolupament. 

gràfic 35. agermanaments - cooperació per any d’inici i país

Font: Fons Català. Dades sobre la resposta + BDFC

* Hi ha 7 agermanaments dels quals no tenim data d’inici i 3 agermanaments dels quals la data d’inici és anterior a 1984.
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Actualment hi ha 69 municipis a Catalunya que tenen entre 1 i 4 agermanaments - cooperació amb 
municipis del Sud, sumant-hi un total de 117 agermanaments (segons dades de la BDFC del Fons 
Català). Concretament, són 41 ajuntaments catalans que s’han agermanat amb una ciutat del Sud, 
13 ajuntaments en tenen 2, 6 municipis que n’han fet 3, i 5 ajuntaments n’han fet més de 4. 

Dels 117 agermanaments - cooperació, tenim informació sobre la continuïtat en les relacions entre 
homòlegs de 43 agermanaments. No obstant, caldria un estudi més en profunditat per definir les 
relacions que s’estableixen entre municipis ja que els agermanaments tenen formes i objectius dife-
rents 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 per-
filant i creant a partir de les relacions de cooperació entre les dues poblacions. Alguns agermana-
ments es troben inactius, en estancament o en fase de revisió d’objectius.

S’observa que una bona part dels agermanaments – cooperació es concentren principalment a 3 
països: Nicaragua (35), Cuba (21) i el Sàhara Occidental (20). La concentració dels agermanaments 
en aquests països és fruit del context polític del municipi germà en les diferents èpoques en què 
s’han produït, la qual cosa ens permet apuntar que hi ha hagut moments històrics que han marcat 
l’inici de les relacions entre els pobles i han generat una tendència concreta d’agermanaments en 
certes àrees geogràfiques. 

De l’anàlisi de les dades partim que la relació entre el 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 anys noranta amb poblacions de Cuba i del Sàhara Oc-
cidental) pot indicar que l’agermanament ha suposat un pronunciament polític de suport als proces-
sos viscuts en aquests països. 

La tendència dels agermanaments amb municipis de diferents països en els últims anys pot asse-
nyalar 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, etc. Fet, aquest últim, que també podríem vincular amb els processos de code-
senvolupament endegats als municipis. Una modalitat de la cooperació l’anàlisi de la qual presen-
tem a continuació en el següent epígraf. 
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2.5 mIgracIons – cooperacIó descentralItzada: 
  el codesenvolupament local

Ates l’interès que els municipis catalans han mostrat envers a la relació que existeix entre les mi-
gracions, el desenvolupament i la cooperació descentralitzada, hem volgut incloure en aquest estu-
di una pregunta relativa al codesenvolupament des de l’àmbit local amb l’objectiu de conèixer amb 
més profunditat el mapa d’actors protagonistes del fenomen del codesenvolupament. Un fenomen 
que és extremadament plàstic i que al llarg dels anys ha anat adquirint significats molt diversos. 
Hem volgut conèixer amb més profunditat la incidència del codesenvolupament local a Catalunya.

La relació entre les migracions i el desenvolupament no és troba exempta de grans qüestions i dub-
tes. El concepte de codesenvolupament ha estat i és encara avui un concepte extremadament com-
plex i admet una gran amplitud de definicions. El Fons Català és i ha estat pioner en el disseny, la 
implementació i l’execució de molts projectes de codesenvolupament els darrers 10 anys. 

Ara bé, seguint la línia i el procés de reflexió intern del Fons Català que s’ha vist reflectit en el Pla 
Estratègic (2008-2012), el codesenvolupament com a fenomen ha estat també qüestionat i rede-
finit en el marc de la comissió interna de la institució i del grup de treball sobre migracions i code-
senvolupament que el Fons Català coordina a Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). 

Cal destacar que des del Govern de Catalunya el codesenvolupament s’estableix com una de les 
prioritats i així ha quedat reflectit en l’elaboració de l’estratègia de codesenvolupament del Govern 
de la Generalitat publicada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). 

En el següent gràfic veiem els percentatges de municipis cooperants que han participat en l’estudi i 
que han finançat projectes de codesenvolupament. 

gràfic 36. ajuntaments cooperants i finançament de projectes de codesenvolupament

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta (164)

Sí han finançat projectes 

No han finançat projectes

Nc / sense dades

25 (15%) 32 (20%)

107 (65%)
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El 20% dels ajuntaments cooperants que han participat en l’estudi (32 municipis de 164) afirma ha-
ver finançat algun projecte de codesenvolupament. 

El 65% dels ajuntaments cooperants que han respost l’enquesta (107 ajuntaments de 164) no han 
destinat recursos econòmics per finançar projectes de codesenvolupament. 

Aquest estudi va incorporar una pregunta a l’enquesta relativa a l’existència de associacions d’immi-
grants al municipi. Ateses les incoherències en les respostes obtingudes pregunta hem considerat 
poc pertinent l’anàlisi de la relació o el vincle existent entre les associacions d’immigrants al munici-
pi i la implementació de projectes de codesenvolupament local per part dels consistoris catalans. 
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2.6 dades econòmIQues dels ajuntaments cooperants

Amb les xifres consolidades aportades pels ajuntaments que han participat en l’elaboració de l’es-
tudi presentarem els següents quadres que mostren les dades dels recursos destinats a cooperació 
(2006-2008) de tres maneres diferents:

•	 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 al desenvolupament és la 
quantitat que s’ha destinat aquell any a la partida específica de cooperació. El volum ve determi-
nat 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’habitants. 

En aquest sentit, el càlcul de recursos destinats a cooperació al desenvolupament per habitant (divi-
sió dels recursos destinats a cooperació entre els habitants del municipi) i el percentatge de recur-
sos propis destinat a la cooperació (divisió dels recursos destinats a cooperació al desenvolupament 
entre els ingressos propis municipals) permeten mesurar comparativament l’esforç realitzat quant a 
cooperació dels diferents ajuntaments catalans, ja que aquests dos criteris són independents de la 
grandària del municipi.

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. Per tant, no podem assegurar, per manca de 
dades, que aquesta sigui la quantitat total que aquests ajuntaments han destinat a cooperació. Es 
presentaran les dades que fan referència als anys 2006, 2007 i 2008. 

A la Taula 11. Volum de recursos, Taula 13. Euros / habitant i Taula 14. Percentatge sobre recursos pro-
pis, 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.
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anàlisi del volum de recursos destinats a cooperació i solidaritat

A la taula següent podem observar el volum total de recursos destinats pels ajuntaments coope-
rants desglossat per anys i en ordre alfabètic. 

taula 11 . Volum de recursos destinats pels ajuntaments cooperants 
a cooperació i solidaritat (2006, 2007 i 2008)

Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants(+)

Abrera  9.750,00  6.900,00  4.100,00 11.278

Aiguafreda  2.375,42  2.375,00  7.800,00 2.428

Aiguamúrcia  150,00  150,00  150,00 886

Alcanar  1.750,00  -  750,00 10.510

Alcover * 15.063,00 * 10.809,46 * 5.000,00 4.962

Alella  37.000,00  34.980,00  750,00 9.260

Alfarràs  450,00  750,00  450,00 3.264

Alguaire  -   -  50,00 3.129

Alió  150,00  -  - 379

Alpens  606,00  691,43  691,39 311

L’Ametlla del Vallès * 35.244,25 * 35.328,66 * 23.870,32 7.796

Anglès  1.943,11  750,00  750,00 5.446

L’Arboç  450,00  450,00  450,00 5.377

Arbúcies * 41.239,27 * 47.792,56 * 47.050,00 6.526

Arenys de Mar * 16.650,00 * 16.379,00 * 15.250,00 14.449

Arenys de Munt * 28.867,00 * 25.200,00 * 31.481,98 8.023

Argentona  23.500,00  19.100,00  4.400,00 11.544

Artés * 7.990,00 * 9.144,00 * 10.000,00 5.305

Ascó  -  150,00  - 1.601

Avià * 649,60 * 800,00 * 1.190,00 2.144

Avinyonet del Penedès  -  375,00  - 1.660

Badalona * 467.223,44 * 572.712,64 * 541.605,11 215.329

Badia del Vallès  5.400,00  8.400,00  7.400,00 13.829

Balaguer  1.200,00  -  - 16.341

Balsareny * - * 3.000,00 * 3.000,00 3.505

Banyeres del Penedès  150,00  450,00  450,00 1.845

Banyoles  1.100,00  1.100,00  1.100,00 17.917

Barberà del Vallès * 206.707,79 * 182.395,89 * 230.960,42 30.271

(+) Dades oficials del Padró d’Habitants de l’any 2008 publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
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Barcelona * 6.000.000,00 * 7.000.000,00 * 7.967.104,77 1.615.908

Begues * 54.306,86 * 65.048,43 * 48.230,50 6.078

Begur  10.450,00  11.450,00  14.000,00 4.304

Bellpuig  1.837,00  -  1.000,00 4.789

Berga  1.100,00  1.100,00  1.100,00 17.072

Besalú  150,00  150,00  150,00 2.290

Bescanó  450,00  450,00  450,00 4.242

Bigues i Riells  1.200,00  -  - 8.191

La Bisbal d’Empordà * 22.550,00 * 19.500,00 * 17.500,00 10.173

Blanes * 144.366,32 * 148.521,76 * 153.879,33 39.107

Boadella i les Escaules * 930,00 * 930,00 * 1.700,00 233

Les Borges Blanques  750,00  750,00  - 5.942

Borredà * 3.000,00 * 2.500,00 * 2.000,00 609

El Bruc  5.060,00  6.040,61  4.040,61 1.841

El Brull  1.050,00  150,00  150,00 246

Cabanes  150,00  650,00  150,00 903

Les Cabanyes  3.461,21  5.073,86  6.330,00 890

Cabra del Camp  150,00  150,00  150,00 1.078

Cabrera de Mar * 26.600,00 * 25.200,00 * 29.400,00 4.321

Cabrils  1.427,45  1.000,00  1.000,00 9.834

Cadaqués  150,00  2.150,00  450,00 2.873

Calafell * 24.000,00 * 13.625,00 * 8.240,00 22.939

Calders * 1.985,00 * 2.900,00 * - 914

Caldes d’Estrac  900,00  1.000,00  450,00 2.735

Caldes de Malavella  -  2.000,00  750,00 6.459

Caldes de Montbui * 54.244,99 * 55.331,52 * 73.266,07 16.518

Calella * 70.710,00 * 77.390,00 * 79.700,00 18.615

Calldetenes * 6.000,00 * 6.000,00 * 6.000,00 2.329

Cambrils  134.500,00  139.000,00  120.704,20 30.956

Campdevànol * 4.700,00 * 5.171,00 * 450,00 3.501

Camprodon * 150,00 * 18.350,00 * 300,00 2.578

Canet de Mar  1.200,00  1.100,00  1.100,00 13.381

Canovelles * 23.900,00 * 23.900,00 * 23.700,00 15.816

Canyelles  3.450,00  450,00  450,00 4.005

Cardedeu * 4.110,00 * 60.000,00 * 67.350,00 16.102

Cassà de la Selva * 15.000,00 * 9.500,00 * 11.758,00 9.256

Castellar del Vallès * 75.000,00 * 77.700,00 * 103.011,91 22.626
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Castellbisbal * 108.680,70 * 124.024,00 * 136.276,94 11.795

Castellcir * 4.000,00 * 4.700,00 * 4.400,00 631

Castelldefels * 202.000,00 * 206.974,72 * 224.451,84 60.572

Castellfollit de la Roca  125,00  150,00  150,00 1.014

Castelló d’Empúries  1.194,29  1.285,28  1.482,95 11.653

Castell-Platja d’Aro  750,00  750,00  750,00 10.150

Castellterçol  2.500,00  2.374,30  150,00 2.325

Castellví de la Marca  150,00  250,00  150,00 1.628

La Cellera de Ter * 1.000,00 * 1.650,00 * 2.000,00 2.162

Celrà  2.850,00  5.080,00  6.609,00 4.329

Centelles  9.400,49  750,00  12.750,00 7.133

Cercs  -   - 150,00 1.324

Cerdanyola del Vallès * 150.713,73 * 224.380,57 * 258.901,47 58.493

Cervera  750,00  750,00  750,00 9.247

Corbera de Llobregat  1.100,00  7.100,00 * 3.675,00 13.435

Cornellà de Llobregat * 180.643,00 * 196.699,00 * 202.288,00 85.180

Cornellà del Terri  2.000,00  1.650,00  2.000,00 2.189

Creixell  150,00  450,00  450,00 3.154

Cubelles  -   -  1.100,00 13.243

Cunit * 3.325,00 * 2.600,00 * 4.350,00 11.730

Deltebre * 3.000,00 * 3.000,00 * 2.422,94 11.445

Dosrius  450,00  450,00  450,00 4.869

L’Escala  17.750,00  500,00  750,00 9.829

Esparreguera  92.139,90  13.817,90  111.838,10 21.451

Esplugues de Llobregat * 136.274,00 * 147.650,00 * 166.572,00 46.586

Esterri de Cardós  350,00  400,32  497,00 72

La Fatarella * 6.918,48 * 7.163,78 * 750,00 1.139

La Figuera  100,00  -  - 156

Figueres  4.900,00  13.340,80  15.700,00 42.809

Flaçà  150,00  150,00  150,00 1.050

Flix  450,00  450,00  450,00 4.054

Fogars de la Selva  -  -  150,00 1.480

Fontcoberta * 2.250,00 * 2.250,00 * 1.250,00 1.200

Foradada  -  100,00  - 189

Fornells de la Selva  12.000,00  12.150,00  12.150,00 2.110

Fortià  -  150,00  150,00 628

Les Franqueses del Vallès  2.200,00  1.100,00  1.100,00 16.978
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La Garriga * 53.727,00 * 58.711,00 * 78.175,56 14.585

Gavà  18.800,00  16.100,00  7.600,00 45.190

Gelida * 14.410,00 * 14.500,00 * 16.167,72 6.601

Girona * 359.649,81 * 474.984,35 * 313.887,69 94.484

Gironella * 450,00 * 450,00 * 450,00 5.016

La Granada  150,00  150,00  1.660,00 1.949

Granollers * 291.874,45 * 308.823,04 * 320.768,60 60.122

Guardiola de Berguedà  150,00  150,00  150,00 982

L’Hospitalet  583.146,01  583.146,01 * 583.146,01 253.782

Els Hostalets de Pierola  3.150,00  150,00  150,00 2.426

Hostalric  -  -  450,00 3.882

Igualada * 120.665,41 * 123.783,00 * 127.730,00 38.164

La Jonquera  3.950,00  5.450,00  5.000,00 3.107

Les  350,00  150,00  150,00 968

La Llagosta  1.500,00  1.100,00  1.100,00 13.645

Llagostera  750,00  19.000,00  1.350,00 7.614

Llançà  200,00  -  - 5.082

Llavorsí  5.550,00  5.184,00  3.140,00 365

Lleida * 793.983,50 * 815.460,49 * 754.978,85 131.731

Lliçà d’Amunt  17.000,00  18.850,00  22.600,00 13.809

Lliçà de Vall * 42.700,00 * 45.800,00 * 39.223,10 6.182

Lloret de Mar * 117.243,12 * 166.784,26 * 205.512,59 37.734

Les Llosses  900,00  900,00  900,00 234

Lluçà  150,00  150,00  150,00 255

Maçanet de la Selva  450,00  750,00  750,00 6.611

Malgrat de Mar * 75.235,66 * 80.511,00 * 83.172,36 18.261

Manlleu * 33.678,19 * 35.490,20 * 34.729,80 20.505

Manresa * 216.256,00 * 248.032,00 * 396.786,09 75.053

Martorell * 87.310,00 * 90.100,00 * 88.462,23 26.169

Les Masies de Voltregà  900,00  900,00  450,00 3.189

El Masnou * 102.392,23 * 115.496,75 * 119.197,00 22.066

La Masó  300,00  -  - 291

Masquefa  3.750,00  3.750,00  13.350,00 8.029

Massanes  350,00  150,00  350,00 709

Matadepera  29.303,24  38.466,00  750,00 8.460

Mataró * 505.735,88 * 556.000,00 * 584.066,32 119.780

Mediona  150,00  150,00  150,00 2.307



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 · Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 103

Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants(+)

Moià  450,00  750,00  750,00 5.661

El Molar  150,00  150,00  150,00 293

Molins de Rei * 107.077,91 * 138.994,29 * 118.973,36 23.828

Mollet del Vallès * 234.601,11 * 238.994,69 * 189.624,71 51.912

Montblanc  750,00  750,00  750,00 7.069

Montbrió del Camp  150,00  150,00  150,00 2.061

Montcada i Reixac * 131.147,89 * 148.347,36 * 120.576,04 32.750

Montellà i Martinet  325,00  325,00  325,00 629

Montferrer i Castellbò  600,00  -  - 1.070

Montgat * 15.000,00 * 15.000,00  22.000,00 10.059

Montmeló  750,00  750,00  2.010,00 8.870

Montornès del Vallès * 54.946,00 * 48.643,38 * 153.134,92 15.058

Mont-ras  750,00  750,00  750,00 1.938

Naut Aran  -  300,00  - 1.731

Navarcles  750,00  2.250,00  750,00 5.818

La Nou de Berguedà  600,00  60,00  - 156

Olesa de Montserrat  6.000,00  6.000,00  - 22.914

Oliana  150,00  150,00  150,00 1.949

Oliola  -  - * 300,00 262

Olivella  150,00  -  - 3.123

Olot * 103.854,98 * 111.696,26 * 119.002,87 32.903

Orís  1.300,00  150,00  150,00 284

Òrrius  -  250,00  - 635

Palafrugell * 125.000,00 * 130.000,00 * 136.931,15 22.109

Palamós  1.100,00  -  1.100,00 17.766

Palau-solità i Plegamans * 70.917,57 * 44.659,87 * 29.736,79 13.916

Pallejà * 9.550,00 * 18.800,00 * 18.095,44 11.011

La Palma d’Ebre * - * - * 100,00 416

La Palma de Cervelló * 1.000,00 * 1.000,00 * 1.000,00 3.027

Pals  750,00  1.750,00  1.050,00 2.698

El Papiol  450,00  2.050,00  450,00 3.828

Parets del Vallès * 77.724,00 * 89.356,00 * 95.492,74 17.224

Pau * 200,00 * 250,00 * 250,00 586

Peralada  2.525,00  1.950,00  150,00 1.762

Piera  300,00  -  - 14.025

El Pinell de Brai  30,00  150,00  - 1.132

El Pla de Santa Maria  150,00  150,00  150,00 2.213
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El Pla del Penedès  -  759,00  - 1.004

Les Planes d’Hostoles  150,00  150,00  150,00 1.795

Pineda de Mar * 33.315,00 * 36.135,64 * 23.220,00 25.931

La Pobla de Mafumet  200,00  -  - 2.108

La Pobla de Segur * 2.270,00 * 2.670,00 * 3.440,00 3.151

Polinyà * 47.748,33 * 54.989,58 * 54.546,73 7.403

Porqueres  3.534,61  16.810,00 * 17.360,00 4.332

Portbou  150,00  150,00  150,00 1.306

El Prat de Llobregat * 157.000,00 * 187.779,00 * 202.498,92 62.899

Prats de Lluçanès  1.710,00  700,00  450,00 2.719

Premià de Dalt  15.950,00  1.750,00  750,00 9.867

Premià de Mar * 24.900,00 * 25.500,00 * 29.750,00 27.545

Les Preses  2.150,00  1.150,00  1.150,00 1.708

Quart  3.150,00  1.650,00  2.650,00 2.762

Querol * 199,88 * 200,04 * 525,04 549

Rajadell  -  3.000,00  - 492

Reus * 255.884,00 * 263.810,99 * 283.160,11 107.770

Ribes de Freser  150,00  -  150,00 2.006

Riells i Viabrea  450,00  450,00  450,00 3.659

Ripollet  1.100,00  1.100,00  1.100,00 36.255

Riudarenes  600,00  150,00  150,00 2.002

Riudecanyes  150,00  150,00  150,00 1.041

Riudellots de la Selva * 1.543,72 * 2.000,00 * 685,44 1.940

La Roca del Vallès  34.867,30  26.204,39  39.750,00 10.032

Roda de Ter  7.050,00  6.200,00  6.750,00 5.863

Roquetes  17.750,00  21.145,93  16.840,00 7.987

Roses * 6.000,00 * 8.000,00 * 18.000,00 19.463

Rubí * 210.550,00 * 277.528,01 * 172.694,60 71.927

Sabadell * 784.365,57 * 733.266,14 * 717.702,76 203.969

Sallent  600,00  750,00  16.750,00 7.061

Salou * 49.737,72 * 49.176,00 * 18.100,00 25.754

Salt * 50.124,25 * 45.415,76 * 44.934,00 28.763

Sant Adrià de Besòs * 315.636,00 * 165.970,00 * 206.619,00 33.223

Sant Agustí de Lluçanès  302,30  127,22  161,05 105

Sant Andreu de la Barca  7.100,00  7.100,00  7.100,00 26.279

Sant Andreu de Llavaneres  -  750,00  750,00 10.009

Sant Andreu Salou  300,00  -  150,00 152
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Sant Boi de Llobregat * 401.547,97 * 422.839,00 * 453.008,00 81.335

Sant Cebrià de Vallalta  7.863,00  6.450,00  450,00 3.208

Sant Celoni  2.100,00  26.100,00 * 3.100,00 15.586

Sant Cugat del Vallès * 520.576,01 * 621.762,97 * 706.463,04 76.274

Sant Cugat Sesgarrigues  150,00  600,00  300,00 923

Sant Esteve de Palautordera  3.670,00  7.450,00  6.150,00 2.364

Sant Feliu de Codines * 3.000,00 * 3.000,00 * 3.000,00 5.620

Sant Feliu de Guíxols  12.275,00  1.100,00  12.000,00 21.726

Sant Feliu de Llobregat * 228.310,00 * 228.710,00 * 208.611,85 42.628

Sant Feliu de Pallerols  -  150,00  150,00 1.289

Sant Fost de Campsentelles  750,00  750,00  750,00 7.939

Sant Gregori * 2.545,00 * 4.850,00 * 5.937,96 3.068

Sant Hipòlit de Voltregà  -  -  350,00 3.431

Sant Iscle de Vallalta  150,00  500,00 * 1.300,00 1.235

Sant Joan de Vilatorrada  -  -  1.650,00 10.661

Sant Joan les Fonts  3.190,00  3.314,00  3.394,00 2.751

Sant Julià de Cerdanyola  150,00  700,00  150,00 257

Sant Julià del Llor i Bonmatí  -  100,00  - 1.225

Sant Julià de Ramis  2.650,00  1.450,00  1.050,00 3.133

Sant Just Desvern * 82.434,00 * 88.120,00 * 85.000,00 15.365

Sant Llorenç d’Hortons * 2.235,00 * 3.000,00 * 9.150,00 2.302

Sant Llorenç Savall  600,00  150,00  150,00 2.357

Sant Mateu de Bages  150,00  150,00  150,00 673

Sant Pere de Ribes * 19.031,77 * 7.100,00 * 68.854,60 28.066

Sant Pere de Torelló  450,00  150,00  150,00 2.322

Sant Pol de Mar  450,00  450,00  450,00 4.970

Sant Quirze de Besora  150,00  150,00  150,00 2.215

Sant Sadurní d’Anoia * 61.449,21 * 77.061,46 * 73.829,53 11.909

Sant Salvador de Guardiola  450,00  450,00  450,00 3.044

Sant Vicenç de Castellet  750,00  750,00  1.050,00 8.275

Sant Vicenç de Montalt  450,00  750,00  750,00 5.434

Sant Vicenç de Torelló  150,00  150,00  150,00 1.977

Sant Vicenç dels Horts  1.100,00  1.100,00  1.100,00 27.461

Santa Coloma de Cervelló  9.600,00  700,00   - 7.659

Santa Coloma de Farners  16.600,00  1.100,00  1.100,00 11.412

Santa Coloma de Gramenet * 370.428,74 * 465.815,80 * 535.419,40 117.336

Santa Coloma de Queralt  -  450,00 * 450,00 3.128
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Santa Cristina d’Aro  10.950,00  450,00  450,00 4.713

Santa Eugènia de Berga * 3.150,00 * 3.250,00  150,00 2.235

Santa Eulàlia de Ronçana  2.700,00  750,00  750,00 6.669

Santa Margarida de Montbui * 18.521,24 * 26.850,00 * 23.278,96 9.778

Santa Margarida 
i els Monjos

* 31.898,20 * 34.045,87 * 28.656,91 6.768

Santa Maria d’Oló  150,00   -  150,00 1.089

Santa Maria de Corcó  5.500,00  5.850,00  6.000,00 2.289

Santa Maria de Palautordera  2.000,00  2.000,00  2.000,00 8.614

Santa Pau   -  - * 150,00 1.584

Santa Perpètua de Mogoda  31.962,00  53.603,60  39.100,00 24.325

Sarrià de Ter  2.700,00  450,00  450,00 4.320

La Secuita * 4.150,00 * 7.150,00 * 7.150,00 1.466

La Selva del Camp * 6.000,00 * 6.000,00 * 12.000,00 5.238

La Sénia  7.802,00  8.999,00  7.288,34 6.225

Sentmenat * 28.000,00 * 25.510,20 * 42.310,40 7.633

La Seu d’Urgell * 50.159,72 * 52.482,28 * 52.025,42 12.986

Sils  1.085,00  1.740,00  1.175,00 4.850

Sitges * 231.442,22 * 242.720,46 * 303.324,33 27.070

Subirats * 1.290,00 * 750,00 * 450,00 3.052

Súria  1.750,00  -  750,00 6.454

Tagamanent  150,00  150,00  150,00 303

Talamanca   -  400,00  150,00 152

Tarragona * 493.605,00 * 531.248,00 * 514.557.14 137.536

Tàrrega * 42.500,00 * 48.500,00 * 47.600,00 16.149

Teià  4.250,00  5.250,00 * 23.000,00 5.987

Terrassa * 593.015,00 * 661.145,00 * 734.991,59 206.245

Tiana  750,00  750,00  750,00 7.505

Tona * 5.200,00 * 5.900,00 * 5.900,00 7.805

Tordera  8.100,00  8.100,00  8.100,00 14.800

Torelló * 15.449,58 * 20.122,72 * 31.172,72 13.680

Torredembarra   -  -  1.100,00 15.056

La Torre de l’Espanyol  -  700,00  - 673

Torrelameu   -  316,20   - 651

Torrelavit  650,00  650,00  150,00 1.290

Torrelles de Foix  60,00  -   - 2.432

Torrelles de Llobregat  24.227,00  24.213,15  30.871,51 5.208



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 · Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 107

Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants(+)

Torres de Segre  150,00  150,00  150,00 2.055

Torroella de Montgrí  41.938,10  32.144,63  18.370,00 11.441

Tortosa * 83.800,00 * 119.042,50 * 106.948,43 35.734

Tossa de Mar  -  -  750,00 5.848

Ulldecona  1.750,00  1.750,00  750,00 6.987

Vacarisses * 38.784,12 * 37.977,54 * 44.938,66 5.787

Vallfogona de Ripollès  150,00  150,00  150,00 225

Vallirana  -  3.000,00  2.000,00 13.752

Vallromanes * 2.525,00 * 2.500,00 * 4.550,00 2.206

Valls * 15.472,00 * 15.591,00 * 13.709,00 24.710

Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant

 750,00  750,00  750,00 5.653

El Vendrell  11.300,00  15.100,00  1.100,00 34.931

Vic * 116.513,00 * 131.880,00 * 155.211,40 38.964

Vidreres  9.250,00  9.250,00  1.250,00 7.316

Vilabertran  150,00  150,00  150,00 860

Vilablareix * 2.700,00 * 6.450,00 * 4.150,00 2.277

Viladecans * 167.000,00 * 169.000,00 * 144.220,17 62.573

Vilafant  1.262,13  1.562,13  1.550,00 5.314

Vilafranca del Penedès * 152.150,00 * 167.715,00 * 248.741,56 37.364

Vilajuïga  300,00  150,00  150,00 1.138

Vilalba dels Arcs  60,00  -  - 723

Vilamalla  150,00  150,00  150,00 1.115

Vilanova del Camí  1.100,00  1.100,00 * 1.100,00 12.428

Vilanova del Vallès * 208,00 * 311,00 * 1.550,00 4.459

Vilanova i la Geltrú * 236.500,00 * 285.780,00 * 282.287,64 64.905

Vilassar de Mar  10.500,00  37.950,00 * 63.944,60 19.090

Vilobí d’Onyar  3.450,00  450,00  450,00 2.862

Vilobí del Penedès  100,00  100,00  - 1.109

Xerta  150,00  150,00  150,00 1.307

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Vilamitjana (Tremp)

- - 150,00 207

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta + BDFC 

* Les dades facilitades a través de les enquestes. Els altres imports corresponen només a les aportacions que els ajun-

taments han fet a través del Fons Català. Per tant, no podem garantir (atesa la manca de dades) que aquesta sigui la 

quantitat total que aquests ajuntaments han destinat a cooperació.
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taula 12. volum total de recursos dels ajuntaments per a cooperació i solidaritat*

2006 2007 2008

18.726.599,94 20.740.170,64 22.784.216,23
Font: Fons Català. Dades de l’enquesta + Base de Dades de Cooperació Local del Fons Català (BDFC)

* Precisar que el volum de recursos resultant de la suma de la relació d’ajuntaments exposats és inferior a la quantitat 

real que els ajuntaments destinen a cooperació al desenvolupament i solidaritat, ja que, com s’ha apuntat anteriorment, 

manquen dades del ajuntaments que no han respost l’enquesta.

gràfic 37. evolució del volum total de recursos destinats 
pels municipis catalans (1998-2008)

Font: Fons Català. Dades del 1r, 2n, 3r, 4t Estudi de Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud

Els ajuntaments catalans que han fet accions de cooperació al desenvolupament han passat de 
destinar 9 milions d’euros l’any 1998 a prop de 23 milions d’euros l’any 2008. Aquest increment 
possiblement sigui tant per la incorporació de nous ajuntaments cooperants que s’han anat sumant 
a les accions de cooperació descentralitzada com a un augment del compromís assumit en les di-
verses campanyes de mobilització del 0,7%. 

En aquest període els recursos destinats a cooperació al desenvolupament s’han incrementat en un 
150%. 

         18.726.599,94  22.784.216,23
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 9.127.066,81  10.573.190,95  12.703.944,10
  9.967.894,43  11.694.797,11  
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anàlisi d’euros/habitant destinats a cooperació

Novament hem volgut presentar aquest apartat per donar a conèixer els recursos per habitant que 
els ajuntaments destinen a cooperació. L’anàlisi dels recursos per habitant destinats a cooperació 
s’ha fet prenent com a referència les dades del 2008, ja que és l’any del qual es disposa de les da-
des completes. No obstant, també s’adjunten les dades referents a l’any 2006 i 2007. Els resultats 
apareixen expressats en una taula sobre la qual s’ha 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 2008.

•	 Els	imports	marcats	amb	* corresponen a les dades facilitades a través de les enquestes (im-
ports totals). Els altres imports corresponen només a les aportacions que els ajuntaments han 
fet a través del Fons Català.

taula 13. euros per habitant destinats pels ajuntaments cooperants 
a cooperació i solidaritat 2006, 2007 i 2008

Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Castellbisbal * 9,21 * 10,51 * 11,55 11.795

Sitges * 8,55 * 8,97 * 11,21 27.070

Montornès del Vallès * 3,65 * 3,23 * 10,17 15.058

Sant Cugat del Vallès * 6,83 * 8,15 * 9,26 76.274

Llavorsí  15,21  14,20  8,60 365

Begues * 8,93 * 10,70 * 7,94 6.078

Vacarisses * 6,70 * 6,56 * 7,77 5.787

Barberà del Vallès * 6,83 * 6,03 * 7,63 30.271

Polinyà * 6,45 * 7,43 * 7,37 7.403

Boadella i les Escaules * 3,99 * 3,99 * 7,30 233

Arbúcies * 6,32 * 7,32 * 7,21 6.526

Les Cabanyes  3,89  5,70  7,11 890

Castellcir * 6,34 * 7,45 * 6,97 631

Esterri de Cardós  4,86  5,56  6,90 72

Cabrera de Mar * 6,16 * 5,83 * 6,80 4.321

Vilafranca del Penedès * 4,07 * 4,49 * 6,66 37.364

Lliçà de Vall * 6,91 * 7,41 * 6,34 6.182

Torrelles de Llobregat  4,65  4,65  6,31 5.208

Sant Adrià de Besòs * 9,50 * 5,00 * 6,22 33.223

(+) Dades oficials del Padró d’Habitants de l’any 2008 publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
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Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Sant Sadurní d’Anoia * 5,16 * 6,47 * 6,20 11.909

Palafrugell * 5,65 * 5,88 * 6,19 22.109

Fornells de la Selva  5,69  5,76  5,76 2.110

Lleida * 6,04 * 6,21 * 5,75 131.371

Sant Boi de Llobregat * 4,94 * 5,20 * 5,57 81.335

Parets del Vallès * 4,51 * 5,19 * 5,54 17.224

Sentmenat * 3,67 * 3,34 * 5,54 7.633

Sant Just Desvern * 5,37 * 5,74 * 5,53 15.365

Lloret de Mar * 3,11 * 4,42 * 5,45 37.734

La Garriga * 3,68 * 4,03 * 5,43 14.585

El Masnou * 4,64 * 5,23 * 5,40 22.066

Granollers * 4,85 * 5,14 * 5,34 60.122

Manresa * 2,88 * 3,30 * 5,29 75.053

Esparreguera  4,30  0,64  5,21 21.451

Molins de Rei * 4,49 * 5,83 * 4,99 23.828

Barcelona * 3,71 * 4,33 * 4,93 1.615.908

Sant Feliu de Llobregat * 5,36 * 5,37 * 4,89 42.628

La Secuita * 2,83 * 4,88 * 4,88 1.466

Mataró * 4,22 * 4,64 * 4,88 119.780

Santa Coloma de Gramenet * 3,16 * 3,97 * 4,56 117.336

Malgrat de Mar * 4,12 * 4,41 * 4,55 18.261

Castellar del Vallès * 3,31 * 3,43 * 4,55 22.626

Caldes de Montbui * 3,28 * 3,35 * 4,44 16.518

Cerdanyola del Vallès * 2,58 * 3,84 * 4,43 58.493

Vilanova i la Geltrú * 3,64 * 4,40 * 4,35 64.905

Calella * 3,80 * 4,16 * 4,28 18.615

Santa Margarida  
i els Monjos

* 4,71 * 5,03 * 4,23 6.768

Cardedeu * 0,26 * 3,73 * 4,18 16.102

Porqueres  0,82 * 3,88 * 4,01 4.332

La Seu d’Urgell * 3,86 * 4,04 * 4,01 12.986

Vic * 2,99 * 3,38 * 3,98 38.964

Sant Llorenç d’Hortons * 0,97 * 1,30 * 3,97 2.302

La Roca del Vallès  3,48  2,61  3,96 10.032

Blanes * 3,69 * 3,80 * 3,93 39.107

Arenys de Munt * 3,60 * 3,14 * 3,92 8.023

Cambrils  4,34  4,49  3,90 30.956
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Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Les Llosses  3,85  3,85  3,85 234

Teià  0,71  0,88 * 3,84 5.987

Tarragona * 3,59 * 3,86 * 3,74 137.536

Castelldefels * 3,33 * 3,42 * 3,71 60.572

Montcada i Reixac * 4,00 * 4,53 * 3,68 32.750

Mollet del Vallès * 4,52 * 4,60 * 3,65 51.912

Olot * 3,16 * 3,39 * 3,62 32.903

Esplugues de Llobregat * 2,93 * 3,17 * 3,58 46.586

Terrassa * 2,88 * 3,21 * 3,56 206.245

Borredà * 4,93 * 4,11 * 3,53 609

Sabadell * 3,85 * 3,59 * 3,52 203.969

Martorell * 3,34 * 3,44 * 3,38 26.169

Vilassar de Mar  0,55  1,99 * 3,35 19.090

Igualada * 3,16 * 3,24 * 3,35 38.164

Girona * 3,81 * 5,03 * 3,32 94.484

Begur  2,43  2,66  3,25 4.304

El Prat de Llobregat * 2,50 * 2,99 * 3,22 62.899

Aiguafreda  0,98  0,98  3,21 2.428

L’Ametlla del Vallès * 4,52 * 4,53 * 3,06 7.796

Tortosa * 2,35 * 3,33 * 2,99 35.734

Tàrrega * 2,63 * 3,00 * 2,95 16.149

Reus * 2,37 * 2,45 * 2,63 107.770

Santa Maria de Corcó  2,40  2,56  2,62 2.289

Sant Esteve de 
Palautordera

 1,55  3,15  2,60 2.364

Calldetenes * 2,58 * 2,58 * 2,58 2.329

Badalona * 2,17 * 2,66 * 2,52 215.329

Sant Pere de Ribes  0,68  0,25 * 2,45 28.066

Gelida * 2,18 * 2,20 * 2,45 6.601

Rubí * 2,93 * 3,86 * 2,40 71.927

Santa Margarida de 
Montbui

* 1,89 * 2,75 * 2,38 9.778

Cornellà de Llobregat * 2,12 * 2,31 * 2,37 85.180

Sallent  0,08  0,11  2,37 7.061

Viladecans * 2,67 * 2,70 * 2,30 62.573

L’Hospitalet  -  - * 2,30 253.782

La Selva del Camp * 1,15 * 1,15 * 2,29 5.238
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Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Torelló * 1,13 * 1,47 * 2,28 13.680

Alpens  1,95  2,22  2,22 311

El Bruc  2,75  3,28  2,19 1.841

Montgat * 1,49  1,49  2,19 10.059

Palau-solità i Plegamans * 5,10 * 3,21 * 2,14 13.916

Roquetes  2,22  2,65  2,11 7.987

Vallromanes * 1,14 * 1,13 * 2,06 2.206

Sant Gregori * 0,83 * 1,58 * 1,94 3.068

Artés * 1,51 * 1,72 * 1,89 5.305

Vilablareix * 1,19 * 2,83 * 1,82 2.277

Centelles  1,32  0,11  1,79 7.133

La Bisbal d’Empordà * 2,22 * 1,92 * 1,72 10.173

Manlleu * 1,64 * 1,73 * 1,69 20.505

Masquefa  0,47  0,47  1,66 8.029

Pallejà * 0,87 * 1,71 * 1,64 11.011

Lliçà d’Amunt  1,23  1,37  1,64 13.809

Santa Perpètua de Mogoda  1,32  2,21  1,61 24.235

La Jonquera  1,27  1,75  1,61 3.107

Torroella de Montgrí  3,67  2,81  1,61 11.441

Salt * 1,74 * 1,58 * 1,56 28.763

Sant Agustí de Lluçanès  2,88  1,21  1,53 105

Celrà  0,66  1,17  1,53 4.329

Canovelles * 1,51 * 1,51 * 1,50 15.816

Cassà de la Selva * 1,62 * 1,03 * 1,27 9.256

Sant Joan les Fonts  1,16  1,20  1,23 2.751

Roda de Ter  1,20  1,06  1,15 5.863

Oliola  -  - * 1,15 262

La Pobla de Segur * 0,72 * 0,85 * 1,09 3.151

Premià de Mar * 0,90 * 0,93 * 1,08 27.545

Arenys de Mar * 1,15 * 1,13 * 1,06 14.449

Sant Iscle de Vallalta  0,12  0,40 * 1,05 1.235

Fontcoberta * 1,88 * 1,88 * 1,04 1.200

La Sénia  1,25  1,45  1,01 6.225

Alcover * 3,04 * 2,18 * 1,01 4.962

Sant Andreu Salou  1,97  -  0,99 152

Talamanca  -  2,63  0,99 152
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Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Quart  1,14  0,60  0,96 2.762

Querol * 0,36 * 0,36 * 0,96 549

La Cellera de Ter * 0,46 * 0,76 * 0,93 2.162

Roses * 0,31 * 0,41 * 0,92 19.463

Cornellà del Terri  0,91  0,75  0,91 2.189

Pineda de Mar * 1,28 * 1,39 * 0,90 25.931

Balsareny * - * 0,86 * 0,86 3.505

La Granada  0,08  0,08  0,85 1.949

Tona * 0,67 * 0,76 * 0,76 7.805

Salou * 1,93 * 1,91 * 0,70 25.754

Les Preses  1,26  0,67  0,67 1.708

Vallfogona de Ripollès  0,67  0,67  0,67 225

La Fatarella * 6,07 * 6,29 * 0,66 1.139

El Brull  4,27  0,61  0,61 246

Lluçà  0,59  0,59  0,59 255

Sant Julià de Cerdanyola  0,58  2,72  0,58 257

Avià * 0,30 * 0,37 * 0,56 2.144

Valls * 0,63 * 0,63 * 0,55 24.710

Sant Feliu de Guíxols  0,56  0,05  0,55 21.726

Tordera  0,55  0,55  0,55 14.800

Badia del Vallès  0,39  0,61  0,54 13.829

Orís  4,58  0,53  0,53 284

Montellà i Martinet  0,52  0,52  0,52 629

El Molar  0,51  0,51  0,51 293

Tagamanent  0,50  0,50  0,50 303

Massanes  0,49  0,21  0,49 709

Pau * 0,34 * 0,43 * 0,43 586

Sant Feliu de Codines * 0,53 * 0,53 * 0,39 5.620

Pals  0,28  0,65  0,39 2.698

Mont-Ras  0,39  0,39  0,39 1.938

Argentona  2,04  1,65  0,38 11.544

Cunit * 0,28 * 0,22 * 0,37 11.730

Figueres  0,11  0,31  0,37 42.809

Abrera  0,86  0,61  0,36 11.278

Calafell * 1,05 * 0,59 * 0,36 22.939

Riudellots de la Selva * 0,80 * 1,03 * 0,35 1.940
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Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Sant Julià de Ramis  0,85  0,46  0,34 3.133

La Palma de Cervelló * 0,33 * 0,33 * 0,33 3.027

Sant Cugat Sesgarrigues  0,16  0,65  0,33 923

Vilanova del Vallès * 0,05 * 0,07 * 0,30 4.459

Vilafant  0,24  0,29  0,29 5.314

Corbera de Llobregat  0,08 * 0,53 * 0,27 13.435

Sant Andreu de la Barca  0,27  0,27  0,27 26.279

Banyeres del Penedès  0,08  0,24  0,24 1.845

Sils  0,22  0,36  0,24 4.850

La Palma d’Ebre * - * - * 0,24 416

Fortià  -  0,24  0,24 628

Santa Maria de 
Palautordera

 0,23  0,23  0,23 8.614

Montmeló  0,08  0,08  0,23 8.870

Sant Mateu de Bages  0,22  0,22  0,22 673

Deltebre * 0,26 * 0,26 * 0,21 11.445

Bellpuig  0,38  -  0,21 4.798

Sant Celoni  0,13  1,67 * 0,20 15.586

Llagostera  0,10  2,50  0,18 7.614

Vilabertran  0,17  0,17  0,17 860

Vidreres  1,26  1,26  0,17 7.316

Aiguamúrcia  0,17  0,17  0,17 886

Gavà  0,42  0,36  0,17 45.190

Cabanes  0,17  0,72  0,17 903

Prats de Lluçanès  0,63  0,26  0,17 2.719

Caldes d’Estrac  0,33  0,37  0,16 2.735

Vilobí d’Onyar  1,21  0,16  0,16 2.862

Cadaqués  0,05  0,75  0,16 2.873

Les  0,36  0,15  0,15 968

Sant Joan de Vilatorrada  -  -  0,15 10.661

Guardiola de Berguedà  0,15  0,15  0,15 982

Castellfollit de la Roca  0,12  0,15  0,15 1.014

Sant Salvador de Guardiola  0,15  0,15  0,15 3.044

Subirats * 0,42 * 0,25 * 0,15 3.052

Vallirana  -  0,22  0,15 13.752

Riudecanyes  0,14  0,14  0,14 1.041

Santa Coloma de Queralt  -  0,14 * 0,14 3.128
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Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Flaçà  0,14  0,14  0,14 1.050

Creixell  0,05  0,14  0,14 3.154

Les Masies de Voltregà  0,28  0,28  0,14 3.189

Sant Cebrià de Vallalta  2,45  2,01  0,14 3.208

Cabra del Camp  0,14  0,14  0,14 1.078

Sant Vicenç de Montalt  0,08  0,14  0,14 5.434

Alfarràs  0,14  0,23  0,14 3.264

Santa Maria d’Oló  0,14  -  0,14 1.089

Anglès  0,36  0,14  0,14 5.446

Vilamalla  0,13  0,13  0,13 1.115

Vandellòs i l’Hospitalet  
de l’Infant

 0,13  0,13  0,13 5.653

Moià  0,08  0,13  0,13 5.661

Vilajuïga  0,26  0,13  0,13 1.138

Navarcles  0,13  0,39  0,13 5.818

Campdevànol * 1,34 * 1,48 * 0,13 3.501

Tossa de Mar  -  -  0,13 5.845

Castelló d’Empúries  0,10  0,11  0,13 11.653

Sant Vicenç de Castellet  0,09  0,09  0,13 8.275

Riells i Viabrea  0,12  0,12  0,12 3.659

El Papiol  0,12  0,54  0,12 3.828

Camprodon * 0,06 * 7,12 * 0,12 2.578

Sant Feliu de Pallerols  -  0,12  0,12 1.289

Torrelavit  0,50  0,50  0,12 1.290

Súria  0,27  -  0,12 6.454

Caldes de Malavella  -  0,31  0,12 6.459

Hostalric  -  -  0,12 3.882

Portbou  0,11  0,11  0,11 1.306

Xerta  0,11  0,11  0,11 1.307

Maçanet de la Selva  0,07  0,11  0,11 6.611

Cercs  -  -  0,11 1.324

Santa Eulàlia de Ronçana  0,40  0,11  0,11 6.669

Canyelles  0,86  0,11  0,11 4.005

Flix  0,11  0,11  0,11 4.054

Ulldecona  0,25  0,25  0,11 6.987

Montblanc  0,11  0,11  0,11 7.069

Bescanó  0,11  0,11  0,11 4.242
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Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Sarrià de Ter  0,63  0,10  0,10 4.320

Sant Hipòlit de Voltregà  -  -  0,10 3.431

Cabrils  0,15  0,10  0,10 9.834

Fogars de la Selva  -  -  0,10 1.480

Tiana  0,10  0,10  0,10 7.505

Santa Coloma de Farners  1,45  0,10  0,10 11.412

Santa Cristina d’Aro  2,32  0,10  0,10 4.713

Santa Pau  -  - * 0,09 1.584

Sant Fost de 
Campsentelles

 0,09  0,09  0,09 7.939

Dosrius  0,09  0,09  0,09 4.869

Castellví de la Marca  0,09  0,15  0,09 1.628

Sant Pol de Mar  0,09  0,09  0,09 4.970

Gironella * 0,09 * 0,09 * 0,09 5.016

Matadepera  3,46  4,55  0,09 8.460

Vilanova del Camí  0,09  0,09 * 0,09 12.428

Peralada  1,43  1,11  0,09 1.762

L’Arboç  0,08  0,08  0,08 5.377

Les Planes d’Hostoles  0,08  0,08  0,08 1.795

Cubelles  -  -  0,08 13.243

Canet de Mar  0,09  0,08  0,08 13.381

Cervera  0,08  0,08  0,08 9.247

Alella  4,00  3,78  0,08 9.260

La Llagosta  0,11  0,08  0,08 13.645

Oliana  0,08  0,08  0,08 1.949

L’Escala  1,81  0,05  0,08 9.829

Premià de Dalt  1,62  0,18  0,08 9.867

Sant Vicenç de Torelló  0,08  0,08  0,08 1.977

Sant Andreu de Llavaneres  -  0,07  0,07 10.009

Riudarenes  0,30  0,07  0,07 2.002

Ribes de Freser  0,07  -  0,07 2.006

Castell-Platja d’Aro  0,07  0,07  0,07 10.150

Torredembarra  -  -  0,07 15.056

Torres de Segre  0,07  0,07  0,07 2.055

Montbrió del Camp  0,07  0,07  0,07 2.061

Alcanar  0,17  -  0,07 10.510

El Pla de Santa Maria  0,07  0,07  0,07 2.213
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Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Sant Quirze de Besora  0,07  0,07  0,07 2.215

Santa Eugènia de Berga * 1,41 * 1,45  0,07 2.235

Besalú  0,07  0,07  0,07 2.290

Mediona  0,07  0,07  0,07 2.307

Les Franqueses del Vallès  0,13  0,06  0,06 16.978

Sant Pere de Torelló  0,19  0,06  0,06 2.322

Castellterçol  1,08  1,02  0,06 2.325

Berga  0,06  0,06  0,06 17.072

Sant Llorenç Savall  0,25  0,06  0,06 2.357

Palamós  0,06  -  0,06 17.766

Els Hostalets de Pierola  1,30  0,06  0,06 2.426

Banyoles  0,06  0,06  0,06 17.917

Sant Vicenç dels Horts  0,04  0,04  0,04 27.461

El Vendrell  0,32  0,43  0,03 34.931

Ripollet  0,03  0,03  0,03 36.255

Alguaire  -  -  0,02 3.129

Rajadell  -  6,10  - 492

Calders * 2,17 * 3,17 * - 914

La Torre de l’Espanyol  -  1,04  - 673

El Pla del Penedès  - * 0,76  - 1.004

Foradada  -  0,53  - 189

Torrelameu  -  0,49  - 651

Òrrius  -  0,39  - 635

La Nou de Berguedà  3,85  0,38  - 156

Olesa de Montserrat  0,26  0,26  - 22.914

Avinyonet del Penedès  -  0,23  - 1.660

Naut Aran  -  0,17  - 1.731

El Pinell de Brai  0,03  0,13  - 1.132

Les Borges Blanques  0,13  0,13  - 5.942

Ascó  -  0,09  - 1.601

Santa Coloma de Cervelló  1,25  0,09  - 7.659

Vilobí del Penedès  0,09  0,09  - 1.109

Sant Julià del Llor i 
Bonmatí

 -  0,08  - 1.225

Cabrera d’Igualada  -  -  - 1.274

La Masó  1,03  -  - 291

La Figuera  0,64  -  - 156
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Ajuntament Origen 
2006

2006 Origen 
2007

2007 Origen 
2008

2008 Habitants 
(+)

Montferrer i Castellbò  0,56  -  - 1.070

Alió  0,40  -  - 379

Bigues i Riells  0,15  -  - 8.191

La Pobla de Mafumet  0,09  -  - 2.108

Vilalba dels Arcs  0,08  -  - 723

Balaguer  0,07  -  - 16.341

Olivella  0,05  -  - 3.123

Llançà  0,04  -  - 5.082

Torrelles de Foix  0,02  -  - 2.432

Piera  0,02  -  - 14.025

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta + BDFC 

anàlisi del percentatge de recursos propis destinat a cooperació

L’objectiu d’aquesta anàlisi és conèixer el percentatge destinat a cooperació i solidaritat sobre els in-
gressos propis municipals dels ajuntaments que han destinat recursos a cooperació durant els anys 
2006, 2007 i 2008.

Consideracions metodològiques

El percentatge destinat a cooperació al desenvolupament sobre els ingressos propis municipals es 
calcula dividint el total de recursos destinats a cooperació pels ingressos municipals propis.

total de recursos destinats a cooperació any 1 / ingressos propis municipals any 1

Càlcul del Fons Català 

Des del Fons Català, el percentatge que presentem a la següent taula ha estat calculat 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 Pú-
bliques de la Universitat de Barcelona, 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 
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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 proveïment d’aigua a domicili (part de l’art. 34). La 
justificació tècnica ampliada s’inclou a l’Annex C. 

Càlcul de l’Ajuntament

Percentatge declarat per l’ajuntament referent als anys 2006, 2007 i 2008. L’enquesta demanava 
el percentatge destinat a cooperació de l’any 2006, 2007 i 2008. 

com apareixen expressats els resultats?

Els resultats apareixen ordenats de forma descendent en funció de la 6a columna (càlcul realitzat 
per l’ajuntament l’any 2008). Primer apareixeran els ajuntaments que destinen major percentatge a 
cooperació al desenvolupament, i en darrer lloc els que hi destinen un percentatge menor, prenent 
com a referència l’any 2008. 

taula 14. assoliment 0,7% i percentatge destinat a cooperació sobre 
ingressos propis municipals 2006, 2007 i 2008

Ajuntament 2006 
Ajunt.

2006 
Fons

2007 
Ajunt.

2007 
Fons

2008 
Ajunt.

2008 
Fons

Assoliment 
0,7%

Any

Teià - - - - 2,00 2,01 Sí 2008

Sant Boi de Llobregat 1,02 1,02 1,14 1,13 1,18 1,18 Sí 1998

Barberà del Vallès 1,01 1,01 1,01 1,01 1,17 1,17 Sí 1998

Sant Adrià de Besòs 1,66 1,66 0,85 0,91 1,13 0,88 Sí 2003

Oliola - - - - 1,13 0,37 No, sense 
previsió

-

Fontcoberta 0,31 0,32 0,29 0,29 1,02 0,15 Sí 2008

Castellcir 1,22 1,22 1,25 1,25 1,01 1,01 Sí 2000

Girona 1,00 - 1,00 - 1,00 - Sí 1998

Santa Coloma de Gramenet 0,92 - 1,00 - 1,00 - Sí 1998

Sant Cugat del Vallès 0,90 - 1,00 - 1,00 - Sí 1998

Sabadell 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 1,00 No 
contesta

-

Terrassa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sí 1997

Mataró 1,00 0,87 1,00 0,92 1,00 0,99 Sí 1997

Vilanova i la Geltrú 0,90 0,87 1,00 0,97 1,00 0,94 Sí 2000

Manresa 1,00 0,45 1,00 0,50 1,00 0,81 Sí 1998

Castellbisbal 1,00 0,71 1,00 0,69 1,00 0,78 Sí 2001

- No disposem de dades 
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Ajuntament 2006 
Ajunt.

2006 
Fons

2007 
Ajunt.

2007 
Fons

2008 
Ajunt.

2008 
Fons

Assoliment 
0,7%

Any

Mollet del Vallès 1,00 - 1,00 0,90 1,00 0,71 Sí 2006

Sant Sadurní d’Anoia 1,00 0,55 1,00 0,65 1,00 0,59 Sí 1999

Montornès del Vallès 0,41 0,41 0,31 0,32 0,95 0,95 Sí 2002

Lleida 1,03 0,59 0,99 0,54 0,92 0,45 Sí 1995

La Garriga 0,70 0,71 0,80 0,83 0,90 1,05 Sí 2005

Sentmenat 0,62 0,61 0,53 0,53 0,87 0,88 Sí 2008

Molins de Rei 0,87 0,87 1,28 1,28 0,86 0,96 Sí 1996

Sant Just Desvern - - - - 0,85 - Sí 2002

Cardedeu 0,85 - 0,85 - 0,85 - Sí -

El Masnou 0,75 0,75 0,80 0,80 0,85 0,85 Sí 2005

Sitges 1,00 0,67 1,00 0,64 0,83 0,82 Sí 2005

Esplugues de Llobregat 0,80 0,78 0,80 0,79 0,80 0,79 Sí 2004

Cerdanyola del Vallès 0,52 0,52 0,65 0,65 0,77 0,77 Sí 2008

Barcelona 0,65 0,65 0,71 0,71 0,76 0,75 Sí 2007

Vilafranca del Penedès 0,75 0,75 0,71 0,71 0,74 0,99 Sí 1999

El Prat de Llobregat - - 0,73 - 0,71 - Sí 2007

Vic 0,70 0,44 0,70 0,48 0,71 0,54 Sí 1999

Santa Margarida  
i els Monjos

0,80 - 0,80 - 0,70 - Sí 2004

Cornellà de Llobregat 0,76 - 0,79 - 0,70 - Sí 2005

Boadella i les Escaules 0,70 - 0,70 - 0,70 - Sí 2006

Calella 0,70 - 0,70 - 0,70 - Sí 2002

Porqueres 0,70 - 0,70 - 0,70 - Sí 1999

Reus 0,70 - 0,70 - 0,70 - Sí -

Sant Pere de Ribes 0,70 - 0,70 - 0,70 - No 
contesta

-

Vacarisses 0,70 - 0,70 - 0,70 - No 
contesta

-

Castellar del Vallès 0,50 - 0,60 - 0,70 - Sí 2008

Polinyà 0,70 0,61 0,70 0,65 0,70 0,77 Sí 1997

Blanes 0,70 0,71 0,70 0,71 0,70 0,70 Sí 1995

Tortosa 0,70 0,71 0,70 0,78 0,70 0,70 Sí 2002

Igualada 0,77 0,77 0,74 0,72 0,70 0,70 Sí 2000

Lloret de Mar 0,55 0,42 0,70 0,55 0,70 0,62 Sí 2007

Palafrugell 0,70 0,55 0,70 0,59 0,70 0,61 Sí 2000

Sant Feliu de Llobregat 0,70 0,74 0,70 0,70 0,70 0,60 Sí 1995

Lliçà de Vall 0,70 0,63 0,70 0,62 0,70 0,59 Sí 2003

Castelldefels 0,70 0,45 0,70 0,45 0,70 0,44 Sí 1995
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Ajuntament 2006 
Ajunt.

2006 
Fons

2007 
Ajunt.

2007 
Fons

2008 
Ajunt.

2008 
Fons

Assoliment 
0,7%

Any

Montcada i Reixac 0,70 0,44 0,70 0,43 0,70 0,37 Sí 2004

Begues 0,85 0,85 0,86 0,87 0,66 0,66 Sí 2006

Badalona 0,64 0,64 0,79 0,79 0,65 0,60 Sí 2007

Caldes de Montbui 0,60 0,61 0,53 0,53 0,64 0,64 Sí 2.000

Parets del Vallès 0,61 0,60 0,62 0,62 0,64 0,64 No 
contesta

-

Arenys de Munt 0,65 0,66 0,51 0,53 0,61 0,62 Sí 2004

Vilassar de Mar - - - - 0,60 - No 
contesta

-

Borredà 0,85 - 0,60 - 0,60 - Sí 2006

La Seu d’Urgell 0,70 0,70 0,70 0,71 0,60 0,61 Sí 1994

Tàrrega 0,42 0,42 0,55 0,55 0,59 0,54 No, sense 
previsió

-

L’Ametlla del Vallès 0,80 0,66 0,60 0,51 0,57 0,36 Sí 2006

Cabrera de Mar 0,53 0,54 0,50 0,50 0,55 0,51 No, sense 
previsió

-

Tarragona 0,58 0,59 0,59 0,59 0,54 0,53 No + 
previsió 
futura

2011

Sant Llorenç d’Hortons - 0,06 0,16 0,16 0,50 0,51 No, sense 
previsió

-

Olot 0,40 0,44 0,40 0,44 0,50 0,45 No, sense 
previsió

-

Viladecans 0,53 0,53 0,51 0,51 0,50 0,43 No + 
previsió 
futura

2011

Torelló 0,24 0,26 0,25 0,27 0,41 0,43 No, sense 
previsió

-

Cassà de la Selva 0,36 0,36 0,19 0,19 0,39 0,26 No, sense 
previsió

-

Gelida 0,42 0,42 0,37 0,37 0,37 0,37 No, sense 
previsió

-

Rubí 0,45 0,45 0,56 0,57 0,37 0,36 Sí 2009

Sant Gregori 0,14 0,15 0,24 0,30 0,36 0,33 No, sense 
previsió

-

Artés 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 No, sense 
previsió

-

La Selva del Camp 0,19 0,19 0,17 0,17 0,31 0,31 No, sense 
previsió

-

Calldetenes 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 No 
contesta

-

Palau-solità i Plegamans 0,71 0,71 0,42 0,42 0,29 0,29 No, sense 
previsió

-
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Ajuntament 2006 
Ajunt.

2006 
Fons

2007 
Ajunt.

2007 
Fons

2008 
Ajunt.

2008 
Fons

Assoliment 
0,7%

Any

Querol 0,05 0,05 0,08 0,08 0,25 0,25 Sí 2008

Pallejà 0,13 0,11 0,21 0,21 0,21 0,20 No, sense 
previsió

-

Balsareny - - 0,19 0,19 0,20 0,20 No, sense 
previsió

-

Salt 1,88 0,46 0,63 0,37 0,20 0,20 Sí 2006

Arenys de Mar 0,20 - 0,20 - 0,20 0,00 No, sense 
previsió

-

Manlleu 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,19 No, sense 
previsió

-

Vilablareix 0,11 0,15 0,24 0,32 0,19 0,17 No, sense 
previsió

-

La Cellera de Ter 0,08 0,08 0,12 1,16 0,18 0,13 No, sense 
previsió

-

La Fatarella 2,06 2,06 1,87 1,87 0,16 0,21 Sí 1995

Alcover 0,38 0,38 0,25 0,25 0,15 0,15 No, sense 
previsió

-

Tona 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 No + 
previsió 
futura

2011

Pineda de Mar 0,21 0,21 0,20 0,20 0,14 0,14 No, sense 
previsió

-

Salou 0,14 0,14 0,18 0,19 0,12 0,05 No 
contesta

-

Sant Feliu de Codines 0,13 0,13 0,12 0,13 0,11 0,08 No, sense 
previsió

-

Campdevànol 0,32 0,32 0,37 0,37 0,10 0,03 No 
contesta

-

Roses 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 No, sense 
previsió

-

Deltebre 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 No, sense 
previsió

-

Subirats 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,03 No, sense 
previsió

-

Vilanova del Vallès - - 0,01 0,01 0,03 0,03 No, sense 
previsió

-

Riudellots de la Selva 0,05 0,06 0,06 0,06 0,03 0,02 No, sense 
previsió

-

La Secuita - 0,78 - 0,72 - 0,76 Sí -

Granollers - 0,70 - 0,72 - 0,70 Sí 1999

Vallromanes 0,10 0,12 - 0,14 - 0,21 No, sense 
previsió

-

La Bisbal d’Empordà - 0,23 - 0,21 - 0,17 No, sense 
previsió

-
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Ajuntament 2006 
Ajunt.

2006 
Fons

2007 
Ajunt.

2007 
Fons

2008 
Ajunt.

2008 
Fons

Assoliment 
0,7%

Any

Sant Iscle de Vallalta - - - - - 0,13 No, sense 
previsió

-

Valls - 0,07 - 0,09 - 0,09 No, sense 
previsió

-

Camprodon - 0,01 0,92 0,93 - 0,02 Sí 2007

Premià de Mar 0,32 0,32 0,33 0,33 - - No, sense 
previsió

-

Santa Eugènia de Berga 0,31 0,33 0,31 0,33 - - No, sense 
previsió

-

Montgat 0,17 0,17 0,16 0,16 - - No, sense 
previsió

-

Alguaire - - - - - - Sense 
dades

-

Alpens - - - - - - No 
contesta

-

Arbúcies - - - - - - Sí 1986

Ascó
- - - - - - Sense 

dades -

Avià - - - - - - No, sense 
previsió

-

Banyeres del Penedès - - - - - - Sense 
dades

-

Bellpuig - - - - - - No 
contesta

-

Berga - - - - - - Sense 
dades

-

Bescanó - - - - - - Sense 
dades

-

Bigues i Riells
- - - - - - Sense 

dades -

Cabrera d’Igualada - - - - - - Sense 
dades

-

Cadaqués - - - - - - Sense 
dades

-

Calafell - - - - - - No, sense 
previsió

-

Calders - - - - - - No, sense 
previsió

-

Cambrils - - - - - - No + 
previsió 
futura

2012

Canovelles - - - - - - No, sense 
previsió

-
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Ajuntament 2006 
Ajunt.

2006 
Fons

2007 
Ajunt.

2007 
Fons

2008 
Ajunt.

2008 
Fons

Assoliment 
0,7%

Any

Castellví de la Marca - - - - - - Sense 
dades

-

Cervera - - - - - - Sense 
dades

-

Corbera de Llobregat - - - - - - No, sense 
previsió

-

Cornellà del Terri - - - - - - No 
contesta

-

Cubelles - - - - - - Sense 
dades

-

Cunit - - - - - - No 
contesta

-

El Pinell de Brai
- - - - - - Sense 

dades -

El Pla del Penedès - - - - - - No, sense 
previsió

-

Flix - - - - - - Sense 
dades

-

Foradada
- - - - - - Sense 

dades -

Gavà - - - - - - No 
contesta

-

Gironella - - - - - - No 
contesta

-

L’Arboç - - - - - - Sense 
dades

-

L’Hospitalet - - - - - - Sí 1999

La Figuera
- - - - - - Sense 

dades -

La Palma d’Ebre - - - - - - No 
contesta

-

La Palma de Cervelló - - - - - - No, sense 
previsió

-

La Pobla de Segur - - - - - - No 
contesta

-

Les Borges Blanques
- - - - - - Sense 

dades -

Les Llosses - - - - - - No 
contesta

-

Les Preses - - - - - - Sense 
dades

-

Malgrat de Mar - - - - - - Sí 1999

Martorell - - - - - - Sí 2005
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Ajuntament 2006 
Ajunt.

2006 
Fons

2007 
Ajunt.

2007 
Fons

2008 
Ajunt.

2008 
Fons

Assoliment 
0,7%

Any

Mediona - - - - - - Sense 
dades

-

Montbrió del Camp - - - - - - Sense 
dades

-

Naut Aran
- - - - - - Sense 

dades -

Pau - - - - - - No, sense 
previsió

-

Portbou - - - - - - Sense 
dades

-

Rajadell
- - - - - - No 

contesta -

Sant Andreu Salou - - - - - - Sense 
dades

-

Sant Hipòlit de Voltregà - - - - - - Sense 
dades

-

Sant Julià del Llor i Bonmatí
- - - - - - Sense 

dades -

Sant Quirze de Besora - - - - - - Sense 
dades

-

Sant Vicenç de Castellet - - - - - - Sense 
dades

-

Sant Vicenç de Torelló - - - - - - Sense 
dades

-

Santa Margarida de Montbui - - - - - - No 
contesta

-

Santa Pau - - - - - - No, sense 
previsió

-

Torredembarra - - - - - - Sense 
dades

-

Torrelameu
- - - - - - Sense 

dades -

Torrelles de Foix
- - - - - - Sense 

dades -

Vilabertran - - - - - - Sense 
dades

-

Vilamalla - - - - - - Sense 
dades

-

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta + BDFC 

Les dades del càlcul del Fons Català i les resultants del càlcul de l’ajuntament són globalment co-
incidents, tot i que la incorporació d’un criteri unitari sobre els ingressos propis pot comportar difi-
cultats de càlcul que afecten petites dècimes, tant a l’alça com a la baixa. La publicació d’aquestes 
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dades comparatives no es fa per posar en evidència aquestes diferències poc significatives sinó per 
afirmar la veracitat i el contrast de les fonts seguint diferents enfocaments.

Cal esmentar algunes especificitats:

** Sí. Aquest ajuntament manifesta que arriben al 0,7% comptant amb les accions de cooperació i solidaritat que es 

duen a terme des dels diferents departaments del consistori.



3. cooperacIó al 
desenvolupament dels 

 ens supramunIcIpals 
 de catalunya 
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3.  cooperacIó al desenvolupament des
 dels ens supramunIcIpals de catalunya

A l’Estat espanyol conviuen tres tipologies d’administració pública: la central, l’autonòmica i la lo-
cal. Amb l’objectiu de conèixer la realitat de la cooperació local catalana amb els països del Sud, en 
aquest estudi, com en els estudis anteriors, han estat considerats tots els nivells de l’administració 
local. Dins del nivell de l’administració local, l’àmbit territorial d’actuació de les diputacions són les 
províncies, l’àmbit territorial de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(MMAMB) és l’àrea metropolitana, l’àmbit territorial dels consells comarcals són les comarques i 
l’àmbit territorial dels ajuntaments sóns els municipis. 

En els següents epígrafs donem a conèixer les dades de quèque disposem sobre la cooperació des-
centralitzada que porten a terme els diferents ens supramunicipals de Catalunya. Aquest apartat fa 
referència als consells comarcals, a les diputacions dels quals tenim informació i a la MMAMB). La 
metodologia utilitzada en la recollida de la informació és la mateixa que fou utilitzada en el cas dels 
municipis: s’envià l’enquesta als 41 consells comarcals, a les 4 diputacions i a la MMAMB. 

Els resultats obtinguts són els següents:

gràfic 38. Informació sobre els consells comarcals i les accions 
de cooperació al desenvolupament i/o emergència (2006-2007-2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta + BDFC

Per a l’elaboració d’aquest estudi disposem d’informació relativa a les accions de cooperació al de-
senvolupament de 32 consells comarcals. Aquesta xifra representa el 78% dels consells comarcals 
de Catalunya (32 de 41). 

9 (22%)

32 (78%)

Disposem d’informació

No disposem d’informació
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No disposem de les dades sobre les accions de cooperació i solidaritat del 22% dels consells co-
marcals, és a dir, d’un total de 9 consells comarcals. 

En el mapa següent podem observar la distribució geogràfica de les respostes. 

mapa comarcal de cooperación al desenvolupament (2006-2007-2008)

Font: Elaboració del Fons Català 

No tenim informació (9)

No fan cooperació al desenvolupament (14)

Cooperen alguns anys però no tots (2)

Cooperen tots els anys (16)
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gràfic 39. Informació sobre les diputacions i les accions 
de cooperació al desenvolupament i/o emergència (2006-2007-2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta (4 diputacions)

Resultat de la fase de recollida d’informació i sistematització de les dades, per a l’elaboració d’aquest 
4t estudi disposem d’informació del 100% de les diputacions de Catalunya. 

informació sobre les accions de cooperació al desenvolupament i/o emergència 
de la mancomunitat de municipis de l’Àrea metropolitana de barcelona (mmamb)

Disposem de les dades sobre les accions dutes a terme per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (MMAMB) al llarg del període 2006-2008. 

4 (100%)

Disposem d’informació

No disposem d’informació
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3.1 consells comarcals

consells comarcals: respostes obtingudes

L’enquesta fou enviada als 41 consells comarcals de Catalunya, dels quals 26 van respondre l’en-
questa i 6 provenen de la BDFC. Per tant, disposem d’informació de 32 consells comarcals.

Tot i que hem incrementat el nombre de respostes dels consells comarcals comparat amb estudis 
anteriors, amb la informació que disposem podem establir que la cooperació al desenvolupament des 
de l’àmbit comarcal encara no és una pràctica assumida i normalitzada i que la irregularitat de les 
aportacions econòmiques és un fet destacable, tal com podem observar en els següents apartats. 

gràfic 40. consells comarcals i destinació dels recursos a cooperació 
i solidaritat (2006-2007-2008)

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

El 44% dels consells comarcals de Catalunya (18 consells comarcals de 41) realitzen accions de 
cooperació al desenvolupament i/o emergència els anys 2006, 2007 i/o 2008. D’aquests, el 94% 
dels consells comarcals de Catalunya coopera de forma regular, és a dir, al llarg dels tres anys de 
l’estudi (2006-2008) i el 6% restant ho fa de forma puntual algun dels anys que comprèn l’estudi 
(2006, 2007 i/o 2008).

El 34% dels consells comarcals (14 consells comarcals de 41) no ha destinat recursos a cooperació. 

No disposem de dades del restant 22% dels consells comarcals (9 consells comarcals de 41). 

Disposem d’informació · Sí cooperen

Disposem d’informació · No cooperen

No disposem d’informació  

9 (22%)

14 (34%)

18 (44%)
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taula 15. consells comarcals que han realitzat accions de cooperació 
al desenvolupament i/o emergència el 2006 i/o 2007 i/o 2008

per nombre de consells comarcals

Fan cooperació nombre %

disposem d’informació Sí 18 43,90

 No 14 34,15

no disposem d’informació No tenim informació 9 21,95

total  41 100%

per població representada

 Fan cooperació Habitants %

disposem d’informació Sí 3.268.193 43,73

 No 2.917.291 39,04

no disposem d’informació No tenim informació 1.287.414 17,23

total  7.472.898 100%

 Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

Els consells comarcals dels quals disposem d’informació representen un 83% de la població total de 
Catalunya. 

El 44% dels consells comarcals són cooperants i agrupen el 44% de la població de Catalunya. 

El 34% dels consells comarcals que han respost l’enquesta i afirmen no haver executat cap acció de 
cooperació al desenvolupament i/o emergència durant els anys 2006, 2007 i 2008 representen el 
39% de la població catalana. 

No disposem de les dades del 22% dels consells comarcals de Catalunya sobre les seves accions 
de cooperació al desenvolupament i/o emergència. Aquest percentatge representa el 17% de la po-
blació catalana.

polítiques de cooperació i solidaritat d’alguns consells comarcals

En aquest estudi hem volgut analitzar alguns dels indicadors sobre les polítiques de cooperació dels 
consells comarcals, aprofitant que disposem de dades suficients que ens permeten analitzar amb 
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major profunditat alguns aspectes de la cooperació al desenvolupament que es du a terme des dels 
consells comarcals. Tot i que encara la cooperació al desenvolupament des dels consells comarcals 
no és del tot una pràctica assumida, hem volgut mostrar alguns indicadors sobre aquestes pràcti-
ques que ens permeten configurar un cert perfil de consells comarcals cooperants. 

Els indicadors que hem utilitzat per a l’anàlisi d’aquest apartat són els següents:

• Partida econòmica específica
• Estructura comarcal de cooperació 
• Gestió de projectes

partida econòmica específica per a cooperació i definició prèvia de línies d’intervenció

Podem observar com es defineixen les polítiques de cooperació mitjançant l’existència o no de par-
tides específiques destinades a l’execució de les accions de cooperació al desenvolupament. Si bé 
en el cas dels ajuntaments veiem com gairebé el 70% dels municipis cooperants s’havien dotat 
d’una partida específica per a la gestió de les accions de cooperació descentralitzada, en el cas dels 
consells comarcals, tal com podem veure en els següents apartats, la concepció de la cooperació 
al desenvolupament com una política integrada en les tasques dels consells comarcals és encara 
incipient. 

gràfic 41. consells comarcals i disposició d’una partida específica 
de cooperació al desenvolupament

Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

El 22% dels consells comarcals que fan cooperació i que han respost l’enquesta (4 consells comar-
cals de 18) afirmen disposar d’una partida específica per a la gestió de les seves accions de coope-
ració al desenvolupament i/o emergència al llarg dels anys 2006, 2007 i/o 2008. 

Sí tenen partida específica

No tenen partída específica

Nc / Sense dades

7 (39%)

7 (39%)

4 (22%)
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El 39% dels consells comarcals cooperants que han respost l’enquesta (7 consells comarcals de 18) 
no disposen d’una partida específica per executar-lo. 

No tenim dades del 39% dels consells comarcals que han respost l’enquesta i que fan accions de 
cooperació al desenvolupament (7 consells comarcals de 18) i que tenen partida específica. 

El 75% dels consells comarcals cooperants que disposen d’una partida específica per executar els 
projectes de cooperació al desenvolupament i que han respost l’enquesta (3 consells comarcals de 
4) defineixen prèviament els percentatges que aniran destinats a cada línia d’intervenció. El restant 
25% no ho fa amb anterioritat a l’execució. 

Estructura comarcal de cooperació al desenvolupament i existència 
de tècnics de cooperació

En aquest 4t estudi hem inclòs una relació de les estructures dels consells comarcals que porten a 
terme accions de cooperació i/o emergència durant el període d’estudi (2006-2007-2008). En el 
següent gràfic presentem algunes dades sobre la ubicació de la gestió de la cooperació al desenvo-
lupament en l’estructura comarcal. 

gràfic 42. consells comarcals cooperants i estructura comarcal de cooperació

Font: Fons Català. Dades enquesta

De la informació que disposem i que han facilitat els consells comarcals cooperants que han respost 
l’enquesta (18) i que afirmen realitzar accions de cooperació al desenvolupament i/o emergència 

Nombre de Consells comarcals
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80%

60%

40%

20%
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2

6
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8

Conselleria específica

Conselleria compartida

Integrat en altres conselleries

Presidència

Nc / Sense dades
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durant els anys 2006, 2007 i 2008, deduïm que no existeix cap consell comarcal cooperant que 
disposi d’una estructura comarcal específica per a la gestió de la cooperació al desenvolupament. 

L’11% dels consells comarcals cooperants porta els temes de cooperació al desenvolupament des de 
Presidència, el 33% els gestiona integrant-los en altres conselleries i l’11% dels consells comarcals 
comparteixen la gestió de la cooperació al desenvolupament amb una altra conselleria. No disposem 
de les dades sobre les estructures comarcals de cooperació del 45% dels consells comarcals que 
afirmen fer cooperació al desenvolupament. 

Quant a la presència de tècnics de cooperació, el 28% d’aquests consells comarcals té un tècnic 
compartit i no existeix cap consell comarcal que s’hagi dotat d’un tècnic exclusiu per dur a terme la 
gestió de la cooperació al desenvolupament. 

Gestió de projectes

gràfic 43. consells comarcals cooperants i mecanismes de recepció de projectes

Font: Fons Català. Dades enquesta
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gràfic 44. consells comarcals cooperants i mecanismes d’avaluació de projectes

Font: Fons Català. Dades enquesta

gràfic 45. consells comarcals cooperants i mecanismes de seguiment de projectes

Font: Fons Català. Dades enquesta

No disposem de les dades d’un elevat percentatge de consells comarcals perquè no han respost 
aquestes preguntes. 

El 16% dels consells comarcals cooperants (3 de 18) fan aportacions econòmiques a projectes 
aprovats pel Fons Català.

El Fons Català també participa en els processos de seguiment dels projectes del 16% dels consells 
comarcals cooperants (3 de 18).
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Finalment, el 16% dels consells comarcals cooperants (3 de 18) compten amb el Fons Català per a 
l’avaluació dels projectes. 

planificació i plans directors

No hi ha cap consell comarcal que s’hagi dotat d’un pla director i només n’hi ha un que té previsió 
de dotar-se’n. Ara bé, no disposem de dades del 50% dels consells comarcals cooperants ja que no 
responen aquesta pregunta. 

dades econòmiques dels consells comarcals cooperants

La taula següent mostra les dades econòmiques extretes de les enquestes que els consells comar-
cals han complimentat. Aquesta informació ha estat complementada amb la Base de Dades de Co-
operació Local del Fons Català (BDFC). 

taula 16. relació de les aportacions per a cooperació i solidaritat 
dels consells comarcals (2006, 2007 i 2008)

Consell comarcal
Volum de recursos

2006 2007 2008

Alt Camp 750,00 5.712,15 3.849,68

Alt Penedès 1.648,00 2.000,00 750,00

Baix Ebre 8.858,00 6.000,00 -

Baix Empordà 750,00 750,00 750,00

Conca de Barberà - - 600,00

Garraf 12.262,00 12.000,00 9.556,64

Maresme 11.000,00 12.000,00 11.750,00

Osona 12.100,00 12.000,00 17.999,81

Ripollès 3.000,00 3.000,00 2.000,00

Tarragonès 8.000,00 9.500,00 8.000,00

Vallès Occidental 89.871,98 90.646,72 57.756,72

Vallès Oriental 20.160,00 40.630,07 37.100,00
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Consell comarcal
Volum de recursos

2006 2007 2008

Base de Dades de Cooperació Local del Fons Català (BDCL)

Alt Empordà 750,00 1.550,00 750,00

Alt Urgell 321,00 422,00 294,34

Anoia 750,00 750,00 750,00

Selva 3.650,00 3.850,00 1.750,00

Berguedà 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Gironès 750,00 750,00 750,00

total 176 .120,98 203 .060,94 155 .907,19

 Font: Fons Català. Dades enquesta + BDFC

Els consells comarcals que han respost l’enquesta però que no fan cooperació al llarg dels anys 
2006-2007-2008 són els següents: Alta Ribagorça, Bages, Baix Penedès, Baix Camp, Barcelonès, 
Conselh Generau d’Aran, Montsià, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Pla d’Urgell, Priorat, Segarra, Sol-
sonès i Terra Alta.

taula 17. evolució de les aportacions econòmiques de cooperació i solidaritat 
dels consells comarcals (2003-2008)

Any

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

total 36.248,29 30.141,59 19.408,25 42.192,60 44.362,00 37.924,59 63.004,92 45.156,54 176.120,98 203.060,94 155.907,19

Font: Fons Català. Dades enquesta + dades estudis anteriors
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gràfic 46. evolució dels recursos destinats a cooperació i solidaritat 
pels consells comarcals (1998-2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta

L’augment percentual dels recursos destinats a cooperació al desenvolupament per part dels con-
sells comarcals de Catalunya al llarg dels últims 10 anys és del 330%. Podem observar la irregulari-
tat de les aportacions i de les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat dels consells 
comarcals. Cal esmentar que en gran mesura el punt d’inflexió observat entre l’any 2005 i 2006 
principalment és fruit de l’increment de la partida de cooperació al desenvolupament per part del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
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3.2 dIputacIons 

diputacions: respostes obtingudes

Disposem d’informació de les 4 diputacions de Catalunya. Tanmateix, en alguns casos les enques-
tes han estat complimentades en la seva totalitat i en d’altres només han estat omplertes parcial-
ment i, per tant, només disposem de les dades econòmiques i dels projectes executats, com en el 
cas de la Diputació de Tarragona. 

Si analitzem la informació disponible per nombre de diputacions i la població que aquestes repre-
senten trobem les següents dades:

taula 18. diputacions que han respost l’enquesta i representació demogràfica

per nombre de diputacions 

 Fan cooperació nombre %

disposem d’informació Sí 4 100

 No - -

no disposem d’informació No tenim informació - -

total 4 100%

per població representada

 Fan cooperació Habitants %

disposem d’informació Sí 7.472.898 100

 No - -

no disposem d’informació No tenim informació - -

total  7.472.898 100%

 Font: Fons Català. Dades de l’enquesta (4)

polítiques de cooperació i solidaritat de les diputacions

Per abordar les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat de les diputacions hem 
elaborat, basant-nos en l’enquesta, un document descriptiu i analític de les 4 diputacions en relació 
a alguns indicadors sobre els que hem treballat l’anàlisi. 
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L’objectiu d’aquest apartat és exposar casos concrets de com es coopera des de l’àmbit provincial 
sense fer una anàlisi general de la cooperació al desenvolupament de les diputacions. Alguns dels 
indicadors que s’analitzen són els següents:

• Estructura municipal 
• Partida específica i definició prèvia línies d’intervenció
• Participació al Fons Català
• Assoliment del 0,7%
• Gestió de projectes
• Planificació i plans directors

estructura municipal 

diputació de barcelona

La Direcció de Serveis de Relacions institucionals, ubicada a l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, (Oficina de Cooperació al Desenvolupament que es va crear l’any 1995) gestiona les 
accions de cooperació al desenvolupament de la diputació. Hi ha una cap d’àrea, 12 tècnics/ques 
que es dediquen exclusivament a cooperació al desenvolupament i 3 tècnics que realitzen tasques 
de cooperació i altres temes.

diputació de Girona

El Departament d’Acció Social i Cooperació al Desenvolupament que està integrat a l’Àrea de Cul-
tura i Acció Social gestiona les accions de cooperació al desenvolupament de la diputació. Hi ha 1 
tècnic dedicat a la gestió dels temes de cooperació al desenvolupament i d’altres.

diputació de lleida

El Departament d’Acció Territorial ubicada a l’Àrea de Cooperació Municipal és l’encarregat de la 
gestió de les accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat a la Diputació de Lleida. La Di-
putació de Lleida no disposa de cap tècnic de cooperació dedicat a la gestió dels temes de coope-
ració al desenvolupament. 

diputació de tarragona

El Departament de Servei de Cultura que s’ubica a l’Àrea de Servei d’Assistència al Ciutadà, és el 
responsable de la gestió de l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. En aquest cas, però, no 
disposem de dades relatives a la dotació de recursos humans.
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partida específica i definició prèvia línies d’intervenció

Les 4 diputacions disposen d’una partida específica dedicada a la cooperació al desenvolupament. 
En el cas de la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida. En el moment de distribuir la partida 
que disposen per a la gestió de la cooperació al desenvolupament defineixen prèviament els per-
centatges en funció de la classificació de «cooperació / emergència / sensibilització». La Diputació 
de Barcelona també defineixen prèviament les línies pressupostàries però no segons aquesta clas-
sificació sinó basant-se en la seva pròpia classificació. No disposem de les dades relatives a la Di-
putació de Tarragona. 

assoliment del 0,7%

diputació de barcelona

La Diputació de Barcelona manifesta haver assolit el 0,7% l’any 1995 i afirmen que al llarg del pe-
ríode d’estudi (2006-2007-2008) continuen destinant el 0,7% del pressupost (0,71%, 0,72% i 
0,72% respectivament). La Diputació de Barcelona realitza el càlcul del percentatge dels ingressos 
propis destinats a cooperació i solidaritat mitjançant el percentatge calculat sobre els ingressos de 
la diputació. 

diputació de Girona

No disposem de dades sobre l’assoliment del 0,7% per part de la Diputació de Girona.

diputació de lleida

La Diputació de Lleida manifesta haver destinat el 0,43% dels ingressos propis a cooperació al 
desenvolupament l’any 2003, el 0,40% l’any 2004 i el 0,37% l’any 2005. Els anys 2006, 2007 i 
2008 hi han destinat el 0,30%, el 0,34% i el 0,23% respectivament. 

diputació de tarragona

No disposem de dades sobre la Diputació de Tarragona i l’assoliment del 0,7%. 

gestió de projectes i política de cooperació al desenvolupament

A continuació presentem les dades relatives a la gestió dels projectes per part de les diputacions. 
En aquest sentit, presentem algunes dades descriptives sobre la recepció dels projectes, l’avaluació 
prèvia, la selecció dels projectes i els criteris utilitzats. 
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recepció de projectes

diputació de barcelona

La Diputació de Barcelona rep els projectes per diverses vies: 

•	 Convocatòria	específica	per	a	les	entitats	que	duen	a	terme	activitats	de	cooperació.
•	 Recepció	directa	de	projectes	sense	una	convocatòria	específica	(cooperació	directa).
•	 Convocatòria	específica	per	als	ajuntaments	de	la	província	en	el	marc	del	Pla	de	Concertació.
•	 Recepció	de	projectes	aprovats	a	la	convocatòria	general.
•	 Selecció	de	projectes	aprovats	a	la	convocatòria	del	Fons	Català.

 
diputació de Girona

La Diputació de Girona rep els projectes per les següents vies:

•	 Convocatòria	específica	per	a	les	entitats	que	duen	a	terme	activitats	de	cooperació.
•	 Convocatòria	pròpia.	
•	 Recepció	directa	dels	projectes	sense	una	convocatòria	específica.	
•	 Selecció	de	projectes	aprovats	a	la	convocatòria	del	Fons	Català.

diputació de lleida

La Diputació de Lleida disposa d’una convocatòria específica per a les entitats que duen a terme 
activitats de cooperació al desenvolupament.

diputació de tarragona

La Diputació de Tarragona destina els recursos econòmics al programa d’ajuts per les activitats de 
cooperació internacional. 

avaluació prèvia dels projectes

diputació de barcelona

Es realitzen avaluacions prèvies des de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament (responsables 
de cooperació directa i responsables del suport municipal) i un avaluador extern. Concretament els 
organismes externs són: el CIDOB i la Fundació Món 3. Es disposa d’uns criteris d’avaluació especi-
ficats a les bases de la convocatòria. En el cas dels projectes aprovats a la convocatòria general del 
Fons Català, l’avaluació prèvia l’ha fet el Fons Català.
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diputació de Girona

Sí que es realitza des de la pròpia Diputació. Es disposa d’uns criteris d’avaluació prèvia. En el cas 
dels projectes aprovats a la convocatòria general del Fons Català, l’avaluació prèvia l’ha fet el Fons.

diputació de lleida

Sí que es realitza, a través del Centre de Cooperació Internacional de la Universitat de Lleida. Els 
criteris d’avaluació s’estableixen a les bases de la convocatòria.

diputació de tarragona

No disposem de dades sobre qui fa l’avaluació prèvia dels projectes. 

selecció de projectes, criteris de selecció i seguiment de projectes

diputació de barcelona

Se seleccionen els projectes en funció de l’avaluació prèvia, dels criteris de valoració establerts per 
les Estratègies de Cooperació dels ajuntaments de la província extrets del Catàleg de Serveis i Ac-
tivitats 2008 i els criteris de valoració pels projectes de les entitats de la província establerts a les 
Bases Específiques Reguladores de la convocatòria de l’espai de concertació de la Diputació de 
Barcelona amb les organitzacions de la societat civil en l’àmbit de programes i projectes de coope-
ració. 

Es prioritzen especialment els projectes de suport al municipalisme i al desenvolupament local, a 
la governabilitat local i la promoció activa de les dones en els processos de desenvolupament del 
municipi. Tanmateix, els projectes se seleccionen en funció dels objectius i lineaments estratègics 
generals de la cooperació al desenvolupament de la Diputació de Barcelona (Orientacions Estratè-
giques de la Direcció de Relacions Internacionals) i els objectius i els lineaments estratègics especí-
fics de la cooperació directa de la Diputació de Barcelona. 

El seguiment el realitzen els tècnics responsables de cooperació directa, de suport municipal i de l’es-
pai de concertació amb les organitzacions de la societat civil. També el seguiment es realitza a través 
d’organismes externs com la Fundació Món 3 i el CIDOB. En el cas dels projectes aprovats a la con-
vocatòria general del Fons Català, el seguiment el realitza el Fons Català. Es seleccionen els projectes 
en funció de l’avaluació prèvia.
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diputació Girona 

La selecció dels projectes es realitza en funció dels criteris establerts per la pròpia diputació i el se-
guiment es porta a terme mitjançant el treball d’un tècnic de la institució. En el cas dels projectes 
aprovats a la convocatòria general del Fons Català, el seguiment el realitza el Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament.

diputació de lleida

Es seleccionen els projectes en funció de l’avaluació prèvia i es consideren els criteris de l’avaluació 
mixta de cooperació al desenvolupament. El seguiment es realitza des del Departament d’Acció Ter-
ritorial i Intervenció.

diputació de tarragona

No disposem de dades sobre els criteris de selecció dels projectes i el seguiment d’aquests per part 
de la Diputació de Tarragona.

mecanismes de difusió 

diputació de barcelona

Les accions i projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat realitzats es donen a conèixer 
mitjançant un butlletí I-flash, l’edició d’una memòria específica sobre les activitats relacionades amb 
cooperació al desenvolupament i l’educació al desenvolupament i, mitjançant la pàgina web de la 
Diputació de Barcelona. 

diputació de Girona

No s’edita cap butlletí relacionat amb els temes de cooperació al desenvolupament i solidaritat. 
Tampoc no s’edita cap memòria relacionada amb les activitats dutes a terme per la diputació en 
aquest àmbit. 

diputació de lleida

La Diputació de Lleida no estableix mecanismes específics de difusió de les seves accions de coo-
peració al desenvolupament i solidaritat

diputació de tarragona

No disposem de dades sobre els mecanismes previstos per la Diputació de Tarragona.
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perspectives futures 2009-2011

diputació de barcelona 

L’objectiu general de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament és el de donar suport als governs 
locals de la província de Barcelona en la definició i la gestió de la seva política de cooperació al de-
senvolupament tenint en compte les diferents accions que la composen. Per tant, l’objectiu és el 
d’impulsar i de gestionar la política de cooperació al desenvolupament definida per la Diputació de 
Barcelona.

Els objectius estratègics són els següents:

1. Consolidar internacionalment la Diputació de Barcelona com a agent de la cooperació descen-
tralitzada especialitzat en el reforçament dels governs locals i la governança democràtica local.

2. Donar suport als governs locals de la província en la definició i el desenvolupament de les seves 
accions de cooperació descentralitzada mitjançant el suport tècnic i el suport econòmic, tant en 
relació a les accions de sensibilització com pels projectes a l’exterior.

3. Donar suport a la investigació i producció de coneixement en l’àmbit de la cooperació descen-
tralitzada.

4. Enfortir el rol complementari que juga la societat civil en les accions de cooperació desenvolu-
pades pels governs locals mitjançant l’articulació d’espais de concertació i treball conjunt.

5. Coordinar les relacions institucionals de la Diputació de Barcelona amb altres institucions que 
treballen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i, en especial, de la cooperació des-
centralitzada, tot incidint, en la mesura que calgui, en la defensa dels interessos dels governs 
locals.

diputació Girona 

Objectiu prioritari: projectes de codesenvolupament
Objectius preferents:

1. Objectius estratègics sobre desenvolupament a les àrees geogràfiques següents: 

•	Mediterrània:	Algèria,	Marroc	i	Palestina
•	Centreamèrica	i	Carib:	El	Salvador,	Guatemala,	Hondures,	Nicaragua,	República	Dominicana	i	

Cuba
•	Sud-amèrica:	Bolívia,	Equador	i	Perú
•	Àfrica	Subshariana
•	Països	en	conflicte

2. Als objectius estratègics es consideren conceptes preferents:
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•	Serveis	sociosanitaris,	educatius	i	de	millora	de	les	condicions	de	vida
•	Creació	d’infraestructures,	treball	i	economia	productiva
•	Potenciar	la	igualtat	d’oportunitats,	la	sensibilització	ciutadana	sobre	la	violència	de	gènere	i	

els drets dels infants

diputació lleida

La Diputació de Lleida estableix a les bases de sensibilització amb convocatòries anuals i a les ba-
ses de cooperació triennals els seus objectius a curt o mitjà termini. 

diputació de tarragona

No disposem de les dades relatives als objectius estratègics definits per la Diputació de Tarragona. 

dades econòmiques de les diputacions cooperants

A continuació, presentem les dades sobre el volum de recursos econòmics destinats a l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, l’emergència i la sensibilització per part de les diputacions de Ca-
talunya al llarg dels anys 2006, 2007 i 2008. 

taula 19. recursos destinats a cooperació al desenvolupament per les diputacions
(2006, 2007 i 2008)

Diputació Línia d’intervenció 2006 2007 2008

Ba
rc

el
on

a

Cooperació al desenvolupament 2.551.027,00 2.641.723,00 3.186.032,26

Emergència 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Sensibilització 985.911,00 1.043.294,00 1.046.771,00

Acollida temporal refugiats / colònies - - -

Suport organitzatiu 300.000,00 240.050,00 293.622,74

Altres 261.698,00 288.790,00 12.000,00

Subtotal 4 .104 .136,00 4 .219 .857,00 4 .544 .426,00

Gi
ro

na

Cooperació al desenvolupament 132.000,59 139.000,00 242.527,60

Emergència - - 30.000,00

Sensibilització 5.000,00 6.000,00 72.400,00

Acollida temporal refugiats / colònies - - 15.000,00

Suport organitzatiu - - 5.000,00

Altres 3.005,06 3.005,06 3.005,06

Subtotal 140 .005,65 148 .005,06 367 .932,66
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Diputació Línia d’intervenció 2006 2007 2008

Ll
ei

da

Cooperació al desenvolupament 225.000,00 272.727,00 189.926,08

Emergència - - -

Sensibilització 25.000,00 24.050,00 30.000,00

Altres - - -

Subtotal 250 .000,00 296 .777,00 219 .926,08

Ta
rra

go
na

Cooperació al desenvolupament 70.750,00 70.750,00 70.750,00

Sensibilització - - -

Subtotal 70 .750,00 70 .750,00 70 .750,00
Font: Fons Català. Dades de l’enquesta

Del recursos econòmics destinats per les diputacions l’any 2008, les aportacions per part de la Di-
putació de Barcelona representen aproximadament el 87,4% del volum total, seguida de la Diputació 
de Girona amb el 7,1% del total de recursos. En tercera instància trobaríem a la Diputació de Lleida 
representant el 4,2% del total i la Diputació de Tarragona amb l’1,4%.

taula 20. relació de les aportacions per a cooperació i solidaritat de les diputacions
(2006, 2007 i 2008)

diputacions 
Volum de recursos (c)

2006 2007 2008

Barcelona 4.104.136,00 4.219.857,00 4.544.426,00

Girona 140.005,65 148.005,06 367.932,66

Lleida 250.000,00 296.777,00 219.926,08

Tarragona 70.750,00 70.750,00 70.750,00

total 4 .564 .891,65 4 .735 .389,06 5 .203 .034,74

 Font: Fons Català. Dades de l’enquesta

La regularitat en les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat per part de les dipu-
tacions queden reflectides en les dades exposades amb anterioritat. L’increment en el total de re-
cursos destinats l’any 2007 respecte l’any anterior és del 3,73%. En el cas de l’any 2008 respecte 
l’any anterior és del 9,87%. En aquest sentit, el darrer trienni, les diputacions han mantingut de for-
ma estable les seves aportacions econòmiques a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
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En el següent gràfic observem quina ha estat l’evolució per part de les diputacions i la seva contri-
bució a la cooperació descentralitzada. En el següent epígraf (4. Anàlisi de la destinació dels recur-
sos de les corporacions locals a cooperació i solidaritat) analitzem en termes comparatius quin és 
l’impacte i la contribució per part dels ens supramunicipals en relació al total del volum de coopera-
ció descentralitzada catalana.

gràfic 47. evolució dels recursos destinats a cooperació i solidaritat 
per les diputacions (1998-2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i estudis anteriors

Des de l’any 1998, les diputacions de Catalunya han incrementat els recursos destinats a la coope-
ració al desenvolupament i solidaritat en 2.391.832,06 euros. Aquesta xifra representa un 85% més 
el pressupost l’any 2008 que 10 anys abans. Novament, queda reflectida la creixent importància de 
la cooperació descentralitzada. 
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3.3 mancomunItat de munIcIpIs de l’àrea metropolItana 
de barcelona

dades descriptives

La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona està formada pels següents 36 
ajuntaments: Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal, Cas-
telldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, l’Hospitalet, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, la Palma de Cerve-
lló, 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 Gra-
menet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

estructura 

definició de l’àrea de cooperació al desenvolupament

Els temes de cooperació al desenvolupament es duen a terme des del Departament de Relacions 
Institucionals ubicat a l’Àrea de Serveis Generals. Es disposa de 6 tècnics dedicats a temes de co-
operació al desenvolupament i un tècnic que treballa en cooperació i altres temes. Existeixen altres 
col·laboradors puntuals de premsa, de protocol, de l’àmbit de tresoreria, finances, intervenció, in-
formàtica, etc. Existeix també el Consell Metropolità de Cooperació al Desenvolupament que actua 
com a òrgan de participació ciutadana i solidaritat de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (MMAMB).

Consell metropolità de Cooperació al desenvolupament

L’any 1996 es va crear el Consell Metropolità de Cooperació al Desenvolupament. Aquest és l’òrgan 
que s’encarrega d’establir les línies polítiques de cooperació i està format per la Federació Catalana 
d’ONGD, el grup de treballadors 0,7 i més, el Fons Català i els diferents representants de tots els 
grups polítics. 

La creació respon a la voluntat política de dotar les institucions metropolitanes d’un organisme re-
presentatiu que acollís, en el seu si, un ampli ventall de les diferents plataformes i de les institucions 
més significatives en les tasques de cooperació al desenvolupament i la solidaritat El Consell Metro-
polità de Cooperació al Desenvolupament sanciona la política metropolitana de cooperació i solidari-
tat internacional i aprova les línies d’actuació i la distribució del pressupost assignat.
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A la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona existeix també una platafor-
ma entre els treballadors que s’anomena Grup 0,7 i més que dedica el 0,7%, o més, del seu sou 
mensual a projectes de cooperació al desenvolupament. Hi ha un compromís per part de la direcció 
de cobrir el 50% de tots els projectes finançats. L’objectiu d’aquesta iniciativa és canalitzar les aju-
des solidàries del treballadors tot aplicant un descompte voluntari per nòmines. Hi participen tots els 
treballadors que en volen formar part.

dades econòmiques i volum de recursos

Existeix una partida específica dedicada a la cooperació al desenvolupament.

taula 21. evolució de les aportacions econòmiques mmamb (1998-2008)

1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Recursos 
cooperació 360.607,26 360.607,26 691.163,92 751.718,78 831.650,50 912.787,14

Font: Fons Català

La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona manifesta haver destinat l’any 
2003 el 0,35% dels ingressos propis a cooperació al desenvolupament. Aquest xifra és del 0,38% 
l’any 2004 i 2005. Els anys 2006, 2007 i 2008, la Mancomunitat tampoc no ha assolit el 0,7% ni 
ha quedat definit l’any que s’assolirà. Per tant, aquest fet implica que, per part de la MMAMB, l’as-
soliment del 0,7% continua sent una fita.

En el gràfic podem observar l’evolució de les aportacions per part de la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona des de l’any 1998 fins a l’actualitat.
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gràfic 48. evolució dels recursos destinats a cooperació i solidaritat 
per la mmamb (1998-2008)

Font: Fons Català

La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha incrementat un 153% el 
recursos destinats a cooperació al desenvolupament al llarg dels últims 10 anys (1998-2008). En 
aquest sentit, queda clara la regularitat en les polítiques de cooperació al desenvolupament i solida-
ritat per part d’aquest ens supramunicipal.

Les característiques pròpies de la Mancomunitat impliquen que els ajuntaments ja aporten un per-
centatge dels seus pressupostos per a cooperació al desenvolupament, i per tant, l’aportació de la 
Mancomunitat, en aquest sentit, és redundant. Tanmateix la intenció és augmentar el percentatge 
en els propers anys. Cal considerar, també, que algunes despeses de sensibilització i cooperació al 
desenvolupament surten d’altres partides del pressupost de la MMAMB.

política de cooperació al desenvolupament

La gestió dels projectes pot realitzar-se o des de la pròpia Mancomunitat, o dels ajuntaments a tra-
vés del Fons Català o bé des de les ONG.
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taula 22. distribució de la gestió dels projectes mmamb (2002-2008)

 any
iniciativa

2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009

MMAMB  269.012,41 275.467,79 383.776,28 474.649,30

Ajuntament via Fons Català 146.953,00 225.822,56 223.937,11 219.068,92

ONG 275.198,51 250.428.43 223.937,11 219.068,92

total 691.163,92 751.718,78 831.650,50 912.787,14

 Font: Fons Català

mecanismes de recepció i d’avaluació prèvia 

mecanisme 
dels projectes

mecanisme de recepció 
dels projectes

mecanisme d’avaluació prèvia 
dels projectes (qui realitza l’avaluació 

tècnica dels projectes?)

D’iniciativa metropolitana Recepció directa La MMAMB

D’iniciativa municipal
Convocatòria específica 

per a entitats/institucions
El Fons Català 

De les ONG
Convocatòria específica 

per a entitats/institucions
El CIBOB 

Font: Fons Català

selecció dels projectes i mecanismes de seguiment

Els projectes se seleccionen en funció de l’avaluació prèvia. El seguiment dels projectes el fa la prò-
pia Mancomunitat a partir dels seus departaments. Per als projectes d’iniciativa municipal, el segui-
ment el du a terme el Fons Català.





4. anàlIsI de la destInacIó 
dels recursos de les 
corporacIons locals  
a cooperacIó I solIdarItat 
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4. anàlIsI de la destInacIó dels recursos de les
 corporacIons locals a cooperacIó I solIdarItat 

Aquest capítol se centra en l’anàlisi de la destinació dels recursos econòmics aportats per les cor-
poracions locals durant l’any 2008. A l’enquesta se sol·licitava a cada institució la llista dels pro-
jectes finançats durant l’últim any que recull (2008), amb indicació de l’import destinat, diverses 
dades sobre el tipus de projecte i el país on es realitzava. 

Com en el cas dels estudis anteriors, a continuació presentem una sèrie de taules que han estat 
elaborades a partir de les dades dels ajuntaments i els ens supramunicipals que han contestat l’en-
questa i amb les dades dels que no l’han contestada però que durant l’any 2008 van fer alguna 
aportació econòmica a través del Fons Català (BDFC). 

Les xifres són inferiors del que realment és la cooperació local catalana ja que no disposem d’in-
formació de tots els ajuntaments de Catalunya. Ara bé, cal destacar que la informació que pre-
sentem correspon a les aportacions econòmiques de 569 ajuntaments, que representen el 89% 
de la població de Catalunya; 27 consells comarcals, que representen el 82% de la població; de 4 
diputacions, que representen el 100% de la població i de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que representa el 41% de població catalana. Per tant, les dades eco-
nòmiques que exposem a continuació corresponen a les accions de cooperació al desenvolupament 
d’aquest conjunt d’actors (i de la seva representació demogràfica) durant els anys 2006 i/o 2007 
i/o 2008.
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4.1 recursos destInats a cooperacIó I solIdarItat 
  de les corporacIons locals

En aquest primer apartat mostrem la informació de què disposem sobre els recursos destinats a 
cooperació i solidaritat considerant les dades facilitades pels ajuntaments i pels ens supramunici-
pals. Algunes de les taules i gràfics incorporen informació d’anys anteriors i, per tant, no se centren 
només en els tres anys que comprèn l’estudi (2006-2007-2008). 

taula 23. relació del volum de recursos destinats a cooperació i solidaritat 
de les corporacions locals (2003-2008)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ajuntaments 12.938.505,40 14.222.534,98 16.000.191,58 18.726.599,94 20.740.170,64 22.784.216,23

Ens supramunicipals

Consells Comarcals 37.324,59 63.004,92 45.156,54 176.120,98 203.060,94 155.907,19

Diputacions 3.975.227,00 4.181.788,01 4.948.008,06 4.564.891,65 4.735.389,06 5.203.034,74

Mancomunitats 345.581,96 368.632,57 368.632,57 415.825,25 415.825,25 456.393,57

Subtotal 4.358.133,55 4.613.425,40 5.361.797,17 5.156.837,88 5.354.275,25 5.815.335,50

total de recursos 17 .296 .638,95 18 .835 .960,48 21 .356 .988,75 23 .883 .437,82 26 .094 .445,89 28 .599 .551,73

Font: Fons Català. Dades 1r, 2n, 3r i 4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud

En cinc anys, les corporacions catalanes han incrementat les seves aportacions en 11.302.912,78 
d’euros, és a dir, que l’any 2008 han aportat un 65,34% més dels recursos econòmics destinats 
respecte a les aportacions realitzades l’any 2003. En aquest sentit, novament queda reflectida la 
creixent importància dels actors locals en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solida-
ritat. 

És igualment destacable l’increment constant dels recursos econòmics que les corporacions locals 
destinen a cooperació al desenvolupament i solidaritat, tant des dels ajuntaments com dels ens su-
pramunicipals. 

L’increment del total dels recursos des de l’any 2006 al 2007 ha estat d’un 9,25 %. Aquest percen-
tatge en l’interval d’anys que va del 2007 al 2008, l’increment és d’un 9,6%. 

Any rere any les corporacions locals han anat assumint el compromís d’augmentar la seva partida 
de cooperació al desenvolupament i solidaritat durant la darrera dècada. Caldrà veure si aquests in-
crements es mantenen constants en els propers anys (2008-2009-2010) o si contràriament tenen 
lloc i s’originen condicionants i constrenyiments externs que impedeixen el manteniment d’aquest 
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compromís. En aquest sentit, el 5è Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del 
Sud farà especial atenció en aquest fet.

gràfic 49. volum total de recursos destinats a cooperació per institució (2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i BDFC

El ajuntaments catalans aporten el 80% del volum total dels recursos econòmics de la cooperació 
descentralitzada (22.784.216,23 euros).

Seguint aquest rànquing trobaríem les diputacions catalanes, els recursos de les quals representen 
el 18% del volum total dels recursos de cooperació descentralitzada catalana (5.203.034,74 euros). 

En tercer lloc trobaríem la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que 
representa un 2% del volum total (456.393,57 euros). Els recursos destinats són superiors als dels 
consells comarcals: un 0,5% del volum total de recursos destinats l’any 2008 (155.907,19 euros).

Per tant, les aportacions econòmiques dels ajuntaments catalans es corresponen amb el 80% de la 
cooperació descentralitzada, mentre que els recursos i les aportacions destinades pels ens supra-
municipals representen el 20% restant.

 

22.784.216,23 (80%)

155.907,19 (<1%)

5.203.034,74 (18%)

456.393,57 (2%)

Ajuntaments

Consells Comarcals

Diputacions Provincials

Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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4.2 recursos destInats a cooperacIó I solIdarItat 
  per lÍnIa d’actuacIó 

Les dades sobre les que hem treballat provenen tant de l’enquesta com de les dades que té el Fons 
Català sobre les aportacions que ha rebut dels ens locals.
 
A l’enquesta se sol·licitava a les corporacions locals informació respecte als projectes finançats al 
llarg de l’any 2008 que es dividia en dos grans eixos:
 
a ) Les accions realitzades a països del Sud o països emergents (cooperació/emergència – ajuda 

humanitària) 
b ) Les accions realitzades a Catalunya (sensibilització, suport organitzatiu i acollida temporal).

En relació als eixos sobre les accions realitzades a països del Sud, es va especificar a l’enquesta:

Cooperació al desenvolupament

Comprèn la cooperació al desenvolupament i només s’inclou l’ajuda humanitària en forma d’opera-
cions prolongades per a refugiats i desplaçats interns.

Emergència 

Comprèn l’ajuda proporcionada amb un caràcter d’urgència a les víctimes de desastres desenca-
denats per catàstrofes naturals o per conflictes armats; ajuda, sobretot, en el proveïment de béns i 
serveis essencials per a la supervivència immediata.

En relació a la sensibilització, es dividí en tres subcategories:

Sensibilització

Estrictament les accions de sensibilització i educació al desenvolupament. 

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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Han estat exclosos 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 pro-
jectes de cooperació amb els països del Sud sinó que estarien vinculades a projectes d’integració i, 
per tant, d’una naturalesa diferent a la de cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, aques-
ta distinció esdevé especialment important quan tractem el codesenvolupament entès com aquelles 
accions que provenen d’àmbits diferents (integració i cooperació descentralitzada).

A continuació, presentem l’anàlisi dels recursos destinats a la cooperació al desenvolupament en 5 
línies d’actuació, que es divideixen en 2 grans blocs: 

a ) Accions realitzades a països del Sud o emergents (cooperació i emergència / ajuda humanitària) 
b ) Accions realitzades a Catalunya (sensibilització, suport organitzatiu i acollida temporal).

En la taula i el gràfic que presentem a continuació s’observen els imports totals destinats pels ens 
locals catalans l’any 2008 en funció del tipus d’ens local.

taula 24. recursos destinats a cooperació i solidaritat per línia d’actuació 
des de les corporacions locals (2008)*

línia d’intervenció total (c) %

Cooperació al desenvolupament 19.333.864,74 67,60%

Emergència / Ajuda humanitària 1.035.611,19 3,62%

subtotal 20 .369 .475,93 71,22%

Sensibilització 5.462.599,20 19,10%

Suport organitzatiu 1.002.124,07 3,50%

Acollida temporal de refugiats / Colònies 416.407,06 1,46%

Altres 1.348.944,64 4,72%

subtotal 8 .230 .074,97 28,78%

total 28 .599 .551,73 100%
Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i BDFC

* No s’inclouen ni les despeses destinades a la gestió, ni els romanents no aplicats durant l’any, ni les accions no espe-

cificades .
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gràfic 50. percentatges per línia d’actuació dels recursos destinats a cooperació
i solidaritat de les corporacions locals (2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta + BDFC

La majoria dels recursos es destinen a projectes de cooperació. Si comparem les dades d’anys an-
teriors veiem que els anys 1999 i 2001 el percentatge destinat a cooperació al desenvolupament 
era d’un 69%; l’any 2004 un 65% del total de recursos i novament el 2008 és d’un 68%. Seguint 
en ordre decreixent l’àmbit de sensibilització se situa en segon lloc amb un 19%, percentatge que 
s’ha vist reduït en relació a l’any 2004 que era d’un 20% i el 2001 que era del 17%. El percentatge 
restant s’ha dividit entre les accions de suport organitzatiu (3%), els programes d’emergència (4%) i 
l’acollida temporal (1%). 

En aquest sentit, la cooperació descentralitzada no esdevé només una intervenció puntual davant 
d’una situació de crisi sinó que es conforma com a política pública estable en què tant els projectes 
de cooperació al desenvolupament com la sensibilització són els dos àmbits d’intervenció que agru-
pen gairebé la totalitat dels recursos de la cooperació local. 

gràfic 51. volum total de recursos per línies d’intervenció (2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i BDFC

68%

4%

19%

3%
1% 5%

Cooperació al desenvolupament

Emergència / Ajuda humanitària

Sensibilització

Suport organitzatiu

Acollida temporal de refugiats / Colònies

Altres

Cooperació al desenvolupament

Emergència / Ajuda humanitària

Sensibilització

Suport organitzatiu

Acollida temporal de refugiats / Colònies

Altres19.333.864,74 (68%)

1.348.944,64 (5%)

1.035.611,19 (4%)

5.462.599,20 (18%)

1.002.124,07 (3%)
416.407,06 (1%)
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Les corporacions locals catalanes han destinat un total de 19.333.864,74 euros a la cooperació al 
desenvolupament en països en vies de desenvolupament. Per tant, la primera línia d’intervenció és 
la cooperació al desenvolupament. 

L’àmbit de la sensibilització es situaria en segon lloc amb un total de 5.462.599,20 euros l’any 
2008. I seguint aquest rànquing trobaríem altres línies amb un total de 1.348.944,64 euros; la línia 
d’emergències, amb 1.035.611,19 euros; el suport organitzatiu amb un total de 1.002.124,07 euros; 
i l’acollida temporal amb 416.407,06 euros destinats l’any 2008. 

Els següents quatre gràfics mostren el volum total dels recursos destinats per cada institució i el 
desglossament per línies d’intervenció.

gràfic 52. volum total de recursos dels ajuntaments per línia d’intervenció (2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i BDFC

gràfic 53. volum total de recursos dels consells comarcals 
per línia d’intervenció (2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i BDFC

Cooperació al desenvolupament

Emergència / Ajuda humanitària

Sensibilització

Suport organitzatiu

Acollida temporal de refugiats / Colònies

Altres
15.172.651,33 (67%)

1.378.536,92 (6%)

950.379,53 (4%)

4.231.531,54 (18%)

393.242,31 (2%)
657.874,57 (3%)

Cooperació al desenvolupament

Emergència / Ajuda humanitària

Sensibilització

Suport organitzatiu

Acollida temporal de refugiats / Colònies

Altres
95.691,52 (62%)

10.500,00 (7%)

2.099,68 (1%)

2.000,00 (1%)

9.356,64 (6%)

36.259,35 (23%)
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gràfic 54. volum total de recursos de les diputacions per línia d’intervenció (2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i BDFC

gràfic 55. volum total de recursos de la mmamb 
per línia d’intervenció (2007-2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i BDFC

De les dades de què disposem i que han estat exposades en els quatre gràfics anteriors n’extra-
iem les següents comparatives. Tanmateix, hem identificat certes particularitats: tant en el cas de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com de les diputacions no desti-
nen recursos a la línia d’acollida temporal. En el primer cas, la MMAMB tampoc no ha destinat re-
cursos ni a suport organitzatiu ni a altres àmbits. 

Els quatre tipus d’institucions, la línia d’intervenció de la cooperació al desenvolupament és l’àmbit 
al que més recursos destinen els ens locals. En aquest cas, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona és la institució que del total de les seves l’any 2008 té un percentat-
ge més elevat (78% del volum total de recursos econòmics destinat per la institució). En segona 
instància es troben les diputacions amb el 71% dels recursos que les diputacions han dedicat. En 
tercer lloc, se situen els ajuntaments amb el 67% del volum total de recursos que han destinat els 
ajuntaments. Finalment, trobem els consells comarcals que del total de recursos que han destinat, 
el 62% ha estat orientat a cooperació al desenvolupament. 

Cooperació al desenvolupament

Emergència / Ajuda humanitària

Sensibilització

Suport organitzatiu

Acollida temporal de refugiats / Colònies

Altres

298.622,74 (6%)
15.005,06 (<1%)

1.156.245,74 (22%)

36.000,00 (1%)

15.000,00 (<1%)

3.682.161,20 (71%)

Cooperació al desenvolupament

Emergència / Ajuda humanitària

Sensibilització

Suport organitzatiu

Acollida temporal de refugiats / Colònies

Altres

67.998,75 (15%)

30.000,00 (7%)

358.394,82 (78%)
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Seguit de la línia de cooperació al desenvolupament, trobem la l’àmbit de la sensibilització. L’any 
2008, les diputacions són les que hi destinen un percentatge més elevat (22% del volum total 
destinat per les diputacions). El segon lloc l’ocupen els ajuntaments, amb un 18% del total. Des-
prés dels ajuntaments trobaríem la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb el 15% del total i finalment trobem els consells comarcals amb un 6% del total destinats per 
aquests l’any 2008. 

La tercera línia que obté uns percentatges més elevats és l’àmbit d’altres. En aquest cas, tant els 
ajuntaments com els consells comarcals han destinat quasi el mateix percentatge del volum total 
de recursos econòmics destinats per cada institució: el 6 i 7% respectivament. Les diputacions han 
destinat un 0,3% de les aportacions a aquesta línia i la MMAMB no hi ha destinat recursos.

La quarta línia la conforma l’àmbit de les emergències. En aquest cas, la institució que hi ha destinat 
un percentatge més elevat és la MMAMB, amb el 7% del total dels recursos. Tot seguit, hi ha els 
ajuntaments amb el 4% del volum total de recursos econòmics aportats. Tant els consells comar-
cals com les diputacions només han destinat l’1% dels seus recursos a aquesta línia d’intervenció. 
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4.3 dIstrIbucIó dels recursos segons els sectors 
  de cooperacIó 

A continuació, presentem les dades relatives a la divisió per sectors. En la taula següent es conside-
ren només els recursos que les corporacions locals han aplicat a projectes de cooperació al desen-
volupament i d’emergència o ajuda humanitària. S’han inclòs dades d’anys anteriors amb l’objectiu 
d’identificar els canvis o l’estabilitat d’aquestes subdivisions. 

taula 25 . distribució dels recursos segons sector de cooperació 
(dades 2008 – dades 2004)

sectors import 2008 (c) import 2004 (c)

Desenvolupament municipalista 3.818.872,58 18,75% 1.471.174,03 11,33%

Educació - Formació 2.425.535,80 11,91% 1.763.462,14 13,58%

Sanitat 2.101.361,73 10,32% 1.267.272,02 9,76%

Desenvolupament productiu 1.655.369,20 8,13% 1.069.196,83 8,24%

Promoció dels DDHH i la democràcia 1.647.750,96 8,09% 990.216,92 7,63%

Construcció d’infraestructures 1.583.575,23 7,77% 952.276,94 7,34%

Desenvolupament social 1.091.825,09 5,36% 480.328,59 3,70%

Ajuda d’emergència 1.028.154,39 5,05% 1.262.016,44 9,72%

Promoció sociolaboral 776.351,05 3,81% 601.298,32 4,63%

Desenvolupament rural 748.668,02 3,68% 792.539,63 6,10%

Rehabilitació d’infraestructures 715.178,35 3,51% 581.314,56 4,48%

Sector no especificat 686.730,49 3,38% 268.001,51 2,06%

Protecció del medi ambient 666.008,30 3,27% 235.205,55 1,81%

Desenvolupament cultural 510.464,18 2,51% 245.928,00 1,89%

Suport organitzatiu 517.544,33 2,54% 595.783,52 4,59%

Equipaments, estris o recursos bàsics 395.986,23 1,94% 406.057,17 3,13%

total 20 .369 .475,93 100% 12 .982 .072,17 100%

 Font: Fons Català. Dades de l’enquesta + BDFC. Dades del 3r Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb 

 els països del Sud

L’any 2004 l’anàlisi dels recursos destinats per sectors mostrava una clara preferència pels projectes 
d’educació-formació, desenvolupament municipalista, sanitat, ajuda d’emergència i desenvolupa-
ment productiu; aquests sectors agrupen la meitat dels recursos destomats a cooperació aquell any. 
Ara bé, si comparem les preferències de l’any 2004 amb les dades obtingudes l’any 2008 trobem 
les següents diferències:
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Comparant les dades de la taula relatives a l’any 2008 amb les de l’any 2004, s’observa que el 
sector preferent és el desenvolupament municipalista, seguit de l’educació-formació, la sanitat, el 
desenvolupament productiu, la promoció democràtica i la construcció d’infraestructures. Per tant, 
alguns sectors com les emergències, el desenvolupament rural o el suport organitzatiu són els que 
més s’han vist reduïts respecte a altres sectors que s’han incrementat, la promoció municipalista i la 
protecció del medi ambient.
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4.4 dIstrIbucIó dels recursos segons els beneFIcIarIs

Per a l’elaboració de la taula següent només s’han considerat els recursos que les corporacions lo-
cals han aplicat a projectes de cooperació i d’emergència o ajuda humanitària.

taula 26 . distribució dels recursos segons els beneficiaris (dades 2008 – dades 2004)

beneficiaris import 2008 (c) import 2004 (c)

Població general 5.366.765,97 26,35% 4.917.988,51 37,88%

Autoritats locals 4.244.422,00 20,84% 697.540,25 5,37%

Dones 2.595.390,17 12,74% 1.859.656,79 14,32%

Camperols i població rural 2.273.537,60 11,16% 1.823.047,31 14,04%

Infants 1.462.545,85 7,18% 988.463,67 7,61%

Joves 705.105,62 3,46% 674.821,94 5,20%

Col·lectius tècnics o professionals 692.859,18 3,40% 306.901,48 2,36%

Beneficiari no especificat 603.980,49 2,97% 240.851,56 1,86%

Grups indígenes 599.236,91 2,94% 402.368,87 3,10%

Refugiats, desmobilitzats, desplaçats 560.153,88 2,75% 491.134,20 3,78%

Obrers 458.102,94 2,25% 279.767,55 2,16%

Discapacitats 449.277,75 2,21% 82.698,03 0,64%

Infants del carrer 149.589,09 0,73% 154.425,74 1,19%

Altres col·lectius especials 149.758,48 0,63% 28.104,77 0,22%

Vells 58.750,00 0,29% 34.301,50 0,26%

total 20 .369 .475,93 100% 12 .982 .072,17 100%

 Font: Fons Català. Dades de l’enquesta + BDFC. Dades del 3r i 4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb 

 els països del Sud

L’any 2004, el 38% dels recursos es va destinar a projectes que beneficien la població general. 
Aquesta xifra s’ha vist reduïda l’any 2008 al 26% del total de recursos. És possible que una part 
dels projectes inclosos en aquest grup es poguessin classificar en alguns dels altres apartats, però, 
per manca d’informació més específica, s’han classificat en aquesta categoria més genèrica. 

Cal destacar el considerable increment dels recursos a autoritats locals l’any 2008 que ha passat del 
5% al 21% del total de recursos econòmics, fet que podria ser vinculable a un cert canvi en els contin-
guts de la cooperació descentralitzada de conformitat amb els nous models i continguts que s’hi promo-
uen. Aquest fet, s’explicaria per la particularitat de la cooperació descentralitzada i l’objectiu d’enfortir el 
poder local com un dels sectors d’intervenció prioritaris pel desenvolupament d’aquests països.
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De les dades de què disposem de l’any 2008 destacaríem que 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, així com també les autoritats locals es troben entre els cinc primers grups de beneficiaris. 
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4.5 dIstrIbucIó dels recursos segons l’àrea geogràFIca 

En aquest epígraf es presenten diverses taules a través de les quals analitzem la divisió dels recur-
sos per àrees geogràfiques. Aquestes taules només recullen els recursos que les corporacions lo-
cals han aplicat a projectes de cooperació i d’emergència o ajuda humanitària.

En aquest apartat hem classificat per ordre decreixent els països que reben més aportacions de la 
cooperació local catalana l’any 2008. S’han marcat també els països que es consideren prioritaris en 
el Pla Director de cooperació al desenvolupament 2007-2009 aprovat pel Parlament de Catalunya. 

Tanmateix, hem mantingut la classificació establerta l’any 2004 amb l’objectiu d’identificar com han 
canviat alguns dels països i els percentatges sobre el total de recursos destinats en el període an-
terior.

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

Països prioritaris segons el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010

Països en conflicte, el Pla Director considera que anualment també es pot prioritzar algun  
país o àrea en conflicte

taula 27 . distribució dels recursos segons el país (dades 2008) 

país de destinació 
2004

import 2004 
(c)

% sobre 
total 2004

país de destínació 
2008

import 2008 
(c)

% sobre 
total 2008

Marroc 1.391.521,80 10,72% Nicaragua 2.624.409,06 12,88%

Nicaragua 1.349.700,30 10,40% Marroc 1.583.228,56 7,77%

El Salvador 1.033.190,50 7,96% El Salvador 1.585.001,21 7,78%

Guatemala 740.220,94 5,70% Perú 960.504,88 4,72%

Cuba 595.628,64 4,59% Equador 919.933,62 4,52%

Perú 566.061,15 4,36% Senegal 839.851,93 4,12%

Senegal 507.783,43 3,91% Guatemala 768.410,31 3,77%

Bolívia 426.180,89 3,28% Colòmbia 680.082,17 3,34%
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país de destinació 
2004

import 2004 
(c)

% sobre 
total 2004

país de destínació 
2008

import 2008 
(c)

% sobre 
total 2008

Equador 423.452,53 3,26% Bolívia 673.846,74 3,31%

Hondures 405.130,00 3,12% Cuba 574.550,05 2,82%

Poble Sahrauí 360.214,97 2,77% Moçambic 507.203,35 2,49%

Colòmbia 287.723,68 2,22% Poble Sahrauí 503.204,65 2,47%

Brasil 281.318,51 2,17% Brasil 344.569,21 1,69%

Mauritània 260.750,64 2,01% Cuba-Haití 342.814,38 1,68%

Uruguai 249.732,36 1,92% Gàmbia 336.524,31 1,65%

Palestina 229.173,72 1,77% Mauritània 322.391,80 1,58%

Camerun 219.876,08 1,69% Índia 314.793,72 1,55%

Haití 210.053,28 1,62% Líban 294.480,50 1,45%

Iran 199.835,94 1,54% Palestina 292.830,40 1,44%

Índia 180.226,95 1,39% Hondures 279.158,58 1,37%

Bòsnia i Hercegovina 174.562,19 1,34% Mèxic 241.763,43 1,19%

Mèxic 150.561,01 1,16% Camerun 167.895,35 0,83%

Sudan 137.097,00 1,06% Myanmar 165.815,00 0,81%

Angola 121.550,20 0,94% R. D. del Congo 138.895,34 0,68%

Guinea Equatorial 104.317,82 0,80% Equador-Colòmbia 120.950,00 0,59%

Argentina 99.344,45 0,77% Burkina Faso 115.899,09 0,57%

Gàmbia 87.720,00 0,68% Argentina 109.320,84 0,54%

Etiòpia 84.411,50 0,65% Uruguai 108.315,63 0,53%

Costa d’Ivori 73.000,27 0,56% Txad 108.129,02 0,53%

República Dominicana 60.929,11 0,47% República Dominicana 104.477,62 0,51%

Tanzània 58.841,00 0,45% Bòsnia i Hercegovina 112.624,23 0,49%

Burkina Faso 57.739,33 0,44% Tanzània 87.801,00 0,43%

Tunísia 57.045,00 0,44% Guinea Equatorial 70.524,18 0,35%

Txad 48.820,00 0,38% Iraq 63.690,00 0,31%

Kenya 39.796,61 0,31% Nepal 55.749,40 0,27%

Filipines 38.500,00 0,30% Algèria 49.738,52 0,24%

Moçambic 35.220,64 0,27% Guinea Conakry 47.801,62 0,23%

Eritrea 30.643,44 0,24% Etiòpia 46.714,78 0,23%

Congo 29.800,00 0,23% Paraguai 43.066,42 0,21%

Paraguai 29.295,46 0,23% Panamà-Guatemala 41.384,57 0,20%

Tibet 27.850,00 0,21% Costa d’Ivori 40.577,62 0,20%

Libèria 27.299,05 0,21% Tibet 40.460,39 0,20%

Malawi 25.684,10 0,20% Mali 39.970,13 0,20%

Togo 24.293,50 0,19% Angola 37.882,13 0,19%
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país de destinació 
2004

import 2004 
(c)

% sobre 
total 2004

país de destínació 
2008

import 2008 
(c)

% sobre 
total 2008

Costa Rica 24.220,00 0,19% Ruanda 33.060,00 0,16%

Nigèria 21.376,00 0,16% Kenya 29.600,00 0,15%

Afganistan 20.176,00 0,16% Guinea Bissau 29.142,50 0,14%

Burundi 15.530,50 0,12% Tunísia 23.945,50 0,12%

Ruanda 15.112,94 0,12%
Brasil-Paraguai- 
Nicaragua

22.000,00 0,11%

Líban 15.000,00 0,12% Xile 20.849,17 0,10%

Nepal 14.000,00 0,11% Israel-Palestina 20.384,15 0,10%

Iraq 13.616,51 0,10% Afganistan 20.325,00 0,10%

Xile 13.000,00 0,10% Togo 19.826,50 0,10%

Algèria 12.319,04 0,09% Panamà 18.521,00 0,09%

R. D. del Congo 12.188,00 0,09% Costa Rica 18.000,00 0,09%

Pakistan 11.153,00 0,09% Sri Lanka 17.000,00 0,08%

Ucraïna 9.069,01 0,07% Benín 15.500,00 0,08%

Uganda 6.652,40 0,05% Níger 14.355,00 0,07%

Cambodja 4.000,00 0,03% Xina 14.038,83 0,07%

Sri Lanka 3.600,00 0,03% Malawi 14.000,00 0,07%

Sud-àfrica 3.000,00 0,02% Madagascar 13.944,00 0,07%

Kosovo 3.000,00 0,02% Haití 13.337,50 0,07%

Guinea Bissau 2.000,00 0,02% Veneçuela 13.000,00 0,06%

Mali 1.000,00 0,01% Ucraïna 7.486,54 0,04%

Benín 900 0,01% Ghana 5.293,33 0,03%

Níger 300 0,00% Síria 5.202,00 0,03%

Diversos 
sud-est asiàtic

299.189,10 2,30% Senegal i Malawi 4.600,00 0,02%

Diversos 
Llatinoamèrica

441.204,13 3,40%
Palestina-Líban-
Jordània

3.000,00 0,01%

Diversos 
Centreamèrica

91.483,55 0,70% Nigèria 2.500,00 0,01%

Diversos Àfrica 
Occidental

40.869,78 0,31% Libèria 2.258,00 0,01%

Diversos Balcans 33.993,34 0,26% Sudan 2.100,00 0,01%

Diversos Mediterrània 32.257,52 0,25% Tailàndia 2.000,00 0,01%

Diversos Carib 31.900,00 0,25% Mongòlia 739,1 0,00%

País no especificat 35.475,71 0,27% Filipines 300 0,00%

Diversos països 212.387,65 1,64% Diversos Centreamèrica 895.791,56 4,40%

total 2004 12 .982 .072,17 100% País no especificat 748.366,93 3,67%
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país de destinació 
2004

import 2004 
(c)

% sobre 
total 2004

país de destínació 
2008

import 2008 
(c)

% sobre 
total 2008

Amèrica Llatina 728.664,51 3,58%

Diversos Sud-Amèrica 529.653,05 2,60%

Mediterrània 73.771,50 0,36%

Diversos països 45.000,00 0,22%

Àfrica Occidental 27.000,00 0,13%

Diversos Àfrica 5.384,52 0,03%

Àsia 1.300,00 0,01%

Sud-est asiàtic 1.000,00 0,00%

total 2008 20 .369 .475,93 100%

 Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i BDFC 

Si observem la classificació dels països segons la destinació dels recursos de la cooperació des-
centralitzada catalana en relació als països prioritaris establerts al Pla Director de Cooperació al De-
senvolupament 2003-2006 i els objectius previstos al Pla Director establert pels anys 2007-2010 
podem afirmar que la cooperació local catalana s’ha acosta a l’assoliment dels objectius de priorit-
zació que el Pla contemplava assolir l’any 2006. 

Segons que es desprèn de les dades del 2004, la destinació dels recursos de cooperació local als 
16 països prioritaris establerts pel Pla Director 2003-2006 (Algèria, Marroc, El Salvador, Guatemala, 
Hondures, Nicaragua, República Dominicana, Cuba, Bolívia, Equador, Perú, Camerun, Costa d’Ivori, 
Etiòpia, Moçambic i Senegal) era del 60% i en destinació als 4 països en conflicte (Afganistan, Sàha-
ra Occidental, Palestina i Colòmbia) del 8,8%, assolint-ne un percentatge del 68% quant a concen-
tració a les àrees prioritàries, proper a l’objectiu del 70% de concentració que s’havia marcat assolir 
el 2006.

Segons que es desprèn de les dades de l’any 2008, observem com la destinació dels recursos eco-
nòmics de la cooperació descentralitzada als 18 països prioritaris i països en conflicte correspon al 
64%, malgrat que el Pla Director 2007-2010 estableix un 80%.

A continuació presentem les dades relatives a l’agrupació dels països que apareixen a la llista ante-
rior per àrees geogràfiques. En aquest cas, han estat incorporades les dades de l’any 2001 i 2004 
amb l’objectiu de comparar l’evolució de les àrees durant el període 2001-2008.
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taula 28 . distribució dels recursos segons l’àrea geogràfica (dades 2008 – dades 2001)

Àrea geogràfica import 2008 (c) import 2004 (c) import 2001 (c)

Centreamèrica, Mèxic 
i Carib

7.507.619,27 36,86% 4.693.017,33 36,15% 5.649.931,88 49,41%

Sud-amèrica 4.546.091,73 22,32% 2.817.313,19 21,70% 1.670.797,42 14,52%

Àfrica 3.126.625,50 15,35% 2.093.574,22 16,13% 1.189.074,57 10,33%

Mediterrània 2.844.583,78 13,96% 2.097.532,05 16,16% 1.143.145,60 9,93%

Diverses àrees 773.664,51 3,80% 212.387,65 1,64% 207.092,92 1,80%

Sense dades 748.366,93 3,67% 35.475,71 0,27% 483.772,34 4,20%

Àsia 702.413,44 3,45% 812.147,50 6,26% 688.531,03 5,98%

Europa 120.110,77 0,59% 220.624,54 1,70% 474.870,34 4,13%

totals 20 .369 .475,93 100% 12 .982 .072,17 100% 11 .507 .216,10 100%

Font: Fons Català. Dades del 2n, 3r, 4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud

Gràfic 56 . distribució dels recursos segons l’àrea geogràfica: 
comparació dades 1999 i 2001 i 2004 i 2008

Font: Fons Català. Dades del 2n, 3r, 4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud

Comparant les dades sobre la distribució dels recursos per àrees geogràfiques entre els anys 2004 
i 2008, podem observar com es mantenen en les primeres posicions les àrees de Centreamèrica i 
Sud-amèrica. Aquest fet també es manté per l’any 2001 on continuen sent les dues primeres àrees 
geogràfiques. 
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L’any 2008, en el cas d’Àfrica, aquesta àrea puja una posició respecte l’any 2004, reprenent doncs 
la posició que tenia l’any 2001. En el cas de la Mediterrània, l’any 2008 aquesta àrea baixa una po-
sició en relació a la posició que tenia l’any 2004. 

Una dada destacable és el fet que l’any 2008 els recursos econòmics destinats a altres àrees geo-
gràfiques s’han incrementat considerablement respecte l’any 2004 i 2001. En aquest sentit, podrí-
em observar una certa tendència a la dispersió geogràfica dels recursos econòmics. 

En el següent gràfic veiem els principals països que han estat receptors dels recursos econòmics de 
la cooperació descentralitzada durant l’any 2008:

gràfic 57. principals països receptors d’ajuda (2008)

Font: Fons Català. Dades de l’enquesta i BDFC

Nicaragua és el principal país receptor de la cooperació descentralitzada i representa el 26% dels 
recursos dels 8 principals països receptors de recursos econòmics. El segon país que més recursos 
rep és el Marroc amb el 16% del total de recursos dels 8 primers països receptors i el segueix El 
Salvador amb el 15% . 
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4.6 dIstrIbucIó dels recursos segons l’Índex de 
  desenvolupament Humà (IdH) de països receptors

taula 29 . distribució dels recursos segons idH dels països receptors (2008)

En la següent taula hem classificat els països receptors (en ordre descendent) amb un codi de co-
lors per indicar l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de conformitat amb els càlculs fets per 
l’ONU de l’any 2008 (Informe sobre el Desenvolupament Humà 2008, del PNUD).

Criteri classificació Valors idH número d’ordre

Índex de Desenvolupament Humà alt Superior a 0,8 1-75

Índex de Desenvolupament Humà mitjà-alt Entre 0,7 i 0,8 76-179

Índex de Desenvolupament Humà mitjà-baix Entre 0,5 i 0,7 120-153

Índex de Desenvolupament Humà baix Inferior a 0,5 154-179

L’ONU no disposa de dades de l’IDH - -

Projectes multipaís no classificables per IDH - -

país de destínació 2008 import 2008 (c)
% sobre

total 2008
Valors idH

Nicaragua 2.624.409,06 12,88% 0,70

Marroc 1.583.228,56 7,77% 0,65

El Salvador 1.585.001,21 7,78% 0,75

Perú 960.504,88 4,72% 0,79

Equador 919.933,62 4,52% 0,81

Senegal 839.851,93 4,12% 0,50

Guatemala 768.410,31 3,77% 0,70

Colòmbia 680.082,17 3,34% 0,79

Bolívia 673.846,74 3,31% 0,72

Cuba 574.550,05 2,82% 0,86

Moçambic 507.203,35 2,49% 0,37

Poble Sahrauí 503.204,65 2,47% -

Brasil 344.569,21 1,69% 0,81

Gàmbia 336.524,31 1,65% 0,47

Mauritània 322.391,80 1,58% 0,56

Índia 314.793,72 1,55% 0.609

Líban 294.480,50 1,45% 0,80

Palestina 292.830,40 1,44% 0,73
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país de destínació 2008 import 2008 (c)
% sobre

total 2008
Valors idH

Hondures 279.158,58 1,37% 0,71

Mèxic 241.763,43 1,19% 0,84

Camerun 167.895,35 0,83% 0,51

Myanmar 165.815,00 0,81% 0,59

R. D. del Congo 138.895,34 0,68% 0,36

Burkina Faso 115.899,09 0,57% 0,37

Argentina 109.320,84 0,54% 0,86

Uruguai 108.315,63 0,53% 0,86

Txad 108.129,02 0,53% 0,39

República Dominicana 104.477,62 0,51% 0,77

Bòsnia i Hercegovina 112.624,23 0,49% 0,80

Tanzània 87.801,00 0,43% 0,50

Guinea Equatorial 70.524,18 0,35% 0,72

Iraq 63.690,00 0,31% -

Nepal 55.749,40 0,27% 0,53

Algèria 49.738,52 0,24% 0,75

Guinea Conakry 47.801,62 0,23% -

Etiòpia 46.714,78 0,23% 0,39

Paraguai 43.066,42 0,21% 0,75

Costa d’Ivori 40.577,62 0,20% 0,43

Tibet 40.460,39 0,20% -

Mali 39.970,13 0,20% 0,39

Angola 37.882,13 0,19% 0,48

Ruanda 33.060,00 0,16% 0,44

Kenya 29.600,00 0,15% 0,53

Guinea Bissau 29.142,50 0,14% 0,38

Tunísia 23.945,50 0,12% 0,76

Xile 20.849,17 0,10% 0,87

Afganistan 20.325,00 0,10% -

Togo 19.826,50 0,10% 0,48

Panamà 18.521,00 0,09% 0,83

Costa Rica 18.000,00 0,09% 0,85

Sri Lanka 17.000,00 0,08% 0,74

Benín 15.500,00 0,08% 0,46

Níger 14.355,00 0,07% 0,37

Xina 14.038,83 0,07% 0,76
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país de destínació 2008 import 2008 (c)
% sobre

total 2008
Valors idH

Malawi 14.000,00 0,07% 0,57

Madagascar 13.944,00 0,07% 0,53

Haití 13.337,50 0,07% 0,52

Veneçuela 13.000,00 0,06% 0,83

Ucraïna 7.486,54 0,04% 0,79

Ghana 5.293,33 0,03% 0,53

Síria 5.202,00 0,03% 0,74

Nigèria 2.500,00 0,01% 0,50

Libèria 2.258,00 0,01% 0,36

Sudan 2.100,00 0,01% 0,53

Tailàndia 2.000,00 0,01% 0,79

Mongòlia 739,1 0,00% 0,72

Filipines 300 0,00% 0,75

Cuba-Haití 342.814,38 1,68% -

Equador-Colòmbia 120.950,00 0,59% -

Mediterrània 73.771,50 0,36% -

Panamà-Guatemala 41.384,57 0,20% -

Brasil-Paraguai- Nicaragua 22.000,00 0,11% -

Israel-Palestina 20.384,15 0,10% -

Senegal i Malawi 4.600,00 0,02% -

Palestina-Líban-Jordània 3.000,00 0,01% -

Diversos Centreamèrica 895.791,56 4,40% -

País no especificat 748.366,93 3,67% -

Amèrica Llatina 728.664,51 3,58% -

Diversos Sud-Amèrica 529.653,05 2,60% -

Diversos països 45.000,00 0,22% -

Àfrica Occidental 27.000,00 0,13% -

Diversos Àfrica 5.384,52 0,03% -

Àsia 1.300,00 0,01% -

Sud-est asiàtic 1.000,00 0,00% -

total 2008 20 .369 .475,93 100%

Font: Fons Català i dades l’Informe sobre el Desenvolupament Humà 2008 ( PNUD)
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taula 30 . sumatori dels recursos de desenvolupament i emergència destinats 
per les corporacions locals segons l’idH dels països receptors (dades 2004 i 2008)

idH import (2004) import (2008)

A països amb IDH baix 2.153.293,86 16,59% 1.488.437,77 7,31%

Índex de Desenvolupament Humà mitjà-baix 3.208.920,86 24,72% 7.008.620,96 34,41%

Índex de Desenvolupament Humà mitjà-alt 4.816.453,68 37,10% 5.104.423,19 25,06%

A països amb IDH alt 1.132.486,46 8,72% 2.481.447,18 12,18%

Països sense informació de l’IDH 452.156,53 3,48% 675.481,66 3,32%

No s’especifica el país o aportacions a projectes  
que es realitzen a diversos països

1.218.760,78 9,39% 3.055.932,07 15,00%

Projectes multipaís no classificables per IDH - - 555.133,10 2,73%

12 .982 .072,17 100,00% 20 .369 .475,93 100,00%



180 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 · Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

pa
ïs

os
 re

ce
pt

or
s 

d’
aj

ud
a 

se
go

ns
 ín

de
x 

de
 d

es
en

vo
lu

pa
m

en
t h

um
à

ID
H 

al
t

ID
H 

m
itj

à-
al

t

ID
H 

m
itj

à-
ba

ix

ID
H 

ba
ix

Se
ns

e 
in

fo
rm

ac
ió

 d
e 

l’I
DH



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 · Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 181

La distribució dels recursos de cooperació descentralitzada segons la classificació que realitza el 
Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) mostra que la cooperació local catalana 
destina el 7% del total de recursos a països amb un IDH baix, el 43% a països amb un IDH mitjà-
baix, el 25% a països amb un IDH mitjà-alt i el 12% a països amb un IDH alt. 

Si observem les dades de l’any 2008 veiem que Centreamèrica, Mèxic i Carib agrupen el 36% 
dels recursos de la cooperació de les corporacions locals, el mateix percentatge que quatre anys 
abans, el 2004. Després d’aquesta àrea trobem l’àrea de Sud-amèrica que representa el 22% dels 
recursos, exactament igual que l’any 2004. Seguirien l’àrea d’Àfrica amb el 15% dels recursos i la 
Mediterràniai (Magrib i Orient Mitjà) amb el 14%. A diferència de l’any 2004, en aquest cas el Me-
diterrani es veu reduït en un 2%. Fent la comparativa entre l’any 2004 i el 2001 observem que les 
àrees geogràfiques de Sud-amèrica, Mediterrània i Àfrica subshariana van presentar un augment de 
recursos per part de les corporacions locals d’aproximadament un 6% més de recursos que en anys 
anteriors; Centreamèrica, Mèxic i Carib, tot i ser l’àrea geogràfica on es concentren més recursos, ha 
tingut una certa disminució en relació als anys anteriors. 

L’any 2004, el primer país de destinació dels recursos és el Marroc amb un 10,72%, seguit de Nica-
ragua amb el 10,42%, El Salvador amb el 7,96%, Guatemala amb el 5,70% i Cuba amb el 4,59%. 
Amb les dades que tenim de l’any 2008, el primer país de destinació torna a ser Nicaragua, igual 
que l’any 2001, amb el 13%, seguit del Marroc amb el 8%, El Salvador amb el 8% i el Perú amb el 
5% dels recursos de la cooperació local. 

Els països receptors de la cooperació catalana es troben majoritàriament en el grup de països que 
tenen un indicador mitjà-baix, IDH baix de desenvolupament o un IDH mitjà-alt, segons l’Índex de 
Desenvolupament Humà del PNUD; concretament, dels 12 primers països receptors d’ajuda, només 
hi ha 2 països amb IDH baix, 4 països amb un IDH mitjà-baix, 4 països amb un IDH mitjà-alt i 2 pa-
ïsos amb un IDH alt. 
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4.7 lectura comparatIva dels països receptors 
  dels recursos de la cooperacIó local catalana

Considerant els 12 primers països que han rebut més recursos de les corporacions locals catala-
nes cadascun dels anys sobre els quals disposem d’informació detallada, s’elabora la següent taula 
comparativa que ens permet dibuixar les possibles tendències en la cooperació local.

taula 31. països receptors dels recursos de la cooperació local, 
comparativa 1999, 2001, 2004 i 2008*

país 1999
lloc 
1999

2001
lloc 
2001

2004
lloc 
2004

2008
lloc 
2008

Nicaragua 2.044.681,24 1 1.501.535,75 2 1.349.700,30 2 2.624.409,06 1

Marroc 229.090,00 13 631.564,27 4 1.391.521,80 1 1.583.228,56 2

El Salvador 735.775,43 3 2.047.709,31 1 1.033.190,50 3 1.585.001,21 3

Perú 333.905,12 10 529.463,37 6 566.061,15 6 960.504,88 4

Equador 237.040,70 12 278.260,65 12 429.452,53 9 919.933,62 5

Senegal 194.233,63 15 241.136,63 13 507.783,43 7 839.851,93 6

Guatemala 483.038,98 6 577.796,56 5 740.220,94 4 768.410,31 7

Colòmbia 461.738,48 7 224.686,43 14 287.723,68 12 680.082,17 8

Bolívia 456.027,02 8 323.202,44 10 426.180,89 8 673.846,74 9

Cuba 759.839,70 2 805.824,40 3 595.628,64 5 574.550,05 10

Moçambic 49.092,05 31 17.670,65 37 35.220,64 45 507.203,35 11

Poble Sahrauí 228.808,01 14 206.261,50 16 360.214,97 11 503.204,65 12

Índia 84.982,37 21 335.576,95 8 180.226,95 20 314.793,72 17

Palestina 260.204,77 11 81.040,47 24 229.173,72 16 292.830,40 19

Hondures 352.865,97 9 329.203,84 9 405.130,00 10 279.158,58 20

Font: Fons Català. Dades del 2n, 3r, 4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud

* Es presenten les dades dels 12 primers països receptors dels recursos de la cooperació local catalana en 3 anys (els 

12 de cada any), indicant també «la posició» d’aquests en el llistat de països de destinació dels recursos de les corpo-

racions locals.

Del període 2006-2008 destaquem la incorporació d’un país com és el cas de Moçambic entre els 
primers 12 receptors. En aquest període ja no trobem els països considerats receptors per «l’efecte 
emergència» durant el període del 2003-2005 ja sigui per situacions de conflicte, d’ajuda humani-
tària o fruit de catàstrofes naturals (Kosovo, Afganistan, Índia, Bòsnia i Hercegovina, Palestina).
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De l’evolució del període 2003-2005 destaquem la incorporació de 2 països africans que l’any 1999 
no eren entre els 12 primers països de recepció dels recursos i que l’any 2005 hi són: Marroc i Se-
negal. Aquest canvi pot ser a causa de l’interès de les corporacions locals a optar per treballar la co-
operació en els països de procedència dels nouvinguts. 

Hi ha països que mostren una certa continuïtat des de l’any 1999 i que es mantenen al llarg dels 
anys en un posició similar en el rànquing dels 12 primers països receptors d’ajuda. Aquests són: Ni-
caragua, El Salvador, Cuba, Equador, Perú, Guatemala i Sàhara Occidental. 



184 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 · Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

4.8 prIncIpals ong catalanes receptores dels recursos 
  de les corporacIons locals

A la llista que ve a continuació, hem inclòs les ONG que han rebut l’any 2008 en conjunt més de 
150.000,00 c de les diverses administracions locals, ja sigui directament o a través de les delega-
cions locals de l’entitat.

taula 32 . relació de les onG que han rebut més de 150 .000,00 c de les diverses
administracions locals catalanes durant l’any 2008 

Entitat import (c) 2004 import (c) 2008

Fundació Pau i Solidaritat 346.588,05 550.265,38

Cooperacció 505.290,82 523.061,17

Entrepobles 155.669,91 503.601,66

Fundació Josep Comaposada 171.967,34 496.522,43

Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres 345.299,47 465.222,68

Creu Roja de Catalunya 383.908,02 409.947,10

ACSUR- Las Segovias 151.757,47 378.230,65

Setem Catalunya 186.422,85 359.363,71

Intermón-Oxfam 174.880,35 326.051,80

ACPP- Assemblea de Cooperació per la Pau 174.263,34 315.260,47

Mans Unides 237.546,43 294.259,31

Fundació Món -3 236.000,00 326.051,80

SODEPAU- Solidaritat per al Desenvolupament i Pau 275.204,14 282.697,52

Observatori DESC 138.904,01 275.000,00

Fundación Vicente Ferrer 82.361,15 238.938,02

Medicus Mundi 117.178,84 229.693,02

Ajuda en Acció 72.904,81 204.616,65

ACAPS - Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí 359.195,93 184.257,42

Associació d’Amistat amb el poble de Guatemala 114.334,50 179.746,44

Proyecto Local 44.600,00 154.058,00

CEAM- Centre d’Estudis Amazònics 149.380,94 150.155,45

Font: Fons Català. Dades del 3r i 4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud

Les aportacions provinents de molts ajuntaments i altres administracions locals en molts casos es 
canalitzen a través d’entitats radicades al municipi i d’àmbit estrictament municipal i són moltes les 
entitats que han rebut aportacions, concretament més de 500 entitats. Tot i aquesta dispersió, hi 
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ha diverses ONG de desenvolupament que concentren una part important d’aquestes aportacions. 
En conjunt, aquestes 21 organitzacions van rebre el 30% del total de recursos destinats a coope-
ració l’any 2004. I les dades de què disposem sobre l’any 2008 mostren que han rebut un total de 
6.847.000,68 euros. Aquest import equival al 23,9% del volum total destinat per part de la coope-
ració descentralitzada catalana l’any 2008. 





5. sÍntesI de les dades 
analItzades: resum  
dels capÍtols 2, 3 I 4 
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5. sÍntesI de les dades analItzades: resum dels 
 capÍtols 2, 3 I 4

5.1 cooperacIó descentralItzada des dels ajuntaments 
  de catalunya

ajuntaments que han realitzat accions de cooperació

nombre d’ajuntaments

El 4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud (2006-2008) ha estat ela-
borat amb les dades de 569 municipis catalans (el 60% dels municipis de Catalunya i el 93% de la 
població catalana) dels quals, un total de 316 ajuntaments fan accions de cooperació al desenvolu-
pament i/o emergència durant els període 2006-2008 i representen el 33% del total de municipis 
(89% de la població catalana), i un total de 253 ajuntaments catalans que no cooperen i represen-
ten el 27% dels municipis de Catalunya (3,60% de la població). 

perfil dels ajuntaments cooperants i no cooperants

Grandària del municipi

Tots els municipis de més de 25.000 habitants fan accions de cooperació al desenvolupament i so-
lidaritat. El 88% dels municipis amb poblacions entre 10.000 i 25.000 habitants són cooperants. El 
67% dels ajuntaments amb poblacions d’entre 5.000 i 10.000 habitants han dut a terme accions 
de cooperació. El 41% dels municipis d’entre 1.000 i 5.000 habitants són cooperants i només el 
9% dels municipis de menys de 1.000 habitants han destinat recursos a la cooperació al desenvo-
lupament. 

Freqüència en la cooperació i vinculació amb el Fons Català

El 83% dels ajuntaments cooperants que ha destinat recursos a la cooperació al desenvolupament 
ho fa de forma regular i el 7% destina recursos econòmics puntualment. 

Dels 316 ajuntaments cooperants que han participat en aquest estudi, el 84% són socis del Fons Ca-
talà, el 14% són col·laboradors i el 2% no són ni socis ni col·laboradors. Addicionalment, d’aquests 
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ajuntaments cooperants, el 83% coopera de forma regular i el 7% ho fa de forma puntual algun dels 
tres anys. El 100% dels municipis de més de 25.000 habitants tenen una vinculació amb el Fons 
Català i coopera regularment, és a dir, els tres anys que engloba l’estudi (2006-2007 i 2008). 

Indicadors sobre les polítiques de cooperació 
 

planificació de la cooperació

El 69% dels municipis cooperants disposa d’una partida específica per a la cooperació al desenvo-
lupament, mentre que només el 5% dels ajuntaments que cooperen no en disposa. Dels municipis 
cooperants que disposen d’una partida específica, el 98% coopera de forma regular i només el 2% 
ho fa de forma puntual. 

Addicionalment, el 37% dels municipis cooperants defineix prèviament les línies d’actuació en 
aquesta partida, mentre que encara és elevat el percentatge d’ajuntaments que coopera i no les 
desglossen prèviament; un 34% del total de municipis que porten a terme accions de cooperació al 
desenvolupament i solidaritat.

El 7,8% dels municipis cooperants de Catalunya disposen d’un pla director i el 7% d’aquests l’està 
elaborant, mentre que el 29% encara no en disposa. Només el 10% dels ajuntaments cooperants 
té previst elaborar-lo en un futur. 

Estructura municipal de cooperació i tècnics de cooperació

El 37% dels municipis catalans cooperants disposa d’una regidoria específica o compartida, el 26% 
integra la gestió en altres regidories i només el 6% ho fa des d’alcaldia. L’opció de disposar d’una 
regidoria compartida o específica és l’opció més freqüent entre els municipis que cooperen i que 
tenen poblacions d’entre 25.000 i 100.000 habitants. Cal destacar que no existeix cap municipi de 
més de 25.000 habitants que gestioni la cooperació des d’alcaldia i que l’opció de crear una regi-
doria específica és exclusiva dels municipis que cooperen de forma regular. 

Només hem identificat un ajuntament del total de 164 que integri la gestió de la cooperació al de-
senvolupament des de Relacions Internacionals, fet vinculable amb l’encara incipient procés d’inter-
nacionalització de les ciutats i dels governs locals de Catalunya. 

L’11% dels municipis que fan cooperació disposen d’un tècnic exclusiu i el 30% tenen un tècnic 
compartit. En els dos casos, es tracta d’ajuntaments que cooperen de forma regular. Ara bé, el 
26% dels municipis que fan cooperació no disposen de cap tècnic per a la gestió de la cooperació. 

Pel que fa la relació entre l’estructura municipal i la disposició de tècnics de cooperació, veiem que 
només el 16% dels municipis que tenen una regidoria específica tenen un tècnic exclusiu de coope-
ració, mentre que el 65% dels ajuntaments amb regidoria específica disposen d’un tècnic compartit 
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amb altres àrees. En el cas de les regidories compartides veiem que en el 44% dels casos tenen un 
tècnic exclusiu mentre que en el 33% dels ajuntaments amb una regidoria compartida també com-
parteixen el tècnic amb altres àrees. 

assoliment del 0,7%, estructura municipal 

El 40% dels municipis que fan cooperació han destinat el 0,7% o més dels ingressos propis mu-
nicipals a la cooperació al desenvolupament mentre que el 26% dels municipis cooperants no han 
assolit aquesta fita ni han definit quan ho faran. Del percentatge de municipis que sí que ha assolit 
aquest objectiu, el 45% té una regidoria específica de cooperació, el 21% disposa d’una regidoria 
compartida i el 7% gestiona la cooperació al desenvolupament des d’alcaldia. 

Addicionalment, el 73% dels municipis que han assolit el 0,7% disposa d’un Consell Municipal de 
Cooperació i el 24% restant no ha creat aquest òrgan de participació. Del 25% dels municipis ca-
talans que no han assolit el 0,7%, el 21% té Consell Municipal de Cooperació i el 69% no disposa 
d’aquest òrgan de participació ciutadana. 

Comunicació, acció institucional i gestió de projectes

Només el 12% dels municipis cooperants editen una memòria relativa a la seva gestió en l’àmbit de 
la cooperació al desenvolupament. El 55% no edita cap tipus de memòria. Aquestes xifres són simi-
lars quan analitzem les dades sobre les publicacions de butlletins relacionats amb la gestió munici-
pal de la cooperació, el 58% dels ajuntaments cooperants no editen butlletins i només el 9% ho fa. 

El 39% dels ajuntaments cooperants no han aprovat cap moció relacionada amb la cooperació l’any 
2008 i el 25% dels municipis cooperants han aprovat entre 1 i 4 mocions. 

El 36% dels ajuntaments financen projectes aprovats pel Fons Català, el 14% disposa d’una convo-
catòria local pròpia i el 18% dels ajuntaments cooperants selecciona directament els projectes de 
cooperació. 

El Fons Català participa (no exclusivament, sinó que en alguns casos també ho fa l’ajuntament o el 
Consell Municipal de Cooperació) en el 43% dels processos d’anàlisi tècnica dels ajuntaments coo-
perants. El 18% dels ajuntaments realitzen l’anàlisi tècnica des del consistori i el 4% no realitza cap 
tipus d’anàlisi. 

En el 40% dels casos dels ajuntaments cooperants, en les funcions de seguiment dles projectes hi 
participa el Fons Català (no exclusivament sinó que en alguns casos també ho fa l’ajuntament i/o el 
Consell de Cooperació). El 9% dels municipis que fan cooperació no fa cap seguiment dels projec-
tes que executen i el 22% el fa l’ajuntament o conjuntament amb altres organismes.
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Consell municipal de Cooperació i Coordinadora local d’Entitats

El 39% dels ajuntaments cooperants disposen d’un Consell Municipal de Cooperació i el 31% no en 
té. Un total de 64 municipis han creat aquest òrgan de participació ciutadana. El 100% dels muni-
cipis cooperants de més de 100.000 habitants tenen un Consell Municipal de Cooperació i el 55% 
dels ajuntaments amb poblacions d’entre 5.000 i 100.000 també. 

El 75% dels municipis que tenen un Consell Municipal de Cooperació han assolit el 0,7% mentre 
que només el 32% dels ajuntaments que fan cooperació i que no tenen aquest òrgan han assolit 
també la fita. Addicionalment, en el 25% dels ajuntaments cooperants que tenen Consell Municipal 
de Cooperació existeixen més de 20 entitats locals que treballen en l’àmbit de la cooperació al de-
senvolupament. 

En aquest sentit, podem establir una relació directa entre l’existència d’un Consell Municipal de Co-
operació i la grandària del municipi, l’existència d’entitats locals i el compromís d’assolir el 0,7%.

El 75% dels municipis que fan cooperació al desenvolupament no han creat una Coordinadora Local 
d’Entitats i el 25% s’ha dotat d’aquest mecanisme de gestió. 

agermanaments i codesenvolupament

Existeixen 117 agermanaments – cooperació per part de 69 municipis catalans i bona part d’aquests 
es concentren principalment a 3 països: Nicaragua, Cuba i el Sàhara Occidental. La concentració 
dels agermanaments en aquests països és fruit del context polític del municipi germà en diferents 
èpoques en què s’ha produït. Existeixen però 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’im-
migrants.

El 20% dels ajuntaments cooperants han finançat projectes de codesenvolupament i el 65% afirma 
no haver destinat recursos econòmics a aquesta modalitat. 



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 · Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 193

5.2 cooperacIó descentralItzada des dels 
  ens supramunIcIpals de catalunya

cooperació al desenvolupament dels consells comarcals

El 44% dels consells comarcals de Catalunya du a terme accions de cooperació al desenvolupa-
ment i representen el 44% de la població catalana. D’aquests, el 89% ho fa de forma regular i no-
més el 11% coopera de forma puntual. El 34% dels consells comarcals, que representen el 39% de 
la població de Catalunya, no ha destinat recursos a cooperació al desenvolupament els anys 2006-
2007. 

El 22% dels consells comarcals cooperants té d’una partida específica. D’aquests, el 75% defineix 
prèviament les línies d’actuació. El 39% dels consells comarcals no té d’una partida específica per 
a la gestió de la cooperació al desenvolupament. 

Les estructures de cooperació dels consells comarcals són les següents: l’11% gestiona la coo-
peració des de presidència, el 33% des d’altres conselleries i l’11% comparteix la gestió amb una 
altre conselleria. No hi ha cap consell comarcal que hagi creat una conselleria específica de coo-
peració. 

cooperació al desenvolupament de les diputacions

Disposem d’informació de les 4 diputacions de Catalunya. De les dades què disposem, observem 
que la Diputació de Barcelona manifesta haver assolit el 0,7% l’any 1995 i que al llarg del període 
2006-2007 continuen destinant el 0,7% del pressupost (0,71%, 0,72% i 0,72% respectivament). 
La Diputació de Lleida manifesta haver destinat el 0,43% dels ingressos propis a cooperació al de-
senvolupament l’any 2003, el 0,40% l’any 2004 i el 0,37 l’any 2005. Els anys 2006, 2007 i 2008 
hi ha destinat el 0,30%, el 0,34% i el 0,23% respectivament. No disposem de les dades específi-
ques de la Diputació de Girona com tampoc de la Diputació de Tarragona. 

La regularitat en les polítiques de cooperació al desenvolupament per part de les diputacions que-
den reflectides en l’increment en el total de recursos destinats l’any 2007, 2008 i 2009 ja que en el 
darrer trienni, les diputacions han mantingut de forma estable les seves aportacions econòmiques a 
la cooperació al desenvolupament: l’increment en el total de recursos destinats l’any 2007 respecte 
l’any anterior és del 3,73% i en el cas de l’any 2008 respecte l’any anterior és del 9,87%.
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cooperació al desenvolupament de la mancomunitat de municipis 
de l’àrea metropolitana de barcelona

La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona manifesta haver destintat l’any 
2003 el 0,35% dels ingressos propis a cooperació al desenvolupament. Aquesta xifra és del 0,38% 
l’any 2004 i 2005. Els anys 2006, 2007 i 2008, la Mancomunitat tampoc ha assolit el 0,7% ni ha 
quedat definit l’any que s’assolirà.

La Mancomunitat ha increment un 153% els recursos destinats a cooperació al desenvolupament al 
llarg dels últims 10 anys (1998-2008). En aquest sentit, queda clara la regularitat en les polítiques 
de cooperació al desenvolupament i solidaritat per part d’aquest ens supramunicipal.
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5.3 destInacIó dels recursos de les corporacIons locals
  de catalunya

volum total de recursos de cooperació descentralitzada destinats 
per les diferents institucions (2008)

El total de recursos econòmics destinats pels ens locals de Catalunya sumen un total de 
28.599.551,73 euros l’any 2008. El 80% d’aquests provenen dels ajuntaments catalans, el 18% 
de les diputacions de Catalunya, el 2% de la MMAMB i el 0,5% dels consells comarcals. Per tant, 
les aportacions econòmiques dels ajuntaments representen quasi la totalitat del volum total dels re-
cursos econòmics de la cooperació descentralitzada catalana.

distribució dels recursos de cooperació local per línia d’actuació (2008)

El rànquing en la distribució dels recursos de cooperació descentralitzada per línies d’actua-
ció l’any 2008 és el següent: en primera instància, hi ha la cooperació al desenvolupament amb 
19.333.864,74 euros que representen el 67,60% del total. En segona posició trobem l’àmbit de 
la sensibilització amb 5.462.599,20 euros, import que correspon al 19,10% del volum total de re-
cursos de cooperació descentralitzada. En tercer lloc trobem altres línies amb 1.348.944,64 euros 
(el 4,72% del total). En quarta posició trobem l’àmbit del suport organitzatiu amb 1.002.124,07 
euros, import que correspon al 3,50%. Finalment, en últim lloc se situa l’acollida temporal amb 
416.407,06 euros que representen l’1,46% del total de recursos econòmics destinats pels ens lo-
cals durant l’any 2008 a cooperació al desenvolupament i solidaritat. 

S’han identificat certes particularitats de cada institució respecte a les línies d’actuació. En aquest 
cas, la MMAMB no destina recursos a cap de les tres línies següents: suport organitzatiu, acollida 
temporal i altres. Les diputacions tampoc no destinen recursos a l’acollida temporal. 

Totes les institucions destinen més recursos a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament que a 
altres àmbits, i totes destinen entre el 60% i el 80% del volum total dels seus recursos destinats 
a cooperació. En segon lloc, excepte els consells comarcals, totes les institucions destinen entre el 
15% i el 20% del total dels recursos a línia de sensibilització. La resta de línies presenten percen-
tatges similars a totes les institucions, excepte la línia de suport organitzatiu a la qual les diputaci-
ons destinen un percentatge considerablement més elevat que altres institucions (un 22% del total 
de recursos destinats per les diputacions). 
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distribució dels recursos de cooperació descentralitzada per sectors (2008)

Les dades de què disposem mostren que l’any 2008, el sector preferent és el desenvolupament 
municipalista, seguit d’educació-formació, sanitat, desenvolupament productiu, promoció democrà-
tica i construcció d’infraestructures. Aquests sectors representen el 65% dels total dels recursos 
destinats per la cooperació descentralitzada catalana. En aquest sentit, la comparativa entre l’any 
2004 i 2008 mostra clarament com el desenvolupament municipalista s’ha vist incrementat en més 
de 7 punts percentuals. En aquest sentit, el component municipalista adquireix major visibilitat en la 
cooperació descentralitzada. 

distribució dels recursos de cooperació descentralitzada per beneficiari (2008)

Les dades de què disposem mostren que l’any 2008 el 47% del total de recursos destinats a coope-
ració corresponen a dues categories: població general i autoritats locals, que representen el 26,35% 
i el 20,84% respectivament. A diferència de l’any 2004, hi ha hagut un increment del 15,47% en el 
grup beneficiari d’autoritats locals i s’han vist reduïts les altres categories de beneficiaris. 

principals àrees geogràfiques (2008)

El 59% dels recursos de cooperació descentralitzada destinats l’any 2008 es concentren en 2 àre-
es geogràfiques: Centreamèrica i Sud-amèrica, amb el 36,86% i el 22,32%, respectivament. Àfri-
ca ocupa la tercera posició amb el 15,35% dels recursos econòmics i la Mediterrània la quarta amb 
el 13,96%. En aquest sentit, les dues primeres posicions no han variat respecte l’any 2004.

distribució dels recursos de cooperació descentralitzada segons l’IdH

La distribució dels recursos de cooperació descentralitzada segons la classificació que fa el Progra-
ma de Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) mostra que la cooperació local catalana desti-
na el 7% del total de recursos a països amb un IDH baix, el 34% a països amb un IDH mitjà-baix, el 
25% a països amb un IDH mitjà-alt i el 12% a països amb un IDH alt. 

principals països receptors de cooperació descentralitzada (2008)

Els 12 principals països receptors dels recursos econòmics de la cooperació descentralitzada cata-
lana, des de 1999 Nicaragua, El Salvador, Cuba, Equador, Perú, Guatemala i el Sàhara Occidental 
es mantenen en una posició similar en el rànquing. L’any 2008 s’hi incorpora Moçambic. 



annexos
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annex a
resum executIu de la sIstematIzacIó d’experIèncIes:
models de cooperacIó munIcIpal

La consultora Desenvolupament i Societat: ESTUDIS, SA., ha elaborat, per iniciativa del Fons Cata-
là amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) un estudi basat 
en la sistematització d’experiències de cooperació descentralitzada de quatre ens locals catalans. 
Aquest estudi és un precedent i un punt de partida per qüestionar quin caldria que fos el rol especí-
fic de les institucions municipals i supramunicipals en la transformació i en la millora dels models de 
cooperació local que han estat identificats. 

En el marc del 4t Estudi de Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud (2006-
2008), hem volgut presentar un breu resum executiu del treball elaborat per l’empresa ESTUDIS. 
En aquest sentit, a continuació presentem breument alguns dels eixos o models de referència que 
han estat presentats en la sistematització d’experiències i que vertebren la cooperació municipal 
catalana.

Els models no són simplement unes opcions diferents de canalització instrumental de la coopera-
ció, sinó que tradueixen canvis o diferències en la concepció mateixa de la cooperació i en el rol de 
la institució municipal. Per avançar doncs en la definició dels principals «models de referència» de la 
cooperació municipal l’estudi de sistematització d’experiències, a continuació presentem un esquema 
a doble entrada que ofereix un «mapa» dels principals eixos orientadors de la cooperació municipal i 
permet identificar alguns models de referència clars.
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actors que porten
 la iniciativa 

principals objectius 
possibles de la cooperació

iniciativa onG o societat Civil iniciativa Govern local

a . ajudar, donar assistència material 
al sud

A.1. A grups de població o a ONGD del 
Sud

A.2. A grups de població o a ONGD 
del Sud

A.3. A institucions públiques locals

b . donar assistència tècnica i 
enfortir les capacitats al sud

B.1. A grups de població o a ONGD 
del Sud

B.2. A grups de població o a 
ONGD del Sud (aquesta opció és 
massa minoritària per ser presa en 
consideració)

B.3. A institucions públiques locals

C . Cooperar de forma horitzontal i 
recíproca sud <=> nord

C.1. Entre agents de la societat civil 
(aquesta opció no és rellevant per 
l’anàlisi sobre politiques publiques 
locals de cooperació)

C.2. Entre institucions públiques locals

d . sensibilitzar i formar la ciutadana 
al nord 

D.1. Des dels agents de la societat civil D.2. Des de les institucions públiques 
locals

E . Canviar les estructures i el tipus 
de desenvolupament en el nord

E.1. Acció general de denúncia, lobby i 
campanyes d’opinió pública

E.2. Implementació de polítiques locals 
coherents amb l’objectiu global de 
solidaritat (compres ètiques, etc.)

rol dEl GoVErn loCal

El GL és un FINANÇADOR

per a la cooperació no governamental
+

El GL pot introduir condicions o 
requisits per aquest finançament

EL GL és un ACTOR DE COOPERACIó

Font: Estudi de Sistematització d’experiències de Cooperació Descentralitzada de quatre ens locals catalans

En els dos primers objectius (A i B) les accions de cooperació se situen clarament al Sud, mentre 
que els dos últims (D i E) les situen en el Nord. En canvi, el tercer objectiu (C) es materialitza per 
una acció recíproca al Nord i al Sud. A cadascun d’aquests «eixos» o «models de referència», cor-
respon una intencionalitat clara de l’activitat de cooperació i un rol ben definit de l’ajuntament i de 
les ONG i això condiciona en gran part la resta de les variables, com per exemple: la modalitat con-
creta que s’utilitza, la posició de la cooperació dins de l’organigrama municipal, les relacions que 
s’estableixen o no entre els departaments municipals, la relació amb els altres actors locals, etc.

Aquests models de referència s’obtenen del creuament dels dos factors: sentit o objectius de la 
cooperació i rol dels actors, respectivament. Existeixen quatre models dins de l’esfera del protago-
nisme de la societat civil (rol fonamentalment de finançador del Govern local), mentre que hi ha sis 
models que se situen dins de l’esfera del protagonisme del governs locals (rol en tant que actors de 
la cooperació). 
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S’ha de tenir present que un ajuntament probablement no tindrà mai un model «pur» que corres-
pongui exactament a un dels eixos mencionats. La situació concreta d’un ajuntament en un moment 
donat és, en general, la combinació de diferents eixos o «models de referència» en una determina-
da proporció. Aquesta proporció depèn de la història pròpia del municipi, del context general i dels 
equilibris polítics que vol mantenir el govern local. Això dóna una major complexitat a l’estudi de les 
activitats de cooperació dels municipis, que no es limiten a un dels models-tipus que s’han identifi-
cat en l’apartat anterior. 

Cal considerar la dimensió dinàmica i evolutiva de la política de cooperació ja que les polítiques pú-
bliques locals es transformen de manera contínua i no es poden analitzar mitjançant esquemes rígids 
i tipologies compartimentades. L’evolució del model de cooperació d’un ajuntament no correspon en 
general a un salt brusc d’un eix a l’altre, sinó que s’expressa per una variació significativa de les pro-
porcions en les quals es combinen: un ajuntament pot decidir en un moment donat donar més impor-
tància al treball al Nord, o donar més pes a la cooperació directa o passar d’un agermanament amb 
contingut assistencial a una relació més equilibrada amb el seu soci. Aquestes decisions concretes 
canvien la importància i la ponderació dels eixos que l’ajuntament havia començat a explorar o a posar 
en pràctica, augmenten el pes d’alguns i disminueixen el d’altres, la qual cosa dóna finalment un nou 
equilibri o un altre significat a la política de cooperació de l’ajuntament, considerada en el seu conjunt.

Tenint en compte doncs que la gran majoria dels ajuntaments catalans realitzen a la pràctica una 
certa combinació dels models de referència que s’han identificat prèviament, considerarem com 
a «models operatius» de cooperació municipal les combinacions més freqüents o més significati-
ves d’aquests models «purs». És en general, l’acumulació de casos semblants la que acaba donant 
el caràcter de «model» o d’exemple-tipus a una certa combinació d’eixos, com si un gran nombre 
d’ajuntaments haguessin seguit un mateix «model» de referència. La noció de model és per tant, en 
aquest cas, una noció pragmàtica, que s’utilitza per designar que molts ajuntaments han adoptat 
una orientació molt semblant per a la seva cooperació.

Tanmateix, també es consideraran com a models operatius de cooperació les combinacions d’eixos 
que són més significatives pel contingut, encara que siguin relativament menys freqüents o menys 
difoses a Catalunya, perquè representen unes opcions interessants a considerar dins de l’evolució 
possible de la cooperació municipal.

L’autonomia municipal permet la llibertat de cada ajuntament de dedicar els recursos que considera 
convenients a la cooperació i adoptar el model de cooperació municipal que consideri més idoni. En 
aquest sentit, l’evolució dels models de cooperació municipal depèn de la dinàmica pròpia de cada 
ajuntament i podríem considerar que el resultat a nivell agregat i de Catalunya és la suma d’aques-
tes dinàmiques locals. 

Tanmateix, aquestes evolucions «individuals» o «micro» (ajuntament per ajuntament) poden ser esti-
mulades i facilitades des de les institucions supramunicipals atès que cada ajuntament podrà avan-
çar més fàcilment en el seu procés si es troba en un context general favorable al canvi, si disposa 
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dels instruments tècnics i de suport metodològic adequats, si té accés a les plataformes o xarxes 
d’intercanvi i si rep, en general, un suport conceptual, tècnic i financer per part de les institucions de 
nivell superior. 

Aquestes observacions mostren que les institucions supramunicipals poden jugar un rol estratègic 
molt important. Per aquest motiu, l’Estudi de Sistematització d’Experiències presenta algunes pos-
sibles tasques i funcions que les institucions supramunicipals podrien assumir en el marc dels nous 
models de cooperació descentralitzada. Algunes d’aquestes funcions són les següents: 

a ) Fomentar i crear un entorn general favorable al canvi.
b ) Donar suport a la voluntat de canvi que s’expressa a l’àmbit de cada ajuntament.
c ) Construir elements supramunicipals.
d ) Millorar el marc institucional i jurídic.

a) Fomentar i crear un entorn general favorable al canvi

Una de les primeres tasques de les institucions supramunicipals consisteix a crear un marc gene-
ral favorable a la revisió, evolució i millora dels models municipals en vigor a Catalunya. Aquest fet 
comporta més específicament les següents accions:

•	 Ajudar	a	aprofundir	el	coneixement	d’aquesta	realitat	a	Catalunya	i	a	Europa.
•	 Desenvolupar	i	consolidar	el	pensament	i	la	reflexió	sobre	els	nous	models	de	cooperació	municipal.
•	 Difondre	aquests	coneixements	i	informacions	de	manera	generalitzada	a	l’àmbit	català.	

Aquests tres punts es detallen a continuació: 

a . millorar el coneixement sobre la cooperació descentralitzada catalana i europea

• Enfortir el treball que realitza des de fa molts anys, de manera destacada i pionera, el Fons Català 
per recollir i sistematitzar les dades sobre la situació de la cooperació descentralitzada a Catalu-
nya, i donar al seu treball un contingut més qualitatiu i una orientació més analítica i interpretati-
va. S’haurien de recollir no solament les dades quantitatives sinó també els elements i indicadors 
que permetin caracteritzar la situació existent i l’evolució en termes de models de cooperació. 

 En aquest sentit, el 4t Estudi de Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud tanca 
una etapa de 10 anys en la sistematització de les dades sobre la cooperació local a Catalunya. 

• Ampliar l’horitzó i millorar el coneixement de la realitat de la cooperació descentralitzada a Euro-
pa i a les zones prioritàries de cooperació. 
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• Adquirir una visió global de la realitat i de les tendències de la cooperació descentralitzada i de 
l’acció internacional dels governs locals a escala mundial. En aquest sentit, col·laborar tècnica-
ment i financera a l’estudi general sobre l’acció internacional dels governs locals i els models 
de cooperació municipal al món, que està en fase de llançament des de l’Institut d’Alts Estudis 
sobre l’Acció Internacional dels Governs Locals (IDHIL), amb el suport del Govern francès.1 

• Des d’aquesta perspectiva, «obrir finestres» i posar els ajuntaments catalans en contacte direc-
te amb altres experiències i pràctiques. Des d’aquest punt de vista, seria interessant establir 
contactes i crear ocasions d’encontre amb diverses associacions de municipis europeus que 
han desenvolupat experiències de cooperació i mecanismes de suport als ajuntaments més 
avançats. Aquest és el cas, per exemple, de França, Bèlgica o els Països Baixos, entre d’altres.

b . Consolidar el pensament i la reflexió sobre els nous models de cooperació local

• Recollir i capitalitzar les experiències innovadores que porten a terme certs ajuntaments cata-
lans, per construir progressivament un millor coneixement de la dinàmica de transformació dels 
models municipals de cooperació. 

• Promoure estudis i treballs aplicats sobre aquests temes, que se situïn en la línia del de l’Estudi 
de Sistematització d’Experiències però amb més envergadura i més operacionals.

• Identificar i precisar les condicions concretes que es necessiten instaurar i els canvis que cal 
impulsar en l’organització interna de l’ajuntament, en les relacions amb la ciutadania, les ONG i 
els altres actors locals i en les modalitats de relacions amb els ajuntaments socis amb l’objectiu 
de facilitar la transició cap als models més prometedors.

• Alimentar i consolidar el «discurs» emergent i l’argumentari sobre nous models de cooperació 
municipal. S’ha de tenir present que els models en els quals domina la cooperació amb contin-
gut assistencialista són molt vulnerables davant de les possibles reaccions de rebuig de l’opinió 
pública en un context de forta crisi econòmica. 

C . difondre i fer visible aquesta realitat emergent

• Conscienciar els responsables municipals (electes i tècnics) que:

a ) Els models evolucionen
b ) Els models de caire assistencialista són limitats i obsolets

1. Una altra possibilitat seria de col·laborar en l’elaboració de l’Atlas sobre la Cooperació Descentralitzada, que s’està impulsant des de la Unió 

Europea. També es podria, des de Catalunya, establir «ponts» i col·laboracions concretes amb les diverses comissions de CGLU i els diferents 

grups de reflexió existents a Europa, així com amb la Plataforma que s’ha creat com a interlocutora dels serveis de la Comissió Europea.
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c ) La necessitat de transició envers una política pública de cooperació que reconegui i posi en 
valor l’especificitat de la institució local com a actor de cooperació al desenvolupament i com 
a impulsor en el territori d’una mobilització dels agents i de les entitats

b) donar suport a la voluntat de canvi que s’expressa a l’àmbit 
 de cada ajuntament

Un segon gran bloc d’activitats a desenvolupar des de les institucions supramunicipals consisteix a 
donar suport a les actuacions que cada ajuntament es proposa posar en marxa per millorar la seva 
cooperació:

•	 Subvencionar	els	esforços	dels	municipis	que	tendeixen	a	definir	i	planificar	la	seva	política	de	
cooperació (Plans Directors de Cooperació Municipal, Plans de Sensibilització, Avaluació dels 
agermanaments o de les fórmules de cooperació utilitzades, etc.)

•	 Construir	eines	metodològiques	i	operacionals	per	als	ajuntaments	interessats	a	fer	evolucionar	
el seu model de cooperació. 

•	 Realitzar	un	seguiment	del	recorregut	i	de	les	etapes	que	ha	de	recórrer	un	municipi	que	trans-
forma la seva cooperació i en potencia les capacitats: des de la recerca de socis al Sud fins a 
la transformació de les seves pròpies eines.

 
•	 Encarregar	la	redacció	d’instruments	específics	per	acompanyar	i	facilitar	aquestes	etapes	(gui-

es pràctiques per fomentar la cooperació directa, donar un altre contingut als agermanaments 
tradicionals o, fins i tot, dirigir de manera més estratègica la seva convocatòria de projectes no 
governamentals).

•	 Difondre	aquestes	eines	d’una	manera	sistemàtica,	organitzant,	per	exemple,	seminaris	o	tallers	
dirigits als tècnics d’un grup d’ajuntaments que manifesten uns interessos comuns o que com-
parteixen una problemàtica similar.

 
•	 Identificar	i	consolidar	un	grup	d’experts	capaços	d’oferir	assessorament	estratègic	i	pràctic	al	

llarg d’aquests processos.

c) construir elements supramunicipals 

Un tercer bloc d’activitats orientades a les institucions supramunicipals és la construcció d’elements 
supramunicipals que fomentin el procés de transformació de la seva cooperació. Des d’aquesta 
perspectiva, es poden suggerir una sèrie de línies de treball:
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•	 Crear	 espais	 d’intercanvi	 -o	 xarxes	 operacionals-	 entre	 els	 ajuntaments	 que	 estan	 seguint	 el	
mateix procés o que estan interessats pels mateixos temes. A títol indicatiu, es podrien crear 
i mantenir unes plataformes de contacte entre ajuntaments en funció del tipus de cooperació 
que porten a terme i en funció dels seus processos de transformació en curs. 

•	 Crear	 o	 enfortir	 plataformes	 de	 cooperació	 supramunicipals	 en	 les	 quals	 es	 pugui	 inserir	 un	
ajuntament que busca la manera d’iniciar una cooperació directa i que no té els elements ni 
l’experiència necessària per emprendre una recerca de soci pel seu compte.

•	 Afavorir	el	treball	intermunicipal	(a	escala	de	territoris,	comarques	o	diputacions),	amb	la	possi-
bilitat de crear la figura de «tècnics territorials de cooperació» encarregats de donar suport als 
municipis de tota una zona geogràfica.

•	 Crear	i	mantenir	xarxes	de	municipis	que	permetin	un	intercanvi	ampli	i	obert	al	voltant	dels	te-
mes més centrals de la gestió municipal, ja que aquest tipus de plataforma és molt interessant 
pels municipis però difícilment sostenible per un sol ajuntament.

•	 Facilitar	els	 intercanvis	entre	els	ajuntaments	catalans	 i	 els	d’altres	països,	perquè	es	puguin	
nodrir de les seves experiències i promoure les bones pràctiques identificades a l’àmbit català.

d) millorar el marc institucional i jurídic

El quart i últim bloc d’activitats possible consisteix a posar-se d’acord per millorar el marc jurídic i 
institucional i establir una veritable col·laboració entre les diferents institucions supramunicipals, en 
la qual cadascuna pugui trobar el seu camp propi i específic d’actuació. Es tractaria en particular de:

•	 Evitar	les	duplicacions	i	buscar	les	sinèrgies	i	complementarietats	entre	les	actuacions	de	totes	
les institucions implicades: ACCD, diputacions, Fons Català, consells comarcals, etc. 

•	 Considerar	 la	possibilitat	 de	crear	un	grup	de	 treball	 interinstitucional,	 de	caràcter	 consultiu	 i	
amb el suport d’experts, encarregat d’enfortir la cooperació descentralitzada catalana i de se-
guir i promoure una millora qualitativa dels models de cooperació municipal en vigor. 

•	 Potenciar	un	diàleg	institucional	a	escala	de	Catalunya	amb	les	ONG,	amb	la	resta	de	les	enti-
tats de la societat civil i amb els actors locals (hospitals, universitats, escoles, empreses, etc.) 
per posar en relleu el rol que poden jugar en un canvi dels models municipals i la sinèrgia que 
es pot establir, per exemple, entre el suport que les ONG catalanes donen als organismes de la 
societat civil al Sud i la tasca d’enfortiment de les capacitats institucionals locals que els ajun-
taments catalans podrien portar a terme a través de la seva cooperació directa.
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•	 Aquest	punt	és	especialment	 important	per	fer	palès	que	 la	cooperació	directa	no	es	planteja	
com a excloent de les activitats no governamentals sinó que pot associar activament les ONG 
que estan disposades a participar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques 
públiques locals de cooperació i a treballar en la direcció d’un enfortiment de les capacitats 
tècniques i institucionals del països i de les ciutats del Sud. 

•	 Prendre	les	disposicions	jurídiques	i	administratives	necessàries	perquè	els	ajuntaments	puguin	
realitzar més fàcilment les activitats de cooperació directa que impliquen, per exemple, uns 
intercanvis de tècnics entre ajuntaments del Sud i del Nord, o unes despeses plurianuals, coses 
que fins ara solen ser complicades tenint en compte les pràctiques actuals dels departaments 
d’intervenció.
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annex c
llIsta de projectes FInanÇats per les admInIstracIons 
locals catalanes (2008)

En aquest annex hi ha la llista dels projectes finançats amb les aportacions fetes per les 
administracions locals durant l’any 2008.

•	 Llistat	dels	projectes	finançats	l’any	2008	–	Ajuntaments
•	 Llistat	dels	projectes	finançats	l’any	2008	–	Consells	comarcals
•	 Llistat	dels	projectes	finançats	l’any	2008	–	Diputacions
•	 Llistat	dels	projectes	finançats	l’any	2008	–	Mancomunitats

Els projectes estan organitzats per tipus d’institució (ajuntament, consell comarcal, diputació i man-
comunitat) i alfabèticament pel nom de la institució. Dins de cada institució, hi trobem els projectes 
classificats en dos blocs: 

•	 Projectes	realitzats	als	països	del	Sud	o	emergents:	projectes	de	cooperació	i	projectes	d’emer-
gència i ajuda humanitària.

•	 Projectes	realitzats	a	Catalunya:	projectes	de	sensibilització,	d’acollida	temporal	de	persones	de	
zones en conflicte i accions de suport organitzatiu a entitats.

Codis utilitzats als llistats:

Columna tipus
Coop Projectes de cooperació al desenvolupament

Emer Projectes d’emergència i projectes d’ajuda humanitària

acot 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

sens Accions de sensibilització i educació al desenvolupament

sup Suport econòmic general a una entitat, no lligat a cap projecte específic de cooperació

FCCd Quota al Fons Català de Cooperació

alt Altres accions o despeses imputades a la partida de cooperació

Columna Fons: 
aquesta columna indica si el finançament del projecte ha estat realitzat a través del Fons Català.
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llistat dels projectes finançats l’any 2008 - ajuntaments

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

ABRERA

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

1.000,00 Sí

Coop Foment dels valors cívics 
entre els joves marroquins

Casal d’Infants del 
Raval

Marroc Desenvolupament 
social / Joves

2.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AIGUAFREDA

Coop Capacitació jurídica i 
institucional de funcionaris 
dels governs municipals a 
Centreamèrica

Asociación  Dar Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

3.529,55 Sí

Coop Defensa dels drets humans 
dels infants desapareguts 
en el conflicte armat a el 
Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

1.020,45 Sí

Coop Projecte de desenvolupament 
socioeconòmic a la comunitat 
nicaragüenca de Santa Rosa

Comitè 
d’Agermanament 
Santa Rosa - Tordera

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 

Població general

3.100,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

AIGUAMÚRCIA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

ALCANAR

Coop Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

ALCOVER

Coop Biblioteca sense llibres  
a Iquitos

Associació Sura Perú Educació-
formació / Joves

2.500,00

Coop Construcció i equipament 
d’una aula a l’escola de 
Kounkané

ADECK-Association 
pour le Dévelopement 
de la Communauté 
rurale de Kounkané

Senegal Educació-
formació / Joves

2.500,00 Sí
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tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

ALELLA 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

ALFARRÀS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

ALGUAIRE

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

50 Sí

ALPENS

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

541,39 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

L’AMETLLA DEL VALLÈS

Coop Canalització d’aigua potable 
al municipi de Santo Tomás 
Norte

Alcaldía Municipal 
de Santo Tomás del 
Norte

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

3.961,00

Coop Construcció de Sala Polivalent Ong Ajut i Solidaritat 
Makary-Blangoua

Camerun Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

3.000,00

Coop Eradicació del treball infantil 
perillós de nens i adolescents 

Grupo La Sequita de 
Ecuador

Equador Desenvolupament 
social / Infants

4.000,00

Coop Integració social de joves Fundación Paz y 
Justícia

Argentina Desenvolupament 
social / Infants de 

carrer

3.000,00

Coop Projecte SISCAT. Chinandega Alcaldía Municipal de 
Chinandega

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

2.550,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

llistat dels projectes finançats l’any 2008 - ajuntaments

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

ABRERA

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

1.000,00 Sí

Coop Foment dels valors cívics 
entre els joves marroquins

Casal d’Infants del 
Raval

Marroc Desenvolupament 
social / Joves

2.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AIGUAFREDA

Coop Capacitació jurídica i 
institucional de funcionaris 
dels governs municipals a 
Centreamèrica

Asociación  Dar Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

3.529,55 Sí

Coop Defensa dels drets humans 
dels infants desapareguts 
en el conflicte armat a el 
Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

1.020,45 Sí

Coop Projecte de desenvolupament 
socioeconòmic a la comunitat 
nicaragüenca de Santa Rosa

Comitè 
d’Agermanament 
Santa Rosa - Tordera

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 

Població general

3.100,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

AIGUAMÚRCIA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

ALCANAR

Coop Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

ALCOVER

Coop Biblioteca sense llibres  
a Iquitos

Associació Sura Perú Educació-
formació / Joves

2.500,00

Coop Construcció i equipament 
d’una aula a l’escola de 
Kounkané

ADECK-Association 
pour le Dévelopement 
de la Communauté 
rurale de Kounkané

Senegal Educació-
formació / Joves

2.500,00 Sí
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tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Teatre Nyoca. Actes 
Comunitaris

Grup Teatre Nyoca de 
l’Ametlla del Vallès

Catalunya --- / --- 1.459,32

AcoT Colònies infantils d’infants 
saharauis

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 1.150,00

ANGLÈS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

L’ARBOÇ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

ARBÚCIES

Coop Escola Camperola Manuel 
Bonfill 4a etapa

SOARPAL - Solidaritat 
Arbúcies Palacagüina

Nicaragua Educació-
formació / 

Camperols i 
població rural

9.400,00

Coop Escola d’Educació d’Adultos 
Fundarpal

SOARPAL - Solidaritat 
Arbúcies Palacagüina

Nicaragua Educació-
formació / 

Població general

4.000,00

Coop Projecte de Cooperació al 
poblat de Batantodicory

Associació de 
Cooperació pel 
Desenvolupament de 
Batantodicory 

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

9.400,00

Coop Projecte Educatiu i de Salut 
per combatre la malnutrició

Grup Intercultural i 
Solidari Ndennden 
Ngol·len

Senegal Sanitat / Població 
general

10.000,00

Coop Sàhara 2008 ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

10.200,00

Coop Suport integral a persones 
afectades pel VIH

Creu Roja Moçambic Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

2.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí
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tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.300,00

ARENYS DE MAR

Coop Construcció a Oukout 
(Senegal) de dos pous

Africània Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

2.300,00

Coop Enviament de bicicletes a 
Lamoi

Arenys Solidari Gàmbia Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

1.500,00

Coop Instal·lació de 20 hortes 
familiars a Palajunol

Arenys Solidari Guatemala Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

1.500,00

Coop Manteniment de l’oficina 
d’educació d’Auserd (Tindouf, 
Algèria)

Arenys amb el Poble 
Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / Infants

1.250,00

Coop Obrir una aula d’informàtica Arenys amb el Poble 
Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / Joves

1.250,00

Coop Realització de viatge al mar 
de 5 dies als infants del 
Col·legi Luís Felipe de la 
Puente Uceda (Perú) que han 
acaba els estudis

Caramelos Solidarios Perú Desenvolupament 
cultural / Infants

1.500,00

Coop Tramesa de medicaments 
a Cuba

Associació Arenyenca 
d’Amics de Cuba

Cuba Sanitat / Població 
general

2.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens IX cicle de Cinema Solidari Arenys Solidari Catalunya --- / --- 1.600,00

AcoT Colònies d’estiu per a infants 
dels campaments de refugiats 
sahrauís de la hamada de 
Tindouf

Arenys amb el Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 1.250,00

ARENYS DE MUNT

Coop Ampliació places internat per 
a noies

Càritas Moçambic Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Dones

4.800,00

Coop Assessoria legal a les dones 
de Nicaragua

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Desenvolupament 
social / Dones

1.750,00

Coop Capacitació jurídica i 
institucional de funcionaris 
dels governs municipals a 
Centreamèrica

Asociación  Dar Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

2.311,00 Sí
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tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

Coop Difusió material fungible Arenys amb el Poble 
Sahrauí

Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

664

Coop Dotació material informàtic 
oficines SMARA

Arenys amb el Poble 
Sahrauí

Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

594

Coop Dret a l’educació als infants Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Educació-
formació / Infants

6.000,00

Coop Manteniment d’una escola 
maternal a Logbocoy

Agermanament Sense 
Fronteres

Camerún Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

3.500,00

Coop Ordenador portàtil, 
fotocopiadora i impressora

Arenys amb el Poble 
Sahrauí

Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

1.680,00

Coop Rehabilitació de l’hospital 
maternoinfantil Catalunya

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

2.311,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.298,98 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens La festa del comerç just i la 
banca ètica 2008

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 2.311,00

AcoT Viatge de nenes i nenes, 
despeses mèdiques i 
transport

Arenys amb el Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 3.512,00

ARGENTONA

Coop Promoció humana i 
desenvolupament intel·lectual 
per a dones joves de la zona 
d’Ayaviri

Associació d’Amics 
del Bisbe Joan 
Godayol

Perú Construcció 
d’infraestructures 

/ Dones

3.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

300 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 217

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

ARTÉS 

Coop Energia Solar Atitlan Guatemala Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

2.500,00

Coop Escola secundària de noies Fundació Rokpa Nepal Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

2.500,00

Coop Internat Mans Unides Índia Construcció 
d’infraestructures 

/ Joves

2.500,00

Coop Mosquiteres contra la malària Acció Internacional Senegal Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Dones

2.500,00

Sens Festa Comerç Just Ajuntament d’Artés Catalunya --- / --- 0

Sens Fira d’ONG Ajuntament d’Artés Catalunya --- / --- 0

AVIÀ

Coop Agermanament amb Charcay Waikikay - Avià 
Solidari

Equador Desenvolupament 
social / Grups 

indígenes

1.000,00

AcoT Colònies nens sahrauis Ajut Individual Catalunya --- / --- 190

BADALONA

Coop Assistència sanitària i 
distribució de medicaments a 
les regions de Kaolack i Kolda

GESTA-Associació 
Humanitària 
per la Salut i el 
Desenvolupament

Senegal Sanitat / Població 
general

7.688,15 Sí

Coop Biblioteca per a tothom a 
Kénitra

VOLS-Voluntariat 
Solidari

Marroc Educació-
formació / Joves

5.989,18 Sí

Coop Canalització d’aigua a 
Badzuidjong

Fundació privada 
ARSIS

Camerun Desenvolupament 
rural / Població 

general

10.497,44 Sí

Coop CONFINES. Formació per a 
l’acció. Enfortiment sindical a 
Amèrica Central

Fundació Josep 
Comaposada

Panamà i 
Guatemala

Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

14.724,57 Sí

Coop Construint desenvolupament 
local per la inclusió social: 
creació d’una cooperativa 
rural a Cerrito Alegre

Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD

Brasil Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

18.101,37 Sí

Coop Dones maies retrobant la 
seva història: en lluita contra 
l’opressió de gènere

Cooperacció Guatemala Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

8.906,65 Sí
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Coop Educació alternativa per a una 
cultura de pau en perspectiva 
de gènere a 5 comunitats

AYNE - Trinitarias, 
Solidaridad Recíproca 
y Educación para el 
Desarrollo

Perú Educació-
formació / Infants

14.714,02 Sí

Coop Enfortiment de capacitats 
de petits productors/es de 
comerç just a mesoamèrica

SETEM Catalunya Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

11.147,47 Sí

Coop Enfortiment de les capacitats 
organitzatives de les 
associacions de dones 
organitzades en xarxa

ACSUR-Las Segovias Guatemala Suport 
organtizatiu / 

Dones

12.336,53 Sí

Coop Facilitació de l’accés a la 
formació i a l’ocupació per 
a treballadores del tèxtil a 
Casablanca

Fundació Pau i 
Solidaritat

Marroc Educació-
formació / Dones

8.273,27 Sí

Coop Millora condicions 
socioeducatives alumnes 
i professors de l’escola 
d’Imharchen i Afghani

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Marroc Educació-
formació / Infants

13.273,24 Sí

Coop Millora i recuperació de 
la producció agrícola amb 
parcel·les productives i 
recuperació sòls

ADRA Bolívia Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

16.351,84 Sí

Coop Millora tècnica de la central 
fotovoltaica de Santa María 
del Loreto, 3a part

Casal d’Amistat amb 
Cuba de Badalona

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

13.061,39 Sí

Coop Parcs infantils al barri de 
La Corea de San Miguel del 
Padrón

Federació 
d’Associacions de 
Veïns de Badalona

Cuba Desenvolupament 
social / Infants

12.414,85 Sí

Coop Programa de prevenció, 
control i vigilància de 
tuberculosi, VIH-Sida a Estelí

Fundación Familias 
Unidas

Nicaragua Sanitat / Població 
general

15.533,55 Sí

Coop Programa integral de salut 
comunitària i generació 
d’ingressos als districtes 
Massinga i Morrumbene

Creu Roja Moçambic Sanitat / Població 
general

17.544,16 Sí

Coop Projecte bianual de 
dignificació de les 
instal·lacions a l’Escuela 
Francisca González

AMPA CEIP Escola 
Jungfrau

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

4.202,56 Sí

Coop Projecte de cooperació i 
solidaritat entre Badalona  
i Al Hoceima

Associació Juvenil La 
Rotllana

Marroc Educació-
formació / Joves

7.139,86 Sí
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Coop Projecte de tancament 
del Programa Urbal amb 
la xarxa de Municipis 
participants: Peñalolén (regió 
metropolitana de Santiago de 
Xile), Barcelona (Espanya), 
Torí (Itàlia), Bogotá i Medellín 
(Colòmbia), Recife (Brasil), 
Salto (Uruguai) i Ate i Rimac 
(regió metropiltana de Lima-
Perú), a més de la Universitat 
Alberto Hurtado de Santiago 
de Xile i l’Associazione 
Amapola, d’Itàlia

Ajuntament de 
Badalona

Diversos Sud-
Amèrica

Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

9.860,00

Coop Projecte d’estalvi i 
microcrèdits per a dones

Fundació Laia 
Mendoza

Índia Desenvolupament 
productiu / Dones

3.619,46 Sí

Coop Suport escolar per a alumnes 
de primària, educació en el 
lleure i dinamització d’escoles 
tangerines

Associació Wafae Marroc Educació-
formació / Infants

6.684,73 Sí

Emer Altres accions d’emergència --- --- Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.771,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.100,00 Sí

Sens Activitats de les Entitats del 
Consell de Solidaritat

Consell de Solidaritat 
de Badalona

Catalunya --- / --- 15.897,95

Sens Badalona amb Àfrica ETANE, Intermon-
Oxfam, GESTA, Creu 
Roja, SETEM

Catalunya --- / --- 22.288,20

Sens Badalona amb el comerç just Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD, 
Intermon-Oxfam, 
SETEM

Catalunya --- / --- 15.696,67

Sens Campanya Nadal Solidari 
2007-2008

Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 19.621,05

Sens Creació d’un vídeo 
documental participatiu per a 
la solidaritat

ACSUR-Las Segovias Catalunya --- / --- 9.033,75
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Sens DENIP-Dia Escolar No 
Violència 30-01-08

Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 870

Sens Dia Internacional de la Pau Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 864,6

Sens Educació en Valors Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 1.250,00

Sens Exposició: “L’altra cara del 
que compres”

Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 2.900,00

Sens Exposició: 30 anys 
agermanament amb 
Nicaragua

Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 5.231,07

Sens Exposició: Badalona Coopera Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 3.450,88

Sens Festa del Comerç Just Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 3.527,32

Sens Joventut Solidària Associació Juvenil La 
Rotllana

Catalunya --- / --- 14.300,00

Sens Mocador Solidari-Festes de 
Maig

Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 89.822,17

Sens Sensibilització de la població 
de Badalona sobre la 
importància de la consecució 
dels Objectius del Mil·lenni

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Catalunya --- / --- 11.643,61

Sens Sensibilització i foment de la 
cultura de la pau: la pau, una 
responsabilitat de tothom

Creu Roja Catalunya --- / --- 2.942,48

Sens Sensibilització i treball en 
xarxa per impulsar la compra 
pública ètica

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 11.891,00

Sens Setmana de la Solidaritat Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 50.549,07

Sens Vídeo agermanament amb 
San Carlos

Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 1.740,00

Alt Elaboració del Pla Director de 
Cooperació

Territoris i 
Organitzacions

Catalunya --- / --- 11.150,00

BADIA DEL VALLÈS

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.300,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí
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BALSARENY 

Coop Assessoria jurídica camperols 
“sense terra” de Sao Felix do 
Araguaia

Araguaia amb el bisbe 
Casaldàliga

Brasil Suport 
organtizatiu / 
Camperols i 

població rural

3.000,00

BANYERES DEL PENEDÈS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

BANYOLES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

BARBERÀ DEL VALLÈS

Coop Ampliació d’una escola al 
Ksar Mhiriguia d’Erfoud

Commune rurale 
d’Arabes Sebbah Ziz-
Arfoud

Marroc Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

22.636,06 Sí

Coop Aportació econòmica anual 
en concepte de col·laboració, 
apadrinament de 10 nens/
nenes a diferents països

--- --- Educació-
formació / Infants

1.983,30

Coop Arts plàstiques - Materials 
i instruments per al seu 
desenvolupament

Asamblea Municipal 
del Poder Popular 
Plaza de la Revolución 
- La Habana

Cuba Desenvolupament 
cultural / Població 

general

3.573,00

Coop Construcció de 2 llars 
d’Infants i 2 aules per a 
dones al Kasar Oulad Ogba i 
al Ksar Oulad Maatalla

Commune rurale 
d’Arabes Sebbah Ziz-
Arfoud

Marroc Construcció 
d’infraestructures 

/ Dones

50.178,56

Coop Construcció de casetas per 
a latrines

Alcaldía Municipal de 
Catarina

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

14.686,00

Coop Il·luminació de l’Estadi 
Municipal d’Esports

Alcaldía Municipal de 
Catarina

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

8.571,00

Coop Millora de 500 metres lineals 
del Sendero de Cerro Pacaya

Alcaldía Municipal de 
Catarina

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

10.714,00

Coop Perforació d’un Pou d’Aigua 
al Ksar Hbibat

Commune rurale 
d’Arabes Sebbah Ziz-
Arfoud

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

22.807,00

Coop Perforació Pou d’Aigua Ksar 
Kasba Belahcen

Commune rurale 
d’Arabes Sebbah Ziz-
Arfoud

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

22.807,00
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Coop Projecte de Cultius Protegits-
Organopònics

Asamblea Municipal 
del Poder Popular 
Plaza de la Revolución 
- La Habana

Cuba Desenvolupament 
rural / Població 

general

7.291,00

Coop Rehabilitació d’un consultori 
mèdico, carrer 26 e/ 21 y 23

Asamblea Municipal 
del Poder Popular 
Plaza de la Revolución 
- La Habana

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

2.298,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

Emer Cost de la tramessa de 
material d’ajuda humanitària

Asamblea Municipal 
del Poder Popular 
Plaza de la Revolución 
- La Habana

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.665,50

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.500,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sup Aportació anual Fundació Barberà 
Solidària

Catalunya --- / --- 55.000,00

Sup Aportació econòmica anual ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 150

BARCELONA

Coop Acció contra les mines a 
Moçambic

UNMAS-DPKO Moçambic Protecció del 
medi ambient / 

Població general

50.000,00

Coop Aportació MED’ACT projecte 
biblioteques

MED’ACT --- Desenvolupament 
cultural / Població 

general

101.801,67

Coop Benvinguts a Dobrodosli. 
Reconstrucció del teixit 
associatiu

Grup d’Estudis 
Pedagógics

Bòsnia i 
Hercegovina

Desenvolupament 
social / Població 

general

33.698,00

Coop Biblioteca per nens i nenes, 
joves i la comunitat en 
general, Ciudad Bolívar, 
desenvolupat a l’interior de la 
Casa Cultural IMAGO. Segona 
fase

Associació Imago 
Barcelona

Veneçuela Desenvolupament 
cultural / Població 

general

13.000,00

Coop Centre Cultural Ntsindya Consell Municipal de 
Maputo

Moçambic Desenvolupament 
cultural / 

Autoritats locals

150.000,00
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Coop Ciutadania i 
corresponsabilitat: les dones 
bogotanes subjectes actiuss 
del control social i la política 
pública distrital de dona i 
géneres.

Cooperacció Colòmbia Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

69.523,00

Coop Ciutadania, deute i drets 
humans a la zona andina

Observatori DESC Diversos Sud-
Amèrica

Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Població general

200.000,00

Coop CODEFES Centre d’Orientació 
i Documentació de la 
Fundació d’Emigrats 
Senegalesos/es

Associació per a 
la Cooperació, la 
Inserció Social i la 
Interculturalitat (ACISI)

Senegal Promoció 
sociolaboral

Població general

75.000,00

Coop Consolidació de processos de 
polítiques de dones

Associació d’Amistat 
amb el Poble de 
Guatemala

Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 

Dones

88.116,44

Coop Construcció plaques solars Alcaldía Municipal de 
Nejapa

El Salvador Construcció 
d’infraestructures 
/ Autoritats locals

40.000,00

Coop Control de la transmissió 
de VIH/SIDA i millora del 
Tractament Antiretroviral a la 
regió de Costa, Tanzania

Metges del Món Tanzània Sanitat / Població 
general

74.999,00

Coop Cooperació amb diversos 
projectes a San Salvador

--- El Salvador --- / --- 170.000,00

Coop Creació d’un espai de 
formació agro-silvo-pastoril 
a l’Àfrica

Fundació Món-3 Mauritània Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

200.000,00

Coop Cultures Urbanes 
Euromediterrànies

Ajuntament de 
Barcelona

Mediterrània Desenvolupament 
cultural / Població 

general

1.669,12

Coop Cultures Urbanes 
Euromediterrànies - Fase 2

Ajuntament de 
Barcelona

Mediterrània Desenvolupament 
cultural / Població 

general

14.422,38

Coop Dones d’Equador: eines per 
transformar realitats

RAI Recursos 
d’Animació 
Intercultural

Equador Desenvolupament 
cultural / Dones

7.250,00

Coop El judici a Alberto Fujimori 
vers la veritat i la justícia

APRODEH Perú Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Altres col·lectius 

especials

20.000,00

Coop Enfortiment de capacitats 
de petits productors/es de 
Comerç Just a Mesoamèrica

SETEM Catalunya Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

174.992,00
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Coop Enfortiment de la coordinació 
institucional per contribuir a 
la disminució del subregistre 
de naixements i morts al 
Departament de Masaya

Juristes Solidaris Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

75.000,00

Coop Enfortiment de la 
governabilitat local amb 
enfocament rural i de pobles 
indígenes

Associació d’Amistat 
amb el Poble de 
Guatemala

Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 

Grups indígenes

73.694,00

Coop Enfortiment de la incidència 
per a la defensa dels drets 
de les persones lisiades de 
guerra a El Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Discapacitats

56.880,00

Coop Enfortiment de les accions 
d’exigibilitat jurídica i política 
dels drets econòmics i socials 
de les dones a Colòmbia 
(FASE IV)

Observatori DESC Colòmbia Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

75.000,00

Coop Enfortiment de les capacitats 
de les dones dels sectors 
populars de Magdalena Medio 
en l’àmbit de la salut integral

Col·lectiu Maloka 
Colòmbia

Colòmbia Educació-
formació / Dones

75.000,00

Coop Enfortiment del sistema 
cantonal de salut de Cayambe

Ajuda en Acció Equador Sanitat / Població 
general

114.859,00

Coop Enfortiment dels processos 
de gestió, informació i 
comunicació en el sistema de 
salut del Municipi de Riberalta 
(Bolivia)

Medicus Mundi Bolívia Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

141.021,00

Coop Enfortiment institucional 
de la UNORCAC i les seves 
organitzacions de base, 
generant incidència política 
del sector indígena camperol 
en els espais de participació 
ciutadana

Xarxa de Consum 
Solidari

Equador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Grups indígenes

72.109,00

Coop Espai femení de formació, 
participació i empoderament

Associació Wafae Marroc Educació-
formació / Dones

41.934,00

Coop Foment de l’accés a la salut 
sexual per a els dones de 
Cisjordània

SODEPAU-
Solidaritat per al 
Desenvolupament 
i Pau

Palestina Sanitat / Dones 188.429,00

Coop Formació d’opinió i 
desenvolupament local a El 
Salvador

Ajuntament de Santa 
Tecla

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

30.000,00

Coop Incidència i planificació del i 
les líders maies del Quiché en 
l’ambit local

Servei Civil 
Internacional

Guatemala Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia
Grups indígenes

29.750,00
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Coop Iniciatives de participació 
ciutadana i incidència en 
polítiques públiques a la 
zona fronterera colombo-
equatoriana

Intermón Oxfam Equador i 
Colòmbia

Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Població general

120.950,00

Coop La maisson des mots (la casa 
de les paraules)

Amics de Diakha 
Madina

Senegal Educació-
formació / 

Població general

38.580,00

Coop L’art com a eina de 
comunicació i sensibilització 
-  Associaciao Casa Velha - 
Nampula

Pallassos sense 
Fronteres

Moçambic Desenvolupament 
cultural / Població 

general

14.370,00

Coop Les associacions juvenils 
trenquem fronteres

Consell de la Joventut 
de Barcelona

Palestina Desenvolupament 
social / Autoritats 

locals

40.000,00

Coop Millora de la qualitat de 
producció agrícola mitjançant 
el suport a l’Estación Hortícola 
Rindiao, establiment públic, i 
a les cooperatives de la ribera 
del ríu Senegal

Fundació Món-3 Mauritània Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

64.425,00

Coop Millora del sistema 
organitzatiu, productiu i 
comercial dels petits/es 
productors/es de cacau 
als cantons de Naranjal, 
Guayaquil i Balao, província 
de Guayas, Equador.

Mans Unides Equador Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

46.270,00

Coop Millorar l’accés al dret de 
les víctimes del conflicte 
colombià a la Veritat, la 
Justícia i la Reparació segons 
la Llei 975 de, al menys, 
10.500 persones de l’àrea 
metropolitana de Medellín.

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Colòmbia Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

140.889,00

Coop Montevideo (Malvin Norte) Intendència Municipal 
de Montevideo

Uruguai Desenvolupament 
social / Autoritats 

locals

50.000,00

Coop Participació en la gestió 
ambiental a San Salvador

Alcaldía Municipal de 
San Salvador

El Salvador Protecció del 
medi ambient / 
Autoritats locals

200.000,00

Coop PIXOA-Programa Integral per 
a l’Ordenament Ambiental a 
la Laguna de Apoyo 

Geòlegs del Món Nicaragua Protecció del 
medi ambient / 

Població general

74.413,00

Coop Pla estratègic  Alcaldía Municipal de 
San Salvador

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

90.000,00

Coop Pla estratègic de cooperació 
en salut visual a Sudamèrica 
a través d’una xarxa d’actors 
locals

Observatori de la 
Salut Visual

Diversos Sud-
Amèrica

Sanitat / Població 
general

73.000,00
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Coop Potenciació del moviment La 
Cut, al Perú

Fundació Josep 
Comaposada

Perú Suport 
organtizatiu / 
Camperols i 

població rural

194.629,33

Coop PROGOL-FORMACIó 
Formació per a la 
bona governança i el 
desenvolupament local en el 
nord el Marroc

Proyecto Local Marroc Educació-
formació / 

Autoritats locals

69.140,00

Coop Programa andí d’electrificació 
rural

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Diversos Sud-
Amèrica

Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

169.972,00

Coop Programa d’acollida i inserció 
productiva i sociosanitària 
de les famílies desplaçades 
pel conflicte armat colombià: 
departament de Cauca (Fase 
II - continuitat del programa).

FUNDESO-Fundació 
Desenvolupament 
Sostingut

Colòmbia Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

76.276,00

Coop Programa triennal de 
cooperació sindical

Fundació Pau i 
Solidaritat

Diversos 
Centreamèrica

Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

188.411,54

Coop Programes de suport a 
AMASUR

AMASUR Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

25.000,00

Coop Projecte I2C --- --- --- / --- 73.527,67

Coop Projecte pilot de millora dels 
serveis urbans al barri de 
Maxaquene “A” de Maputo

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Moçambic Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

57.585,00

Coop Projecte XXX (30 anys) de 
l’Associació “Madres de Plaza 
de Mayo”

Madres de Plaza 
de Mayo Línea 
Fundadora

Argentina Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Altres col·lectius 

especials

20.000,00

Coop Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 66.617,51

Coop Projectes pous del Món Municipalidad de 
Guayaquil

Equador Construcció 
d’infraestructures 
/ Autoritats locals

15.000,00

Coop Promoció de l’exercici dels 
drets econòmics de les dones 
a Nicaragua

Cooperacció Nicaragua Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

200.000,00

Coop Promoció de polítiques 
d’urbanisme social a 
Managua

Entrepobles Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

178.269,18

Coop Promoció econòmica REMDEL 
Àrea Metropolitana

Oficina de 
Planificació de l’Àrea 
Metropolitana de San 
Salvador (OPAMSS)

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

40.000,00
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Coop Promoción de la cultura 
mojeña a través de la 
educación formal en el ámbito 
territorial mojeño, Amazònia 
Boliviana

CEAM-Centre 
d’Estudis Amazònics

Bolívia Desenvolupament 
cultural / Grups 

indígenes

75.000,00

Coop Reforç a 30 centres d’atenció 
primària

--- --- Sanitat / Població 
general

75.000,00

Coop Reformulació de la proposta 
del curriculum maia del 
tercer cicle d’educació básica 
en educació maia bilingüe  
intercultural a Guatemala

Alternativa-Intercanvi 
amb Pobles Indígenes

Guatemala Educació-
formació / Grups 

indígenes

50.104,00

Coop Seguretat ciutadana pel 
dret a la vida i la llibertat 
de les dones d’El Salvador i 
Hondures

ACSUR-Las Segovias Hondures Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

148.927,00

Coop Seminari entre mestres 
de Barcelona i de les 
dues entitats de Bòsnia i 
Hercegovina

Mestres per Bòsnia Bòsnia i 
Hercegovina

Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

24.533,00

Coop Suport a l’enfortiment 
institucional de l’Asociación 
de Municipios Región 
Enriquillo (ASOMURE)

ASOMURE República 
Dominicana

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

40.000,00

Coop Suport Centre Formació 
Professional

Alcaldía Municipal de 
San Salvador

El Salvador Promoció 
sociolaboral / 

Autoritats locals

80.000,00

Coop Suport dones violades Farmacèutics Mundi República 
Democràtica 
del Congo

Sanitat / Dones 62.000,00

Coop Suport Hospital de Morón Municipalidad de 
Morón

Argentina Sanitat / Autoritats 
locals

22.000,00

Coop Suprot a l’Instituto Superior 
de Ciencias de la Salud 
(ISCISA) en la formació 
inicial de llicenciades en 
saludtmaterna i llicenciats 
en cirurgia que garanteixin 
els drets de la salut sexual 
i reproductiva i enfortixin el 
Sistema Nacional de Salut de 
Moçambic

Consell Interhospitalari 
de Cooperació

Moçambic Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

75.000,00

Coop Tallers i espectacles duts a 
terme a Moçambic – Maputo

Pallassos sense 
Fronteres

Moçambic Educació-
formació / Infants

15.150,00

Coop Transformacions de conflictes 
socials a Mèxic

SERAPAZ Mèxic Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Altres col·lectius 

especials

10.000,00
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Coop Un banc de llavors autòcton 
per salvar la selva paranaense

Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD

Brasil Protecció del 
medi ambient / 

Població general

39.467,00

Emer Ajut humanitari a Gaza: suport 
als serveis bàsics de Gaza

Ajuntament de Gaza Palestina Ajuda 
d’emergència / 
Autoritats locals

18.879,92

Emer Caravana de la risa a la franja 
de Gaza

Pallassos sense 
Fronteres

Palestina Ajuda 
d’emergència / 

Infants

12.685,00

Emer Caravana de la risa a la franja 
de Gaza (Summer Games 
2008)

Pallassos sense 
Fronteres

Palestina Ajuda 
d’emergència / 

Infants

12.000,00

Emer Kits d’emergència Farmacèutics Mundi Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

5.940,00

Emer Kits d’emergència Farmacèutics Mundi Xina Ajuda 
d’emergència / 

Població general

5.938,83

Emer Subministrament d’un 
Generador Elèctric a l’Hospital 
Saint Raphael

Soeurs de la Charité Irak Ajuda 
d’emergència / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

59.940,00

Emer Suport al MINVEC de Cuba 
(emergència)

MINVEC Cuba Ajuda 
d’emergència / 
Autoritats locals

20.100,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 7.200,00 Sí

Sens 25 anys de la Fundació Fundació per la Pau Catalunya --- / --- 30.000,00

Sens 3a Setmana llibre cooperació Grup d’Estudis 
Pedagògics - 
Trenkalòs

Catalunya --- / --- 21.790,00

Sens Activitat a centres educatius Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 29.835,00

Sens Activitats de sensibilització Ajuntament de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 92.000,00

Sens Benvinguda Palestina SODEPAU-
Solidaritat per al 
Desenvolupament 
i Pau

Catalunya --- / --- 26.712,68

Sens Bones pràctiques en 
sostenibilitat al Magrib

Fundació Món-3 Catalunya --- / --- 27.653,75

Sens Camps de solidaritat SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 29.751,08

Sens Conferencies Casa del Tíbet Casa del Tíbet Catalunya --- / --- 18.000,00

Sens Construir camins a Colòmbia ACP-Associació 
Catalana per la Pau

Catalunya --- / --- 22.260,00

Sens Cooperació sindical Fundació Pau i 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 21.111,84
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Sens Curs d’avaluació de projectes 
de cooperació

CEAM-Centre 
d’Estudis Amazònics

Catalunya --- / --- 9.424,34

Sens Del tròpic al mediterrani RAI Recursos 
d’Animació 
Intercultural

Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Denúncia vulneració dels 
drets

ACSUR-Las Segovias Catalunya --- / --- 60.000,00

Sens Desapareguts d’Algèria SODEPAU-
Solidaritat per al 
Desenvolupament 
i Pau

Catalunya --- / --- 15.336,00

Sens Dones africanes. Segona fase Ajuda en Acció Catalunya --- / --- 22.876,00

Sens Drets dels pobles indígenes Alternativa-Intercanvi 
amb Pobles Indígenes

Catalunya --- / --- 23.621,00

Sens Drets d’infant i conflicte armat Fundació Save the 
Children

Catalunya --- / --- 28.625,00

Sens Edició del llibre “Villa del 
Rosario, una oportunidad a 
la vida”

REDS - Red Dialogo 
Social

Catalunya --- / --- 17.852,81

Sens Educació per al 
desenvolupament

Agermanament Catalunya --- / --- 10.868,00

Sens El món des de la meva mirada Metges del Món Catalunya --- / --- 18.900,05

Sens Els tractats d’associació 
Amèrica Central-UE

Associació d’Amistat 
amb el Poble de 
Guatemala

Catalunya --- / --- 5.936,00

Sens Endeutament il.legitim de 
països empobrits

Xarxa de l’Observatori 
del Deute en la 
Globalització (ODG)

Catalunya --- / --- 29.934,76

Sens Esdeveniments culturals/
musicals pel 60è Aniversari 
Declaració dels DDHH

Amnistia Internacional Catalunya --- / --- 17.924,00

Sens Estades Solidàries ACP-Associació 
Catalana per la Pau

Catalunya --- / --- 22.264,60

Sens Estalvi ètic i consum 
responsable

FETS - Finançament 
Ètic  
i Solidari

Catalunya --- / --- 25.000,00

Sens Exposició: “Ciudad del 
Espejismo: Bagdad, de Wright 
a Venturi”

Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya

Catalunya --- / --- 42.000,00

Sens Intercanvi sobre processos 
participatius

Nexes Interculturals Catalunya --- / --- 4.836,96

Sens IV Curs de Drets Socials Observatori Drets 
Humans

Catalunya --- / --- 21.846,25

Sens Joc de taula: educació en 
drets

ESPLAC-Esplais 
catalans

Catalunya --- / --- 4.000,00
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Sens Jornades “Reflexions al 
voltant del moviment de 
dones víctimes de la guerra a 
l’Afganistan

ASDHA - Associació 
per als Drets Humans 
a l’Afganistan

Catalunya --- / --- 29.230,00

Sens Jornades Comerç Just Xarxa de Consum 
Solidari

Catalunya --- / --- 22.750,00

Sens Jornades de Colòmbia Associació Imago 
Barcelona

Catalunya --- / --- 30.000,00

Sens Jornades Habitat International 
Coalition

Habitat International 
Coalition

Catalunya --- / --- 9.000,00

Sens Jornades i conferències 
diverses

Ajuntament de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 99.000,00

Sens Jornades resolució Conflictes Fundació Solidaritat 
UB

Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens Migracions Servei Civil 
Internacional

Catalunya --- / --- 26.068,00

Sens Mirada solidària Amèrica 
Central

REDS - Red Dialogo 
Social

Catalunya --- / --- 45.911,63

Sens Nicaragua, país de colors EDUALTER-Educació 
Alternativa

Catalunya --- / --- 29.820,50

Sens Organitzacions no violentes 
d’Orient Mitjà

NOVA Catalunya --- / --- 29.831,33

Sens Pobres x Desastres:  segona 
fase

Geòlegs del Món Catalunya --- / --- 13.091,00

Sens Premi Iberoamericà Casa 
América

Casa América Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens Programa d’activitats de 
sensibilització per l’any 2008

Justícia i Pau Catalunya --- / --- 20.000,00

Sens Programa desplaçats 
perspectiva gènere

CIASE Catalunya --- / --- 20.000,00

Sens Propostes de reflexió, 
participació i acció ciutadana 
per la soberania alimentària 
des de la solidaritat

Entrepobles Catalunya --- / --- 25.990,20

Sens Provoment l’equitat de genere Cooperacció Catalunya --- / --- 38.677,50

Sens Publicació d’un llibre i 
publicació digital de l’estudi

KREANTA Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens Realització de la Festa 
de la Solidaritat - Dia de 
l’Esperança 2008

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 30.000,00

Sens Realització de la Festa del 
Comerç Just

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 40.000,00

Sens Revista de cooperació sindical 
internacional Sud

Fundació Josep 
Comaposada

Catalunya --- / --- 24.407,13

Sens Rondalles Nor-Sud VETERMON-
Veterinaris sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 27.706,52
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Sens Salut per al desenvolupament Medicus Mundi Catalunya --- / --- 19.851,31

Sens Sensibilització a la Universitat ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Catalunya --- / --- 24.566,87

Sens Stand Festa del Mercè i Dia 
de la Cooperació

Ajuntament de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 60.000,00

Sens Taula Catalana per Colòmbia Taula Catalana per 
la Pau i els DDHH a 
Colòmbia

Catalunya --- / --- 40.000,00

Sens Taula per al diàleg multiactors Fundació Ubuntu Catalunya --- / --- 30.000,00

Sens Un món lliure de mines Moviment per la Pau Catalunya --- / --- 29.983,00

Sens Una mirada des del Sud: 
Viure en el món rural en 
equilibri amb la natura

Desos, Opció Solidària Catalunya --- / --- 24.661,00

Sens Una volta al món per 
l’educació

Educació sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 30.000,00

Sens Xarxa d’Escoles 
Compromeses amb el Món

Associació de Mestres 
Rosa Sensat 

Catalunya --- / --- 6.000,00

AcoT Acollida nens palestins IAC Catalunya --- / --- 4.000,00

AcoT Projecte “Colònies d’estiu 
infants Sharahuis”

Sant Martí amb el 
Sàhara 

Catalunya --- / --- 4.000,00

Sup Conveni amb el Fons 
Català de Cooperació al 
Desenvolupament per 
funcionament

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Catalunya --- / --- 80.000,00

Sup Revitalització de l’oficina de 
la Fundació de la Democràcia 
Local a Sarajevo

TASCA Catalunya --- / --- 17.922,00

Sup Suport a entitats de 
cooperació

--- Catalunya --- / --- 71.000,00

Sup Suport als districtes Ajuntament de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 66.131,00

Alt Despeses de funcionament Ajuntament de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 170.098,59

Alt Despeses de viatges i 
allotjaments

Ajuntament de 
Barcelona

--- --- / --- 257.244,96

Alt Publicitat convocatòria BCN-
solidària

Ajuntament de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 2.076,52

Alt Valoració dels projectes de 
cooperació

Ajuntament de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 81.388,00

BEGUES

Coop Centre d’atenció social 
i integral de la infància, 
l’adolescència, la joventut i 
la dona

Asociación Vínculos 
Ahimsa Pro Nicaragua

Nicaragua Educació-
formació / Joves

6.000,00 Sí
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Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

10.248,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Campanya per a la reforma 
del sistema d’institucions 
internacionals als municipis 
catalans

Fundació Ubuntu Catalunya --- / --- 5.000,00

AcoT Vacances en pau ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 4.483,53

Sup Suport a entitats Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 9.200,00

Alt Altres despeses no 
especificades

Ajuntament de 
Begues

Catalunya --- / --- 5.548,97

BEGUR

Coop Defensa dels drets humans 
dels infants desapareguts 
en el conflicte armat a el 
Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

13.550,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

BELLPUIG

Coop Rehabilitació de l’hospital 
maternoinfantil Catalunya

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

550 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

BERGA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 233

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

BESALÚ 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

BESCANó

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Coop A mà: projecte de 
col·laboració Educativa

A mà Camerun Desenvolupament 
cultural / Infants

2.500,00

Coop Acondicionament d’un espai 
de trobada

Educal Xile Desenvolupament 
cultural / Infants

2.000,00

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

1.500,00 Sí

Coop Construcció i equipament 
d’una aula a l’escola de 
Kounkané

ADECK-Association 
pour le Dévelopement 
de la Communauté 
rurale de Kounkané

Senegal Educació-
formació / Joves

1.500,00 Sí

Coop Desenvolupament integral 
dels nens/es de 3 a 5 anys 
de l’escola d’educació infantil 
‘Sagrada Familia’

Jardín Infantil Nº6998 
‘Sagrada Familia’

Paraguai Educació-
formació / Infants

1.500,00 Sí

Coop Projecte cultural La 
Cambalacha

La Cambalacha Guatemala Desenvolupament 
cultural / Infants

3.000,00

Coop Projecte solidari i 
participatiu de cooperació al 
desenvolupament a Kedougou 
- fase 2

Grup Intercultural 
Jamia Kafo

Senegal Desenvolupament 
social / Població 

general

750 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.000,00

BLANES

Coop “Apadrina un somriure“ dins 
del projecte “Fabricació de 
cadires de rodes i altres 
ajudes tècniques“

Grup Editor de 
la revista de la 
Discapacitat (GERD)

Cuba Desenvolupament 
productiu / 

Discapacitats

10.000,00
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Coop Accés a un habitatge digne 
per a 42 famílies Dàlits del 
poble de Vidapanakal (Andrha 
Pradesh)

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

15.000,00

Coop Consolidació del projecte de 
recuperació nutricional al 
centre regional de Basse

Nutrició sense 
Fronteres

Gàmbia Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

7.272,00

Coop Construcció d’una escola a 
Hondures

Associació 
Iberoamericana 
Filipina

Hondures Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

10.000,00

Coop Construcció i equipament 
d’un centre de salut 
comunitària a Flabougoula

COMG-Ajuda Mali Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

11.244,00

Coop Enfortiment alimentari infantil 
d’avis i dones embarassades 
de la zona rural de Somoto

Alcaldía Municipal de 
Somoto

Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

7.000,00 Sí

Coop Millora de les capacitats 
pedagògiques del professorat 
a la regió de Bromg-Ahafo

Mans Unides Ghana Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

5.293,33

Coop Projectes a Gàmbia sense 
detallar

--- Gàmbia --- / --- 77.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Emer Projecte d’emergència Metges sense 
Fronteres

--- Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.000,00

AcoT Suport al Col·lectiu de 
famílies Acollidores  de nens i 
nenes sahauís

Col·lectiu de Famílies 
Acollidores  de Nens 
i Nenes Sahauís de 
Blanes

Catalunya --- / --- 7.470,00

Sup Quota CCASPS Coordinadora 
Catalana 
d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble 
Sahrauí-CCASPS

Catalunya --- / --- 500

BOADELLA I LES ESCAULES

Coop Formació maternoinfantil 
teoricopràctica a personal 
sanitari local d’hospitals a la 
República Democràtica del 
Congo i Ruanda

Matres Mundi República 
Democràtica 
del Congo

Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

1.550,00 Sí
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

BORREDÀ

Coop Alberg rural Fundació el Sueño de 
la Campana

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

1.000,00

Coop Captació d’aigua Enginyers i 
Cooperació

Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

1.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

EL BRUC

Coop Proposta metodològica 
per a la sistematització 
d’experiències municipalistes 
a Centreamèrica

Asociación Centro 
de Estudios y 
Publicaciones Alforja

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

3.890,61 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

EL BRULL

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

CABANES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

LES CABANYES

Coop Rehabilitació de l’hospital 
maternoinfantil Catalunya

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

6.180,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí
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CABRA DEL CAMP 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

CABRERA DE MAR

Coop Ampliació del projecte de 
reconstrucció de l’escola 
d’ensenyament primari 
d’Affiniam - Ziguinchor

ANAFA-Los Amigos 
de Ziguinchor

Senegal Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

14.475,00 Sí

Coop Centre escolar Caserío El 
Portillo

Alcaldía Municipal de 
Torola

El Salvador Educació-
formació / Infants

7.237,50 Sí

Coop Projecte escola primària 
Bresma a Port au Prince

Famílies sense 
Fronteres per la 
Infancia

Haití Educació-
formació / Infants

7.237,50 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

CABRILS

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

1.000,00 Sí

CADAQUÉS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

CALAFELL

Coop Projecte cooperatives de cotó Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD

Brasil Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

2.000,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

AcoT Pagament avions nens 
saharauis

Associació Baix 
Penedès amb el 
Sàhara

Catalunya --- / --- 2.240,00
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CALDES DE MALAVELLA 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CALDES DE MONTBUI

Coop Projecte de suport a la 
formació professional al 
centre de promoció agrària de 
M’LOMP

Caldes Solidària Senegal Promoció 
sociolaboral / 

Joves

28.549,92

Coop Projecte per millorar la salut 
al Parc Nacional de Jaú 
(Manaus - Río Negro)

Caldes Solidària Brasil Construcció 
d’infraestructures 
/ Grups indígenes

5.500,00

Coop Promoció cultural, social i 
inserció de joves a Thiaroye

Caldes Solidària Senegal Desenvolupament 
cultural / Joves

30.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Ajuts per estades solidàries a 
joves de 18 a 30 anys

Ajuntament de Caldes 
de Montbui

Catalunya --- / --- 1.800,00

Sens Premi Caldes de Montbui 
a Treballs de recerca de 
Batxillerat

Caldes Solidària Catalunya --- / --- 1.200,00

Sens Projecte de sensibilització a 
les escoles

Caldes Solidària Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Xerrada sobre els Drets 
Humans

Ajuntament de Caldes 
de Montbui

Catalunya --- / --- 41,15

AcoT Manteniment de la casa 
d’acollida de malalts sahrauís

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 2.500,00

AcoT Vacances en Pau, acollida de 
nens sahrauís

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 575

CALDES D’ESTRAC

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

CALELLA

Coop Construcció d’un estable per 
a l’esplotació de ramat boví

APAC Colòmbia Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

6.000,00
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Coop Creació d’aula taller de 
fusteria a la wilaya de Dahla

Col·lectiu de Joves 
pel Sàhara de Calella i 
Pineda de Mar 

Poble Sahrauí Promoció 
sociolaboral 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

5.500,00

Coop Escolartizació i formació de 
joves a Pikine

Fundació Educació 
Solidària - Escola Pia

Senegal Educació-
formació / Joves

9.000,00

Coop Instal·lació d’una font solar 
fotovoltàica

APAC Senegal Promoció 
sociolaboral / 

Població general

3.800,00

Coop Manteniment del laboratori de 
medicaments essencials als 
camps de fegugiats sahrauís

Medicus Mundi Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

4.365,00

Coop Projecte agrícola a Sare su 
Kande

Associació Africana 
Moussa Molo

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

11.000,00

Coop Projecte de dinamització 
social i comunitària

Bafalay, Amics 
Solidaris de la 
Casamance

Senegal Desenvolupament 
social / Població 

general

9.000,00

Coop Projecte Vélingara 2008-
2013 

Eines sense Fronteres Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

3.000,00

Coop Rehabilitació i ampliació 
d’un institut públic per joves 
dels sectors desfavorits a 
Chinnahothur

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Joves

4.365,00

Coop Suport a l’escola per a nens/
es amb sordera a Eseka

Agermanament Sense 
Fronteres

Camerún Educació-
formació / 

Discapacitats

9.000,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.310,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Dia Internacional per la 
Tolerància

Ajuntament de Calella Catalunya --- / --- 1.080,00

Sens Presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana 

Fundació Vivint Catalunya --- / --- 120

Sens Quinzena solidària 2008 Consell Municipal 
de la Solidaritat de 
Calella

Catalunya --- / --- 3.000,00

AcoT Colònies d’estiu per a nens/
es sahrauís

Associació Malgrat 
amb el Sàhara

Catalunya --- / --- 2.060,00
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CALLDETENES 

Coop Seguiment i ampliació dels 
4 projectes fets entre 2004-
2008 (Construcció preescolar, 
millora condicions socials de 
les dones a les comunitats 
de La Montañita, El Regadío, 
Quebracho i Sábana Larga, 
i ampliació del projecte de 
bestiar boví a les comunitats 
de La Montañita i El Regadio)

Fundació Osona 
Solidària

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Dones

6.000,00

CAMBRILS

Coop Apicultura a petita escala per 
a les comunitats de Colón, 
El Rucio i Flor del Muerto, 
departament de Morazán, a 
El Salvador

Comitè de Solidaritat 
óscar Romero 

El Salvador Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

5.805,00

Coop Construcció dels sistemes 
de canalització d’aigua a les 
comunitats zapatistes de 
Chiapas

Acció Solidària Igman Mèxic Construcció 
d’infraestructures 
/ Grups indígenes

5.483,00

Coop Construcció d’una aula 
polivalent a Dapaong, al nord 
del Togo

Fundació PROIDE Togo Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

6.773,00

Coop Cooperació educativa 
sanitària a nens/nenes 
discapacitats/des a Mariscal 
Benavides, a la Amazònia 
Peruana

Unión Latino 
Americana Catalana 
de Cultura

Perú Educació-
formació / 

Discapacitats

7.095,00

Coop Garantir la continuïtat del 
laboratori de medicaments 
essencials en els 
campaments saharauïs a 
Tindouf (Algèria) i formació 
del personal tècnic 
farmacèutic

Medicus Mundi Poble Sahrauí Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

3.225,00

Coop Integració de la dona rural en 
el entorn socioeconòmic de 
Aghbal, província de Berkane 
(Marroc)

Mediterrània, 
Centre d’Iniciatives 
Ecològiques

Marroc Desenvolupament 
rural / Dones

6.450,00

Coop Ixmucané Asociació 
Hueheuteca: projecte 
d’educació integral per i per a 
les dones, a Huehuetenango,

Ixmucané per a 
l’Educació Integral de 
les Cultures Indígenes

Guatemala Educació-
formació / Dones

2.580,00
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Coop Programa de recolçament 
al desenvolupament integral 
a nens discapacitats i 
desenvolupament de les 
capacitats i habilitats dels 
educandos, a la província 
de Rodríguez de Mendoza, a 
l’Amazònia peruana

Punt de Partida Perú Educació-
formació / 

Discapacitats

7.418,00

Coop Projecte “Semillita del 
Sol”, equipament d’escoles 
comunitàries autònomes, 
zona nort, estat de Chiapas

Societat Civil, Cultural 
i Solidària per la Pau

Mèxic Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

5.483,00

Coop Reintegració de refugiades/
ts liberianes/s: accés a 
serveis bàsics de salut i de 
sanejament

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Libèria Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

2.258,00

Coop Suport a l’educació rural en 
poblacions marginals en la 
costa atlàntica de Nicaragua

Mans Unides Nicaragua Educació-
formació / 

Camperols i 
població rural

7.418,00

Coop Suport als pobles indígenes 
i camperols del Perú en la 
defensa dels seus territoris, 
biodiversitat i la sobirania 
alimentària

Entrepobles Perú Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

6.000,00

Coop Suport de sostenibilitat per al 
Museu de Chagüitillo, a la Vall 
de Sebaco, departament de 
Matagalpa

Fundació el Sueño de 
la Campana

Nicaragua Desenvolupament 
cultural / Població 

general

7.810,00

Coop Taller reparacions flota 
mèdica refugiats de Tindouf 
fase IV

Fundació Pau i 
Solidaritat

Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 

básics / Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

6.128,00

Coop Ulls dels Sàhara 2008: 
suport a l’atenció i cures 
oftalmològiques i òptiques de 
la població sahrauí, consulta, 
intervencions quirúrgiques, 
prevenció i formació 

Fundació Ulls del Món Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

2.903,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.500,00 Sí

Emer Projecte d’emergència no 
especificat

--- --- Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.900,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Campanya de sensibilització 
MEMHAR, “Aprendre amb 
el món”

Mediterrània, 
Centre d’Iniciatives 
Ecològiques

Catalunya --- / --- 1.950,00
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Sens Campanya de sensibilització 
per a l’enfortiment dels 
vincles socials i polítics del 
poble català amb el poble 
bosnià

Acció Solidària Igman Catalunya --- / --- 1.200,00

Sens III Jornades Interculturals i 
Solidàries de Cambrils

Ajuntament de 
Cambrils

Catalunya --- / --- 5.500,00

Sens Newsletter “Cambrils al Món” Ajuntament de 
Cambrils

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens Sensibilització cooperació 
sindical al desenvolupament 
i els drets humans laborals 
entre l’afiliació de CCOO de 
Catalunya

Fundació Pau i 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 1.825,20

Sens Tercer cicle de Cinema 
Solidari a Cambrils

Entrepobles Catalunya --- / --- 3.100,00

AcoT Projecte “Vacances en Pau 
2009” per a nens i nenes 
sahrauís

Hammada, Associació 
d’Amics del Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sup Beques i premis joves 
cooperants d’Ongd locals

Ajuntament de 
Cambrils

Catalunya --- / --- 800

CAMPDEVÀNOL

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

CAMPRODON

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

150 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

CANET DE MAR

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

CANOVELLES

Coop Assessoria legal a Dones Fundació Pau i 
Solidaritat 

Nicaragua Desenvolupament 
social
Dones

3.500,00
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Coop Conveni de col·laboració per 
a la realització de les accions 
de solidaritat amb la zona 
d’Amunorchi

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Desenvolupament 
cultural

Grups indígenes

1.000,00

Coop Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 12.100,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00

Sens Accions de sensibilització Ajuntament de 
Canovelles

Catalunya --- / --- 4.000,00

Sens Vermut Solidari de la Festa 
Major 2008

Famílies sense 
Fronteres per la 
Infancia

Catalunya --- / --- 1.000,00

AcoT Colònies per a infants 
Sahrauís estiu 2008  
Vacances en Pau

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 1.000,00

CANYELLES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

CARDEDEU

Coop Agroindustria: Derivats de la 
canya de sucre

MST-Movimento dos 
Trabalhadores Sem 
Terra

Brasil Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

3.500,00

Coop Casa comunitària de la Dona 
- Matagalpa

Grup de suport al 
Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Dones

10.000,00

Coop Escola Bresma.  
Port-au-Prince

Famílies sense 
Fronteres per la 
Infancia

HaitÍ Desenvolupament 
social / Infants

5.000,00

Coop Formació Tècnica 
Agropecuària adreçada a 
població infantil i juvenil que 
viu a la casa d’acollida de 
NPH

Fundació Nuestros 
Pequeños Hermanos

Guatemala Desenvolupament 
rural / Joves

3.000,00

Coop Millora de l’acondicionament 
de la Casa d’ANIPCP

ANIPCP+VIDA Equador Desenvolupament 
social / Altres 

col·lectius 
especials

3.575,00

Coop Programa de 
desenvolupament turístic 
sostenible. Amunorchi

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

10.000,00

Coop Projecte de dinamització d’Ak 
Benn 2008. Dakar - Senegal

Amics d’Ak Benn Senegal Desenvolupament 
productiu / Obrers

2.200,00
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Coop Reanimació serveis hospital 
psiquiàtric de Matanzas

Brigada Catalana 
Venceremos

Cuba Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

4.900,00

Coop Sala Polivalent i dependència 
per a cooperant a Makary

Ong Ajut i Solidaritat 
Makary-Blangoua

Camerun Desenvolupament 
social / Població 

general

3.625,00

Coop Seguretat Alimentària a les 
comunitats del municipi de 
Colquechaca

Fundació Internacional 
de Solidaritat 
Compañia de Maria-
FISC

Bolívia Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

10.000,00

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.550,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AcoT Vacances en pau 2008 per a 
nens saharauis

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 6.900,00

CASSÀ DE LA SELVA

Coop Formació mestres de 
Moçambic

Humana. Cooperación 
y Desarrollo

Moçambic Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

3.900,00

Coop Programa d’alfabetització Xocolata per tots --- Educació-
formació / 

Població general

6.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Adquisició agendes 
llatinoamericanes

Xocolata per tots Catalunya --- / --- 700

Sup Donatiu Associació --- Catalunya --- / --- 408

CASTELL - PLATJA D’ARO

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CASTELLAR DEL VALLÈS

Coop Casa materna a Matagalpa: 
la lluita contra la mortalitat 
materna i infantil

Entrepobles Nicaragua Sanitat

Dones

21.529,00 Sí
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Coop Desenvolupament de 
capacitats de lideratge, 
gestió i governabilitat de les 
comunitats amazòniques de 
Yurimaguas, Balsapuerto i 
Barranquito

Lliga dels Drets dels 
Pobles

Perú Desenvolupament 
municipalista

Grups indígenes

29.720,00 Sí

Coop Dones   Castellar per 
Colòmbia

Colòmbia Desenvolupament 
cultural
Dones

3.882,00

Coop Formació maternoinfantil 
teoricopràctica a personal 
sanitari local d’hospitals a la 
República Democràtica del 
Congo i Ruanda

Matres Mundi República 
Democràtica 
del Congo

Sanitat

Col·lectius tècnics 
i professionals

16.654,00 Sí

Coop Obertura i rehabilitació 
de camins rurals a la 
municipalitat de San Miguel 
de Uspantan

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Desenvolupament 
rural

Camperols i 
població rural

10.897,00 Sí

Coop Suport a l’escola de sords 
d’Eseka

CODES-CAM Camerún Educació-
formació
Infants

3.850,00

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència

Població general

3.000,00 Sí

Emer Pla d’Ajut humanitari 
i d’emergències de 
Farmacèutics Mundi

Farmacèutics Mundi Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència

Població general

2.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.300,00 Sí

Sens Concentració als jardins del 
paulau tolrà “junts per la pau i 
la llibertat” en solidaritat amb 
els segrestats i desapareguts

Castellar per 
Colòmbia

Catalunya --- / --- 0

Sens Concert de Gospel Viu ESCOAC Catalunya --- / --- 5.945,95

Sens Curs de projectes de 
cooperació

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Exposició: artista Fernando 
Botero

Castellar per 
Colòmbia

Catalunya --- / --- 253

Sens Mostra entitats Ajuntament de 
Castellar del Vallès

Catalunya --- / --- 0

Sens Projecció de la pel·lícula 
Diamantes de sanga dins 
el marc de la setmana de 
desarmament

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

Catalunya --- / --- 980,96

Sens Projecció de la pel·lícula Mimi 
la Joie als dos institus del 
municipi 

Lliga dels Drets dels 
Pobles

Catalunya --- / --- 1.000,00



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 245

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

CASTELLBISBAL 

Coop Alfabetització de dones al 
Nepal

Associació d’Amics 
del Nepal

Nepal Educació-
formació / Dones

8.192,00 Sí

Coop Assistència legal en dret de 
família, amb especial atenció 
a la dona i la infantesa

Juristes Solidaris Hondures Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

27.500,00 Sí

Coop Centre d’atenció social 
i integral de la infància, 
l’adolescència, la joventut i 
la dona

Asociación Vínculos 
Ahimsa Pro Nicaragua

Nicaragua Educació-
formació / Joves

4.600,00 Sí

Coop Centre de paràlisi infantil 
Senen Casas Regueiro a La 
Habana Vieja

Fundació Humanitària 
Dr. Trueta

Cuba Sanitat / 
Discapacitats

4.543,00 Sí

Coop Empoderament econòmic 
de dones mitjançant cria 
de vaques i/o búfales en 
comunitats rurals d’Anantapur

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Desenvolupament 
productiu / Dones

7.700,00 Sí

Coop Enfortiment de 7 centres 
de benestar infantil a la 
comunitat de Segundo 
Montes

SILEM-Sistema 
Local de Educación 
del Municipio de 
Meanguera

El Salvador Educació-
formació / Infants

6.000,00 Sí

Coop Llar d’avis ‘Mi Hogar’ a 
Calama

Hogar de Ancianos Mi 
Hogar

Xile Desenvolupament 
social / Vells

6.600,00 Sí

Coop Millora de la qualitat d’atenció 
als centres sanitaris públics 
de primer nivell

FUDEN-Fundación 
para el Desarrollo de 
la Enfermería

Cuba Sanitat / Població 
general

9.800,00 Sí

Coop PAGRO, Parc d’Activitats 
Agropecuàries

Totes les Mans, 
per la Solidaritat, 
la Cooperació i el 
Desenvolupament

Uruguai Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

4.840,00 Sí

Coop Suport a la rehabilitació i 
funcionament del centre de 
salut de Yorobawol

Associació 
d’Immigrants de 
Malgrat

Gàmbia Sanitat / Població 
general

31.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.875,00 Sí

Emer Campanya d’emergència. 
Resposta als efectes del 
terratrèmol al Perú: fase de 
reconstrucció

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Perú Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergències a 
les inundacions de Moçambic

Intermón Oxfam Moçambic Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí



246 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

Sens Aigua de tothom. Un dret i no 
una mercaderia

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 600

Sens Cicle de conferències-
xerrades “Formem un sol 
Món”

Fundació Internacional 
Olof Palme

Catalunya --- / --- 1.540,00

Sens Espectacle “Gran fira de jocs 
populars”- Festa del Comerç 
Just

Castellbisbal Solidari Catalunya --- / --- 1.221,94

Sens Exposició fotogràfica: el 
Nepal, dues realitats davant el 
desenvolupament

Associació Amics del 
Nepal

Catalunya --- / --- 615

Sens Tallers a l’aula: comerç just i 
consum responsable

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 550

CASTELLCIR

Coop 2008 Projecte Costa d’Ivori Moinaès Solidari Costa d’Ivori Sanitat / 
Discapacitats

4.250,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

CASTELLDEFELS

Coop Construcció d’un centre de 
reeducació i rehabilitació per 
a discapacitats a Tetuan

Asociación Taarof Bi 
Salam

Marroc Construcció 
d’infraestructures 

/ Discapacitats

25.939,27 Sí

Coop Creació d’un taller de cinema 
als campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf

TEPS-Terres de l’Ebre 
amb el Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Desenvolupament 
cultural / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

3.768,20 Sí

Coop Enfortiment de 7 centres 
de benestar infantil a la 
comunitat de Segundo 
Montes

SILEM-Sistema 
Local de Educación 
del Municipio de 
Meanguera

El Salvador Educació-
formació / Infants

10.120,00 Sí

Coop Institut de formació integral 
Padre Segundo Montes

Fundación Segundo y 
Santiago Montes

El Salvador Educació-
formació / Joves

3.802,00 Sí

Coop Millora de la qualitat d’atenció 
als centres sanitaris públics 
de primer nivell

FUDEN-Fundación 
para el Desarrollo de 
la Enfermería

Cuba Sanitat / Població 
general

15.800,00 Sí

Coop Recepció i transport de 
material de solidaritat per 
a Cuba

Comitè de Solidaritat 
amb Amèrica Central

Cuba Suport 
organitzatiu / 

Autoritats locals

18.000,00 Sí

Coop Reemplaçament de l’escola 
Hugo Arévalo

Alcaldía Municipal de 
El Sauce

Nicaragua Educació-
formació / Infants

18.824,07 Sí

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

9.000,00 Sí
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Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.209,46 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

9.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens Pla de Sensibilització i 
Educació per a la Pau i la 
Solidaritat

Ajuntament de 
Castelldefels

Catalunya --- / --- 70.128,84

Sens VI Jornades de la Taula per 
Colòmbia: dones i conflicte a 
Colòmbia

Taula Catalana per 
la Pau i els DDHH a 
Colòmbia

Catalunya --- / --- 15.400,00

AcoT Colònies d’infants sahrauís Acció Solidària amb el 
Sàhara

Catalunya --- / --- 2.240,00

Sup Aportació a entitats privades Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 17.720,00

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

CASTELLó D’EMPÚRIES

Coop Defensa dels drets humans 
dels infants desapareguts 
en el conflicte armat a el 
Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

382,95 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

CASTELLTERÇOL

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

CASTELLVÍ DE LA MARCA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí
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LA CELLERA DE TER 

Coop Programa de neutralització de 
carboni i desenvolupament 
humà

Mecenas de Vida Brasil Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

1.500,00

Coop Projecte solidari i 
participatiu de cooperació al 
desenvolupament a Kedougou 
- fase 2

Grup Intercultural 
Jamia Kafo

Senegal Desenvolupament 
social / Població 

general

200 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

150 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

CELRÀ

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

3.159,00 Sí

Coop Promoció humana i 
desenvolupament intel·lectual 
per a dones joves de la zona 
d’Ayaviri

Associació d’Amics 
del Bisbe Joan 
Godayol

Perú Construcció 
d’infraestructures 

/ Dones

2.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.000,00

CENTELLES

Coop Centre de desenvolupament 
infantil El Brujito

Comitè d’Osona 
de Solidaritat 
amb Nicaragua i 
Centreamèrica

Nicaragua Educació-
formació / Infants

3.000,00 Sí

Coop Projecte Yateqhañani: 
implementació de recursos 
educatius i lúdics infants i 
joves a Villa Ingenio

Associació d’Ajuda a 
la Infància Yanapi

Bolívia Educació-
formació / Infants

5.715,40 Sí

Coop Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Coop Reforçament d’activitats 
productives autogestionades 
de dones a El Alto

Associació d’Ajuda a 
la Infància Yanapi

Bolívia Desenvolupament 
productiu / Dones

3.284,60 Sí
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CERCS 

Coop Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Coop Centre d’acollida i formació 
d’infants vulnerables a Guiba

Església Evangèlica 
Baptista de 
Cerdanyola

Burkina Faso Educació-
formació / 

Discapacitats

22.561,14 Sí

Coop Dones maies retrobant la 
seva història: en lluita contra 
l’opressió de gènere

Cooperacció Guatemala Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

4.577,38 Sí

Coop Empoderament econòmic 
de dones mitjançant cria 
de vaques i/o búfales en 
comunitats rurals d’Anantapur 
(2)

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Desenvolupament 
productiu / Dones

23.957,21 Sí

Coop Enfortiment de les capacitats 
de la xarxa d’organitzacions 
socials en l’àmbit de la salut 
visual a Sud-Amèrica

Observatori de la 
Salut Visual

Diversos Sud-
Amèrica

Sanitat / Població 
general

10.821,05 Sí

Coop Implementació de finques 
integrals familiars al cantó 
Pindal (2)

Creu Roja Equador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

13.332,41 Sí

Coop Infants treballadors del carrer 
de Camiri

Veus sense Fronteres Bolívia Educació-
formació / Infants 

de carrer

7.714,68 Sí

Coop Informatització, capacitació i 
treball en xarxa de l’IMADEL 
- Institut Marroquí de 
Desenvolupament Local, i 
cinc municipis de les regions 
de Marrakech i Tadla Azilal

Institut Marroquí de 
Desenvolupament 
Local (IMADEL)

Marroc Desenvolupament 
municipalista / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

60.190,00

Coop Millora de la sobirania 
alimentària a la població 
infantil de la regió del Tigray

Associació per al 
Desenvolupament de 
la Infància a l’Àfrica 
- ADIA

Etiòpia Desenvolupament 
rural / Infants

16.434,25 Sí

Coop Suport al desenvolupament 
integral de comunitats 
camperoles a Veraguas

Mans Unides Panamà Suport 
organtizatiu / 
Camperols i 

població rural

7.486,00 Sí

Coop Suport al programa 
d’assessorament i 
acompanyament de dones 
àrabs desocupades d’Israel

Fundació Pau i 
Solidaritat

Israel / 
Palestina

Promoció 
sociolaboral / 

Dones

9.054,15 Sí

Coop Valoració i desenvolupament 
de la identitat dels pobles 
indígenes de l’Amazònia 
peruana

Alternativa-Intercanvi 
amb Pobles Indígenes

Perú Educació-
formació / Grups 

indígenes

12.669,26 Sí
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Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

12.248,33 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens 10 anys a l’Àfrica ADIA, Associació 
Desenvolupament 
Infància Àfrica

Catalunya --- / --- 0

Sens Cerdanyola Educa Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Cerdanyola i els Objectius del 
Mil·lenni: Educació Primària 
Universal

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

Catalunya --- / --- 35.216,36

Sens Cerdanyola Solidària Església Evangèlica 
Baptista de 
Cerdanyola

Catalunya --- / --- 0

Sens Despulla’t Festival Veus sense Fronteres Catalunya --- / --- 0

Sens Dia dels Drets Humans Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Dia Internacional de les 
persones migrades

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

Catalunya --- / --- 3.549,75

Sens Exposició: Mirades Solidàries Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

Catalunya --- / --- 3.889,50

Sens La situació de la infància i la 
dona a la Índia

Fundación Vicente 
Ferrer Catalunya

--- / ---
0

Sens Setmana del desarmament Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

Catalunya --- / --- 1.700,00

Sup Suport accions entitats Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 6.000,00

CERVERA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CORBERA DE LLOBREGAT

Coop Ajuda i acompanyament grup 
de dones i joves del Sàhara 
Occidental 

Associació Rosha 
Corbera

Poble Sahrauí Educació-
formació

Joves

0

Coop Ajuda inici d’agermanament 
amb Acudesbal-Comunidades 
Unidas del Bajo Lempa a El 
Salvador

Associació Corbera 
Solidaritat i 
Cooperació

El Salvador Educació-
formació

Camperols i 
població rural

200
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Emer Ajuda d’emergència Creu 
Roja Filipinas (aliments, roba, 
material escolar)

Associació Corbera 
Solidaritat i 
Cooperació

Filipines Ajuda 
d’emergència
Camperols i 

població rural

300

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Exposició: Gent Solidària de 
Corbera

Coordinadora d’ONG 
i entitats solidàries de 
Corbera

Catalunya --- / --- 600

Sens La violència que acceptem Fundació per la Pau Catalunya --- / --- 475

Sens Participació entitats de 
Corbera en la marxa mundial 
per la Pau i actes al poble

Coordinadora d’ONG 
i entitats solidàries de 
Corbera

Catalunya --- / --- 600

Sup Coordinació entre entitats 
solidàries del poble

Coordinadora d’ONG 
i entitats solidàries de 
Corbera

Catalunya --- / --- 400

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Coop Aula de formació i informàtica 
a la “Casa populorum 
Progressió”

Catratxos, Associació 
de Cooperació amb 
Hondures

Hondures Educació-
formació / Joves

4.554,00

Coop Calçat nens i nenes de la llar 
Zacarías Guerra

Asociación de Vecinos 
Gavarra

Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

3.762,00

Coop Camp de salut en un poble 
rural

Associació d’Amics 
del Nepal

Nepal Sanitat / Població 
general

4.158,00

Coop Caravana Solidària a l’Àfrica 
Occidental

Barcelona Acció 
Solidària

Àfrica 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

11.000,00

Coop Centre de formació i 
investigació juvenil

Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

El Salvador Educació-
formació / Joves

25.000,00

Coop Centre orfes Issouka Nassara, Solidaritat i 
Cooperació

Burkina Faso Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

2.640,00

Coop Creació d’una escola 
camperola a Somoto

Associació d’Educació 
Popular Carlos 
Fonseca Amador

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

5.544,00

Coop Els liders i les liders - 
participació comunitària a 
Jinotega

Cornellà Solidari Nicaragua Desenvolupament 
social / Població 

general

7.800,00

Coop Embarcament de materials 
diversos de donacions a 
Ciudad Havana, Cuba

Cornellà Solidari Cuba Desenvolupament 
rural / Població 

general

7.700,00
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Coop Enfortiment de lidereses i 
liders dels districtes rurals 1, 
2 i 6 membres del Comitè de 
Desenvolupament Municipal 
de Jinotega

La Cuculmeca Nicaragua Desenvolupament 
social / Població 

general

20.500,00

Coop Espai femení de formació, 
participació i empoderament

Associació Wafae Marroc Educació-
formació / Dones

4.356,00

Coop Formació professional de la 
comunitat Nueva Esperanza

Associació de 
Professorat per la 
Cooperació Nueva 
Esperanza

Nicaragua Educació-
formació / Joves

2.442,00

Coop Got de llet Associació de 
Solidaritat amb els 
Infants de Nicaragua

Nicaragua Educació-
formació / Infants

2.772,00

Coop Implementació de finques 
integrals familiars 

Creu Roja Bolívia Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

3.960,00

Coop Projecte de desenvolupament 
zona rural del Camerun 
adreçat a dones

Cornellà Solidari Camerun Desenvolupament 
rural / Dones

7.800,00

Coop Projecte de remodelació i 
ampliació del serveis de la 
llar l’avis Vicente Álvarez en 
Marie

Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Vells

38.350,00

Coop Promoció econòmica 
femenina a Sam Sam

Barcelona Acció 
Solidària

Senegal Desenvolupament 
productiu / Dones

3.894,00

Coop Suport a l’escola de 
formació de nens i nenes 
de l’Organització Femenina 
Popular 

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Educació-
formació / Infants

5.082,00

Coop Xarxa cooperatives del Nord 
del Marroc

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

5.940,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens Campanya sensibilització amb 
la situació del poble sahrauí

Cornellà amb el Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 1.500,00

Sens Cicle de Solidaritat Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

Catalunya --- / --- 4.500,00

Sens Ciutadans compromesos, 
ciutadans solidaris

CEIJ Mowgli Catalunya --- / --- 2.400,00

Sens Cooperació sindical i els drets 
humans laborals entre els 
afiliats de CCOO Catalunya

Fundació Pau i 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 1.100,00

Sens Cursos de formació per les 
entitatsi els ciutadans en 
general

Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

Catalunya --- / --- 2.500,00
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Sens Difusió del llibre “Tierras 
pagadas a precio de sangre”

Associació de 
Professorat per la 
Cooperació Nueva 
Esperanza

Catalunya --- / --- 1.500,00

Sens Fira de Solidaritat Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat 
/ Consell de 
Cooperació

Catalunya --- / --- 10.000,00

Sens Mil cares de Nicaragua Associació d’Educació 
Popular Carlos 
Fonseca Amador

Catalunya --- / --- 1.300,00

Sens No més NOMA C.D Almeda Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Un projecte comú Catratxos, Associació 
de Cooperació amb 
Hondures

Catalunya --- / --- 1.200,00

AcoT Colònies infants saharauis Cornellà amb el Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 6.534,00

CORNELLÀ DEL TERRI

Coop Construcció i equipament 
d’una aula a l’escola de 
Kounkané

ADECK-Association 
pour le Dévelopement 
de la Communauté 
rurale de Kounkané

Senegal Educació-
formació / Joves

500 Sí

Coop Millora de la prestació dels 
serveis de salut, quant a 
cobertura i qualitat al municipi 
de Viana

Medicus Mundi Angola Sanitat / Població 
general

500 Sí

Coop Projecte complementari 
de suport a iniciatives 
comunitàries de promoció 
socioeconòmica

Associació Catalana 
de Residents 
Senegalesos

Senegal Promoció 
sociolaboral / 

Població general

850 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

CREIXELL

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

CUBELLES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí
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CUNIT 

Coop Subvenció per cobrir les 
despeses econòmiques 
d’estudis dels fills de famílies 
afectades per la lepra a l’Índia

JAL-Junta d’Acció 
contra la Lepra

Índia Educació-
formació / Infants

1.600,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AcoT Suport econòmic per al 
trasllat d’infants sahrauís 
a Cunit durant l’estiu en 
acollida temporal 

Associació Baix 
Penedès amb el 
Sàhara

Catalunya --- / --- 1.650,00

DELTEBRE

Coop Apadrinament de 3 nens de 
l’Índia a Anantapur

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Educació-
formació / Infants

432,72

AcoT Vacances en pau Catalunya 
amb el Sàhara

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 1.990,22

DOSRIUS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

L’ESCALA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

ESPARREGUERA

Coop Construcció de 44 habitatges 
d’interès social en el terreny 
‘Nueva Esperanza’ de 
Catarina

Alcaldía Municipal de 
Catarina

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures
Població general

10.000,00 Sí

Coop Construcció i equipament 
d’un menjador infantil a la 
comunitat Santa Clara de 
Granada

Guatemala al Cor Nicaragua Construcció 
d’infraestructures

Grups indígenes

22.558,20 Sí

Coop Portem el cultiu de les 
palmeres d’oli a les escoles 
(formació per a la sobirania 
alimentària)

Agermanament Sense 
Fronteres

Camerun Desenvolupament 
productiu

Joves

33.777,51 Sí

Coop Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí
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Coop Suport integral a persones i 
famílies afectades per la Sida

Creu Roja Moçambic Sanitat / Població 
general

8.664,29 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

35.738,10 Sí

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Coop Construcció aules Escola 
“Carlos Hartiling”

IES Severo Ochoa Hondures Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

7.686,54

Coop Construcció de 10 habitatges 
dignes per famílies 

Associació de Veïns 
Can Vidalet

Índia Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

7.986,54

Coop Creació xarxa sindical de 
cooperatives del nord, 2a 
Fase

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

7.486,54

Coop Escola de Formació de nens 
i nenes de l’Organització 
Femenina Popular

Fundació Pau i 
Solidaritat

Colòmbia Educació-
formació / Dones

7.227,00

Coop Escolarització d’infants, joves 
i mares a l’Escola Melel

Parròquia Santa 
Magdalena

Mèxic Educació-
formació / Infants

7.200,00

Coop Finestres per l’orfenat de 
Pridneprovsk 

GLAÇ Ucraïna Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

7.186,54

Coop Institut de formació integral 
Padre Segundo Montes

Fundación Segundo y 
Santiago Montes

El Salvador Educació-
formació / Joves

16.658,00 Sí

Coop Institut de Formació integral 
Padre Segundo Montes

CEIP Isidre Martí El Salvador Educació-
formació / Joves

8.186,54

Coop Institut d’habilitació i 
capacitació tècnica - 
IHFOCATT

Fundació Josep 
Comaposada

Nicaragua Educació-
formació / Obrers

6.000,00 Sí

Coop Manteniment de Parcs 
Infantils 

EUiA Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

7.116,31

Coop Millora de les infrastructures 
del centre de repòs San Juan 
de Dios

Fundación Juan 
Ciudad

Equador Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

5.540,00

Coop Millorament de la 
infrastructura educativa 

IES Joaquim Blume Perú Construcció 
d’infraestructures 

/ Joves

7.986,54

Coop Projecte “Mujeres indígenas 
cuidadoras de la vida y de la 
tierra”.

IES Joanot Martorell Equador Desenvolupament 
productiu / Dones

6.576,00

Coop Projecte integral per a la 
millora situació sociolaboral i 
sanitària dels treballadors del 
Triangle Miner Nicaragüenc

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

6.000,00 Sí
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Coop Reactivació fàbrica d’aliments 
per animals a Villanueva

Comissió de 
Solidaritat La Mallola

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 

Població general

4.661,60

Coop Reparació Escola Primària 
Julio Valdés Collazo

ICV Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

7.116,31

Coop Restauració del bosc tropical 
humit 

Creu Roja Equador Protecció del 
medi ambient / 

Població general

7.986,54

Coop Suport al proveïment d’aigua 
potable i al rellançament 
d’activitats agropastorals a 
Kassa

Associació Planeta Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

3.557,00 Sí

Coop Viatge de brigadistes per 
col·laborar en projecte 
d’alfabetització 

Comissió de 
Solidaritat La Mallola

--- Educació-
formació / 

Població general

1.710,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí

Emer Projecte d’emergència no 
especificat

--- --- Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.657,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Accions de sensibilització Ajuntament 
d’Esplugues de 
Llobregat

Catalunya --- / --- 14.227,00

Sens Elaboració benes artesanes 
solidàries pel 3r i 4t món

Associació de Dones 
el Gall 

Catalunya --- / --- 720

ESTERRI DE CARDóS

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

347 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí
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LA FATARELLA 

Emer Ajut d’emergència efectes 
huracà

MicroFons de 
Catalunya Cooperació 
Desenvolupament

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

600

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

FIGUERES

Coop Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.200,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
Mundial 2008 - projecte 
campanya 2007

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 2.500,00

FLAÇÀ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

FLIX

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

FOGARS DE LA SELVA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

FONTCOBERTA

Coop Centre de desenvolupament 
infantil El Brujito

Comitè d’Osona 
de Solidaritat 
amb Nicaragua i 
Centreamèrica

Nicaragua Educació-
formació / Infants

150 Sí

Coop Projecte de Banyoles Solidària Banyoles Solidària --- --- / --- 300

Coop Projecte de Mans Unides Mans Unides --- --- / --- 650
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

FORNELLS DE LA SELVA

Coop Centre escolar Caserío El 
Portillo

Alcaldía Municipal de 
Torola

El Salvador Educació-
formació / Infants

12.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

FORTIÀ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

LA GARRIGA

Coop Capacitació en fusteria a la 
comunitat Nueva Esperanza, 
3a fase

IES Vil·la Romana El Salvador Educació-
formació / Joves

9.009,00 Sí

Coop Capacitació en organització i 
autogestió per a comunitats 
indígenes a la zona nord de 
Chiapas

La Garriga. Societat 
Civil

Mèxic Desenvolupament 
municipalista / 

Grups indígenes

6.286,16 Sí

Coop Construcció d’una clínica 
al Municipio Autónomo El 
Trabajo, a Chiapas

La Garriga. Societat 
Civil

Mèxic Sanitat / 
Camperols i 

població rural

23.597,33

Coop Millora de la infraestructura 
escolar a la ciutat d’El Rama

AEiG Mn. Jaume 
Oliveras

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

9.266,53 Sí

Coop Oficina de desenvolupament 
municipal a Villanueva 2008-
2010

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

6.600,00 Sí

Coop Projecte de lluita contra les 
mines anitpersona a Colòmbia

Fundació PAX Colòmbia Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

3.000,00

Coop Sala polivalent i dependència 
per a cooperant a Darak

Ong Ajut i Solidaritat 
Makary-Blangoua

Camerun Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

4.719,58 Sí
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Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

8.096,96 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens X fira per Chiapas Ajuntament de la 
Garriga

Catalunya --- / --- 7.500,00

GAVÀ

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.500,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

GELIDA

Coop Prevenció de la violència 
juvenil a través de l’art a 
Quezaltepeque

Alcaldía Municipal de 
Quezaltepeque

El Salvador Desenvolupament 
social / Joves

1.236,00 Sí

Coop Rehabilitació de l’hospital 
maternoinfantil Catalunya

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

2.823,00 Sí

Emer Damnificats pel cicló de 
Birmània / Myanmar

Creu Roja Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Taller “creem les nostres 
joguines solidàries”

Ajuntament de Gelida Catalunya --- / --- 750,01

AcoT Acolliment infants Bielorussos 
(Txernobil)

Belarús Catalunya --- / --- 6.608,71

Sup Mans Mercedàries (Santa 
Llúcia solidària)

Mans Mercedàries Catalunya --- / --- 1.000,00

GIRONA

Coop Agroturisme, seguritat 
alimentària i diversificació de 
la producció a Tinjacá

Associació de 
Naturalistes de Girona

Colòmbia Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

10.000,00
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Coop Ajut Humanitari a l’Est del 
Txad: Accés a l’educació 
per les/els refugiades/ts 
sudaneses/os i les comunitats 
d’acollida

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Txad Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

5.000,00

Coop Campanya Caravana ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 

básics / Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

7.000,00

Coop Desenvolupament agrícola 
de la comunitat rural de Sare 
Kole, II fase

Associació Tijane 
Immigrants Africans

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

6.000,00

Coop Desenvolupament de centre 
sociosanitari de Njaba-Kunda

Asociación de Ayuda 
Mútua de Badibunkas 
de Gambia

Gàmbia Sanitat / Població 
general

6.000,00

Coop Eduació autònoma a les 
comunitats indígenes 
zapatistes de Chiapas II

Col·lectiu Naguals Nicaragua Educació-
formació / 

Camperols i 
població rural

15.000,00

Coop Enfortiment de les capacitats 
en gènere de l’organització 
local CEDESCO, fase II

ACSUR-Las Segovias Bolívia Suport 
organtizatiu / 

Dones

5.000,00

Coop Escola infantil a Farsia ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

2.500,00

Coop Formació d’educadors en 
l’esplai a Bluefields

GRAMISS-Grup 
d’Acció Missionera i 
Solidària

Nicaragua Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

1.608,00

Coop Impuls a la comercialització 
d’artesanies produïdes al 
CETD de Nueva Gerona

Grup Editor de 
la Revista de la 
Discapacitat (GERD)

Cuba Desenvolupament 
productiu / 

Discapacitats

25.000,00

Coop Manteniment de projectes 
anteriors a Farsia

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Desenvolupament 
social / Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

500

Coop Millora de la cobertura 
sanitària a través de 
l’articulació de la medicina 
tradicional i la convencional 
a Tarija

Creu Roja Bolívia Sanitat / 
Camperols i 

població rural

6.000,00

Coop Millora de la qualitat de vida 
de les noies del centre Tres 
Violetas

SED - Solidaritat, 
Educació i 
Desenvolupament 

Paraguai Desenvolupament 
social / Dones

5.000,00

Coop Millora de les condicions de 
vida, salut i nutrició de les 
comunitats rurals del Kukra 
River

Desos, Opció Solidària Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

30.000,00 Sí
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Coop Projecte d’ajuda als infants 
del Parque de Santa Cruz de 
Goiâna (II)

Associació per la 
Cooperació i el 
Desenvolupament 
Brasol de Girona

Brasil Desenvolupament 
social / Infants

9.000,00

Coop Projecte EFCI. Escola de 
Facilitadors de la Creativitat i 
la Innovació

Fundació Plataforma 
Educativa

Guatemala Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

10.000,00

Coop Projecte pilot de turbina de riu 
a la província de Orellana

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Equador Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

11.000,00

Coop Projecte Un àpat diari a Farsia ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

5.000,00

Coop Reconstrucció 
d’infraestructures a Farsia

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

8.000,00

Coop Rehabilitació del patrimoni 
històric de desenvolupament 
rural de la població Merzouga, 
la Khettara Talabbast

Amics de la UNESCO Marroc Desenvolupament 
cultural / 

Camperols i 
població rural

10.000,00

Coop Remodelació i ampliació de 
la seu d’ACLIFIM a Nueva 
Gerona (1a fase)

Grup Editor de 
la Revista de la 
Discapacitat (GERD)

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Discapacitats

16.000,00

Coop Suport a l’hospital prefectoral 
de Telimele 2008

COMG-Ajuda Mali Sanitat / Població 
general

7.000,00

Coop Suport a la mobilitat de les 
persones amb discapacitat 
d’Holguín

Grup Editor de 
la Revista de la 
Discapacitat (GERD)

Cuba Desenvolupament 
social / 

Discapacitats

7.000,00

Coop Suport a l’escola de 
formació de dones 
líders de l’Organització 
Femenina Popular (OFP, 
Barrancabermeja)

Fundació Pau i 
Solidaritat

Colòmbia Educació-
formació / Dones

6.000,00

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

5.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens 2n Campus per la Pau Justícia i Pau Catalunya --- / --- 2.500,00

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 5.500,00
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Sens Atenció a la diversitat. Suport 
al tractament de la diversitat 
als centres d’educació 
primària i secundària

Fundació Ser.Gi Catalunya --- / --- 2.250,00

Sens Ciutadania global: consum 
responsable

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 4.000,00

Sens Commemoració del Dia 
Mundial del Refugiat 2008 
a Girona amb l’exposició 
fotogràfica “Grans Ulls petits”

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Catalunya --- / --- 2.250,00

Sens Edició del recull de contes 
“Blanca luz del pálido gris. 
Cuentos de un pinolero para 
nicaragüenses”

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Exposició itinerant: “Cinema 
i Pau”

Fundació per la Pau Catalunya --- / --- 4.000,00

Sens Jornades interculturals, a 
l’IES Montilivi

IES Montilivi Catalunya --- / --- 400

Sens Joves amb cinc sentits ACCEM Catalunya --- / --- 2.250,00

Sens Projecte de sensibilització 
entorn de l’exposició Reptes 
del segle XXI

Amics de la UNESCO Catalunya --- / --- 2.368,50

Sens Projecte de sensibilització 
SETEM 2008

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 4.000,00

Sens Tallers de sensibilització 
social pel foment del 
respecte, la convivència i el 
diàleg intercultural

ACCEM Catalunya --- / --- 2.250,00

Sens Una mirada des del Sud: 
Viure en el món rural en 
equilibri amb la natura

Desos, Opció Solidària Catalunya --- / --- 4.000,00

Sens Una nova cultura energètica 
és possible! (Fase II)

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 2.131,50

AcoT I Intercanvi Juvenil Girona-
Guatemala

Fundació Utopia Catalunya --- / --- 600

Alt Despese administratives Ajuntament de Girona Catalunya --- / --- 54.279,69

GIRONELLA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí
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LA GRANADA 

Coop Obertura i rehabilitació 
de camins rurals a la 
municipalitat de San Miguel 
de Uspantan

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

1.510,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

GRANOLLERS

Coop Assessoría legal a dones Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

7.528,10

Coop Compra i dotació de plaques 
solars fotovoltàiques

Club Atletisme l’Aire Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Obrers

1.445,94

Coop Construcció casa de 
maternitat

Associació Cultural 
d’Amics d’Àfrica del 
Vallès Oriental

Senegal Sanitat / Dones 9.765,98

Coop Construcció d’un centre de 
sanitat municipal

Asociación 
Senegalesa y 
Gambiana

Senegal Sanitat / Població 
general

7.975,93 Sí

Coop Creació xarxa sindical 
cooperatives

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Desenvolupament 
productiu / Joves

15.872,49

Coop Defensa dels drets humans 
dels infants desapareguts 
en el conflicte armat a el 
Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

5.000,00 Sí

Coop Desenvolupament turístic 
sostenible

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

19.742,55

Coop Enfortiment organització 
socioeconòmica 

Creu Roja Equador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

9.571,06

Coop Eradicació del treball infantil Ajuda en Acció Perú Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Autoritats locals

11.629,15

Coop Escola de noies Fundació Rokpa Tibet Educació-
formació / Dones

12.710,39

Coop Hospitals del desert ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Sanitat / Obrers 4.110,53

Coop III Fase taller tèxtil Associació Cultural 
d’Amics d’Àfrica del 
Vallès Oriental

Camerun Desenvolupament 
productiu / Dones

19.742,55
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Coop Informatització Associació ENNAKHIL 
per a la Dona i l’Infant

Marroc Suport 
organtizatiu / 

Autoritats locals

5.000,00

Coop Institut d’habilitació i 
capacitació tècnica - 
IHFOCATT

Fundació Josep 
Comaposada

Nicaragua Educació-
formació / Obrers

15.997,48 Sí

Coop Millora condicions educatives 
nens

ADRA Perú Educació-
formació / 

Autoritats locals

5.236,78

Coop Millora disponibilitat 
medicaments

Medicus Mundi Poble Sahrauí Sanitat / Obrers 10.131,61

Coop Plaques fotovoltàiques per 
l’accés a l’aigua

Africat Senegal Desenvolupament 
rural / Joves

4.117,51

Coop Suport al desenvolupament 
de l’agricultura urbana del 
municipi Pedro Betancourt

Casal d’Amistat amb 
Cuba de Barcelona 
‘José Martí’

Cuba Desenvolupament 
productiu / 

Població general

5.566,59 Sí

Emer Enviament d’ajuda 
humanitàira pels afectat pel 
ciclò Nargis

Creu Roja Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

11.500,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens Activitats diverses de 
sensibilització

Ajuntament de 
Granollers

Catalunya --- / --- 2.748,34

Sens Butlletí del Consell de 
Cooperació

Ajuntament de 
Granollers

Catalunya --- / --- 1.479,00

Sens Extensió sensibilització drets 
humans i laborals

Fundació Pau i 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 6.102,00

Sens La festa del comerç just i la 
banca ètica 2008

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 10.000,00

Sens Mediació i foment de la 
cultura de pau

Ajuntament de 
Granollers

Catalunya --- / --- 600

Sens Setmana de la Cooperació Ajuntament de 
Granollers

Catalunya --- / --- 14.772,72

Sens Teixint suport Ruta Pacífica de 
las Mujeres de Colòmbia

Cooperacció Catalunya --- / --- 1.302,00

Sup Suport a diverses entitats Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 12.186,16

AcoT Estada temporal nens i nenes 
ucraïnesos

Associació Vallès 
Obert

Catalunya --- / --- 18.090,52

AcoT Pis d’acollida a nens 
saharauis malalts

Associació d’Amics 
del Poble Sahrauí de 
Granollers

Catalunya --- / --- 13.246,42

Alt Inversions Ajuntament de 
Granollers

Catalunya --- / --- 8.096,80

Alt Recursos humans Ajuntament de 
Granollers

Catalunya --- / --- 48.000,00
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GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

L’HOSPITALET

Coop Accés a l’habitatge digne a 
Andra Pradesh

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

15.000,00

Coop Actuació a Chauen 2a fase ASOMOBE-Associació 
Solidària Montse 
Bernat

Marroc Educació-
formació / Joves

8.000,00

Coop Agermanament amb l’escola 
del Cantón Guarjila. El 
Salvador

Fundació Joan XXIII El Salvador Educació-
formació / Infants

4.000,00

Coop Ambulàncies per a Centro 
Habana

UGT - Unió local de 
l’Hospitalet

Cuba Sanitat / Població 
general

4.000,00

Coop Batxillerat Popular per a 
joves/adults “Los Troncos”

La Mar de Mots, 
associació cultural

Argentina Educació-
formació / Joves

1.000,00

Coop Campanya dones polítiques 
alímentaries Nicaragua

Cooperacció Nicaragua Desenvolupament 
productiu / Dones

13.000,00

Coop Capacitar liders comunitaris al 
Distrito III de Managua

Joves per la Igualtat i 
la Solidaritat

Nicaragua Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

19.000,00

Coop Centre d’acollida per a 
persones de la 3a edat - 
Porongo

Espíritu de Santa Cruz 
de la Sierra (ESDEVE)

Bolívia Construcció 
d’infraestructures 

/ Vells

3.000,00

Coop Commemoració del XXX 
aniversari del CUC

Associació d’Amistat 
amb el Poble de 
Guatemala

Guatemala Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

12.000,00

Coop Consolidació del grup de 
dones de Ciudad del Rosal

Xarxa de Consum 
Solidari

Equador Desenvolupament 
social / Dones

5.000,00

Coop Construcció de la 5a fase de 
la universitat de Chiquitana. 
Bolívia

Universitat sense 
Fronteres

Bolívia Construcció 
d’infraestructures 

/ Joves

8.000,00

Coop Construcció del centre de 
capacitació juvenil Nueva 
Capital. Tegucigalpa

Catratxos, Associació 
de Cooperació amb 
Hondures

Hondures Educació-
formació / Joves

7.000,00

Coop Contenidor humanitari a la 
República de Mali

AVOLO-Associació 
Salam

Mali Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

4.500,00

Coop Cooperació i ajuda a la fibrosi 
quística a Cuba

Associació Catalana 
de Fibrosi Quística

Cuba Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

9.000,00
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Coop Creació de la xarxa sindical 
de cooperatives al Nord del 
Marroc

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

17.000,00

Coop Enfortiment comunitari 
de població desplaçada a 
Colòmbia

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Colòmbia Desenvolupament 
social / Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

6.000,00

Coop Estudi urbanístic de Bourj 
Hammoud

Municipi de Bourg 
Hammoud - Líban

Líban Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

9.000,00

Coop Finançament material per a 
l’escola primària de Diffa

Treballadors Públics 
Solidaris

Níger Educació-
formació / Infants

4.746,00

Coop Formació feminista. Casa de 
la Mujer Sonia Bello

Grup de Dones de 
Can Serra

Nicaragua Educació-
formació / Dones

7.000,00

Coop Formació i pràctica laboral 
Equador V

VAE. Voluntaris 
en Assessoria 
Empresarial

Equador Educació-
formació / Joves

6.000,00

Coop Formació, Educació i salud 
per poblacions nòmades 
d’Àsia

Universitat de 
Barcelona

Tibet Educació-
formació / Grups 

indígenes

18.000,00

Coop IV Seminari a Guinea 
Ecuatorial

Fundació  
Internacional Olof 
Palme

Guinea 
Equatorial

Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

13.000,00

Coop Menjador escolar a Gambasse SILO. Camí pel 
Desenvolupament 
dels Nens de Guinea

Guinea Bissau Educació-
formació / Infants

7.000,00

Coop Millora de la qualitat de vida 
de nens malalts a Cuba

Associació Catalana 
de Fibrosi Quística

Cuba Sanitat / Infants 12.000,00

Coop Millora de l’abastiment aigua 
potable Duar. Marroc

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Marroc Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

4.000,00

Coop Millora de les condicions 
laborals dels treballadors de 
l’Hospital Girasoles. L’Havana

Fundació Pau i 
Solidaritat 

Cuba Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

17.000,00

Coop Millora de l’escolaritat a 
Talandoued

Associació 
CATALANDAOUD

Marroc Educació-
formació / Infants

6.000,00

Coop Millora dels serveis urbans a 
Maputo

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Moçambic Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

6.000,00

Coop Millores i equipaments a 
centres de Masaya

Comissió Cultural Can 
Serra

Nicaragua Educació-
formació / Infants

6.000,00

Coop Observatori Municipal per a la 
prevenció del delicte

Gobierno Municipal de 
Santa Tecla

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

7.000,00

Coop Per la defensa dels drets 
col·lectius de les comunitats

ASOPXI-Associació 
de Suport a les 
Organitzacions 
Populars Xilenes

Xile Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Grups indígenes

2.000,00



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 267

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

Coop Programa d’activitats 
complementàries al projecte 
de formació i pràctica laboral 
Equador V

VAE. Voluntaris 
en Assessoria 
Empresarial

Equador Educació-
formació / Joves

9.000,00

Coop Programa integral per a la 
viabilitat de l’Hospital de 
Bouaké

Fundació Akwaba Costa d’Ivori Sanitat / Població 
general

30.000,00

Coop Projecte “Escuela campesina” Associació Catalana 
d’Amistat amb 
Nicaragua

Nicaragua Educació-
formació / Infants

9.000,00

Coop Projecte “Sense fronteres” MOVIBAIX Brasil, 
Paraguai, 
Nicaragua

Educació-
formació / Infants

22.000,00

Coop Projecte de salut, parròquia 
San Gaspar de Taulabé

Parròquia Sant Benet Hondures Sanitat / Població 
general

7.000,00

Coop Projecte OKUMEAZ a Bata Centre d’Estudis 
Jaume Balmes, SCCL

Guinea 
Equatorial

Educació-
formació / Infants

15.000,00

Coop Recuperació d’àrees forestals 
a l’Amazonia

Acció Solidària Igman Perú Protecció del medi 
ambient / Grups 

indígenes

12.000,00

Coop Reforç escolar d’alumnes de 
primaria a Tànger

Associació Wafae Marroc Educació-
formació / Infants

12.000,00

Coop Rehabilitació de les àrees de 
salud a Holguin

Defensem Cuba de 
l’Hospitalet

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

6.000,00

Coop Repatriació i reintegració de 
refugiats congolesos

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

República 
Democràtica 
del Congo

--- / Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

2.000,00

Coop Restauració dels ecosistemes 
de bosc tropical a Guadalupe

Creu Roja Equador Protecció del 
medi ambient 
/ Camperols i 
població rural

12.000,00

Coop Suport a dones camperoles 
de Palestina, Liban i Jordània

ACP-Associació 
Catalana per la Pau

Palestina, 
Líban, 
Jordània

Desenvolupament 
productiu / Dones

3.000,00

Coop Suport al sistema educatiu als 
camps de refugiats sahrauís

Associació de Famílies 
Solidàries amb els 
Nens Sahrauís

Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

14.000,00

Coop Ulls de Bolivia 2007 Fundació Ulls del Món Bolívia Sanitat / Població 
general

12.000,00

Emer Ajuda humanitària a Marroc, 
Mauritània i Senegal

Accio Global Solidària Àfrica 
Occidental

Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00

Emer Caravana solidària 2008 a 
l’Àfrica Occidental

ASOMOBE-Associació 
Solidària Montse 
Bernat

Àfrica 
Occidental

Ajuda 
d’emergència / 

Població general

10.000,00
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Emer Mitigació de les afectacions 
de l’huracà Ike en la 
infraestructura dels centres 
educatius del municipi 
d’Holguín 

Defensem Cuba de 
l’Hospitalet

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00

Emer Suport al municipi de Centro 
Habana per les afectacions 
dels huracans

Asamblea Provincial 
del Poder Popular de 
Ciudad de La Habana

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

7.600,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.100,00 Sí

Sens Activitats, conferències i 
debats any 2008

CEDESC. Centre 
d’Estudis i Debats de 
l’Esquerra

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Campanya de sensibilització i 
promoció dels drets humans

ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 10.000,00

Sens Col·laboració en 
els programas pel 
desenvolupament de la 
cultura de la Pau, 2007-2008

Fundació Solidaritat 
UB

Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens Desenvolupament i tradicions 
culturals, senibilització a la 
ciutat

Comissió 
organtizadora d’actes 
culturals i recreatius 
Mare de Déu dels 
Desamparats

Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Estudi “Migracions i 
desenvolupament”

Fundació ACSAR Catalunya --- / --- 15.000,00

Sens Exposició: Salut verda, salut 
indígena. Equador

Creu Roja Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Exposició: Tibet 2008 a 
L’Hospitalet

Universitat de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 14.000,00

Sens Global de promoció, 
coneixement de cooperació a 
L’Hospitalet

Acció Solidària Igman Catalunya --- / --- 9.000,00

Sens Món obert SICOM. Solidaritat i 
Comunicació

Catalunya --- / --- 14.000,00

Sens Projecte “I després de la 
guerra, qué?”

Fundació Akwaba Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens XIV Festa de la Diversitat a 
l’Hospitalet

Comissió de Festes 
Collblanc-Torrassa

Catalunya --- / --- 31.899,50

AcoT Vacances en pau infants 
saharauis 2008

Associació de Famílies 
Solidàries amb els 
Nens Sahrauís

Catalunya --- / --- 15.000,00

Sup Quota col·laboració ANUE 
any 2008

ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 300,51
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ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

HOSTALRIC

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

IGUALADA

Coop Accions de solidaritat amb 
el Poble Sahrauí a Igualada 
2008

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 

básics / Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

9.685,50 Sí

Coop Beques universitàries per a 
estudiants del Bajo Lempa 
2008

Associació 
d’Agermanament 
Igualada-Nueva 
Esperanza

El Salvador Educació-
formació / Joves

4.884,00 Sí

Coop CONFINES. Formació per a 
l’acció. Enfortiment sindical a 
Amèrica Central

Fundació Josep 
Comaposada

Panamà i 
Guatemala

Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

7.810,00 Sí

Coop Construcció de l’escola de 
primària a la comunitat de 
Cristo Rey a Pedro Pablo 
Peña

SED - Solidaritat, 
Educació i 
Desenvolupament 

Paraguai Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

5.830,00 Sí

Coop Formació musical i 
organitzativa de grups de 
música del Bajo Lempa 2008

Associació 
d’Agermanament 
Igualada-Nueva 
Esperanza

El Salvador Educació-
formació / Joves

3.025,00 Sí

Coop Implementació de finques 
integrals familiars al cantó 
Pindal

Creu Roja Equador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

12.485,00 Sí

Coop Millora de la situació 
socioeconòmica de les 
famílies del districte d’Ebrom, 
a Acopiará

Mans Unides Brasil Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

7.260,00 Sí

Coop Millora i condicionament 
de les infraestructures 
educatives i sanitàries de la 
regió de Gueskerou

Fundació Campaner Níger Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

4.609,00 Sí

Coop Projecte CCCC-Projecte 
Comunitat / Comunicació 
davant del Canvi Climàtic

Sembradores sin 
Fronteras

República 
Dominicana

Protecció del 
medi ambient / 

Població general

8.525,00 Sí

Coop Suport a l’escolarització al 
departament d’Oussouye

Fundació Educació 
Solidària - Escola Pia

Senegal Educació-
formació / Infants

5.060,00 Sí
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Coop Suport al programa 
d’assessorament i 
acompanyament de dones 
àrabs desocupades d’Israel

Fundació Pau i 
Solidaritat

Israel / 
Palestina

Promoció 
sociolaboral / 

Dones

11.330,00 Sí

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.500,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.500,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.500,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens De la memoria nace la 
esperanza: informació, 
divulgació i sensibilització 
sobre el Bajo Lempa

Associació 
d’Agermanament 
Igualada-Nueva 
Esperanza

Catalunya --- / --- 5.500,00

Sens Dispositiu logístic d’acció 
humanitària - 2008

Creu Roja Catalunya --- / --- 5.060,00

Sens Diversos sensibilització Ajuntament d’Igualada Catalunya --- / --- 662,42

Sens Octubre solidari 2008 Ajuntament d’Igualada Catalunya --- / --- 9.667,42

Sens Trencant murs a les escoles 
2008

Fundació sociocultural 
Atlas

Catalunya --- / --- 5.835,50

AcoT Colònies infants sahrauís 
2008

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 6.600,00

AcoT Recepció infants sahrauís Ajuntament d’Igualada Catalunya --- / --- 733,16

Sup Quota de soci CCASPS Coordinadora 
Catalana 
d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble 
Sahrauí-CCASPS

Catalunya --- / --- 568

LA JONQUERA

Coop Enfotiment de la participació 
ciutadana per a la inversió 
municipal rural

Asociación de 
Servicios Educativos 
Rurales - SER

Perú Desenvolupament 
municipalista 
/ Camperols i 
població rural

4.550,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí
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LES 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

LA LLAGOSTA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

LLAGOSTERA

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

600 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

LLAVORSÍ

Coop Todra Espace: centre integral 
d’iniciatives socioculturals 
(CIIS)

Associació 
Amazan: Promoció 
Sociocultural i 
Desenvolupament

Marroc Desenvolupament 
social / Col·lectius 

tècnics i 
professionals

2.990,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

LLEIDA

Coop Bantaba Fase II Associació Solidària 
The Gambian River 
Union

Gàmbia Desenvolupament 
social / Dones

12.240,00

Coop Catorze pous d’aigua a 
Burkina Faso

Aigua pel Sahel Burkina Faso Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

12.142,50

Coop CONFINES. Formació per a 
l’acció. Enfortiment sindical a 
l’AmèricaCentral. Guatemala 
i Panama

Fundació Josep 
Comaposada

Guatemala Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

8.875,00

Coop Construcció d’ajudes 
tècniques i reeducació per 
a persones amb limitacions 
motrius

Centro 
Latinoamericano

Argentina Sanitat / 
Discapacitats

7.500,00

Coop Construcció de la plenaria 
Multi Funcional de l’escola 
nacional Florestan Fernandes. 
Guararema

Justícia i Pau Brasil Sanitat / Infants 13.020,00
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Coop Construcció i Ampliació de 
l’escola de Kantindi al Nord 
del Togo

Fundació PROIDE Togo Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

11.053,50

Coop Construcció i equipament 
d’un centre de formació per 
grups vulnerables d’Oussouye

Federació 
d’Associacions de 
Veïns de Lleida-FAVL

Senegal Desenvolupament 
social / Població 

general

14.940,00

Coop Conveni de cooperació 
bilateral CEDESCO - Banc de 
Recursos

Banc de Recursos Bolívia Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

12.000,00

Coop Creació d’un centre 
multifuncional per a dones a 
les regions de Badibu i Siumi 
(Bantaba)

Associació Solidària 
The Gambian River 
Union

Gàmbia Desenvolupament 
productiu / Dones

9.317,00 Sí

Coop Creació d’una granja de 
vaques de raça ndama i cultiu 
d’userda per a l’alimentació

Associació 
Sociocultural Fula

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

9.317,00 Sí

Coop Creació d’una granja de 
vaques de raça ndama. 
Fase III

Associació 
Sociocultural Fula

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

11.845,50

Coop Creació i manteniment de 
sales d’informàtica a les 
escoles de primària dels 
campaments de Refugiats 
Saharauís de Tindouf

Amics del Sàhara de 
les Terres de Ponent

Poble Sahrauí Construcció 
d’infraestructures 
/ Infants de carrer

6.480,00

Coop Desenvolupament econòmic 
i social a les comunitats 
indigenes q’eqchís del Sud de 
el Petén. 

Mans Unides Guatemala Desenvolupament 
social / Grups 

indígenes

15.695,00

Coop Desenvolupament, producció, 
conservació i comercialització 
de productes agrícoles i 
dinamització del departament 
de Podor

Associació Cultural 
Fedde Bamtaare 
Pulaar

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

9.317,00 Sí

Coop Dinamització del sector 
de la sanitat a la regió de 
Kolda, a través del reforç de 
les estructures sanitàries. 
La formació i reciclatge 
de professionals de salut i 
assistència tècnica

Fundació Ferreruela 
Sanfeliu

Senegal Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

16.635,50

Coop Empoderament 
socioeconòmic i millora de la 
salut de les dones afganeses 
fabricants de catifes i 
drogodependents de l’Opi a la 
provincia de Balk

ASDHA - Associació 
per als Drets Humans 
a l’Afganistan

Afganistan Desenvolupament 
social / Dones

14.325,00
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Coop Enfortiment comunitari de 
la població desplaçada 
a Colòmbia des d’un 
enfocament de gènere

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Colòmbia Suport 
organtizatiu / 

Dones

14.280,00

Coop Enfortiment de capacitats 
locales a 3 comunitats 
frontereres dels municipis de 
San Lucas i 12 barris urbans 
de Somoto par a la reducció 
de riscos que provoca el 
treball infantil amb èmfasi en 
la tracta de persones, abús 
sexual i explotació

Save the Children Nicaragua Suport 
organtizatiu / 

Població general

12.800,00

Coop Enfortiment de les capacitats 
institucionals del sector públic 
a favor de la disminució del 
subregistre de naixements i 
defuncions en el departament 
de Masaya

Comitè de Solidaritat 
óscar Romero 

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

17.020,00

Coop Facilitació de l’accés a la 
formació i l’ocupació per 
les dones treballadores del 
sector de la confecció i el 
tèxtil dels barris perifèrics de 
Casablanca

Fundació Pau i 
Solidaritat

Marroc Educació-
formació / Dones

14.427,50

Coop Formació i asistència sanitaria 
a les dairas i hospital d’El 
Aaiún i altres wilayas

Milpa Lleida Poble Sahrauí Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

10.080,00

Coop Graduació i tancament de la 
llicenciatura de formació en 
EIB especialitat en comunitats 
amazòniques del projecte 
Yachay

Empremtes Equador Educació-
formació / Grups 

indígenes

17.395,00

Coop Increment de l’accés i la 
qualitat de les cures de 
salut primària mitjançant 
l’enfortiment dels serveis 
nacionals de salut, prioritzant 
l’àmbit rural i d’acord a les 
polítiques públiques de salut a 
la zona sud de la província de 
Cabo Delgado

Medicus Mundi Moçambic Sanitat / Població 
general

14.800,00

Coop Instal·lació de sistemes de 
reg pressuritzat a Anta i 
Chumbilcas. Cusco

Ajuda en Acció Perú Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

17.322,50

Coop La comicitat com a eina de 
reforç col·lectiu. Suport als 
refugiats iraquians a Síria

Pallassos sense 
Fronteres

Síria Suport 
organtizatiu / 

Població general

5.202,00

Coop Maaje-ndendi Segre-Senegal. 
Fase II

Associació Cultural 
Fedde Bamtaare 
Pulaar

Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

11.970,00 Sí
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Coop Manteniment de l’oficina de 
l’agermanament Lleida-Lérida

Municipalidad de 
Lérida (Colòmbia)

Colòmbia Suport 
organtizatiu / 

Població general

7.084,06

Coop Millora de la prestació 
d’atenció bàsica de salut dels 
professionals de l’infermeria 
del nivell I d’atenció al 
departament de Rio San 
Juan. Nicaragua

FUDEN-Fundación 
para el Desarrollo de 
la Enfermería

Nicaragua Sanitat / Població 
general

6.549,00

Coop Millora de la situació de la 
dona i dels ingressos familiars 
a Sidi Aïch

ADRA Tunísia Desenvolupament 
social / Dones

8.945,50

Coop Millora de l’accés a l’aigua 
potable dels 3.482 habitants 
de les àrees sanitàries de 
Bedanda, Quebo i Cacine. 
Regió de Tombalí, sud de 
Guinea Bissau

ACP-Associació 
Catalana per la Pau

Guinea Bissau Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

12.142,50

Coop Millora de l’educació bàsica, 
sobretot de dones i nenes, 
en el barri de Selemabao i 
promoció social i econòmica 
de les dones a Kinshasa

Fundació Internacional 
de Solidaritat 
Compañia de Maria-
FISC

República 
Democràtica 
del Congo

Educació-
formació / Dones

16.000,00

Coop Millora de les condicions 
de vida de les comunitats 
indígenes Guaranís, 
mitjançant la creació de 
granges ovines a Charagua. 
Bolívia

Banc de Recursos Bolívia Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

12.486,50

Coop Millora dels serveis urbans 
al barri de Maxaquene de 
Maputo

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Moçambic Desenvolupament 
social / Població 

general

16.432,50

Coop Moblar el Jardi infantil “La 
Mesa” programa buen 
comienzo. Medellin

ACDC.cat Colòmbia Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

6.375,00

Coop Producció Local de 
medicaments per al 
desenvolupament del 
sistema de salut públic cubà. 
Campanya 2008

Casal d’Amistat amb 
Cuba de Lleida

Cuba Sanitat / Població 
general

12.047,50

Coop Programa de Codesarrollo 
circular para iniciativas 
familiares de temporeros 
de FPS

Fundació Pagesos 
Solidaris

Colòmbia Desenvolupament 
rural / Població 

general

15.075,00

Coop Promoció de la salut i 
l’educació formal de dones 
adolescents en comunidades 
Chujes dels municipis de 
Nenton i San Mateo Ixtatan, 
Huehuetango

Milpa Lleida Guatemala Sanitat / Dones 4.134,00
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Coop Promoció del sistema financer 
descentralitzat en els dos 
logones i la Tandjilé

Intermón Oxfam Txad Suport 
organtizatiu / 

Població general

14.981,50

Coop Rehabilitació de l’Hospital de 
Buel·la a Tindouf

Lleida Solidària MPDL Poble Sahrauí Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

17.775,00

Coop Rehabilitació, reconstrucció 
i enfortiment de les 
instal·lacions de producció de 
llet afectades pel huracans 
Ike i Gustav, a la província de 
Pinar del Rio (Cuba)

Casal d’Amistat amb 
Cuba de Lleida

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

10.000,00

Emer Conveni de cooperació 
bilateral amb Amics del 
Sàhara de les Terres de 
Ponent

Amics del Sàhara de 
les Terres de Ponent

Poble Sahrauí Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

12.000,00

Emer Resposta d’emergència 
després del pas del cicló 
Nargis a Myanmar

Save the Children Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

14.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.100,00 Sí

Sens Aigua de tothom. Un dret i no 
una mercaderia

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 3.381,48

Sens AL DIA, programa de suport 
i formació per a la inserció 
sociolaboral de dones 
reagrupades

Reintegra Catalunya --- / --- 815,92

Sens Art i drets Humans Obres Missionals 
Pontifícies

Catalunya --- / --- 3.759,23

Sens Campanya de sensibilització 
sobre la situació del poble 
Cubà, degut al bloqueig i a 
la llei Helms-Burton. I altres 
vulneracions dels drets 
humans

Plataforma lleidatana 
contra el bloqueig a 
Cuba i el bloqueig 
Helms-Burton

Catalunya --- / --- 1.937,26

Sens Camps d’espiritualitat. Vies 
de coneixement i de fe 
interreligiosa

UNESCO Lleida Catalunya --- / --- 6.254,76

Sens Campus d’estiu per la pau. 
Efectes de les guerres sobre 
el desenvolupament dels 
països pobres

Justícia i Pau Catalunya --- / --- 3.719,78

Sens Cinemón 2008 Ajuntament de Lleida Catalunya --- / --- 17.849,15

Sens Commemoració del Dia 
Mundial del Refugiat 2008 
amb una exposició sobre 
dones refugiades

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Catalunya --- / --- 1.880,37
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Sens Connectat al camp Ajuntament de Lleida Catalunya --- / --- 6.183,50

Sens Convenis internacionals 
dels treballadors migrants. 
Oportunitat de ratificació per 
part de l’estat espanyol

AMIC Catalunya --- / --- 560,55

Sens Dia Internacional dels Drets 
Humans

Ajuntament de Lleida Catalunya --- / --- 116

Sens El dret a una ciutat Creu Roja Catalunya --- / --- 626,54

Sens El món a les aules Lleida Solidària MPDL Catalunya --- / --- 3.624,21

Sens Extensió de la sensibilització 
en l’àmbit de la cooperació 
sindical al desenvolupament 
i els drets humans laborals 
entre l’afiliació de CCOO 
Catalunya

Fundació Pau i 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 1.641,06

Sens Formacions en matèria de 
codesenvoluopament i marc 
lògic per els entitats

Ajuntament de Lleida Catalunya --- / --- 3.463,82

Sens Gent gran i cooperació pel 
desenvolupament

Federació 
d’Associacions de 
Veïns de Lleida - FAVL

Catalunya --- / --- 8.994,53

Sens La defensa dels drets 
Humans i Socials dels Cubans 
i de les Cubanes

Casal d’Amistat amb 
Cuba de Lleida

Catalunya --- / --- 758,52

Sens La vigència de la Declaració 
Universal dels Drets Humans, 
seixanta anys després.

ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 2.307,42

Sens Món mon eines per a la 
reflexió

Ajuntament de Lleida Catalunya --- / --- 7.530,41

Sens Països Catalans, terra 
d’acollida

Associació de Joves 
“La Roja”

Catalunya --- / --- 295,82

Sens Pla de sensibilització i 
formació a CIJCA per a 
potenciar la convivència en la 
diversitat i creació d’un fons 
documental

CIJCA-Col·lectiu 
d’Iniciatives Juvenils

Catalunya --- / --- 2.359,00

Sens Projecte ciutadania global: 
consum responsable

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 6.213,80

Sens Projecte d’integració i 
convivència

Associació Cultural 
Magrebeida

Catalunya --- / --- 3.722,82

Sens Promoció i defensa dels Drets 
dels Infants

Save the Children Catalunya --- / --- 5.246,68

Sens Promoure una bona 
convivència entre tots el veïns

Fundació Privada del 
Barri de Pardinyes de 
Lleida

Catalunya --- / --- 1.668,74

Sens Quedem? Activitats de lleure 
per veure Lleida amb una 
altres ulls

Omnium Cultutal Catalunya --- / --- 1.638,40
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Sens Seminari: Pensadors per 
la pau, pensaments per la 
pau. Amèrica Llatina: Xarxes 
socials i desenvolupament 
comunitari

GREC - Grup de 
Recerca i Estudis dels 
Conflictes

Catalunya --- / --- 464,21

Sens Sensibilització amb una 
mirada d’esperança

Comitè de Solidaritat 
óscar Romero

Catalunya --- / --- 4.063,39

Sens Sensibilització de la 
població de Lleida sobre les 
desigualtats mundials.

FUDEN-Fundación 
para el Desarrollo de 
la Enfermería

Catalunya --- / --- 533,85

Sens Sensibilitzar a la ciutat de 
Lleida, en especial a la 
comunitat educativa sobre la 
importància de la consecució 
dels valors dels ODM a 
través d’un blog pedagògic, 
interactiu i d’una jornada

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Catalunya --- / --- 1.978,98

Sens Solidàrium 2008 Ajuntament de Lleida Catalunya --- / --- 54.149,86

Sens Taula rodona dones amb 
autonomia

Ajuntament de Lleida Catalunya --- / --- 417,8

Sens Un container de Futur i 
d’esperances

Lleida Solidària MPDL Catalunya --- / --- 1.895,88

Sens Una societat amb valors és 
una societat amb futur

Caritas Lleida Catalunya --- / --- 1.896,30

Sens VIII Curs d’aproximació a la 
medicina tropical

Medicus Mundi Catalunya --- / --- 503,66

Sens Visibilitzant la diversitat de 
l’orientació afectiva-sexual

AMPGIL Catalunya --- / --- 1.737,77

Sens Voluntariat: format, sensible 
i tolerant

Federació Catalana de 
Voluntariat Social

Catalunya --- / --- 1.510,97

AcoT Colònies d’estiu per a nens/es 
saharauís- Vacances en Pau

Associació d’Amics 
del Sàhara de les 
Terres de Ponent

Catalunya --- / --- 14.008,35

Alt Beca de col·laboració en 
projectes de sensibilització de 
l’Àrea de Cooperació

Ajuntament de Lleida Catalunya --- / --- 10.000,00

Alt Immoble destinat al 
desenvolupament dels 
programes de cooperació 
internacional

Ajuntament de Lleida Catalunya --- / --- 6.000,00

Sup Conveni Centre de Cooperació 
Internacional de la UDL

Centre de Cooperació 
Internacional de la 
UDL (Universitat de 
Lleida)

Catalunya --- / --- 37.000,00

Sup Conveni Coordinadora d’Ongd 
de Lleida

Coordinadora 
d’ONGDs i Amics de 
Lleida

Catalunya --- / --- 12.000,00
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Sup Quota Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb 
el Poble Sahrauí

Coordinadora 
Catalana 
d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble 
Sahrauí-CCASPS

Catalunya --- / --- 1.040,00

Sup Quota Organización 
Iberoamericana de 
Cooperación Intermunicipal

Organización 
Iberoamericana 
de Cooperación 
Intermunicipal 

--- --- / --- 500

Sup Quota Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia

Taula Catalana per 
la Pau i els DDHH a 
Colòmbia

Catalunya --- / --- 600

LLIÇÀ D’AMUNT

Coop Defensa dels drets humans 
dels infants desapareguts 
en el conflicte armat a el 
Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

20.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.500,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

 

LLIÇÀ DE VALL

Coop 2 Projectes a l’Índia: “Eines 
per a tots, futur per tots” i 
“Construcció d’un menjador, 
cuina i pou per a  nens del 
carrer i de l’escola La Sirena”

Fundació Daniel Shah 
i Núria Toneu

Índia Construcció 
d’infraestructures 
/ Infants de carrer

12.000,00

Coop Adquisició d’un cotxe pel 
Mongol Rally que s’ha cedit 
a l’ONG Ulam-Bator de 
Mongòlia

Ulam-Bator de 
Mongòlia

Mongòlia Desenvolupament 
social / Població 

general

739,1

Coop Ajuda solidària als leprosos i 
Institut JAL

JAL-Junta d’Acció 
contra la Lepra

Índia Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

1.000,00

Coop Centre d’atenció social 
i integral de la infància, 
l’adolescència, la joventut i 
la dona

Asociación Vínculos 
Ahimsa Pro Nicaragua

Nicaragua Educació-
formació / Joves

6.000,00 Sí

Coop Projecte continuació “Escuela 
de familia 2007”

Asociación Vínculos 
Ahimsa Pro Nicaragua

Nicaragua Educació-
formació / Infants

4.000,00

Coop Projectes a l’Índia Fundació Daniel Shah 
i Núria Toneu

Índia Desenvolupament 
social / Població 

general

2.000,00
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Sopar Solidari Associació de 
Voluntaris de Lliçà 
de Vall

Catalunya --- / --- 2.084,00

AcoT Colònies de nens saharauis 
“Projecte Vacances en Pau”

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 1.150,00

AcoT Estades temporals de nens i 
nenes ucraïnesos

Associació Vallès 
Obert

Catalunya --- / --- 3.000,00

AcoT Funcionament i millora casa 
acollida de malalts sahrauís 
de Montornès

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 4.000,00

AcoT Projecte “Pis d’acollida de 
nens malalts sahrauís al 
Vallès Oriental”

Associació d’Amics 
del Poble Sahrauí de 
Granollers

Catalunya --- / --- 2.500,00

LLORET DE MAR

Coop Agermanament sense 
fronteres

Agermanament Sense 
Fronteres

Camerun Educació-
formació / 

Discapacitats

20.000,00

Coop Amics de Subhadra Mahatab 
Seva Sadan

Amics de Subhadra 
Mahatab Seva Sadan

Índia Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

9.300,00

Coop Associació per a la cooperació 
del poble Camboremu 
Diamkoloru

Associació per a 
la Cooperació del 
Poble Camboremu 
Diamkoloru

Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

32.000,00

Coop Associació Projecte Mi Casa Associació Projecte 
Mi Casa

Bolívia Educació-
formació / Infants 

de carrer

17.549,55

Coop Fundación Vicente Ferrer Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

12.000,00

Coop Grup Intercultural i Solidari 
Ndennden  Ngol·len 

Grup Intercultural i 
Solidari Ndennden 
Ngol·len

Senegal Desenvolupament 
rural / Població 

general

32.910,00

Coop Lloret amb el Sàhara Lloret amb el Sàhara Poble Sahrauí Desenvolupament 
social / Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

9.300,00

Coop Lloret sense fronteres Lloret sense fronteres Senegal Desenvolupament 
rural / Població 

general

31.900,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí
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Emer Crisi humanitària a Myanmar 
(antiga Birmània). Resposta 
als efectes del cicló Nargis

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Festa del Comerç Just Ajuntament de Lloret 
de Mar i entitats

Catalunya --- / --- 541,28

Sens VI Setmana Intercultural i 
Solidària

Ajuntament de Lloret 
de Mar i entitats

Catalunya --- / --- 10.612,38

AcoT Acollida i colònies nens 
saharauis

Lloret amb el Sàhara Catalunya --- / --- 13.299,38

Sup Associació Cultural Cristiana Associació Cultural 
Cristiana

Catalunya --- / --- 10.000,00

LES LLOSSES

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

750 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

LLUÇÀ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

MAÇANET DE LA SELVA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

MALGRAT DE MAR

Coop Desenvolupament integral de 
les comunitats camperoles a 
Veraguas

Mans Unides Panamà Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

4.000,00

Coop Millora de les condicions dels 
habitatges de 20 famílies 
d’antics malalts de lepra a 
Bangalore

Associació NEEM Índia Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Altres col·lectius 

especials

4.000,00 Sí

Coop Suport a la rehabilitació i 
funcionament del centre de 
salut de Yorobawol

Associació 
d’Immigrants de 
Malgrat

Gàmbia Sanitat / Població 
general

53.835,00 Sí
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Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Activitats a les escoles. 
Tallers Educació per la Pau

Creu Roja Catalunya --- / --- 2.735,00

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Compra agendes 
llatinoamericana

Ajuntament de 
Malgrat de Mar

Catalunya --- / --- 200

Sens Espectacle realització Sopar 
Solidari

Associació Malgrat 
amb el Sàhara

Catalunya --- / --- 580

Sens Exposició i conferència: “La 
violència que acceptem”

Fundació per la Pau Catalunya --- / --- 450

Sens Exposició sobre el projecte a 
Gàmbia

Ajuntament de 
Malgrat de Mar

Catalunya --- / --- 730,8

Sens Exposició: “El Planeta Terra” ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 416

Sup Cartells, lloguer so, logística... Ajuntament de 
Malgrat de Mar

Catalunya --- / --- 958,53

Sup Subvenció suport activitats 
2008

Associació Malgrat 
amb el Sàhara

Catalunya --- / --- 2.100,00

Alt Despeses de viatge i estada 
delegació Càrdenas a Malgrat

Ajuntament de 
Malgrat de Mar

Catalunya --- / --- 5.021,23

Alt Despeses viatge Yorobawol, 
Gàmbia. Regions AIM i grup 
col·laboradors

Ajuntament de 
Malgrat de Mar

Catalunya --- / --- 2.045,00

MANLLEU

Coop Ampliació del centre per a 
nens afectats de sida

Mans Unides Índia Sanitat / Infants 800

Coop Capacitació i producció 
agropecuària en comunitats 
rurals

Mans Unides El Salvador Equipaments, 
estris o 

recursos básics 
/ Camperols i 
població rural

800

Coop Construcció d’habitatges per 
a dones abandonades soles 
amb fills que viuen al carrer

Fundació Daniel Shah 
i Núria Toneu

Índia Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Dones

5.435,67

Coop Enfortiment del teixit 
econòmic i associatiu de la 
població de Srebrenica a 
través de la creació d’una 
fàbrica de pasta alimentària

Fundació Pau i 
Solidaritat

Bòsnia i 
Hercegovina

Promoció 
sociolaboral / 

Població general

7.000,00
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Coop Millora de la capacitat 
instal·lada de les instal·lacions 
de l’Institut Rubén Darío de 
Ocotal

Fundació Osona 
Solidària

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Joves

7.000,00

Coop Millora de la prestació dels 
serveis de salut, quant a 
cobertura i qualitat al municipi 
de Viana

Medicus Mundi Angola Sanitat / Població 
general

1.150,13 Sí

Coop Projecte aigua, un pas més 
enllà

GRESCA - Grup 
Recreatiu Educatiu 
Social Cultural i 
Alternatiu

Mèxic Desenvolupament 
rural / Grups 

indígenes

2.444,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 3.000,00

MANRESA

Coop Acollida i educació de nens 
de carrer a Kigoma

INSHUTI Amics dels 
pobles de Rwanda, 
Burundi i el Congo

Tanzània Educació-
formació / Infants 

de carrer

12.802,00

Coop Beques per a estudiants de 
secundària a Ruli

INSHUTI Amics dels 
pobles de Rwanda, 
Burundi i el Congo

Ruanda Educació-
formació / Joves

6.055,00

Coop Beques per a estudiants del 
3er Món a Camerun

Justícia i Pau Camerun Educació-
formació / Joves

1.661,00

Coop Beques per a estudiants del 
3er Món a Perú

Justícia i Pau Perú Educació-
formació / Joves

1.661,00

Coop Cooperativa agrícola i 
artesana de dones soles 
amb fills al seu càrrec a 
Vontovorona

YAMUNA Madagascar Desenvolupament 
productiu / Dones

4.928,00

Coop Dotació d’un ecògraf a 
l’hospital Raquel Bruc de 
Yemessoa. 5a fase

Associació d’Amics 
de la UNESCO de 
Manresa

Camerun Sanitat / Població 
general

13.352,00

Coop Evolució del centre d’educació 
especial per a infants amb 
paràlisi cerebral a Pokhara

Sathi Sansar, 
Desenvolupament al 
Nepal

Nepal Educació-
formació / Infants 

de carrer

19.250,00

Coop Fisioteràpia domiciliària a 
la ciutata de Matagalpa per 
nens i nenes discapacitats

Fundació Universitària 
del Bages

Nicaragua Sanitat / 
Discapacitats

5.100,00

Coop Formació i sosteniment de la 
societat civil de Cuba per la 
lluita contra la pobresa

Cultura i Solidaritat 
Popular

Cuba Suport 
organtizatiu / 

Població general

9.625,00
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Coop Formació maternoinfantil 
teoricopràctica a personal 
sanitari local d’hospitals a la 
República Democràtica del 
Congo i Ruanda

Matres Mundi República 
Democràtica 
del Congo

Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

2.000,00 Sí

Coop Guatemala-Bolonco: atenció 
odontològica

Dentistas Mundi Guatemala Sanitat / Població 
general

8.580,00

Coop Millora  de la situació 
socioeconòmica de les 
famílies del districte d’Ebrom 
Brasil

Mans Unides Brasil Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

8.694,00

Coop Millora de la prestació dels 
serveis de salut, quant a 
cobertura i qualitat al municipi 
de Viana

Medicus Mundi Angola Sanitat / Població 
general

7.760,00 Sí

Coop Projecte aigua, un pas més 
enllà

GRESCA - Grup 
Recreatiu Educatiu 
Social Cultural i 
Alternatiu

Mèxic Desenvolupament 
rural / Grups 

indígenes

7.760,00 Sí

Coop Projecte integral per a 
la millora de la situació 
socilaboral i sanitària dels 
treballadors del Triangle 
Miner de Nicaragua. 4a. fase

Fundació Pau i 
Solidaritat 

Nicaragua Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

13.575,00

Coop Promoció dels sistemes 
d’irrigació per degoteig que 
garanteix un ús adequat dels 
recursos hídrics a una àrea 
de 30 ha millorant la qualitat 
de vida de les famílies de les 
poblacions rurals de Puleru, 
Rangepalli i Setty Chinnapally 
a Anantapur  

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

10.937,00

Coop Reforçament d’activitats 
productives autogestionades 
de dones a El Alto

Associació d’Ajuda a 
la Infància Yanapi

Bolívia Desenvolupament 
productiu / Dones

2.000,00 Sí

Coop Rehabilitació de l’entrada del 
Col·legi Sant Louis i reparació 
de la recollida d’aigua de 
la pluja 

Fundació PROIDE Madagascar Educació-
formació / Infants

3.016,00

Coop Rehabilitació de l’escola de 
primària Goxumbaac. (Barri 
de pescadors de Sant Louis. 
Senegal) Segona Fase

Vents de l’Àfrica 
Negra

Senegal Educació-
formació / Infants

9.030,00

Coop Suport a l’educació en noves 
tecnologies a Kiziguro

AMAHORO Ruanda Educació-
formació / Joves

2.465,00

Coop Suport integral a persones 
i famílies afectades per la 
SIDA. Província de Maputo i 
Inhabame

Creu Roja Moçambic Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

7.300,00



284 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.500,00 Sí

Emer Tasca de suport als afectats 
de la temporada d’huracans 
al Carib

ACP-Associació 
Catalana per la Pau

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.500,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 350

Sens Campanya per a la reforma 
del sistema d’institucions 
internacionals als municipis 
catalans

Fundació Ubuntu Catalunya --- / --- 350

Sens Programa anual de 
sensibilització per a donar a 
conèixer la cultura argentina 
i promoure l’intercanvi amb 
altres col·lectius

Associació Cultural 
Argentina

Catalunya --- / --- 3.175,50

Sens Programa anual de 
sensibilització per donar 
a conèixer la cultura de 
l’Equador i promoure 
l’intercanvi amb d’altres 
col·lectius

Associació 
d’Equatorians de 
Manresa

Catalunya --- / --- 1.656,00

Sens Programa anual de 
sensibilització per donar 
a conèixer la cultura 
del Senegal i promoure 
l’intercanvi amb altres 
col·lectius

Associació Amics del 
Senegal del Bages

Catalunya --- / --- 3.955,50

Sens Programa anual de 
sensibilització per donar a 
conèixer la cultura popular 
del Brasil introduint-los en el 
món de la Capoeira. Col·lectiu 
específic de la intervenció: 
centres educatius

Associació Gueto Catalunya --- / --- 1.195,50

Sens Quinzena d’activitats 
interculturals al barri per 
treballar la sensibilització vers 
diferents cultures i promoure 
un intercanvi positiu entre 
aquestes

Associació de Veïns 
Plaça de Catalunya de 
Saldes

Catalunya --- / --- 2.262,00

Sens Activitats de sensibiltizació del 
Consell de Cooperació

Ajuntament de 
Manresa

Catalunya --- / --- 11.711,98

Sens Agenda de Don Paulo La Casa de les 
Formigues

Catalunya --- / --- 1.881,00

Sens Apropa’t a l’Orient Mitjà Creu Roja Catalunya --- / --- 1.029,42
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Sens Conveni del Centre de 
Documentació de Pau

Centre UNESCO de 
Manresa

Catalunya --- / --- 11.300,00

Sens Creació del documental: 
Nepal, els oblidats dels 
oblidats

Sathi Sansar, 
Desenvolupament al 
Nepal

Catalunya --- / --- 2.835,00

Sens Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 1.417,16

Sens Gestió de la Casa de la Pau i 
la Solidaritat Flor Cirera

Creu Roja Catalunya --- / --- 61.372,96

Sens Infants i joves de Manresa 
per al pau, el medi ambient i 
contra la pena de mort

CSP-Comunitat de 
Sant Egidi

Catalunya --- / --- 2.431,00

Sens La dona de Bolívia, 
fets culturals i socials. 
Repercussions

Associació d’Ajuda a 
la Infància Yanapi

Catalunya --- / --- 415,13

Sens L’escola, un projecte de vida Fundació PROIDE Catalunya --- / --- 618,38

Sens Parlem-ne 2008 CAE, Formació i 
serveis socioculturals

Catalunya --- / --- 4.392,92

Sens Pla de millora: sensibilització 
i educació de l’alumnat en 
solidaritat

AMPA Lluís de 
Peguera

Catalunya --- / --- 2.170,00

Sens Recordant els conflictes i la 
defensa dels drets humans

Justícia i Pau Catalunya --- / --- 793,24

Sens Tallers per la solidaritat La Casa de les 
Formigues

Catalunya --- / --- 2.467,50

Sup Manteniment del Centre de 
Pau i Solidaritat Flor Cirera

Ajuntament de 
Manresa Catalunya

--- / --- 8.095,00

Sup Millores dels equipaments 
del Centre de Pau i Solidaritat 
Flor Cirera

Ajuntament de 
Manresa Catalunya

--- / --- 38.000,00

Alt Elaboració del Pla Director de 
Cooperació

Ajuntament de 
Manresa Catalunya

--- / --- 6.000,00

Alt
Recursos humans

Ajuntament de 
Manresa Catalunya

--- / --- 58.859,90

MARTORELL

Coop Compra d’un terreny per 
a l’ampliació del centre de 
suport educatiu Kürmi a la 
ciutat de El Alto

Amics de Fundase Bolívia Equipaments, 
estris o recursos 

básics / Infants de 
carrer

6.000,00

Coop Construcció i equipaments 
de dues sales múltiples per a 
joves de 14 a 24 anys a les 
aldees de Dayuma i Taracoa

Mans Mercedàries Equador Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

12.000,00

Coop Creació aula educació 
especial a l’escola de Jesus 
de Nazareth a Oruro

Fundació Arc de Sant 
Martí

Bolívia Educació-
formació / 

Discapacitats

8.500,00
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Coop Elaboració i pre-
implementació d’un 
currículum amb pertinença 
cultural per al cicle bàsic, 
inserit en les estratègies 
del ministeri d’educació de 
Guatemala

Alternativa-Intercanvi 
amb Pobles Indígenes

Guatemala Educació-
formació / Infants

7.300,00

Coop Enfortiment de l’organització 
socioeconòmica artesanal 
Víctor Emilio de Tierras 
Coloradas

Creu Roja Equador Suport 
organtizatiu / 
Camperols i 

població rural

6.000,00

Coop Escola de formació per a 
nens/es de l’Organització 
Femenina Popular de 
Colòmbia

Fundació Pau i 
Solidaritat

Colòmbia Educació-
formació / Infants

6.200,00

Coop Projecte Doman 2008 Associació Cultural 
Projecte Doman

Senegal Desenvolupament 
social / Població 

general

8.700,00

Coop Reconstrucció dels locals 
parroquials destinats a 
activitats educatives i que van 
ser devastats per un cicló

Parròquia Consolación 
del Sur

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

6.000,00

Coop Trasllat i ampliació del 
laboratori d’anàlisi clíniques 
del barri de Vila Matilde

Institut Religioses de 
Nostra Senyora de la 
Mercè de Barcelona 

Angola Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

6.000,00

Emer Ajuda als camps de refugiats 
de l’Afganistan 

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Afganistan Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

6.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Festa per la integració 
Llatino-Catalana Casa Latina Catalunya

--- / ---
1.200,00

Sens Accions de sensibilització 
instituts

Moviment per la Pau Catalunya --- / --- 0

Sens Concert Solidari amb 
Moçambic

Mans Mercedàries Catalunya --- / --- 580

Sens Espectacle sensibilització Ajuntament de 
Martorell

Catalunya --- / --- 406

Sens Espectacle sensibilització Ajuntament de 
Martorell / Associació 
de veïns del barri de 
Rosanes

Catalunya --- / --- 986

Sens Espectacle sensibilització Ajuntament de 
Martorell / Associació 
de Veïns Solàrium

Catalunya --- / --- 580

Sens Programa Accions 
Sensibilització a escoles i 
instituts

Ajuntament de 
Martorell / SAC

Catalunya --- / --- 4.030,00
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Sens Tallers Intermón a les escoles Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 550

Sens Xerrada sobre Colòmbia Ajuntament de 
Martorell / Casa 
Latina

Catalunya --- / --- 300

Sup Subscripcions, quotes, 
apadrinaments

--- Catalunya --- / --- 3.037,43

Alt Publicacions i publicitat de les 
accions

Ajuntament de 
Martorell

Catalunya --- / --- 2.992,80

LES MASIES DE VOLTREGÀ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

EL MASNOU

Coop ADACAT Botiga natural Senegal Sanitat / Població 
general

6.000,00

Coop Agermanament amb la Casa 
de Cultura a Nicaragua

IES Maremar Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

4.500,00

Coop Caravana d’ajut humanitari 
per al poble sahrauí

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

3.000,00

Coop Difusió i valorització dels 
sabers històrics, socials, 
culturals i naturals propis 
a l’alumnat de primaria de 
Moxos, Bolívia

CEAM-Centre 
d’Estudis Amazònics

Bolívia Educació-
formació / Infants

6.000,00

Coop Enfortiment socioeconòmic 
de l’associació artesanal de 
Tierras Coloradas

Creu Roja Equador Desenvolupament 
productiu / 

Població general

6.000,00

Coop Escola d’acollida per a nenes 
i noies de Gannan, Tíbet

Fundació Rokpa Tibet Educació-
formació / Infants

6.000,00

Coop Higienització del convent de 
Nuesta Señora de Belén a 
l’Havana

La veu del cor per 
ajudar al poble cubà

Cuba Sanitat / Població 
general

6.000,00

Coop Millora de la qualitat 
d’educació inicial i bàsica 
integral de l’escola Palmarejo 

Educació sense 
fronteres

República 
Dominicana

Educació-
formació / Infants

6.000,00

Coop Projecte de Tarbies Curs 
2008/2009

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

3.000,00
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Coop Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 19.294,08

Coop Reconstrucció de 52 vivendes 
a Garmi

CCONG Ajuda al 
Desenvolupament

Mali Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

2.000,00

Coop Reconstrucció de l’escola 
pública d’ensenyament 
primari d’Affiniam

ANAFA-Los amigos de 
Ziguinchor

Senegal Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

6.000,00

Coop Santa Cruz actúa, a Bolívia Junts per Bolívia Bolívia --- / Dones 3.000,00

Coop Suport a l’educació formal al 
departament de Niombató

Fundació Educació 
Solidària - Escola Pia

Senegal Educació-
formació / Infants

6.000,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

5.332,11 Sí

Sens Organització de la Festa de la 
Solidaritat

Ajuntament del 
Masnou

Catalunya --- / --- 17.590,81

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AcoT Vacances en Pau 2009- 
colònies per infants sahrauís

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 6.380,00

MASQUEFA

Coop Desenvolupament integral 
dels nens/es de 3 a 5 anys 
de l’escola d’educació infantil 
‘Sagrada Familia’

Jardín Infantil Nº6998 
‘Sagrada Familia’

Paraguai Educació-
formació / Infants

2.290,10 Sí

Coop Prevenció de la violència 
juvenil a través de l’art a 
Quezaltepeque

Alcaldía Municipal de 
Quezaltepeque

El Salvador Desenvolupament 
social / Joves

3.974,90 Sí

Coop Suport al funcionament del 
centre de consolidació de les 
competències de les dones 
de Chefchaouen

Codenaf-Catalunya Marroc Educació-
formació / Dones

6.335,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

MASSANES

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

200 Sí
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

MATADEPERA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

MATARó

Coop Adquisició d’un grup 
electrògen i equipament 
per al centre ‘Notre Dame 
d’Afrique’

Associació d’Amics de 
l’Escola Pia al Senegal

Senegal Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Joves

14.632,02 Sí

Coop Casa materna a Matagalpa: 
la lluita contra la mortalitat 
materna i infantil

Entrepobles Nicaragua Sanitat / Dones 3.238,40 Sí

Coop Construcció d’un pou, 
distribució d’aigua i producció 
hortícola a Sandaga

Associació d’Ajut 
Social i Cultural al 
Senegal “Sandaga”

Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

57.350,50 Sí

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

Amics de la República 
Dominicana per al 
Desenvolupament 
dels Pobles

República 
Dominicana

Educació-
formació / Joves

19.144,85 Sí

Coop Enfortiment de les capacitats 
organitzatives, productives 
i educatives per les dones 
de Musa

Grup Tercer Món - 
Mataró

Mèxic Desenvolupament 
productiu / Dones

119.842,20 Sí

Coop Institut d’habilitació i 
capacitació tècnica - 
IHFOCATT

Fundació Josep 
Comaposada

Nicaragua Educació-
formació / Obrers

33.562,49 Sí

Coop Projecte integral per a la 
millora situació sociolaboral i 
sanitària dels treballadors del 
Triangle Miner Nicaragüenc

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

36.310,68 Sí

Coop Promoció humana i 
desenvolupament intel·lectual 
per a dones joves de la zona 
d’Ayaviri

Associació d’Amics 
del Bisbe Joan 
Godayol

Perú Construcció 
d’infraestructures 

/ Dones

98.724,93 Sí

Coop Salvando el nido, casa 
comunal Boris Vega

Col·lectiu de teatre 
EPMA de Mataró

Nicaragua Promoció 
sociolaboral / 

Joves

36.583,08 Sí

Coop Suport al desenvolupament 
de l’agricultura urbana del 
municipi Pedro Betancourt

Casal d’Amistat amb 
Cuba de Barcelona 
‘José Martí’

Cuba Desenvolupament 
productiu / 

Població general

5.125,00 Sí

Coop Suport al proveïment d’aigua 
potable i al rellançament 
d’activitats agropastorals a 
Kassa

Associació Planeta Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

44.489,25 Sí
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Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

9.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

12.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.100,00 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 11.481,33

Sens Campanya Mà Oberta 2008-
La Festa de la Solidaritat a 
Mataró

SED - Solidaritat, 
Educació i 
Desenvolupament

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Campanya per a la reforma 
del sistema d’institucions 
internacionals als municipis 
catalans

Fundació Ubuntu Catalunya --- / --- 900

Sens Cicle d’Activitats educatives i 
de sensibilització per la pau i 
la cooperació 2008

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens Lliurament del XXVIII Premi 
per la Pau

Ajuntament de Mataró Catalunya --- / --- 13.734,27

Sens Nit de la solidaritat 2008 Consell Municipal 
de Solidaritat 
i Cooperació 
Internacional de 
Mataró

Catalunya --- / --- 18.639,18

Sens Programa anual del centre 
de Solidaritat i Cooperació 
“La Peixateria 2008” Projecte 
Cafè Mataró

Grup Tercer Món - 
Mataró

Catalunya --- / --- 10.500,00

Sens Programa d’activitats de 
sensibilització 2008

Col·lectiu de Teatre 
EPMA de Mataró

Catalunya --- / --- 4.500,00

Sens Programa de sensibilització 
a la ciutat

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 2.500,00

Sens Programes de televisió 
‘Solidària’ 2008

Vilafranca TV Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Taula rodona sobre “Banca 
ètica”

Consell Municipal 
de Solidaritat 
i Cooperació 
Internacional de 
Mataró

Catalunya --- / --- 180,45

AcoT Colònies infantils sahrauís 
2008/Caravana Catalana pel 
Sàhara 2008

Solidaritat Sahrauí de 
Mataró

Catalunya --- / --- 10.515,18
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Sup Jornada de treball del Consell 
Municipal de Solidaritat i 
Cooperació Internacional 

Consell Municipal 
de Solidaritat 
i Cooperació 
Internacional de 
Mataró

Catalunya --- / --- 1.532,00

Sup Quota de soci Asociació 
Nacions Unides a Espanya

ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 480,51

MEDIONA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

MOIÀ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

EL MOLAR

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

MOLINS DE REI

Coop Adequació de l’aula 
d’informàtica del centre 
penitenciari de Chinandega

Nicaragua i 
Cooperació

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Altres col·lectius 

especials

13.553,48 Sí

Coop Aportació pendent d’aplicar --- --- --- / --- 4.400,00 SÍ

Coop Escola d’adults Jesús Lancha, 
Guanabacoa, L’Havana

Ajut al poble cubà, La 
Habana

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

7.605,76 Sí

Coop Escolarització nens i nenes 
de 6 a 15 anys mitjançant la 
realització d’infraestructures 
escolars a Tanseiga

Desenvolupament a 
l’Àfrica. SONGTAABA

Burkina Faso Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Infants de carrer

7.721,27 Sí

Coop Institut de formació integral 
Padre Segundo Montes

Fundación Segundo y 
Santiago Montes

El Salvador Educació-
formació / Joves

2.000,00 Sí

Coop Millora de la cobertura 
sanitària a través de 
l’articulació de la medicina 
tradicional i la convencional 
a Tarija

Creu Roja Bolívia Sanitat / 
Camperols i 

població rural

7.700,00 Sí

Coop Posada en funcionament del 
centre de salut de Bôlôndô

Desarrollo 2000 en 
Àfrica

Guinea 
Equatorial

Sanitat / Població 
general

22.215,60 Sí
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Coop THIÈS, creació d’un centre 
social i de desenvolupament 
comunitari

Escoltes Catalans Senegal Construcció 
d’infraestructures 

/ Dones

14.059,82 Sí

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

5.525,03 Sí

Emer Campanya d’emergència: 
suport als afectats pel sisme 
del Sud-Est asiàtic

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Sud-Est asiàtic Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Festa del comerç just 2008 a 
Molins de Rei

Associació Comerç 
Just Molins de Rei

Catalunya --- / --- 880

Sens Pla Municipal de 
sensibilització i educació en 
valors de Molins de Rei

IRENIA Catalunya --- / --- 25.000,00

AcoT Colònies d’infants sahrauís a 
Molins de Rei 2008

Molins de Rei amb el 
Sàhara

Catalunya --- / --- 4.988,50

Alt Conveni amb el Fons 
Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Catalunya --- / --- 223,9

MOLLET DEL VALLÈS

Coop Ajuda humanitària a les 
víctimes de guerra de 
l’Hospital de San Rafael

Compromesos amb 
el Món

Irak Sanitat / Població 
general

3.750,00

Coop Ampliació i millora de les 
infraestructures educatives a 
la casa d’acollida Mantay

Acció Solidària Amics 
de Mantay

Perú Construcció 
d’infraestructures 

/ Dones

2.362,50

Coop Aprofundir un pou Associació 
d’immigrants per 
a la Promoció de 
l’Agricultura del Poble  
de Harr (Mauritània)

Mauritània Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

2.100,00

Coop Assessoría legal de dones a 
Chinandenga

Fundació Pau i 
Solidaritat 

Nicaragua Educació-
formació / Dones

4.500,00

Coop Centre de formació de 
Tambacoumda

Amalgama Senegal Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

3.000,00

Coop Compra i enviament d’un 
contenidor d’ajuda a Cuba

Mollet amb Cuba Cuba Suport 
organtizatiu / 

Població general

2.510,00
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Coop CONFINES: Formació per a 
l’acció: Enfortiment sindical a 
l’Amèrica Central

Fundació Josep 
Comaposada

Panamà i 
Guatemala

Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

3.750,00

Coop Construcció d’un centre de 
reeducació i rehabilitació per 
a discapacitats a Tetuan

Asociación Taarof Bi 
Salam

Marroc Construcció 
d’infraestructures 

/ Discapacitats

11.000,00 Sí

Coop Construcció i equipament 
d’una aula a l’escola de 
Kounkané

ADECK-Association 
pour le Dévelopement 
de la Communauté 
rurale de Kounkané

Senegal Educació-
formació / Joves

8.700,00 Sí

Coop Enfortiment comunitari de 
la població desplaçada 
a Colòmbia des d’un 
enfocament de gènere

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Colòmbia Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

6.000,00

Coop Escola de secundària de noies 
de Gannan

Fundació Rokpa Tibet Educació-
formació / Joves

3.750,00

Coop Establiment i maneig de 
sistemes agroforestals als 4 
municipis de la zona alta del 
nord de Chinandega

COOFOCHINOR-
Cooperativa Forestal 
de Multiples 
Servicions de 
Chinandega Norte

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

11.067,60 Sí

Coop Nutrició infantil per a Cinco 
Pinos: Llet + cereals = a 
nutrició

Amistat Parroquial 
amb Cinco Pinos

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

5.250,00

Coop Pla d’intervenció de lluita 
contra la leptopirosi

CODER-Comisión de 
Desarrollo Rural

Nicaragua Sanitat / Població 
general

10.743,88 Sí

Coop Projecte de plantació de 
fruites, vedures i cereals

Associació Joves 
de Diaguily para 
la Educación y el 
Desarrollo de la 
Agricultura

Mauritània Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

2.250,00

Coop Seguretat alimentària a les 
comunitats del municipi de 
Colquechaca

Fundació Internacional 
de Solidaritat 
Compañia de Maria-
FISC

Bolívia Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

3.750,00

Coop Suport a la rehabilitació i 
funcionament del centre de 
salut de Yorobawol

Associació 
d’Immigrants de 
Malgrat

Gàmbia Sanitat / Població 
general

10.988,52 Sí

Coop Unitat Tributària Zonal AMUNORCHI 
(Asociación de 
Municipios de 
Chinandega Norte)

Nicaragua Desenvolupament  
municipalista / 
Autoritats locals

2.000,00

Emer Ajuda d’emergència pel 
Nargis, Myanmar

Birmània per la Pau Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00

Emer Ajuda d’emergència pels 
huracans al Carib

Creu Roja Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.740,90
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Emer Ajuda d’emergència per les 
inundacions a Smara

Projecte Tibsima Poble Sahrauí Ajuda 
d’emergència / 
Discapacitats

1.500,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens 2n Sopar solidari amb Cuba Mollet amb Cuba Catalunya --- / --- 2.716,00

Sens Acte de sensibilització amb 
l’hospital de Sedhiou 

Associació Kandeema Catalunya --- / --- 52

Sens Actes i activitats per la pau 
de la Plataforma Aturem la 
Guerra-Mollet

Plataforma Aturem la 
Guerra-Mollet

Catalunya --- / --- 0

Sens Commemoració del 60è 
aniversari de la Declaració 
Universal dels Drets Humans

Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Catalunya --- / --- 0

Sens Concert per un orfenat tibetà Fundació Rokpa Catalunya --- / --- 189

Sens Exposició de productes de 
comerç just

Justícia i Pau Catalunya --- / --- 0

Sens Festa de la Solidaritat projecte 
Mobokoli

Lestonnac Catalunya --- / --- 1.064,12

Sens Festa de presentació 
d’Amalgama, amb actuacions 
solidàries i exposició 
fotogràfica dels seus 
projectes al Senegal

Amalgama Catalunya --- / --- 1.826,40

Sens Festa fi d’any d’Amics de 
Mantay

Acció Solidària Amics 
de Mantay

Catalunya --- / --- 2.070,00

Sens Jornada d’interculturalitat Amalgama Catalunya --- / --- 0

Sens Jornada de reflexió sobre el 
Camerun

100% Camerun Catalunya --- / --- 2.070,00

Sens Presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana 2009

Justícia i Pau Catalunya --- / --- 52

Sens Programa de ràdio Djike, 
fa en llengua sonninké a la 
ràdio local

Guidimaxa Remmú Catalunya --- / --- 500

Sens Sopar tertúlia de 
sensibilització sobre 
Mauritània. Exposició Walata

Guidimaxa Remmú Catalunya --- / --- 500

Sens Tallers interculturals Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Catalunya --- / --- 8.263,00

Sens Tómbola solidaria per Cinco 
Pinos

Amistat Parroquial 
amb Cinco Pinos

Catalunya --- / --- 0

Sens Xerrada-col·loqui sobre la 
situació actual a Iraq

Compromesos amb 
el Món

Catalunya --- / --- 802

AcoT Casa d’acollida d’adults 
malalts a Montornès del 
Vallès de Saharauis

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 2.404,00
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AcoT Colònies palestins Intersindical 
Alternativa de 
Catalunya

Catalunya --- / --- 1.500,00

AcoT Colònies saharauis ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 3.450,00

Sup Beques solidàries --- Catalunya --- / --- 965,74

Sup Participació d’autoritats 
de Sedhiou, Senegal a la 
Quinzena de la Solidaritat

Associació Kandeema Catalunya --- / --- 1.384,18

Sup Premi-reconeixement accions 
solidàries

Comissió d’Entitats 
Solidàries de Mollet 
del Vallès

Catalunya --- / --- 194,11

Sup Quinzena de la Solidaritat 08 Comissió d’Entitats 
Solidàries de Mollet 
del Vallès

Catalunya --- / --- 2.800,00

Sup Quotes de soci: ANUE ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 600

Sup Quotes de soci: CCASPS Coordinadora 
Catalana 
d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble 
Sahrauí-CCASPS

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sup Quotes de soci: CGLU CGLU --- / --- 1.000,00

Sup Revista Minimosaic amb totes 
les escoles del municipi

Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Catalunya --- / --- 3.344,10

Sup Revista Mosaic, amb les 
entitats solidàries

Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Catalunya --- / --- 1.387,78

Alt Despeses de personal Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Catalunya --- / --- 33.702,06

Alt Seguiment de projectes a 
Camerun

Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Camerun --- / --- 1.761,42

Alt Seguiment de projectes a 
Sedhiou (Senegal)

Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Senegal --- / --- 4.013,40

Alt Seguiment de projectes de 
Cinco Pinos (Nicaragua)

Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Nicaragua --- / --- 4.800,00

MONTBLANC

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí
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MONTBRIó DEL CAMP 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

MONTCADA I REIXAC

Coop Construcció d’un centre de 
reeducació i rehabilitació per 
a discapacitats a Tetuan

Asociación Taarof Bi 
Salam

Marroc Construcció 
d’infraestructures 

/ Discapacitats

16.060,73 Sí

Coop Construcció d’una aula 
polivalent a Togo

Fundació PROIDE Togo Educació-
formació / Joves

2.000,00

Coop Enfortiment d’iniciatives de 
desenvolupament local amb 
èmfasi en la gestió territorial 
de l’Associació de Municipis 
Cayaguanca

CECADE - Centro 
de Capacitación y 
Promoción de la 
Democràcia

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

16.965,00

Coop Projecte de cooperació 
escoles Nahulingo: San 
Miguelito i El Carmen

CECADE - Centro 
de Capacitación y 
Promoción de la 
Democràcia

El Salvador Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

25.000,00

Coop Projecte d’intercanvi amb 
Oued Laou

--- Marroc Desenvolupament 
social / Dones

5.300,00

Coop Projecte Tierras Coloradas Creu Roja Equador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

5.800,00

Coop Reconstrucció de l’antiga 
estació de tren com a espai 
cultural i esportiu a La Paz 
Centro

Tazumal Catalunya - 
Centreamèrica

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

20.000,00 Sí

Coop Suport activitats esportives a 
La Paz Centro (Nicaragua)

CECADE - Centro 
de Capacitación y 
Promoción de la 
Democràcia

Nicaragua Suport 
organtizatiu / 

Joves

1.500,00

Coop Suport activitats esportives a 
Nahulingo i La Palma

CECADE - Centro 
de Capacitación y 
Promoción de la 
Democràcia

El Salvador Suport 
organtizatiu / 

Joves

1.500,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí

Emer Desastre natural a Nahulingo CECADE - Centro 
de Capacitación y 
Promoción de la 
Democràcia

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.894,14

Emer Desastre natural La Paz 
Centro

CECADE - Centro 
de Capacitación y 
Promoción de la 
Democràcia

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 

Població general

7.700,00
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Accions de sensibilització 
diverses

Ajuntament de 
Montcada i Reixac

Catalunya --- / --- 4.717,24

Sens Conveni amb l’entitat 
Tazumal per a activitats de 
sensibilització al municipi

Tazumal Catalunya - 
Centreamèrica

Catalunya --- / --- 5.500,00

Sens Fira del Comerç Just Ajuntament de 
Montcada i entitats 
locals

Catalunya --- / --- 538,93

MONTELLÀ I MARTINET

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

175 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

MONTGAT

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

7.940,00 Sí

Coop Construccíó de la primera 
escola ecològica i alternativa 
de preescolar, primària i 
secundària i amb diganòstic 
i seguiment de discapacitats 
de 0 a 12 anys

Fundació Cristal Nicaragua Educació-
formació / Infants

2.000,00

Coop Enfortiment de 7 centres 
de benestar infantil a la 
comunitat de Segundo 
Montes

SILEM-Sistema 
Local de Educación 
del Municipio de 
Meanguera

El Salvador Educació-
formació / Infants

4.120,00 Sí

Coop Projecte complementari 
de suport a iniciatives 
comunitàries de promoció 
socioeconòmica

Associació Catalana 
de Residents 
Senegalesos

Senegal Promoció 
sociolaboral / 

Població general

7.940,00 Sí

MONTMELó

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.260,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí
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MONTORNÈS DEL VALLÈS 

Coop Ampliació de l’escola Pau 
Casals a la comunitat de Las 
Vegas (Villanueva)

Alcaldía Municipal de 
Villanueva

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

6.699,37

Coop Creació d’una oficina de 
desenvolupament Municipal a 
Villanueva

Fundació Pau i 
Solidaritat 

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

25.000,00

Coop Creació d’una unitat 
tributària de zona al Nord de 
Chinandega

AMUNORCHI 
(Asociación de 
Municipios de 
Chinandega Norte)

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

7.050,00

Coop Institut d’habilitació i 
capacitació tècnica - 
IHFOCATT

Fundació Josep 
Comaposada

Nicaragua Educació-
formació / Obrers

5.450,00 Sí

Coop Material per enviar a 
Nigcaragua

--- Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

654,12

Coop Projecte “Fem esplai a 
Nicaragua”

Esplai Panda Nicaragua Desenvolupament 
cultural / Infants

13.000,00

Coop Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Coop Xarxa municipal d’abastament 
d’aigua potable a Villanueva 
I Fase

Alcaldía Municipal de 
Villanueva

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

60.313,88

FCCD Projecte integral per a la 
millora situació sociolaboral i 
sanitària dels treballadors del 
Triangle Miner Nicaragüenc

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

5.450,00 Sí

AcoT Acollida d’infants saharauis 
projecte “Vacances en Pau”

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 4.025,00

AcoT Despeses derivades de les 
acollides d’infants saharauis i 
ucraïnesos

Ajuntament de 
Montornès del Vallès

Catalunya --- / --- 1.961,73

AcoT Estades temporals de nens i 
nenes ucraïnesos afectats per 
Txernòbil

Associació Vallès 
Obert

Catalunya --- / --- 2.000,00

AcoT Quota de suport i subvenció 
extraordinària al pis de 
malalts saharauis de 
Montornès

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 4.500,00

Alt Recepció de la delegació de 
Villanueva (Nicaragua)

Ajuntament de 
Montornès del Vallès

Catalunya --- / --- 944,56

Alt Viatges Ajuntament de 
Montornès del Vallès

Catalunya --- / --- 14.986,26
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MONT-RAS 

Coop Millora de la prestació dels 
serveis de salut, quant a 
cobertura i qualitat al municipi 
de Viana

Medicus Mundi Angola Sanitat / Població 
general

600 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

NAVARCLES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

OLIANA

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

300 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

OLOT

Coop Baye Dieng, projecte de 
desenvolupament de 
N’Dieguné

Associació de 
Senegalesos de la 
Garrotxa

Senegal Desenvolupament 
rural / Població 

general

4.000,00

Coop Defensa dels drets humans 
dels infants desapareguts 
en el conflicte armat a el 
Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

3.190,61 Sí

Coop Fabricació de cadires 
de rodes i altres ajudes 
tècniques

Grup Editor de 
la Revista de la 
Discapacitat (GERD)

Cuba Desenvolupament 
productiu / 

Discapacitats

3.000,00

Coop Projecte Chamoi Bunda Associació Cultural 
Chamoi.cat

Gàmbia Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

2.600,00

Coop Projecte Muyu’K ip Monitors Cooperants 
d’Olot

Mèxic Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

2.000,00

Coop Proposta metodològica 
per a la sistematització 
d’experiències municipalistes 
a Centreamèrica

Asociación Centro 
de Estudios y 
Publicaciones Alforja

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

16.709,39 Sí
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Coop Reforç teixit associatiu i 
sensibilització sobre els drets 
i deures ciutadans en barris 
d’habitatge informal de la 
ciutat de Yaundé

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Camerun Educació-
formació / 

Població general

1.500,00

Coop Reforma centre d’acollida 
noies víctimes d’incest

Associació Sri Lanka 
- Olot

Sri Lanka Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Dones

4.000,00

Coop Ruta cultural de la memòria 
Amero Colòmbia

Associació per a 
l’Educació Ambiental 
Cultural de la Garrotxa 
- Verd Volcànic

Colòmbia Desenvolupament 
cultural / Població 

general

3.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Accions de sensibització Ajuntament d’Olot Catalunya --- / --- 9.603,89

Sens Dones, Pau i Resistència Ajuntament d’Olot Catalunya --- / --- 2.700,00

Sens Olot s’obre al món Ajuntament d’Olot Catalunya --- / --- 3.500,00

Sens Revista “El Pont” Dar Salam Catalunya --- / --- 600

AcoT Olot-Nador IES-SEP La Garrotxa Catalunya --- / --- 1.500,00

AcoT Vacances en pau ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 4.500,00

Sup Suport a entitats Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 2.700,00

Alt Despeses de funcionament Ajuntament d’Olot Catalunya --- / --- 52.798,98

ORÍS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

PALAFRUGELL

Coop Assistència primària als 
campaments de refugiats 
saharauis

GASI - Grup d’Acció 
Solidària Internacional

Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

5.975,00

Coop Campaments Bohio de Verano 
2008

GRAMISS-Grup 
d’Acció Missionera i 
Solidària

República 
Dominicana

Educació-
formació / Joves

3.970,00

Coop Construcció Centre de Dia per 
a la tercera edat (2a fase)

Pro-educart per 
la Cooperació i el 
Desenvolupament en 
El Salvador

El Salvador Construcció 
d’infraestructures 

/ Vells

10.800,00

Coop Construcció d’una aula escola Unitat Solidària Guatemala Educació-
formació / Infants

8.952,00
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Coop Enfortiment de 7 centres 
de benestar infantil a la 
comunitat de Segundo 
Montes

SILEM-Sistema 
Local de Educación 
del Municipio de 
Meanguera

El Salvador Educació-
formació / Infants

4.120,00 Sí

Coop Enfortiment de les capacitats 
organitzatives de les 
associacions de dones 
organitzades en xarxa

ACSUR-Las Segovias Guatemala Suport 
organtizatiu / 

Dones

8.000,00

Coop Institut de formació integral 
Padre Segundo Montes

Fundación Segundo y 
Santiago Montes

El Salvador Educació-
formació / Joves

1.802,00 Sí

Coop Obertura i rehabilitació 
de camins rurals a la 
municipalitat de San Miguel 
de Uspantan

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

5.203,00 Sí

Coop Projecte aigua, un pas més 
enllà

GRESCA - Grup 
Recreatiu Educatiu 
Social Cultural i 
Alternatiu

Mèxic Desenvolupament 
rural / Grups 

indígenes

3.590,46 Sí

Coop Projecte de desenvolupament 
global (infants)

Àfrica Viva Burkina Faso Desenvolupament 
social / Infants

4.725,00

Coop Rehabilitació de l’hospital 
maternoinfantil Catalunya

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

5.200,00 Sí

Coop Restauració d´ecosistemes del 
bosc tropical humit

Creu Roja Equador Protecció del 
medi ambient / 

Població general

8.000,00

Emer Emergència per terratrèmol 
a Sitxuan

--- Xina Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00

Emer Resposta d’emergència 
després del pas del cicló 
Nargis a Myanmar

--- Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00

Emer Resposta d’emergència pels 
huracans a Cuba

--- Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

8.000,00

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 830

Sens Agermanament solidari entre 
escoles infantils de Palafrugell 
i El Salvador

Ajuntament de 
Palafrugell

Catalunya --- / --- 232

Sens Dia Internacional de 
l’Eradicació de la Pobresa

Pro-educart per 
la Cooperació i el 
Desenvolupament en 
El Salvador

Catalunya --- / --- 0

Sens Dones davant la Guerra Creu Roja Catalunya --- / --- 0

Sens Exposició: La Trama Justa ACSUR-Las Segovias Catalunya --- / --- 0
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Sens Exposició: Txetxènia, 
trenquem el silenci

Lliga dels Drets dels 
Pobles

Catalunya --- / --- 217

Sens Exposició: Un viatge per 
Burkina

Àfrica Viva Catalunya --- / --- 290,4

Sens Exposició: Unitat Solidària, 
10 anys

Unitat Solidària Catalunya --- / --- 0

Sens Programa de sensibilització 
de Vacances en Pau

Ajuntament de 
Palafrugell

Catalunya --- / --- 1.192,40

Sens Realització d’un documental 
saharaui

--- Catalunya --- / --- 5.145,00

Sens Reserva per a la realització de 
la setmana solidària

Ajuntament de 
Palafrugell

Catalunya --- / --- 32.544,89

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AcoT Casal d’Estiu Infants Sahrauís --- Catalunya --- / --- 3.042,00

AcoT Projecte Vacances en Pau Lembarki Catalunya --- / --- 8.000,00

PALAMóS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Coop Construcció d’un centre 
escolar (aula multigrau) a la 
Ceiba

Alcaldía Municipal de 
San Ramón

Nicaragua Educació-
formació / Infants

28.392,18

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sup Aportació suport organitzatiu Associació Cívica 
Camí Reial

Catalunya --- / --- 244,61

PALLEJÀ

Coop Instal·lació d’una granja de 
gallines ponedores a la ciutat 
de Bobo Dioulasso

Pallejà Solidari Burkina Faso Desenvolupament 
productiu / Joves

9.000,00 Sí

Coop Projecte sanitari per Dialacoto Fallou Associats Senegal Sanitat / 
Camperols i 

població rural

600

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí
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Emer Crisi humanitària a Myanmar 
(antiga Birmània). Resposta 
als efectes del cicló Nargis

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Xerrada i compra de 
productes de comerç just

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 411,44

AcoT Estada temporal de nens de 
Bielorússia en situació de risc 
sanitari i social

Associació 
d’Acollida de Nens 
de Bielorússia Sant 
Andreu de la Barca

Catalunya --- / --- 600

Sup Ajut econòmic per les 
activitats programades Pallejà Solidari Catalunya

--- / ---
3.384,00

LA PALMA DE CERVELLó

Sup Suport organitzatiu La Palma Solidària Catalunya --- / --- 1.000,00

LA PALMA D’EBRE

Coop Subvenció a un projecte de 
cooperació

CCONG Ajuda al 
Desenvolupament

Mali Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

100

PALS

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

600 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 300

PARETS DEL VALLÈS

Coop Celebració dia Independència 
de Senegal. Campionat de 
futbol

Associació Persones 
Immigrants Missirah 

Senegal Desenvolupament 
cultural / Població 

general

1.000,00

Coop Col·laboració amb la zona 
d’Amunorchi per a la creació 
d’una unitat tributària

AMUNORCHI 
(Asociación de 
Municipios de 
Chinandega Norte)

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

7.050,00

Coop Construcció d’un pou mort 
i letrines a l’escola de 
Peporiyakou

Amics de Materi Benín Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

5.500,00
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Coop Construcció de vivendes de 
Bloque

Alcaldía Municipal 
de San Francisco del 
Norte 

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

48.342,74

Coop Festa solidària amb Gouta. 
Contrucció de pous a Gouta

Associació Noves 
Generacions del Poble 
de Goutta

Senegal Construcció 
d’infraestructures
/ Població general

6.000,00

Coop Instal·lació d’una bomba 
d’aigua per general el doble 
de cabal

Associació Persones 
Immigrants Missirah 

Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

7.300,00

Coop Sala polivalent Ong Ajut i Solidaritat 
Makary-Blangoua

Txad Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

6.000,00

Coop Seguiment projectes iniciats Associació Solidària 
amb San Francisco 
del Norte 

Nicaragua Suport 
organtizatiu / 

Altres

1.500,00

Emer Aportació ajuda emergència 
damnificats Birmània

MicroFons de 
Catalunya Cooperació 
al Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AcoT Casa de malalts saharauis. 
Finançament d’un pis

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 3.000,00

AcoT Colònies per infants saharauis Acció Solidària amb el 
Sàhara

Catalunya --- / --- 2.300,00

Sup Aportació conveni Creu Roja Creu Roja Catalunya --- / --- 3.400,00

EL PAPIOL

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

PAU

AcoT Vacances nens saharauis Associació Families 
Acollida Nens 
Sahrauís

Catalunya --- / --- 250

PERALADA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí
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PINEDA DE MAR 

Coop Assistència sanitària i 
distribució de medicaments a 
la regió de Kaolack

GESTA-Associació 
Humanitària 
per la Salut i el 
Desenvolupament

Senegal Sanitat / Població 
general

1.325,00

Coop Escola de sords d’Eseka Agermanament Sense 
Fronteres

Camerun Educació-
formació / Infants

1.060,00

Coop Impulsant el dret a l’educació 
per a 342 infants de Tadipatri 
a Andra Pradhesh

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Educació-
formació / Infants

5.035,00

Coop Projecte Gàmbia Eines sense Fronteres Gàmbia Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

6.750,00

Coop Sensibilització contra la 
mutilació genital femenina

AMAM. Asociación de 
Mujeres antimutilación

Gàmbia Sanitat / Dones 1.060,00

Coop Suport al desenvolupament 
integral de comunitats 
camperoles de Veraguas

Mans Unides Panamà Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

5.035,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AcoT Colònies d’estiu per a nens i 
nenes saharauis

Associació Malgrat 
amb el Sàhara

Catalunya --- / --- 1.855,00

EL PLA DE SANTA MARIA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

LES PLANES D’HOSTOLES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

LA POBLA DE SEGUR

Coop Projecte de cooperació Entrepobles --- --- / --- 1.200,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

AcoT Vacances en Pau ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 1.790,00
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POLINYÀ 

Coop Construcció d’un centre de 
reeducació i rehabilitació per 
a discapacitats a Tetuan

Asociación Taarof Bi 
Salam

Marroc Construcció 
d’infraestructures 

/ Discapacitats

2.000,00 Sí

Coop Construcció d’un centre de 
sanitat municipal

Asociación 
Senegalesa y 
Gambiana

Senegal Sanitat / Població 
general

2.000,00 Sí

Coop Dret a una ciutat segura i 
equitativa per a les dones

Municipalidad de 
Morón

Diversos Sud-
Amèrica

Desenvolupament 
municipalista / 

Dones

3.000,00 Sí

Coop Instal·lació d’una granja de 
gallines ponedores a la ciutat 
de Bobo Dioulasso

Pallejà Solidari Burkina Faso Desenvolupament 
productiu / Joves

2.000,00 Sí

Coop Prevenció de la violència 
juvenil a través de l’art a 
Quezaltepeque

Alcaldía Municipal de 
Quezaltepeque

El Salvador Desenvolupament 
social / Joves

3.300,00 Sí

Coop Projecte solidari i 
participatiu de cooperació al 
desenvolupament a Kedougou 
- fase 2

Grup Intercultural 
Jamia Kafo

Senegal Desenvolupament 
social / Població 

general

3.700,00 Sí

Coop Subvenció al municipi de San 
Ramón, Matagalpa

Alcaldía Municipal de 
San Ramón

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 

/ Joves

21.913,93

Coop Suport a la rehabilitació i 
funcionament del centre de 
salut de Yorobawol

Associació 
d’Immigrants de 
Malgrat

Gàmbia Sanitat / Població 
general

2.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Actuació a les escoles de 
Pallasos sense Fronteres

Pallassos Sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 1.500,00

Sens Actuació de teatre dins les 
Jornades de la Gent Gran

Ajuntament de Polinyà Catalunya --- / --- 406

Sens Jocs de solidaritat amb 
Queralia

Queralia Catalunya --- / --- 930,8

Sens Jornades de solidaritat a 
Polinyà

Ajuntament de Polinyà Catalunya --- / --- 3.826,00

Sens Tallers solidaris dins el Parc 
Infantil de Nadal

Ajuntament de Polinyà Catalunya --- / --- 1.220,00
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PORQUERES 

Coop Agermanament Comunitat 
Segundo Montes

Banyoles Solidària Nicaragua Educació-
formació / Infants

9.230,00

Coop Ambulància Mans Unides Nigèria Sanitat / Població 
general

2.500,00

Coop Comunitat Segundo Montes 
(ajuda extra)

Banyoles Solidària Nicaragua Suport 
organtizatiu / 

Població general

1.100,00

Coop Construcció d’un pou Projecte Xevi Senegal Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

853

Coop Rehabilitació de l’hospital 
maternoinfantil Catalunya

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

977 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.500,00 Sí

AcoT Col·laboració amb les colònies 
dels nens saharauis

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 1.200,00

PORTBOU

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

EL PRAT DE LLOBREGAT

Coop Capacitació de promotors de 
salut i drets humants

PROKARDE Perú Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

3.000,00

Coop Caravana d’ajut alimentari El Prat amb el Sàhara Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

5.500,00

Coop Construcció llits internat Asociación RIEBAPUA Guinea 
Equatorial

Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Joves

4.000,00

Coop Cooperativa agrícola i 
artesana

YAMUNA Madagascar Promoció 
sociolaboral / 

Dones

6.000,00

Coop Creació d’una escola 
camperola a Somoto

Associació d’Educació 
Popular Carlos 
Fonseca Amador

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

6.000,00
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Coop Creació xarxa sindical 
cooperatives

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Promoció 
sociolaboral / 

Altres col·lectius 
especials

5.500,00

Coop Educació en valors i salut llar 
Nidito de Alegría

Comitè de Solidaritat 
amb Amèrica Central

República 
Dominicana

Educació-
formació / Infants

4.500,00

Coop Enfortiment capacitats 
organitzatives dones

ACSUR-Las Segovias Guatemala Suport 
organtizatiu / 

Dones

5.500,00

Coop Enviament contenidor material 
sanitari

Cubanos en Catalunya Cuba Equipaments, 
estris o recursos 

básics / Autoritats 
locals

2.100,00

Coop Material Escolar CCS Pobles Perú Perú Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

3.862,00

Coop Millora i gestió de l’aigua a 
Gibara

Aigües del Prat de 
Llobregat

Cuba Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

14.000,00

Coop Projecte Tàrbies El Prat amb el Sàhara Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

3.000,00

Coop Recepció i transport de 
material de solidaritat per 
a Cuba

Comitè de Solidaritat 
amb Amèrica Central

Cuba Suport 
organtizatiu / 

Autoritats locals

7.900,00 Sí

Coop Reconstrucció de Gibara Amics de la UNESCO 
del Prat

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

9.000,00

Coop Suport descentralització 
sindical treballadors/es

Fundació Pau i 
Solidaritat

Algèria Promoció 
sociolaboral / 

Altres col·lectius 
especials

5.500,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

9.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens Botiga Comerç Just i Centre 
d’activitats de sensibilització 

ACSUR-Las Segovias Catalunya --- / --- 25.832,67

Sens Educació al desenvolupament Ajuntament del Prat 
de Llobregat

Catalunya --- / --- 15.865,81

Sens Festa El Prat Solidari i Comerç 
Just

Comissió El Prat 
Solidari

Catalunya --- / --- 21.311,96
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Sens Mostra d’Entitats Comissió El Prat 
Solidari

Catalunya --- / --- 3.496,18

Sens Projectes Sensibilització 
Entitats del Prat

Comissió El Prat 
Solidari

Catalunya --- / --- 24.000,00

AcoT Colònies infants Sahrauís El Prat amb el Sàhara Catalunya --- / --- 5.600,00

AcoT Projecte local de colònies 
infants Sahrauís i rebuda de 
tots els infants que venen a 
Catalunya

El Prat amb el Sàhara Catalunya --- / --- 6.880,29

Sup Quota CCASPS Coordinadora 
Catalana 
d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble 
Sahrauí-CCASPS

Catalunya --- / --- 650

PRATS DE LLUÇANÈS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

PREMIÀ DE DALT

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

PREMIÀ DE MAR

Coop Aigua per Sanninding Associació San-Prem Gàmbia Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

1.200,00

Coop Casa de Joves i Tallers a 
Tarija

Associació Tarija Bolívia Educació-
formació / Joves

10.000,00

Coop Projecte dotació de material, 
alimentació i sous per a 
mestres, de l’Escola Especial 
d’Ausserd als Campaments 
de la RASD (curs 2008-2009)

Associació Premià 
amb el Sàhara

Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 

básics / Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

12.600,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.450,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Mou-te per Tarija --- Catalunya --- / --- 500

Sens Premià Coopera Entitats de solidàries 
de Premià de Mar

Catalunya --- / --- 1.900,00
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AcoT Colònies en pau Premià amb el Sàhara Catalunya --- / --- 0

LES PRESES

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

QUART

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.200,00

QUEROL

Coop 25 horts escolars --- Hondures Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

525,04

REUS

Coop “Semillita del Sol”: 
Equipament d’escoles 
comunitàries autònomes a 
la Zona Nord de l’Estat de 
Chiapas

Societat Civil, Cultural 
i Solidària per la Pau

Mèxic Educació-
formació / Infants

6.000,00

Coop Alimentació, salut i 
implementació d’una aula 
d’audiovisuals pels nens i 
famílies del Centre Infantil 
Chilibulo

Congregació Religiosa 
Esclaves del Sagrat 
Cor de Jesús

Equador Sanitat / Infants 6.000,00

Coop Beques d’estudi per a joves 
maies, barri Bethel, San Luis, 
Petén

Comitè de Solidaritat 
óscar Romero 

Guatemala Educació-
formació / Joves

12.000,00

Coop Capacitació de lideratges i 
joves de l’Associació Grama

Pont de Solidaritat Brasil Educació-
formació / Joves

3.000,00

Coop Centre de formació integral. 
Residència Ixmucané, a 
Huehuetenango, any 2008

Ixmucané per a 
l’educació integral de 
les cultures indígenes

Guatemala Educació-
formació / Dones

6.000,00
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Coop Compra del terreny de 
l’Escola d’Autogestió 
Comunitària de San 
Miguelito, a Santa Eulalia, 
Huehuetenango

Comité Educativo 
COEDUCA

Guatemala Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

3.000,00

Coop CONFINES: Formació per a 
l’acció: Enfortiment sindical a 
l’Amèrica Central

Fundació Josep 
Comaposada

Panamà i 
Guatemala

Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

3.000,00

Coop Construcció d’un galliner, el 
rebost i el magatzem

Ekolo Ya Bondeko República 
Democràtica 
del Congo

Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

9.100,00

Coop Construcció de lavabos a la 
guarderia d’Amgala

Hammada, Associació 
d’Amics del Poble 
Sahrauí

Poble Sahrauí Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

3.500,00

Coop Construcció i gestió d’un pou 
d’aigua a Souwalo – Regió 
de Ségou

VOLS-Voluntariat 
Solidari

Mali Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

6.000,00

Coop Creació d’un centre de 
recuperació nutricional 
maternoinfantil al barri de 
Bannikani, Parakou

Mans Unides Benín Sanitat / Infants 10.000,00

Coop Desenvolupament d’una 
estratègia de comunicació 
per a la defensa del dret a 
l’alimentació i la seguretat 
i sobirania alimentària a 
Nicaragua III Fase

Entrepobles Nicaragua Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Població general

16.000,00

Coop ECODIAS - Bahía Blanca Centre Llatinoamericà 
de Reus

Argentina --- / --- 4.250,00

Coop Educació Integral: “Por y para 
las mujeres”: Programa de 
beques educatives i el seu 
component de formació i 
capacitació de dones maies a 
Huehuetenango

Ixmucané per a 
l’Educació Integral de 
les Cultures Indígenes

Guatemala Educació-
formació / Dones

12.000,00

Coop Enfortiment del procés de 
gestió pública ambiental a la 
província d’Orellana

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Equador Protecció del 
medi ambient / 
Autoritats locals

3.000,00

Coop Enfortiment del teixit 
econòmic i associatiu de la 
població de Srebrenica a 
través de la creació d’una 
fàbrica de pasta alimentària

Fundació Pau i 
Solidaritat

Bosnia 
Hercegovina

Desenvolupament 
productiu / 

Població general

13.000,00
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Coop Enfortiment i ampliació del 
projecte “La Casa Verde – 
Niquinhomo”: Implantació 
d’energies alternatives i 
iniciació d’un Centre de 
Salut adreçat a dones 
embarassades i amb nens 
petits

TABANA Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 

/ Dones

10.000,00

Coop Escola d’educació d’adults 
FUNDARPAL-INATEC 2008

SOARPAL - Solidaritat 
Arbúcies Palacagüina

Nicaragua Educació-
formació / 

Població general

9.000,00

Coop Formació adreçada a dones 
indígenes per promoure 
processos de participació 
comunitària i producció 
sostenible al departament de 
Huehuetenango

Acció Solidària Igman Guatemala Educació-
formació / Grups 

indígenes

10.000,00

Coop Formació, microprojectes 
i comunitats obertes 
d’aprenentatge amb 
joves indígenes de l’Estat 
de Chiapas. Operació i 
consolidació del Centro 
Regional de Educación no 
Formal “Fray Bartolomé de las 
Casas a San Cristóbal de las 
Casas 2006-2010

Societat Civil, Cultural 
i Solidària per la Pau

Mèxic Educació-
formació / 

Població general

12.000,00

Coop Hogar Noel. Menjador 
comunitari: Ampliació de 
l’espai disponible per les 
diferents activitats socials que 
es realitzen al Hogar – Bahía 
Blanca

Centre Llatinoamericà 
de Reus

Argentina Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

3.150,00

Coop Implantació d’un assecador 
rotatiu per cafè i cereals

Pont de Solidaritat Brasil Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

15.000,00

Coop No ens oblidem dels nens: 
Cura de l’infantesa i millores 
per les mares a Guerlé

GADIS Senegal Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

16.000,00

Coop Ocupando o latifundio do 
Ar. Radios do MST. Estat de 
Cearà i Pernambuco

GCCT-Grup de 
Cooperació del 
Campus de Terrassa

Brasil Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

3.000,00

Coop Promoció dels drets laborals 
de les dones a les maquiles 
d’Hondures

Centro de Derechos 
de Mujeres (CDM)

Hondures Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

3.000,00
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Coop Quarta trobada taller de 
formadors i promotors de 
salut de la Zona Nord de 
Chiapas, Mèxic i 1r projecte 
de salut als barris perifèrics 
de la ciutat de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, Mèxic

URV Solidària Mèxic Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

8.000,00

Coop Recer de la sostenibilitat: 
Compra de terres a Itacaré 
/ Serra Grande: Beques 
conservació

Movimiento Mecenas 
da Vida

Brasil Protecció del 
medi ambient 
/ Camperols i 
població rural

3.000,00

Coop Reforç de l’empoderament de 
la dona rural i de la societat 
civil local al servei d’un 
desenvolupament integral i 
sinèrgic a la comuna rural 
d’Ain Baida, província de 
Chefchauen

SODEPAU-
Solidaritat per al 
Desenvolupament 
i Pau

Marroc Educació-
formació / Dones

7.000,00

Coop Seguiment per a la promoció, 
prevenció, assistència i 
capacitació dels agents 
de salut comunitària en 
comunitats mams als 
municipis de Cuilco i San 
Juan Atitan al departament de 
Huehuetenango

Milpa Tarragona Guatemala Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

11.511,36

Coop Ulls del Sàhara 2008: Fundació Ulls del Món Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

6.000,00

Emer Acció humanitària i ajuda 
d’emergència, assistència 
sanitària i aliments a Santa 
Cruz

ABIDC Bolívia Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00

Emer Atenció mèdica primària 
a famílies indígenes 
damnificades per inundacions 
als departaments de Beni i 
Pando

ADRA Bolívia Ajuda 
d’emergència / 
Grups indígenes

10.000,00

Emer Recuperació de malalts ferits 
de la guerra i suport a les 
famílies que tenen algun 
membre a la zona de la 
guerra

Ekolo Ya Bondeko República 
Democràtica 
del Congo

Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

3.500,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.100,00 Sí

Sens Agència de Notícies SERPAL, 
Servei de Premsa Alternativa

Centre Llatinoamericà 
de Reus

Catalunya --- / --- 4.170,00

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 5.000,00
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Sens Beca per al Postgrau: 
Especialista Universitari en 
Cooperació Internacional

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya Educació-
formació / Joves

497,5

Sens Beca per al Postgrau: 
Especialista Universitari en 
Cooperació Internacional

GADIS Catalunya Educació-
formació / Joves

497,5

Sens Centre d’informació sobre 
Palestina

Xarxa d’Enllaç amb 
Palestina

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Equitat de gènere i acció 
solidària: Enfortint el 
compromís de la societat civil 
amb la transformació social

Cooperacció Catalunya --- / --- 2.283,75

Sens Extensió de la sensibilització 
en l’àmbit de la cooperació 
sindical al desenvolupament 
i els drets humans laborals 
entre l’afiliació de CCOO 
Catalunya

Fundació Pau i 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens La memoria al viento 
(exposició fotogràfica)

Fundació Pau i 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Memorial per la Pau “Josep 
Vidal i Llecha 2008”

Associació Josep 
Vidal i Llecha

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens Mirades des dels 
Passamuntanyes

Acció Solidària Igman Catalunya --- / --- 2.000,00

AcoT Vacances en pau per a infants 
saharauis estiu 2008

Hammada, Associació 
d’Amics del Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 6.600,00

RIBES DE FRESES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

RIELLS I VIABREA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

RIPOLLET

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí
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RIUDARENES 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

RIUDECANYES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Sup Suport organitzatiu Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 125,44

AcoT Acollida nens/es saharauis ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 560

LA ROCA DEL VALLÈS

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

6.000,00 Sí

Coop Biofàbrica per a l’enfortiment 
de la petita producció de 
plàtan de Nicaragua-fase III

ACP-Associació 
Catalana per la Pau

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

3.000,00 Sí

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

3.000,00 Sí

Coop Centre de promoció i salut 
alternativa per promoure la 
qualitat de vida

Tordera amb Luya, 
Ong

Bolívia Sanitat / Població 
general

2.000,00 Sí

Coop Enfortiment de 7 centres 
de benestar infantil a la 
comunitat de Segundo 
Montes

SILEM-Sistema 
Local de Educación 
del Municipio de 
Meanguera

El Salvador Educació-
formació / Infants

3.000,00 Sí

Coop Foment del sector productiu 
primari, de gestió del territori 
i suport a l’autoconstrucció 
d’habitatges a San Miguelito

Desos, Opció Solidària Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

3.000,00 Sí

Coop Foment dels valors cívics 
entre els joves marroquins

Casal d’Infants del 
Raval

Marroc Desenvolupament 
social / Joves

3.000,00 Sí

Coop Millora de la prestació dels 
serveis de salut, quant a 
cobertura i qualitat al municipi 
de Viana

Medicus Mundi Angola Sanitat / Població 
general

3.000,00 Sí
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Coop Millora de les infraestructures 
dels pobles de Ndoyenne i 
Déni Youssou

ATZUCAC, Projectes 
de Cooperació

Senegal Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

4.000,00 Sí

Coop Obertura i rehabilitació 
de camins rurals a la 
municipalitat de San Miguel 
de Uspantan

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

3.000,00 Sí

Coop Prevenció de la violència 
juvenil a través de l’art a 
Quezaltepeque

Alcaldía Municipal de 
Quezaltepeque

El Salvador Desenvolupament 
social / Joves

3.000,00 Sí

Coop Projecte complementari 
de suport a iniciatives 
comunitàries de promoció 
socioeconòmica

Associació Catalana 
de Residents 
Senegalesos

Senegal Promoció 
sociolaboral / 

Població general

3.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

RODA DE TER

Coop Suport al funcionament del 
centre de consolidació de les 
competències de les dones 
de Chefchaouen

CODENAF-Catalunya Marroc Educació-
formació / Dones

6.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

ROQUETES

Coop Formació per a mestres i 
col·laboració amb els centres 
de recursos pedagògics de 
Rivas, León i Chinandega

Brigada Rrubén Darío Nicaragua Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

4.000,00 Sí

Coop Millora de les infraestructures 
dels pobles de Ndoyenne i 
Déni Youssou

ATZUCAC, Projectes 
de cooperació

Senegal Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

3.050,00 Sí

Coop Todra Espace: centre integral 
d’iniciatives socioculturals 
(CIIS)

Associació 
Amazan: Promoció 
Sociocultural i 
Desenvolupament

Marroc Desenvolupament 
social / Col·lectius 

tècnics i 
professionals

2.800,00 Sí

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.240,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

ROSES

Coop Projecte de desenvolupament 
comunitari a Guinea Conakry

Amics de Guinea 
Conakry de Roses

Guinea 
Conakry

Desenvolupament 
social / Població 

general

10.000,00

Coop Suport al funcionament del 
centre de consolidació de les 
competències de les dones 
de Chefchaouen

Codenaf-Catalunya Marroc Educació-
formació / Dones

6.900,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

RUBÍ

Coop Beques per Ruanda International Police 
Association

Ruanda Educació-
formació / Infants

7.000,00

Coop Desenvolupament i producció 
de 9 formes finalitzades per el 
tractament del càncer a Cuba

Casal d’Amistat amb 
Cuba de Barcelona 
‘José Martí’

Cuba Sanitat / Població 
general

20.000,00

Coop Granja de l’Esperança International Police 
Association

Ruanda Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

4.500,00

Coop Microcréditos para mujeres 
campesinas en Villarica

Associació Compartir Paraguai Promoció 
sociolaboral / 

Dones

8.576,64

Coop Millorar la qualitat educativa 
dels alumnes del centre 
Educatiu parroquial Santa 
Maria del Chaco

Associació Compartir Paraguai Educació-
formació / Infants

12.000,00

Coop Obertura i rehabilitació de 
camins rurals a San Miguel 
de Uspantan 

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

20.000,00

Coop Programa pilot de millora dels 
serveis urbans al barri de 
Maxaneque “A”  de la ciutat 
de Maputo

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Moçambic Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

24.077,40

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens Accions sensibilització Festa 
Major

ACSUR-Las Segovias Catalunya --- / --- 840

Sens Campanya de Sensibilització 
Nadal

Creu Roja Catalunya --- / --- 2.799,52

Sens Exposició: “Rubí Actua. 
Cooperem al Senegal”

Esbart Dansaire de 
Rubí

Catalunya --- / --- 16.391,85

Sens Exposició: ¡Cuba, qué linda 
es Cuba!

Casal d’Amistat 
catalano-cubà J. 
Martí de Rubí

Catalunya --- / --- 1.100,00

Sens Exposició: Projectes de 
Cooperació subvencionats 
per l’Ajuntament de Rubí 
convocatòria 2007

Ajuntament de 
Rubí / Entitats del 
Consell Municipal 
de Solidaritat i 
Cooperació

Catalunya --- / --- 1.157,44

Sens Jornades d’Aigua i Serveis 
Urbans a l’Àfrica

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 5.534,34

Sens Programa sensibilització Fem 
Vallès

Fem Vallès Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Programa sensibilització Los 
Botijas

Associació Uruguayo 
Catalana Botijas

Catalunya --- / --- 3.277,12

Sens Programa sensibilització Rubí 
Solidari

Rubí Solidari Catalunya --- / --- 423,04

Sens Rubimon. Festa de la 
cooperació

Ajuntament de Rubí Catalunya --- / --- 30.526,67

Sup Quota de soci CCASPS Coordinadora 
Catalana 
d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble 
Sahrauí-CCASPS

Catalunya --- / --- 690

Alt Difusió i avaluació de la 
convocatòria de projectes de 
cooperació 2008

Diaris Locals / 
Fundació Solidaritat 
UB / Ajuntament de 
Rubí

Catalunya --- / --- 3.300,57

SABADELL

Coop 2ª Comissió Mèdica de 
Sabadell

Solidaris amb el Poble 
Sahrauí

Poble Sahrauí Sanitat / Població 
general

54.033,23

Coop 2a Fase  de la Central de 
Reserves Turístiques de 
Matagalpa

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 

Població general

23.008,61

Coop 2a Fase de Remodelació i 
Modernització de l’Àrea de 
Recaptació 

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

27.000,00
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Coop Atenció socioeducativa als 
infants i joves del carrer a la 
ciutat d emaputo i beira

Fundació Eveho Moçambic Desenvolupament 
social / Infants de 

carrer

15.180,00

Coop Bancs comunals pel 
desenvolupament rural de 
dones a Guatemala

Asociación Share 
España

Guatemala Desenvolupament 
productiu / Dones

24.720,00

Coop Creació de la xarxa sindical 
de cooperatives del nord del 
Marroc 2a fase

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Desenvolupament 
productiu / Dones

24.544,00

Coop Criança de cuys a la 
comunitat de Pumaorcco

Associació Amics del 
Perú

Perú Desenvolupament 
productiu

Camperols i 
població rural

15.400,00

Coop Dents sanes per a tothom Sabadell Acull Infants 
Sahrauís

Poble Sahrauí Desenvolupament 
productiu / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

5.472,00

Coop Desenvolupament de 
capacitats de lideratge, 
gestió i governabilitat de les 
comunitat amazòniques

Lliga dels Drets dels 
Pobles

Perú Desenvolupament 
social / Grups 

indígenes

36.120,23

Coop Desenvolupament integral a 
les caletes de Bahía Segura

Mans Unides Perú Desenvolupament 
productiu / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

25.627,76

Coop Diagnòstic per la realització 
d’un pla de cooperació amb 
municipis del Marroc

Proyecto Local Marroc Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

15.660,00

Coop Empoderament econòmic de 
les dones mitjançant la cria 
de vaques en comunitats 
rurals d’Anantapur

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

8.880,00

Coop Enfortiment de l’organització 
socio econòmica de 
l’associació artesanal victor 
emilio de tierras coloradas

Creu Roja Equador Educació-
formació / 

Població general

12.816,00

Coop Granja de l’Esperança Cooperación y Ayuda / 
Fundació Quetzal

Ruanda Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

11.040,00

Coop Impulsar el desenvolupment 
educatiu, social i cultural 
de l’aldea de Wampusirpi, 
a la regió de la moskitia 
hondurenya 

Fundació Sid Moskitia Hondures Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

22.678,40

Coop Manteniment de l’escola 
especial Maciel López, al 
municipi de San Nicolas

Casal d’Amistat 
Català-Cubà

Cuba Educació-
formació / 

Discapacitats

5.795,21

Coop Mejorar la situación educativa 
de las mujeres en Matagalpa

Educació sense 
fronteres

Nicaragua Educació-
formació / Dones

30.192,00
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Coop Microcrèdits Ayuda Directa Guinea 
Conakry

Desenvolupament 
productiu / Dones

7.413,12

Coop Perforació d’un pou a 
Kaninfara

VOLS-Voluntariat 
Solidari

Guinea 
Conakry

Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

8.842,42

Coop Plantació de pinya americana 
a Maferinyah

Associació de 
Ciutadans de Guinea 
Conakry del Vallès 
Occidental

Guinea 
Conakry

Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

13.876,58

Coop Projecte d’obertura i 
rehabilitació de camins rurals 
a San Miguel de Uspantan

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

18.409,63

Coop Projecte de cooperació de 
PMMR del Brasil- MEV de 
Catalunya 

Moviment d’Esplai del 
Vallès

Brasil Educació-
formació / Infants

1.350,40

Coop Suport a l’escola de música 
municipal de Matagalpa

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

20.000,00

Coop Suport al programa 
d’assessorament i 
acompanyament de dones 
àrabs desocupades d’Israel 
per trobar feina al sector 
agrícola

Fundació Pau i 
Solidaritat

Poble Sahrauí Desenvolupament 
productiu / Dones

18.116,78

Coop Suport escolar per alumnes 
de primària, educació en el 
lleure i dinamització d’escoles 
tangerines, 2ª fase

Associació Wafae Marroc Educació-
formació / Infants

16.935,53

Coop Suport nutricional de 100 
nens/es a la zona dels slums, 
bombay

Associació Solidària 
Anantapur

Índia Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

4.834,13

Coop Trueque: projecte de 
sensibilització i educació per 
a la pau en l’àmbito educatiu 
de Sabadell i Cartagena

Associació Xarxa 
Solidària Sabadell-
Colòmbia

Colòmbia Educació-
formació / Infants

17.153,96

Emer Campanya d’emergència 
inundacions a la Moskitia

Fundació Sid Moskitia Hondures Ajuda 
d’emergència / 
Grups indígenes

3.000,00

Emer Campanya d’emergència 
perls damnificats de l’huracà 
Ike a Cuba

Casal d’Amistat 
Català-Cubà

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00

Emer Conveni de col·laboració amb 
Farmacèutics Mundi

Farmacèutics Mundi Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 

Població general

13.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.100,00 Sí

Sens 12a Festa Africana Associació Africana Catalunya --- / --- 843,2
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Sens Activitats de sensibilització 
solidària i de difusió de la 
cultura i problemàtiques a 
l’Índia

Associació Solidària 
Anantapur

Catalunya --- / --- 1.220,73

Sens Actuacions sobre Deute 
Extern

Xarxa de l’Observatori 
del Deute en la 
Globalització (ODG)

Catalunya --- / --- 5.241,61

Sens Ciutadania global: consum 
responsable

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 8.310,52

Sens Commemoració del Dia 
Mundial dels Drets dels 
Infants

Moviment d’Esplai del 
Vallès

Catalunya --- / --- 1.704,21

Sens Coneix el Sàhara Sabadell Acull Infants 
Sahrauís

Catalunya --- / --- 1.268,00

Sens Enfoca, concurs fotogràfic Asociación Share 
España

Catalunya --- / --- 3.997,18

Sens Exposició sobre projecte de 
sensibilització “Trueque”

Associació Xarxa 
Solidària Sabadell-
Colòmbia

Catalunya --- / --- 7.564,80

Sens Exposició: Salut en conflicte Creu Roja Catalunya --- / --- 958,58

Sens Jornada sobre cooperació i 
solidaritat al moviment veïnal

Federació 
d’Associacions de 
Veïns de Sabadell

Catalunya --- / --- 1.760,00

Sens Jornades de difusió de la 
cultura saharaui

Solidaris amb el Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 6.035,52

Sens Mitjans de comunicació i 
immigració

Servei Ciutadà 
d’Acollida als 
Immigrants

Catalunya --- / --- 1.320,00

Sens Programa d’activitats de 
sensibilització

Casal d’Amistat 
Catalano-Cubà

Catalunya --- / --- 3.283,20

Sens Programa general de 
sensibilització 

Mans Unides Catalunya --- / --- 3.712,92

Sens Programa global de 
sensibilització

Lliga dels Drets dels 
Pobles

Catalunya --- / --- 16.387,39

Sens Sensibilització en cooperació 
sindical 

Fundació Pau i 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 1.656,55

Sens Sensibilització sobre els 
Objectius del Mil·lenni

Educació sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 9.505,60

Sens Viatge a la Moskitia Fundació Sid Moskitia Catalunya --- / --- 1.669,51

AcoT Casa d’acollida de malalts 
saharauis

Solidaris amb el Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 40.000,00

AcoT Colònies d’estiu per a infants 
saharauis

Sabadell Acull Infants 
Sahrauís

Catalunya --- / --- 8.250,00
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Sup Quota Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb 
el Poble Sahrauí

Coordinadora 
Catalana 
d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble 
Sahrauí-CCASPS

Catalunya --- / --- 1.040,00

Alt Despeses de funcionament Ajuntament de 
Sabadell

Catalunya --- / --- 18.189,55

Alt Despeses de personal Ajuntament de 
Sabadell

Catalunya --- / --- 29.583,70

Alt Treballs realitzats per altres 
empreses

Ajuntament de 
Sabadell

Catalunya --- / --- 35.000,00

SALLENT

Coop Formació de lideratges cap a 
una nova ciutadania a Costa 
Rica i Centreamèrica

Asociación Centro 
de Estudios y 
Publicaciones Alforja

Costa Rica Desenvolupament 
social / Altres 

col·lectius 
especials

4.000,00 Sí

Coop Gestió integral de residus 
sòlids del municipi de San 
Salvador

Alcaldía Municipal de 
San Salvador

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

4.000,00 Sí

Coop Prevenció de la violència 
juvenil a través de l’art a 
Quezaltepeque

Alcaldía Municipal de 
Quezaltepeque

El Salvador Desenvolupament 
social / Joves

4.000,00 Sí

Coop Rehabilitació de l’hospital 
maternoinfantil Catalunya

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

4.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

SALOU

Coop Enfortiment del procés de 
gestió pública ambiental a la 
província d’Orellana

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Equador Protecció del 
medi ambient / 
Autoritats locals

2.000,00

Coop Projecte de desenvolupament 
intergra de comunitats rurals 
a l’estat d’Andhra Pradesh

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

10.000,00

Coop Projecte educació per a 
joves, adolescents i nens a 
l’Amazònia del Perú

Unión Latino 
Americana Catalana 
de Cultura

Perú Educació-
formació / Grups 

indígenes

2.000,00

Emer Ajut al Congo Associació Yok República 
Democràtica 
del Congo

Ajuda 
d’emergència / 

Població general

500

Emer Ajut als damnificats de Cuba 
pels huracans

MicroFons de 
Catalunya Cooperació 
Desenvolupament

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00
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Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

AcoT Bitllet d’avió infant sahrauí Hammada, Associació 
d’Amics del Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 600

SALT

Coop Construcció i equipament 
d’un centre de salut a 
Flabougoula

COMG-Ajuda Mali Sanitat / Població 
general

2.000,00

Coop Instal·lació d’un dipòsit 
d’aigua a Buenaventura

Dagua, ONG d’Ajuda 
a Colòmbia

Colòmbia Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

500

Coop Laboratori de medicaments 
essencials a Tindouf

Medicus Mundi Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

1.000,00

Coop Projecte de desenvolupament 
a Quilalí

Comissió 
d’Agermanament 
Salt-Quilalí

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Població 

general

22.484,00

Coop Projecte de suport i 
col·laboració amb Boulembou

Associació d’Amics de 
Boulembou

Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

2.000,00

Coop Projecte EFCI. Escola de 
Facilitadors de la Creativitat i 
la Innovació

Fundació Plataforma 
Educativa

Guatemala Educació-
formació / Joves

1.000,00

Coop Projecte pel dret dels infants 
a l’escolarització

Agermanament Perú Perú Educació-
formació / Infants

4.000,00

Emer Ajuda humanitària a l’Est 
del Txad

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Txad Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

1.000,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AcoT Vacances en Pau 2008 ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 3.850,00
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SANT ADRIÀ DE BESÒS 

Coop Educació alternativa per una 
cultura de pau en perspectiva 
de desenvolupament local 
a cinc comunitats rurals de 
Pueblo Nuevo

Grup de Solidaritat 
“És l’hora!”

Perú Desenvolupament 
cultural / 

Autoritats locals

22.597,50

Coop Educar per la pau a Amèrica 
Central

CSP-Comunitat de 
Sant Egidi

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
social / Infants

9.200,00

Coop Elaboració de sabó per als 
campaments de refugiats 
saharauis

Yalah, solidaris amb el 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Sanitat / Joves 15.487,00

Coop Habilitació pel 
desenvolupament integral i 
familiar de la dona pagesa al 
municipi de San Ramón

XONTAL-Adrianenca 
per l’Agermanament 
i la Solidaritat amb el 
Poble de San Ramón

Nicaragua Desenvolupament 
social / Dones

8.949,60

Coop Implementació de finques 
integrals familiars al Cantó 
Pindal, província de Loja

Creu Roja Equador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

8.000,00

Coop Projecte integral per a 
al millora de la situació 
sociolaboral i sanitària dels 
treballadors del triangle miner 
de Nicaragua

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

12.400,00

Coop Reconciliació nacional a 
Algèria: campanya per a una 
comissió de la veritat i la 
justícia

SODEPAU-
Solidaritat per al 
Desenvolupament 
i Pau

Algèria Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Població general

27.500,00 Sí

Coop Suport al funcionament del 
centre de consolidació de les 
competències de les dones 
de Chefchaouen

Codenaf-Catalunya Marroc Educació-
formació / Dones

10.495,00 Sí

Emer Aportació a campanya 
d’emergència

--- --- Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Accions de sensibilització Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs

Catalunya --- / --- 21.347,00

Sens Sensibilització sobre la cultura 
de Pau

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs

Catalunya --- / --- 34.743,00

AcoT Colònies de nens i nenes 
sahrauís

Yalah, Solidaris amb 
el Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 6.000,00

Alt Treballs realitzats per altres 
empreses

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs

Catalunya --- / --- 22.800,00
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SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS 

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

11,05 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANT ANDREU DE LA BARCA

Coop Institut d’habilitació i 
capacitació tècnica - 
IHFOCATT

Fundació Josep 
Comaposada

Nicaragua Educació-
formació / Obrers

6.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

SANT ANDREU DE LLAVANERES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

SANT ANDREU SALOU

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANT BOI DE LLOBREGAT

Coop Bluefields: De la economía 
de subsistència a l’economia 
productiva

Desos, Opció Solidària Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 

Població general

9.000,00

Coop Creació de la xarxa sindical 
de cooperatives del nord del 
Marroc 2a fase: 2008-2009

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Promoció 
sociolaboral / 

Dones

9.000,00

Coop Diagnòstic rural participatiu 
per validar la factibilitat 
socioeconòmicva a 10 
comunitats de San Miguelito

APROSAM - 
Asociación de 
Profesionales de San 
Miguelito

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Població 

general

1.842,50 Sí

Coop Enfortiment del Programa 
de Salut Preventiva en la 
zona sud de San Salvador 
(Municipis de Rosario de 
Mora i Panchimalco)

Comitè de Solidaritat 
óscar Romero 

El Salvador Sanitat / Població 
general

3.000,00

Coop Enfortiment institucional de 
l’Alcaldia de San Miguelito

Alcaldía Municipal de 
San Miguelito

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

90.000,00
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Coop Formació de mestres; 
construcció d’escoles, 
dotació de recursos al Centre 
de Recursos Pedagògics, 
cessió de material escolar 
als centres educatius; 
manteniment de l’aula 
d’informàtica i la connexió a 
internet a San Miguelito

Ensenyament Solidari Nicaragua Educació-
formació / Infants

15.000,00

Coop Implementació de finques 
integrals familiars al cantó 
Pindal

Creu Roja Equador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

7.000,00 Sí

Coop Mujeres Mayas reencontrando 
su historira: En lucha contra 
la opresión de gènero y étnica

Cooperacció Guatemala Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

9.000,00

Coop Pavimentació del Barrio 
Sandino

Alcaldía Municipal de 
San Miguelito

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

1.063,00 Sí

Coop Ràdio al municipi de San 
Miguelito

Associació d’Amistat 
San Miguelito - Sant 
Boi

Nicaragua Desenvolupament 
social / Població 

general

9.000,00

Coop Rehabilitació del Museu 
d’Història de Marianao

Asamblea Municipal 
del Poder Popular de 
Marianao

Cuba Desenvolupament 
cultural / Població 

general

4.158,55

Coop Suport a l’Escola de Formació 
de Dones Líders de la 
“Organización Femenina 
Popular” (OFP)

Fundació Pau i 
Solidaritat

Colòmbia Educació-
formació / Dones

6.000,00

Coop Una antena per al seguiment 
i suport al pla d’acció de Sant 
Boi-San Miguelito 2008-2011

Alcaldía Municipal de 
San Miguelito

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

7.700,00 Sí

Coop Unitat de transport a San 
Miguelito

Comitè de Transporte 
Santa María 
(COTRASAM)

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

14.300,00 Sí

Emer Campanya d’emergència 
en resposta als efectes del 
terratrèmol xinès

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Xina Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.100,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens Barrejant 08. Trobada de la 
Solidaritat de Sant Boi de 
Llobregat

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat

Catalunya --- / --- 85.000,00
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Sens Centre de recursos i 
documentació per la 
solidaritat

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat

Catalunya --- / --- 29.714,00

Sens Dia de la Pau Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat i 
entitats locals 

Catalunya --- / --- 2.774,00

Sens Dia Internacional dels Drets 
Humans

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat i 
entitats locals

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Espai de la Solidaritat i 
la Diversitat (Fira de la 
Puríssima)

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat i 
entitats locals

Catalunya --- / --- 12.362,00

Sens Estand Sant Jordi Solidari Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat i 
entitats locals

Catalunya --- / --- 1.665,00

Sens Festa del Comerç Just Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat i 
entitats locals

Catalunya --- / --- 4.200,00

Sup Quota aportació 2008 ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 901,51

Sup Quota aportació 2008 Comitè Català del 
Consell Europeu

Catalunya --- / --- 631,06

Sup Quota aportació 2008 Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Catalunya --- / --- 601

Alt Conveni per a la valoració 
dels projectes de la 
convocatòria

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Catalunya --- / --- 2.250,00

Alt Despeses de personal Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat

Catalunya --- / ---
115.245,38

 

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

SANT CELONI

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí
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SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Coop Centre per al comerç just i 
solidari a Cotacachi

Corporación de 
Desarrollo Humano 
‘Templo del Sol’

Equador Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

46.000,00 Sí

Coop Consolidació de la primera 
Agència de Desenvolupament 
Local en àrees populars de 
faveles com a eina potent 
de transformació social i 
desenvolupament local

Comité Comunitario 
Cidades de Deus

Brasil Desenvolupament 
social / Població 

general

16.000,00

Coop Consolidació piscifactoria 
rural a petita escala a 
comunitats de Tcos, Tim i 
Timi. Provincia Moxos

CEAM-Centre 
d’Estudis Amazònics

Bolívia Desenvolupament 
rural / Grups 

indígenes

24.626,07 Sí

Coop Construint el dret a l’aigua a 
les comunitats camperoles 
indígenes d’Argentina

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Argentina Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

18.122,04 Sí

Coop Continuïtat del laboratori de 
comunicació del centre de 
multiculturalisme comunitari 
Alto Vera Cruz

Xingu Araguaia. Ajuda 
als Desprotegits

Brasil Desenvolupament 
social / Joves

8.770,65 Sí

Coop Desenvolupament dels 
mòduls de formació per a la 
implementació del model de 
sobirania energètica

GCCT-Grup de 
Cooperació del 
Campus de Terrassa

Brasil Protecció del 
medi ambient 
/ Camperols i 
població rural

19.484,81 Sí

Coop Dones que treballen per la 
tramitació negociada del 
conflicte armat a Colòmbia 
i per visibilitzar-ne els seus  
efectes

Ruta Pacífica de las 
Mujeres

Colòmbia Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

12.000,00

Coop Dret a una ciutat segura i 
equitativa per a les dones

Municipalidad de 
Morón

Diversos Sud-
Amèrica

Desenvolupament 
municipalista / 

Dones

30.000,00 Sí

Coop El projecte CODYC - Suport 
a les persones amb recursos 
econòmics molt reduïts, que 
pateixen discapacitats, per 
tal de minvar la marginalitat 
social a la que es veuen 
sotmeses

Fundació privada 
Espai Salut

Equador Sanitat / 
Discapacitats

44.026,00

Coop Electrificació de la nova 
biblioteca de l’escola de 
Fatoma

Global Play, Fundació 
Privada

Mali Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Infants de carrer

3.126,13 Sí

Coop Enfortiment de l’organització 
socioeconòmica de 
l’associació artesanal Victor 
Emilio de Tierras Coloradas

Creu Roja Equador Desenvolupament 
productiu / 

Població general

12.853,78 Sí
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Coop Enfortiment del teixit 
local per donar sortida a 
propostes i reivindicacions 
per una millora dels serveis. 
Desenvolupament  d’activitats 
que fomenten l’accés als 
drets humans de nenes, nens 
i joves de la favela

Eco/Santa Marta Brasil Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

12.000,00

Coop Enfortiment dels projectes 
que es duen a terme a 
la nova casa Populorum 
Progressio a l’àrea de Copán

ACOES Catalunya Hondures Educació-
formació / Joves

18.688,20 Sí

Coop Estimulació del creixement 
del paper de la dona en la 
economia del país, la inclusió 
social i l’autosuficiència del 
grup, tot proporcionant una 
vida digna i igualitària

Arteiras Brasil Desenvolupament 
social / Dones

10.000,00

Coop Igualtat de drets a través d’un 
projecte educatiu

FORKIDS - Associació 
d’Ajuda a la Infància

Índia Educació-
formació / Infants

13.272,18 Sí

Coop Maneig integral d’àrees 
comunitàries de la Comuna 
de Tola Chica - 2008

Ateneu Santcugatenc Equador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

6.600,00 Sí

Coop Manteniment de l’esquema 
complet

180 Grados para 
la Cooperació y el 
Desarrollo

República 
Dominicana

Sanitat / Infants 
de carrer

2.238,35 Sí

Coop PAGRO, Parc d’Activitats 
Agropecuàries

Totes les Mans, 
per la Solidaritat, 
la Cooperació i el 
Desenvolupament

Uruguai Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

15.326,23 Sí

Coop Programa Oportunidad: 
Capacitació i recolzament en 
la gestió de petites iniciatives 
empresarials autogestionades 
personals i/o col·lectives.

Centro por la Dignidad 
Humana

Uruguai Desenvolupament 
social / Dones

0

Coop Programes per a la prevenció 
de la vinculació de nenes 
i nens als grups armats, a 
partir de la generació d’espais 
d’intercanvi de sabers, 
pràctiques i experiències de 
socialització amb nenes, nens 
i adolescents, tot promovent 
propostes pedagògiques de 
pau i democràcia

Convivamos Colòmbia Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

12.000,00

Coop Reconstruir la convivència, 
renovar l’ensenyament: 
l’escola inclusiva, seminaris 
i estades

Mestres per Bòsnia Bòsnia i 
Hercegovina

Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

15.293,23 Sí

Coop Rehabilitació i ampliació 
d’un institut públic per joves 
dels sectors desfavorits a 
Chinnahothur

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Joves

15.926,76 Sí
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Coop Seguretat alimentaria i 
construcció de societats més 
sustentables en ambients 
urbans i rurals. Promoció de 
processos d’assessorament 
i participatius, a les 
comunitats, per tal de donar 
suport, principalment a 
agricultors/es familiars i 
agricultors/es urbans

Rede Brasil Desenvolupament 
social / Infants

18.000,00

Coop Subprograma de 
desenvolupament rural Caray

Fundació K-Món Perú Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

19.096,48 Sí

Coop Un àpat diari per als infants 
sahrauís de la tarbia de la 
daira d’Aargub 2008

SCAPS - Sant Cugat 
amb el Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

6.370,70 Sí

Coop Vale Verde Fashion. S’esdevé 
una altra economia

Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD

Brasil Desenvolupament 
productiu / Dones

3.300,00 Sí

Emer Ayuda de emergència a 
Equador

Intermón Oxfam Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

8.000,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens 60è aniversari de la 
Declaració Universal dels 
Drets Humans

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 348

Sens Accions als mitjans de 
comunicacuió locals

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 936,38

Sens Activitats del dia de la No-
Violència contra les Dones

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 4.489,66

Sens Actuacions sobre 
l’endeutament il·legítim dels 
països empobrits

Xarxa de l’Observatori 
del Deute en la 
Globalització (ODG)

Catalunya --- / --- 22.000,00

Sens Exposició: Deute Extern Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 495

Sens Festa de sensibitització 
ciutadana. “Mou-te i coopera”

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 20.996,00

Sens Jornades de treball i 
sensibilització ‘Plantem 
Solidaritat’

Associació Cultural 
Cal Roqueta Castellbò

Catalunya --- / --- 5.117,51

Sens Music Cross Roads Strategic 
Project - Petits Músics del 
Món - 2008

Joventuts Musicals de 
Sant Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 3.960,00
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Sens Projecte ciutadania global: 
consum responsable

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 7.880,91

Sens Tallers de sensibilització als 
centres escolars

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 16.613,55

Sens VIII Mostra de Curtmetratges 
de Sant Cugat

Associació Curts i 
Més

Catalunya --- / --- 3.300,00

AcoT Colònies d’estiu 2008 per als 
nens i nenes sahrauís a Sant 
Cugat del Vallès

SCAPS - Sant Cugat 
amb el Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 9.948,20

AcoT Trobada de Vacances en Pau 
de Catalunya

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 5.320,99

Sup Conveni Universitat 
Internacional de la Pau

Fundació Universitat 
Internacional de la 
Pau

Catalunya --- / --- 46.418,67

Sup Quota Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia

Taula Catalana per 
la Pau i els DDHH a 
Colòmbia

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sup Suport organitzatiu a entitats Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 73.827,12

Alt Despeses de personal Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 44.309,34

Alt Diagnosi, avaluació i redacció 
del Pla Director de Cooperació

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Catalunya --- / --- 20.880,00

 

SANT CUGAT SESGARRIGUES

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

300 Sí

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

Coop Autoconstrucció de 34 
habitatges rurals a tres 
comunitats del municipi de 
Somoto

Alcaldía Municipal de 
Somoto

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

2.000,00 Sí

Coop Centre d’atenció social 
i integral de la infància, 
l’adolescència, la joventut i 
la dona

Asociación Vínculos 
Ahimsa Pro Nicaragua

Nicaragua Educació-
formació / Joves

2.000,00 Sí

Coop Construcció d’un centre de 
sanitat municipal

Asociación 
Senegalesa y 
Gambiana

Senegal Sanitat / Població 
general

2.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí
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SANT FELIU DE CODINES 

Coop Casa materna a Matagalpa: 
la lluita contra la mortalitat 
materna i infantil

Entrepobles Nicaragua Sanitat / Dones 625 Sí

Coop Millora de les condicions 
higienicosanitàries i del 
medi ambient a la ciutat de 
Malpaisillo

Popol Na-Fundación 
para la Promoción y el 
Desarrollo Municipal

Nicaragua Sanitat / Població 
general

625 Sí

Emer Ajuda d’emergència als 
damnificats dels huracans 
de Cuba

MicroFons de 
Catalunya Cooperació 
al Desenvolupament

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

200

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

 

SANT FELIU DE GUÍXOLS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Agenda escolar solidària per 
fomentar la pau i el respecte 
entre els pobles

Xarxa Solidària de 
Sant Feliu de Guíxols

Catalunya --- / --- 10.900,00

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Coop Construcció de 3 aules 
escolars i un dispensari a 
Duran, Guayaquil

Mans Mercedàries Equador Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

9.803,25

Coop Construcció d’una llar 
d’infants a Cruzita

Associació 
Cultural Esportiva 
d’Equatorians de Sant 
Feliu de Llobregat

Equador Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

7.842,60

Coop Formació de líders 
comunitaris mitjançant 
la creació de residències 
universitèries a Colòmbia

Joves SOLIDES . 
Asociación Jóvenes 
hacia la Solidaritat y el 
Desarrollo

Equador Educació-
formació / Joves

3.921,30

Coop Formació de líders 
comunitaris mitjançant 
la creació de residències 
universitèries a Equador

Joves SOLIDES . 
Asociación Jóvenes 
hacia la Solidaritat y el 
Desarrollo

Equador Educació-
formació / Joves

3.921,30

Coop Gestió del dispensari mèdic 
“Sant Pere de Ribes” de 
Cofradía

Acció Solidària i 
Logística

Hondures Sanitat / Població 
general

4.500,00

Coop Mejora de la productividad 
agrícola en la región de 
Brakna

XIREC. Xarxa 
Integrada Recursos 
Comunitaris Gestió i 
Solidaritat

Mauritània Desenvolupament 
rural / Població 

general

10.456,80
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Coop Millora de la cobertura 
sanitària a través de 
l’articulació de la medicina 
tradicional i la convencional 
a Tarija

Creu Roja Bolívia Sanitat / 
Camperols i 

població rural

9.803,90

Coop Projecte de col·laboració amb 
el Centre Cultural Yamen de 
Madama

Al-Sharara. Col·lectiu 
de Solidaritat amb el 
Poble Palestí

Palestina Educació-
formació / 

Població general

5.670,00

Coop Projecte de tarbies, un àpat 
diari per als nens i nenes de 
les escoles bressol de Daora

Voluntariat de Sant 
Feliu

Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

9.000,00

Coop Rehabilitació del “Círculo 
infantil Los Marineritos” en 
Batabanó

AFAP-Associació per 
al Foment de l’Amistat 
entre Pobles

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Dones

4.000,00

Coop Rehabilitació i ampliació 
institut públic de 
Chinnahothur

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Educació-
formació / Joves

9.803,90

Emer Ajut humanitari a l’est del 
Txad: accés a l’educació per 
refugiats/des sudanesos/es i 
les comunitats d’acollida

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Txad Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

10.456,80

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

10.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens 25 anys de solidaritat popular 
a St. Feliu

AFAP-Associació per 
al Foment de l’Amistat 
entre Pobles

Catalunya --- / --- 5.811,00

Sens Anticooperació europea Xarxa de l’Observatori 
del Deute en la 
Globalització (ODG)

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Cicle de cinema : Pau, DDHH 
i Interculturalitat

CINEBAIX Catalunya --- / --- 4.102,00

Sens I Cicle de cinema sobre DDHH 
i Pau

Joves SOLIDES . 
Asociación Jóvenes 
hacia la Solidaritat y el 
Desarrollo

Catalunya --- / --- 3.418,00

Sens II Mostra de cinema àrab i 
mediterrani

SODEPAU-
Solidaritat per al 
Desenvolupament 
i Pau

Catalunya --- / --- 5.470,00

Sens Resistències a Palestina, 
vides a l’altre costat del mur

ACSUR-Las Segovias Catalunya --- / --- 3.418,00

Sens Solidaritat amb el poble 
Palestí

Al-Sharara. Col·lectiu 
de Solidaritat amb el 
Poble Palestí

Catalunya --- / --- 4.102,00
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Sens Treballem en defensa dels 
DDHH

Voluntariat de Sant 
Feliu

Catalunya --- / --- 5.811,00

Sup Suport organitzatiu a entitats Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 26.700,00

Alt Despeses de Personal Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat

Catalunya --- / --- 46.500,00

SANT FELIU DE PALLEROLS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

SANT GREGORI

Coop Ajuda econòmica al projecte 
de fàbrica d’implants 
ortopèdica a Holguín

Grup Editor de 
la Revista de la 
Discapacitat (GERD)

Cuba Sanitat / 
Discapacitats

600

Coop Ajuda solidària als leprosos i 
Institut JAL

JAL-Junta d’Acció 
contra la Lepra

Índia Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

30

Coop Obertura i rehabilitació 
de camins rurals a la 
municipalitat de San Miguel 
de Uspantan

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

3.888,60 Sí

Emer Ajuda a la campanya 
humanitària per Txernòbil

Bombers Humanitaris Ucraïna Ajuda 
d’emergència / 
Altres col·lectius 

especials

300

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

AcoT Vancances de nens sahrauís- 
bitllet i casal d’estiu

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 669,36

 

SANT HIPÒLIT DE VOLTEGRÀ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 350 Sí
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SANT ISCLE DE VALLALTA 

Coop Centre de desenvolupament 
infantil El Brujito

Comitè d’Osona 
de Solidaritat 
amb Nicaragua i 
Centreamèrica

Nicaragua Educació-
formació / Infants

150 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

Sens Diverses accions de 
sensibilització

Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta

Catalunya --- / --- 1.000,00

SANT JOAN DE VILATORRADA

Coop Biofàbrica per a l’enfortiment 
de la petita producció de 
plàtan de Nicaragua-fase III

ACP-Associació 
Catalana per la Pau

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

550 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

SANT JOAN LES FONTS

Coop Aportació pendent d’aplicar --- --- --- / --- 2.944,00 SÍ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANT JULIÀ DE RAMIS

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

600 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

SANT JUST DESVERN

Coop Gestió del dispensari de 
Cofradia - Hondures

Acció Solidària i 
Logística

Hondures Sanitat / Població 
general

2.450,00
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Coop Projecte de cadastre rural a 
Matagalpa

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

11.000,00 Sí

Coop Projecte pilot de millores dels 
serveis urbans al barri de 
Maxaquene A de Maputo

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Moçambic Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

1.000,00

Coop Suport accions pròpies de 
l’ONGD Sant Just Solidari

Sant Just Solidari --- Educació-
formació / 

Població general

50.000,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.500,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

900 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Exposició: “La violència que 
acceptem”

Fundació per la Pau Catalunya --- / --- 325

Sens Projecte “Festa de la pau” Ajuntament de 
Sant Just Desvern 
i diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 7.000,00

Alt Presència institucional en 
projectes de cooperació i 
suport tècnic extern

Ajuntament de Sant 
Just Desvern

Catalunya --- / --- 7.725,00

SANT LLORENÇ D’HORTONS

Coop Projecte Maranhao Brazil Cooperación en 
Rehabilitación y 
Ortopedia

Brasil Sanitat / Altres 
col·lectius 
especials

9.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANT LLORENÇ SAVALL

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí
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SANT MATEU DE BAGES 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANT PERE DE RIBES

Coop Ampliació del centre de dia 
Maria Madre

Associació de 
Voluntaris Sant Camil

Argentina Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Discapacitats

5.649,40

Coop Construcció del Rancho 
Agroecológico a la 
Universidad Campesina del 
MOCASE

Els Xulius Argentina Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

5.649,40

Coop Gestió del dispensari mèdic 
“Sant Pere de Ribes” de 
Cofradía

Acció Solidària i 
Logística

Hondures Sanitat / Població 
general

5.649,40

Coop Institut d’habilitació i 
capacitació tècnica - 
IHFOCATT

Fundació Josep 
Comaposada

Nicaragua Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

5.649,40

Coop Mulheres produzindo sucos Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD

Brasil Desenvolupament 
productiu / Dones

5.649,40

Coop PAGRO, Parc d’Activitats 
Agropecuàries

Totes les Mans, 
per la Solidaritat, 
la Cooperació i el 
Desenvolupament

Uruguai Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

5.649,40

Coop Pavelló aules infantils i tallers 
informàtica i laboratori

Grup Missional 
Voluntari Joves 
Parroquia Sant Pere 
de Ribes

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Infants

5.649,40

Coop Serveis higièncis i vestuaris 
del complex esportiu

Asociación de 
Médicos Peruanos

Perú Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

5.649,40

Coop Unitat sanitària mòbil Vida útil (Sunugaal) Nepal Sanitat / Població 
general

5.649,40

Emer Campanya emergència. 
Resposta efectes de l’huracà 
Fèlix a la RAAN de Nicaragua: 
fase reconstrucció

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 

Població general

15.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Disseny i edició llibre 
memòria de les activitats 
fetes al Dispensari Mèdic 
“Sant Pere de Ribes”, 
Cofradía (Hondures)

Acció Solidària i 
Logística

Catalunya --- / --- 750
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Sens Festival Cultural Peruà-Català 
2008

Asociación de 
Médicos Peruanos

Catalunya --- / --- 500

Sens I Partit de Futbol Solidari per 
Gàmbia

Associació Save the 
Gambian Orphans

Catalunya --- / --- 160

Sens V Diada de Nicaragua i Infantil Joves Parròquia Sant 
Pere

Catalunya --- / --- 500

SANT PERE DE TORELLó

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANT POL DE MAR

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

SANT QUIRZE DE BESORA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANT SADURNÍ D’ANOIA

Coop Condicionament i equipament 
de l’aula d’electricitat del 
Cefavihar

Ong Ajut i Solidaritat 
Makary-Blangoua

Camerun Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Joves

4.791,60 Sí

Coop Enfortiment de les 
capacitats de la societat civil 
organitzada d’Al Hoceima 
per impulsar polítiques 
de desenvolupament 
participatives i equitat de 
gènere

Cooperacció Marroc Desenvolupament 
social / Població 

general

14.348,40 Sí

Coop Millora de les condicions 
sociosanitàries de la població 
rural del districte d’Abobo a 
Gambella

Mans Unides Etiòpia Sanitat / Població 
general

12.280,53 Sí

Coop Projecte d’atenció als afectats 
pel Sida

Pares Caputxins Costa Rica Sanitat / Població 
general

14.000,00

Coop Suport integral a persones i 
famílies afectades per la Sida

Creu Roja Moçambic Sanitat / Població 
general

15.400,00 Sí

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 339

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Exposició: “Retrat d’un 
escàndol universal de drets 
humans” 

Amnistia Internacional Catalunya --- / --- 500

AcoT Vacances en pau ACAPS Wilaya Alt 
Penedès

Catalunya --- / --- 1.409,00

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

SANT VICENÇ DE CASTELLET

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

300 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

 

SANT VICENÇ DE MONTALT

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

SANT VICENÇ DE TORELLó

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANT VICENÇ DELS HORTS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

SANTA COLOMA DE FARNERS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí
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SANTA COLOMA DE GRAMENET 

Coop Caravana Solidària a l’Àfrica 
Occidental

Barcelona Acció 
Solidària

Àfrica 
Occidental

Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

3.000,00

Coop Centre de desenvolupament 
Diabugu Batapa

Amics i Amigues de 
Diabugu Batapa

Gàmbia Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

17.300,03 Sí

Coop Centre de joventuts sahrauís 
de Dajla

Associació de Joves 
pel Sàhara Jat Dajla

Poble Sahrauí Educació-
formació / Joves

9.350,01 Sí

Coop CONFINES. Formació per a 
l’acció. Enfortiment sindical a 
Amèrica Central

Fundació Josep 
Comaposada

Panamà i 
Guatemala

Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

12.100,00 Sí

Coop Construint el lleure a Dajla L’Espurna - Joves 
Solidaris de Gramenet

Poble Sahrauí Construcció 
d’infraestructures 

/ Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

2.640,00 Sí

Coop Dotació materials per a 
l’habilitació de la llar d’interns 
al Círculo Infantil María 
Grajales Coello

Casal d’Amistat amb 
Cuba ‘José Sánchez’ 
- Santa Coloma de 
Gramenet

Cuba Equipaments, 
estris o recursos 

básics / 
Discapacitats

12.100,00 Sí

Coop Enfortiment comunitari de 
la població desplaçada 
a Colòmbia des d’un 
enfocament de gènere

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Colòmbia Suport 
organtizatiu / 

Dones

7.486,73 Sí

Coop Enfortiment de la capacitat 
productiva i associativa del 
col·lectiu de dones de 14 
comunitats del Bajo Lempa

Associació d’Amistat 
amb Amèrica Llatina - 
HUAYNA

El Salvador Desenvolupament 
productiu / Dones

9.304,48 Sí

Coop Implementació de finques 
integrals familiars al cantó 
Pindal

Creu Roja Equador Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

16.500,00 Sí

Coop Líders per a un 
desenvolupament sostenible: 
un espai participatiu i 
d’agermanament entre joves

Àrea Cultural Oriol República 
Dominicana

Desenvolupament 
social / Joves

6.426,42 Sí

Coop Millora de les condicions de 
vida i la participació social de 
les dones a les 14 capçaleres 
Municipals i a les 51 
comunitats de Matagalpa

Grup de Suport al 
Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Dones

8.163,62 Sí

Coop Participació de les dones 
en aplicació pràctica de 
l’enfocament de sobirania 
alimentària a quatre 
comunitats de Santa Catarina 
Ixtahuacan

Cooperacció Guatemala Desenvolupament 
rural / Dones

8.566,45 Sí

Coop Projecte de pla educatiu i 
biblioteca a Diabugu Batapa

Amics i Amigues de 
Diabugu Batapa

Gàmbia Educació-
formació / Infants

45.000,00
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Coop Projecte integral per a la 
millora situació sociolaboral i 
sanitària dels treballadors del 
Triangle Miner Nicaragüenc

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

11.626,16 Sí

Coop Projecte ‘Villa Verde’ - 
sistema de conducció 
d’aigües tractades per al reg 
d’àrees verdes

Municipalidad de Villa 
El Salvador

Perú Protecció del 
medi ambient / 

Població general

11.000,00 Sí

Coop Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 135.947,23

Coop Reforç de l’empoderament 
de la dona rural i la societat 
civil local al servei d’un 
desenvolupament integral i 
sinèrgic

SODEPAU-
Solidaritat per al 
Desenvolupament 
i Pau

Marroc Desenvolupament 
social / Dones

7.249,84 Sí

Coop Suport al centre de dones 
de F’NIDEQ.  Reforçament 
capacitats dones i estudiants 
en drets, II fase

Entrepobles Marroc Suport 
organtizatiu / 

Dones

26.400,00 Sí

Coop Suport escolar per a alumnes 
de primària, educació en el 
lleure i dinamització d’escoles 
tangerines

Associació Wafae Marroc Educació-
formació / Infants

7.116,50 Sí

Coop Ulls del Sàhara 2008 Fundació Ulls del Món Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

8.085,91 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.070,00 Sí

Emer Caravana Solidària pel Sàhara ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

3.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.100,00 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.200,00

Sens Casa de la Solidaritat Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Festa de la Cooperació Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Catalunya --- / --- 10.000,00

Sens Jornada per la Pau i la 
Cooperació

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Catalunya --- / --- 14.000,00

Sens Manteniment del Fons de 
Documentació Joan Gomis

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Catalunya --- / --- 15.000,00
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Sens Mostra de Cinema Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Catalunya --- / --- 8.000,00

Sens Pla anual de sensibilització Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Catalunya --- / --- 55.000,00

Sens Programa de dinamització 
de la Casa de la Solidaritat 
i la Pau a Santa Coloma de 
Gramenet 2008

Casa de la Solidaritat 
i la Pau de Santa 
Coloma de Gramenet

Catalunya --- / --- 16.500,00

Sens Projecte Daraja (dignitat). 
La vida quotidiana de la 
Casamance vista des dels ulls 
dels nens

Barcelona Acció 
Solidària

Catalunya --- / --- 6.160,00

Sens Projecte Joves per la Pau / 
Joves i Cooperació

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Catalunya --- / --- 22.000,00

AcoT Colònies per a infants 
sahrauís 2008 a Santa 
Coloma de Gramenet

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 9.124,50

Sup Aportació econòmica a ANUE ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 901,52

SANTA COLOMA DE QUERALT

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

SANTA CRISTINA D’ARO

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

SANTA EUGÈNIA DE BERGA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Coop Programa de beques per a 
formació

Baula Panamà Educació-
formació / Infants

2.000,00
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Coop Programa de beques per a 
formació

Baula Ruanda Educació-
formació / Infants

2.000,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

500 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens La festa del comerç just i la 
banca ètica 2008

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 5.100,00

Sens Programes de televisió 
‘Solidària’ 2008

Vilafranca TV Catalunya --- / --- 1.800,00

Sens Setmana anual de la 
solidaritat

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui

Catalunya --- / --- 9.128,96

Sup Suport econòmic a entitats Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 1.000,00

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Coop Obertura i rehabilitació 
de camins rurals a la 
municipalitat de San Miguel 
de Uspantan

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

10.000,00 Sí

Coop Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 3.000,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

12.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Accions de sensibilització Ajuntament de Santa 
Margarida i els 
Monjos

Catalunya --- / --- 1.352,51

AcoT Colònies nens sahrauís ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 1.554,40

SANTA MARIA DE CORCó

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

5.850,00 Sí
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

1.250,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

SANTA MARIA D’OLó

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANTA PAU

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Coop Millora condicions 
socioeducatives d’alumnes 
i professors de l’escola Ibn 
Bassam a la comuna urbana 
de Zaio

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Marroc Educació-
formació / Infants

29.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

SARRIÀ DE TER

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí
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LA SECUITA 

Coop Construcció d’una aula 
polivalent de formació 
professional

Ong Ajut i Solidaritat 
Makary-Blangoua

Senegal Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

3.500,00

Coop Material escolar Parroquia Requena Perú Desenvolupament 
social / Camperols 

i població rural

3.500,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

LA SELVA DEL CAMP

Coop Projecte d’ajuda a la salut per 
la diòcesi de Trujillo

Covidec Hondures Sanitat / 
Camperols i 

població rural

6.000,00

Coop Projecte per a beques 
d’estudi de nivells bàsic i 
diversificat al municipi de El 
Quetzal 

Hermanas del Amor 
de Dios

Guatemala Educació-
formació / Joves

6.000,00

LA SÉNIA

Coop Escolarització nens i nenes 
de 6 a 15 anys mitjançant la 
realització d’infraestructures 
escolars a Tanseiga

Desenvolupament a 
l’Àfrica. SONGTAABA

Burkina Faso Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Infants de carrer

1.238,34 Sí

Coop Promoció cultural, social i 
inserció de joves a Thiaroye

Caldes Solidària Senegal Desenvolupament 
cultural / Joves

3.300,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

SENTMENAT

Coop Construcció de 65 latrines i 
obertura de tres nous pous a 
Las Pavas

Ajuntament Muy-Muy 
(Matagalpa)

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

17.963,40

Coop Construcció de l’Hogar 
Nuevos Pasos

Asociación Nuevos 
Pasos 

Perú Equipaments, 
estris o 

recursos básics 
/ Camperols i 
població rural

14.037,00



346 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

Coop Construcció d’un taller de 
fusteria a Santa Cruz del 
Quiché

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Equipaments, 
estris o 

recursos básics 
/ Camperols i 
població rural

9.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

AcoT Colònies nens sahrauís ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 560

LA SEU D’URGELL

Coop Construcció d’un hort en una 
escola

La Seu Solidària Gàmbia Desenvolupament 
cultural / Infants

4.361,76

Coop Creació de beques de 
mobilitat per camp de 
refugiats

Grup d’Estudis 
Pedagògics - 
Trenkalòs

Bòsnia i 
Hercegovina

Desenvolupament 
social / Població 

general

4.500,00

Coop Emmagatzematge i 
comercialització de grans 
bàsics a Santa Rosa del 
Peñón

Alcaldía Municipal de 
Santa Rosa del Peñón

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

10.123,69 Sí

Coop Intervenció tutorial per 
millorar el rendiment 
acadèmic de nens a Patimba 
Baja

ISPP La Salle Perú Desenvolupament 
social / Infants

4.700,00

Coop Programa sanitari per 
combatre la lepra

Mans Unides Índia Desenvolupament 
social / Població 

general

4.000,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.065,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.065,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Botifarrada Solidària 
Voluntaris

La Seu Solidària i 
Trenkalòs

Catalunya --- / --- 186,09

Sens Festa de la Solidaritat Pirineu amb el Sàhara Catalunya --- / --- 1.047,40
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Sens Organització activitats 
sensibilització

ONGs de la Seu 
d’Urgell

Catalunya --- / --- 2.225,54

Sens Publicació Revista ONGs 
locals

ONGs de la Seu 
d’Urgell

Catalunya --- / --- 2.997,35

AcoT Acollida nens saharauis Pirineu amb el Sàhara Catalunya --- / --- 6.764,75

Alt Despeses de personal Ajuntament de la Seu 
d’Urgell

Catalunya --- / --- 5.888,84

SILS

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

1.175,00 Sí

SITGES

Coop Accés a un habitatge 
digne i adaptat per a 10 
persones dàlits de la regió 
d’Uravakonda, Anantapur, 
Andhra Pradesh, Índia

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Construcció 
d’infraestructures 

/ Discapacitats

10.000,00

Coop Alfabetització de dones al 
Nepal

Associació d’Amics 
del Nepal

Nepal Educació-
formació / Dones

8.000,00

Coop Construcció d’un pou, 
distribució d’aigua i producció 
hortícola a Sandaga

Associació d’Ajut 
Social i Cultural al 
Senegal “Sandaga”

Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

313,46 Sí

Coop Enfortiment de les capacitats 
organitzatives de les 
associacions de dones 
organitzades en xarxa 
al sector de dones de 
Guatemala

ACSUR-Las Segovias Guatemala Desenvolupament 
social / Dones

10.000,00

Coop Informatització, capacitació i 
treball en xarxa de l’IMADEL 
- Institut Marroquí de 
Desenvolupament Local, i 
cinc municipis de les regions 
de Marrakech i Tadla Azilal

Associació ENNAKHIL 
per a la Dona i l’Infant

Marroc Educació-
formació / Altres

6.000,00

Coop Instal·lació d’una granja de 
gallines ponedores a la ciutat 
de Bobo Dioulasso

Pallejà Solidari Burkina Faso Desenvolupament 
productiu / Joves

4.600,00 Sí

Coop Millora de la qualitat 
educativa de nens, nenes, 
joves i adults a Centreamèrica

Educació sense 
Fronteres

Diversos 
Centreamèrica

Educació-
formació / 

Població general

10.000,00
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Coop Millora de les condicions 
de vida de les comunitats 
de la conca hidrogràfica 
Atseday-Girarbera (Etiòpia) 
a través d’una intervenció 
integral centrada en tres 
eixos: activitats productives 
agrícoles i generadores 
d’ingressos en especial 
atenció a les associacions 
de dones, mediambientals i 
de salut

Creu Roja Etiòpia Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

6.000,00

Coop Millorar les condicions 
d’escolarització dels nens 
i nenes que treballen a la 
cantera de Canchungo 

Intercanvi d’Acció 
Social i Cooperació 
Internacional 

Guinea Bissau Educació-
formació / Infants

10.000,00

Coop Projecte aigua, un pas més 
enllà

GRESCA - Grup 
Recreatiu Educatiu 
Social Cultural i 
Alternatiu

Mèxic Desenvolupament 
rural / Grups 

indígenes

9.427,54 Sí

Coop Projecte de potabilització, 
canalització d’aigua i 
aprofitament agrícola. 
Poblament de Boca de Yumurí

FADES Cuba Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

9.000,00

Coop Projecte d’escolarització 
d’infants del barri de Larle a 
Ouagadougou

Associació d’Amics de 
Kamba Beó Nere

Burkina Faso Educació-
formació / Infants

2.000,00

Coop Reforçament d’activitats 
productives autogestionades 
de dones a El Alto

Associació d’Ajuda a 
la Infància Yanapi

Bolívia Desenvolupament 
productiu / Dones

7.900,00 Sí

Coop Tancament de 30 habitatges 
al Cerro la Pelona de 
Posoltega

Ripollet Solidari Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

6.600,00 Sí

Coop Ulls del Sàhara 2008 Fundació Ulls del Món Poble Sahrauí Sanitat / Població 
general

10.000,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

5.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

10.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

5.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Activitats de sensibiltizació a 
la ciutat

Ajuntament de Sitges Catalunya --- / --- 123.090,73
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Sens Cicle de primavera - VII 
Jornades Solidàries:  
+ Solidaritat =  
+ Sostenibilitat

Sitges Solidari Catalunya --- / --- 2.500,00

Sens Cicle de tardor - VIII Jornades 
Solidàries: Drets Humans i 
ciutadania global

Sitges Solidari Catalunya --- / --- 7.000,00

Sens Festa del comerç just Ajuntament de Sitges 
i diverses entitats 
(SETEM, Intermon, 
Conosud...)

Catalunya --- / --- 6.000,00

Alt Despeses de personal Ajuntament de Sitges Catalunya --- / --- 33.792,60

SUBIRATS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

SÚRIA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

TAGAMANENT

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

TALAMANCA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

TARRAGONA

Coop Enfortiment de capacitats 
comunitàries per la prevenció 
per la prevenció de riscos 
i participació davant als 
desastres en el municipi de 
Tecoluca

Entrepobles El Salvador Suport 
organtizatiu / 

Població general

73.930,63

Coop Enfortiment de la societat civil 
per la seva participació e la 
gestió de desenvolupament 
humà local

Fundació Internacional 
de Solidaritat 
Compañia de Maria-
FISC

Perú Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Població general

74.932,00
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Coop Enfortiment del procés de 
gestió pública ambiental a la 
província d’Orellana

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Equador Protecció del 
medi ambient / 

Població general

43.848,78

Coop Millora de la cobertura 
d’aigua potable

Municipalistas por 
la Solidaridad y el 
Fortalecimiento 
Institucional

Bolívia Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

35.003,90

Coop Millora de les condicions 
socioeducatives de l’escola 
Imharchen

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Marroc Educació-
formació / Infants

43.609,24

Coop Per la democratització de 
la vida de les comunitats 
populars de les dones a les 
localitats de Santa Fé i San 
Cristobal 

Intermón Oxfam Colòmbia Desenvolupament 
social / Dones

61.030,42

Coop Proposta metodològica 
per a la sistematització 
d’experiències municipalistes 
a Centreamèrica

Asociación Centro 
de Estudios y 
Publicaciones Alforja

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

5.900,00 Sí

Emer Ajuda d’emergència a la 
República Democràtica del 
Congo

Fundació Internacional 
de Solidaritat 
Compañia de Maria-
FISC

República 
Democràtica 
del Congo

Ajuda 
d’emergència / 

Població general

5.129,96

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

9.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.100,00 Sí

Sens Ciutadania global: consum 
responsable

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 7.737,77

Sens Commemoració del Dia 
Mundial de la Pau

Ajuntament de 
Tarragona

Catalunya --- / --- 19.430,00

Sens Commemoració del Dia 
Mundial del Cooperant

Ajuntament de 
Tarragona

Catalunya --- / --- 862,6

Sens Commemoració del Dia 
Mundial del Refugiat

Ajuntament de 
Tarragona

Catalunya --- / --- 4.663,39

Sens Contes Tarranicas Fundació el Sueño de 
la Campana

Catalunya --- / --- 9.420,94

Sens Creació del web de 
cooperació de la ciutat de 
Tarragona

Ajuntament de 
Tarragona

Catalunya --- / --- 7.407,24

Sens El Sud també compta Musol Catalunya --- / --- 1.776,14

Sens Els immigrants tenim la 
paraula

Fundació Internacional 
de Solidaritat 
Compañia de Maria-
FISC

Catalunya --- / --- 9.925,20

Sens Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica

Ajuntament de 
Tarragona

Catalunya --- / --- 1.926,66
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Sens Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 7.118,00

Sens Guia de la cooperació de la 
ciutat de Tarragona

Ajuntament de 
Tarragona

Catalunya --- / --- 14.849,00

Sens La paradoxa de l’abundància: 
drets humans i les indústries 
extractives

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Sensibilitzar i educar a la 
comunitat educativa sobre 
la necessitat i la importància 
de comprometre i ser 
coherent amb els valors de 
la tolerància, solidaritat i 
respecte dels drets humans

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Catalunya --- / --- 9.990,73

Sens Tardor intercultural Ajuntament de 
Tarragona

Catalunya --- / --- 18.666,40

AcoT Vacances en Pau Hammada, Associació 
d’Amics del Poble 
Sahrauí

Catalunya --- / --- 7.298,14

Alt Despeses de personal Ajuntament de 
Tarragona

Catalunya --- / --- 36.000,00

TÀRREGA

Coop Accés aigua potable refugiats 
sudanesos

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Sudan Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

2.100,00

Coop Ajut per a l’escolarització Germanes Sagrada 
Família

Guinea 
Equatorial 

Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

3.000,00

Coop Ajut presoners Makala de 
Kinshasa

Missioneres Cristo 
Equipe Soeurs 
Prisonniers

República 
Democràtica 
del Congo

Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Altres 

col·lectius 
especials

4.000,00

Coop Apadrinament formació d’un 
professor

Humana. Cooperación 
y Desarrollo

Moçambic Desenvolupament 
social / Infants

2.000,00

Coop Construcció d’una aula escola 
de Tchintchida

Obra Màxima Malawi Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

2.000,00

Coop Educació i Medicaments 
Mumbai

Carmelites 
Missioneres

Índia Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

3.000,00

Coop Equipament sala polivalent Carmelites 
Missioneres

Argentina Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

3.000,00

Coop Escolarització d’infants Monestir de l’Amor 
Diví

República 
Democràtica 
del Congo

Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

2.800,00
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Coop Expedició a Bòsnia Pallassos sense 
Fronteres

Bòsnia i 
Hercegovina

Suport 
organtizatiu / 

Població general

3.000,00

Coop Mares Sanes “Drets i 
Esperança”

Mans Unides Senegal i 
Malawi

Desenvolupament 
social / Dones

4.000,00

Coop Material esportiu Casa de Cuva i INEF 
Lleida

Cuba Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

800

Coop Millora i ampliació de la base 
de transport

Associació Tècnics 
i Treballadors sense 
Fronteres

Poble Sahrauí Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

3.000,00

Coop Projecte de fotografia una 
altra mirada (compra de 
material)

Fotògraf Albert 
Gonzalez

Etiòpia Educació-
formació / Infants

1.000,00

Coop Projectes de creació d’oficis 
amb productes propis del país

VOLS-Voluntariat 
Solidari

Costa d’Ivori Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

2.000,00

Coop Projectes pedagògics i 
educatius

Ensenyament Solidari Nicaragua Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

1.500,00

Coop Reforma del casal social Parròquia Asunción 
de Chuy

Uruguai Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

2.500,00

Coop Reforma i ampliació col·legi Hermanas Dominicas 
Anunciata

Perú Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

3.100,00

Coop Rehabilitació d’escoles Escolapis Senegal Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

3.300,00

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

Emer Reconstrucció escola CCONG Ajuda al 
Desenvolupament

Perú Ajuda 
d’emergència / 

Infants

500

TEIÀ

Coop Projectes de cooperació no 
especificats

--- --- --- / --- 22.250,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

TERRASSA

Coop ADI entre escoles de Terrassa 
i Potosí i desenvolupament 
tecnologic a l’ alcaldia de 
Potosí

ADI Agermanament 
Directe Via Internet

Bolívia Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

21.500,00
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Coop Ampliació de l’orfenat de 
Provalores amb la compra 
i instal·lació d’una caseta 
prefabricada que permetrà 
augmentar el nombre de nens 
acollits

Provalores Colòmbia Construcció 
d’infraestructures 
/ Infants de carrer

5.400,00

Coop Atenció visual a la campanya 
nacional d’alfabetització “Yo 
sí puedo” de Nicaragua

Òptics del Món Nicaragua Sanitat / Població 
general

26.000,00

Coop Construcció del centre de 
salut-infantil a Bagmiougou

Associació 
Coordinadora d’Ajuda 
Unida

Burkina Faso Sanitat / Dones 24.410,00

Coop Creació d’un taller d’ortopedia 
i formació de tècnics locals. 
Ampliació d’infraestructures 
i dotació de nous recursos, 
per al Centre Regionale de 
Handicapes (disminuïts)

Associació Cultural i 
Humanitària Somriure 
Humil

Mauritània Equipaments, 
estris o recursos 

básics / 
Discapacitats

22.360,00

Coop Creació d’una xarxa sindical 
de cooperatives a Tetuan i 
nord del Marroc II Fase

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Promoció 
sociolaboral / 

Dones

25.800,00

Coop Enfortiment de la capacitat 
d’autososteniment de 
l’Hogar Teresa de los Andes, 
ampliació i equipament de la 
unidad productiva de pa

Ajuda en Acció Bolívia Promoció 
sociolaboral / 
Discapacitats

24.630,00

Coop Enfortiment de l’educació 
bàsica de qualitat en el sector 
rural del cantó Otavolo

Catequa per al 
Desenvolupament

Equador Educació-
formació / Infants

25.500,00

Coop Enfortiment per al 
desenvolupament i millora 
dels serveis que ofereix la 
municipalitat de Tecoluca

Alcaldía Municipal de 
Tecoluca

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

33.000,00

Coop Equipament de la biblioteca 
de l’escola rural Ismael 
Carrasco Tellería

INSOC-Centre d’Esplai 
Guadalhorce

Bolívia Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Infants

10.000,00

Coop Escola de minusvàlids a Dajla 
(Tindouf)

Terrassaharaui Poble Sahrauí Educació-
formació / 

Discapacitats

12.000,00

Coop Gestió sostenible de les 
microconques La Pamira-
Tipicaya

Creu Roja Bolívia Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

16.650,00

Coop Implementació d’un servei 
de càtering com a font 
d’autofinançament a la ciutat 
d’El Alto

Amics de Fundase Bolívia Desenvolupament 
social / Infants de 

carrer

20.350,00

Coop Implementació del model 
de sobirania energètica per 
a petites comunitats de la 
reforma agrària del Brasil

GCCT-Grup de 
Cooperació del 
Campus de Terrassa

Brasil Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

24.700,00
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Coop Implementación y mejora de 
la biblioteca municipal virtual 
en el distrito de Pangoa

Unión Cultural 
Latinoamericana de 
Terrassa

Perú Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

17.900,00

Coop Microcrèdits per Galle Ayuda Directa Sri Lanka Desenvolupament 
social / Dones

13.000,00

Coop Millora de la qualitat de vida 
de la població dàlit de la regió 
de Settup garantint l’accés 
a un habitatge digne per a 
25 famílies de Kambalapalli 
i l’accès a un habitatge 
adaptat per a 7 persones 
dàlits amb discapacitats i les 
seves famílies de diverses 
comunitats rurals de la regió

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Construcció 
d’infraestructures 

/ Discapacitats

24.245,00

Coop Obertura i rehabilitació de 
camins rurals a San Miguel 
de Uspantán, Quiché 

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

23.420,00

Coop Pou d’aigua potable amb 
molí de vent per a Matriz, 
al districte de Pacora 
Lambayeque

Associació d’Ajuda als 
Nens de Chiclayo

Perú Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

10.500,00

Coop Projecte d’informatització de 
l’Ajuntament de Tetuan

Ajuntament de Tetuan Marroc Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

17.100,00

Coop Promoció de la dona i 
prevenció de VIH a Bobo-
Doiulasso

Associació ALBA Burkina Faso Sanitat / Dones 18.330,00

Coop Promoció social i inserció 
laboral per als joves de 
Thiaroye

Fundació Educació 
Solidària - Escola Pia

Senegal Educació-
formació / Infants

22.300,00

Coop Suport escolar per a alumnes 
de primària, educació en 
el lleure i dinamització d’ 
escoles tangerines

Associació Wafae Marroc Educació-
formació / Infants

23.050,00

Coop Transport d’ambulàncies 
cedides per Ambulàncies 
Egara al Senegal

--- Senegal Sanitat / Població 
general

4.000,00

Emer Ajuda als refugiats de Darfur Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Txad Ajuda 
d’emergència / 

Població general

12.000,00

Emer Diverses emergències Creu Roja Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 

Població general

12.000,00

Emer Diverses emergències Farmacèutics Mundi Diversos 
països

Ajuda 
d’emergència / 

Població general

18.000,00

Emer Emergència a Tecoluca Ajuntament de 
Terrassa

El Salvador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00
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Emer Programa alimentació Acció Contra la Fam Malawi Ajuda 
d’emergència / 

Població general

12.000,00

Emer Projecte de reconstrucció a 
Myammar

World Vision Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 2.100,00 Sí

Sens Activitats amb les escoles Ajuntament de 
Terrassa

Catalunya --- / --- 2.200,00

Sens Altres activitats de 
sensibiltizació

Ajuntament de 
Terrassa

Catalunya --- / --- 20.846,59

Sens Convenis de sensibilització Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 20.200,00

Sens Observatori del Deute en la 
Globalització

Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat UPC

Catalunya --- / --- 18.000,00

Sens Primavera Solidària Ajuntament de 
Terrassa / Consell 
Municipal de 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 29.500,00

Sens Projecte “Veras” en salut 
visual 

Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat UPC

Catalunya --- / --- 12.500,00

Sens Saló Solidària Ajuntament de 
Terrassa / Consell 
Municipal de 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 50.000,00

Sens Tardor Solidària Consell Municipal de 
Solidaritat de Terrassa

Catalunya --- / --- 29.500,00

AcoT Acollida d’infants de l’orfanat 
de Nikopol (Ucraïna)

--- Catalunya --- / --- 18.000,00

AcoT Acollida infants de Bielorússia Vallès Solidari Catalunya --- / --- 3.000,00

TIANA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

TONA

Coop Biodigestors: producció 
alternativa de gas i 
biofertilitzant

MST-Movimento dos 
Travalhadores Rurais 
Sem Terra - Itapeva

Brasil Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

4.650,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí
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Sens Celebració de la Festa del 
Comerç Just i la Banca Ètica

Ajuntament de Tona Catalunya --- / --- 500

TORDERA

Coop Centre de promoció i salut 
alternativa per promoure la 
qualitat de vida

Tordera amb Luya, 
Ong

Bolívia Sanitat / Població 
general

2.400,00 Sí

Coop Projecte de desenvolupament 
socioeconòmic a la comunitat 
nicaragüenca de Santa Rosa

Comitè 
d’Agermanament 
Santa Rosa - Tordera

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 

Població general

4.600,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

TORELLó

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

9.450,00 Sí

Coop Millora de les infraestructures 
dels pobles de Ndoyenne i 
Déni Youssou

ATZUCAC, Projectes 
de Cooperació

Senegal Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

9.450,00 Sí

Coop Torelló amb Huancapi Torelló amb Huancapi Perú Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

650

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

10.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AcoT Acollida temporal d’infants 
d’Ucraïna i Bielorússia

Osona amb els nens Catalunya --- / --- 522,25

TORREDEMBARRA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

TORRELAVIT

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí
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TORRELLES DE LLOBREGAT 

Coop Capacitació jurídica i 
institucional de funcionaris 
dels governs municipals a 
Centreamèrica

Asociación  Dar Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

4.000,00 Sí

Coop Defensa dels drets humans 
dels infants desapareguts 
en el conflicte armat a el 
Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

3.900,00 Sí

Coop Foment dels valors cívics 
entre els joves marroquins

Casal d’Infants del 
Raval

Marroc Desenvolupament 
social / Joves

4.000,00 Sí

Coop Millora de la prestació dels 
serveis de salut, quant a 
cobertura i qualitat al municipi 
de Viana

Medicus Mundi Angola Sanitat / Població 
general

4.000,00 Sí

Coop Obertura i rehabilitació 
de camins rurals a la 
municipalitat de San Miguel 
de Uspantan

Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

4.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.521,51 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí

Sens Programes de televisió 
‘Solidària’ 2008

Vilafranca TV Catalunya --- / --- 4.000,00

TORRES DE SEGRE

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

TORROELLA DE MONTGRÍ

Coop Suport al funcionament del 
centre de consolidació de les 
competències de les dones 
de Chefchaouen

CODENAF-Catalunya Marroc Educació-
formació / Dones

9.270,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

8.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí
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TORTOSA 

Coop Creació d’un taller de cinema 
als campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf

TEPS-Terres de l’Ebre 
amb el Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Desenvolupament 
cultural / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

4.000,00 Sí

Coop Empoderament econòmic 
de dones mitjançant cria 
de vaques i/o búfales en 
comunitats rurals d’Anantapur

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Desenvolupament 
productiu / Dones

40.000,00 Sí

Coop Millora de la qualitat de vida 
de les famílies del districte 
d’Umari, província de 
Pachitea

Mans Unides Perú Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

10.400,71 Sí

Coop Millora de les condicions 
sanitàries de la població 
en pobresa extrema dels 
suburbis de Nairobi

Mans Unides Kènia Sanitat / Població 
general

29.600,00 Sí

Coop Todra Espace: centre integral 
d’iniciatives socioculturals 
(CIIS)

Associació 
Amazan: Promoció 
Sociocultural i 
Desenvolupament

Marroc Desenvolupament 
social / Col·lectius 

tècnics i 
professionals

18.847,72 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

AcoT Estiu en Pau, acollida de nens 
Sahrauís

TEPS-Terres de l’Ebre 
amb Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 3.000,00

TOSSA DE MAR

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

ULLDECONA

Coop Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

VACARISSES

Coop Combatre el VIH Metges del Món Diversos Àfrica Sanitat / Infants 5.384,52

Coop La Verneda al Paraguai Ko’eju Paraguai Desenvolupament 
productiu / 

Població general

7.869,68

Coop Projecte educatiu Viladecavalls Vida 
i Pau

Guatemala Educació-
formació / Infants

5.715,87
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Coop Un àpat diari per als infants 
de la Tarbia de la Daira 
d’Aargub

Sant Cugat amb el 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

7.869,68

Emer Damnificats de Cuba Ateneu del món de 
Sant Quirze del Vallès

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00

Sens Cultura per la Pau Fundació per la Pau Catalunya --- / --- 4.721,81

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

AcoT Acolliment de menors Solidaris amb els 
Nens

Catalunya --- / --- 6.627,10

VALLFOGONA DE REIPOLLÈS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

VALLIRANA

Coop Boxejant contra el vent FENIBOXA-Federación 
Nicaragüense de 
Boxeo Aficionado

Nicaragua Desenvolupament 
social / Joves

2.000,00 Sí

VALLROMANES

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.200,00 Sí

Emer Crisi humanitària a Myanmar Creu Roja Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.200,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

VALLS

Coop Capacitació agropecuària i 
creació de 2 granges a les 
comunitats indígenes de 
Ixobel i Las Pozas

Associació Cultural La 
Redolta i Capaz, A.C

Guatemala Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

3.466,00
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Coop Creant xarxa al Marroc: 
teixint relacions socials 
amb el Nord del Marroc per 
ajudar a impulsar les noves 
organitzacions ciutadanes 
arribades a Catalunya 

Cooperacció Marroc Desenvolupament 
social / Joves

3.143,00

Coop Defensa dels drets humans 
dels infants desapareguts 
en el conflicte armat a el 
Salvador

Entrepobles El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Infants

2.000,00 Sí

Coop Formació adreçada a dones 
indígenes per promoure 
processos de participació 
comunitària i producció 
sostenible  

Acció Solidària Igman Guatemala Educació-
formació / Dones

4.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

EL VENDRELL

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

VIC

Coop Enfortiment alimentari infantil 
d’avis i dones embarassades 
de la zona rural de Somoto

Alcaldía Municipal de 
Somoto

Nicaragua Sanitat / Infants 36.214,28 Sí

Coop Maneig sostenible de les 
microconques la Palmira-
Tiquipaya

Creu Roja Bolívia Protecció del 
medi ambient 
/ Camperols i 
població rural

13.025,00 Sí

Coop Microempresa de dones de 
la zona rural de Somoto - 2a 
etapa

Alcaldía Municipal de 
Somoto

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / Dones

24.435,72 Sí

Coop Microempresa de dones de 
la zona rural i urbana del 
municipi de Somoto- III etapa

Alcaldía Municipal de 
Somoto

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / Dones

18.250,00 Sí

Coop Projecte Yateqhañani: 
implementació de recursos 
educatius i lúdics infants i 
joves a Villa Ingenio

Associació d’Ajuda a 
la Infància Yanapi

Bolívia Educació-
formació / Infants

13.025,00 Sí
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Coop Sostenibilitat de les missions 
quirúrgiques de Moundou

Associació 
Humanitària de 
Solidaritat - AHS

Txad Sanitat / Població 
general

13.025,00 Sí

Coop Suport nutricional a pacients 
amb malalties genètiques i 
altres grups vulnerables de 
Guantánamo

Fundació Kab K’uh Cuba Sanitat / 
Discapacitats

13.025,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.250,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Bicicletada Vic Racons Associació d’Ajuda a 
la Infància Yanapi

Catalunya --- / --- 264,48

Sens Cicle de cinema solidari. 
Cinefòrum: “Oro begro”, 
“Apaga y vamonos” i “En el 
mundo a cada rato”

Ajuntament de Vic / 
Cine club / Consell 
Local de Cooperació 
de Vic

Catalunya --- / --- 3.827,83

Sens Concert Grup Ritmes Gitanes Ajuntament de Vic 
/ Consell Local de 
Cooperació de Vic

Catalunya --- / --- 696

Sens Conferència sobre la malària Creu Roja Catalunya --- / --- 438,6

Sens Exposició: “Cooperació a 
Bolívia”

Ajuntament de Vic / 
Yanapi / Consell Local 
de Cooperació 

Catalunya --- / --- 8.861,99

Sens Exposició: “Mans que curen” i 
projecció “Missió 47”

AHS-Associació 
Humanitària de 
Solidaritat 

Catalunya --- / --- 638

Sens Exposició: “L’Equador, un 
país desconegut” i taller 
de música i instruments 
equatorians

Associació 
d’Equatorians de 
Catalunya Comarca 
d’Osona

Catalunya --- / --- 300

Sens Mostra d’entitats del consell 
local de cooperació

Ajuntament de Vic Catalunya --- / --- 2.739,92

Sens Xocolatada de comerç just Consell Local de 
Cooperació de Vic

Catalunya --- / --- 287,3

Sup Suport programa d’activitats 
de sensibilització

Ajuntament de Vic Catalunya --- / --- 1.807,28

VIDRERES

Coop Projecte solidari i 
participatiu de cooperació al 
desenvolupament a Kedougou 
- fase 2

Grup Intercultural 
Jamia Kafo

Senegal Desenvolupament 
social / Població 

general

500 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí
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VILABERTRAN 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

VILABLAREIX

Coop Beques i cantina estudiants 
Hombori

CCONG Ajuda al 
Desenvolupament

Mali Educació-
formació / Infants

4.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

VILADECANS

Coop Adquisició d’una premsa d’oli 
de palma al Camerun

Associació Cultural 
Selva del Camerun

Camerun Desenvolupament 
rural / Població 

general

6.450,00

Coop Creació de la xarxa sindical 
de cooperatives del nord del 
Marroc, fase II 2008-2009

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Desenvolupament 
productiu / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

6.000,00

Coop Finançament per a deu 
vaques parides a les 
cooperatives El Paraiso i Los 
Pintos, al municipi de Nueva 
Guinea

Associació Solidària 
amb Nicaragua “El 
Pinolero”

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Dones

4.500,00

Coop Foment de l’economia local a 
través del desenvolupament 
del complex turístic El 
Pescadito de Oro, Nahulingo

Tazumal Catalunya - 
Centreamèrica

El Salvador Desenvolupament 
productiu / 

Població general

15.193,60 Sí

Coop Millora de la qualitat d’atenció 
als centres sanitaris públics 
de primer nivell

FUDEN-Fundación 
para el Desarrollo de 
la Enfermería

Cuba Sanitat / Població 
general

6.000,00 Sí

Coop Por el Este sale el Sol, al 
Consejo Camilo Cienfuegos, 
Habana del Este

Fundació “Nicolás 
Guillén”

Cuba Educació-
formació / Infants

6.000,00

Coop Reconstrucció de l’antiga 
estació de tren com a espai 
cultural i esportiu a La Paz 
Centro

Tazumal Catalunya - 
Centreamèrica

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

6.000,00 Sí

Coop Suport a la descentralització 
de la formació sindical per 
a la promoció i l’enfortiment 
de l’acció dels/de les  
treblladors/es en l’actual 
procés de privatització de 
l’economia

Fundació Pau i 
Solidaritat

Algèria Promoció 
sociolaboral / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

3.000,00
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Coop Suport al procés de 
desenvolupament local 
comunitari del municipi rural 
de Bni Idder

Associació 
sociocultural Ibn 
Batuta

Marroc Suport 
organtizatiu / 

Població general

7.800,00 Sí

Emer 14ª Caravana Solidària d’Ajut 
Humanitari per al Poble 
Sahrauí

Viladecans pel Sàhara Poble Sahrauí Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

3.000,00

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00 Sí

Emer Escola de dones als 
campaments de refugiats a 
Tindouf 

Viladecans pel Sàhara Poble Sahrauí Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

3.160,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens Altres pobles, altres contes Ajuntament de 
Viladecans

Catalunya --- / --- 17.800,00

Sens Entellaça Ajuntament de 
Viladecans

Catalunya --- / --- 1.129,00

Sens Projecció de la pel·lícula 
“Invisibles”

Metges sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 249,4

Sens Subvencions entitats locals Entitats locals de 
Viladecans

Catalunya --- / --- 1.800,00

Sens Viladecans Solidària Ajuntament de 
Viladecans

Catalunya --- / --- 8.838,17

AcoT Vacances en Pau Viladecans pel Sàhara Catalunya --- / --- 3.200,00

Sup Mostra d’entitats Entitats locals de 
Viladecans

Catalunya --- / --- 600

Alt Despeses de personal Ajuntament de 
Viladecans

Catalunya --- / --- 30.000,00

VILAFANT

Coop Atenció especial per a nens 
i nenes de pares i mares 
desocupats - 3a i 4a fase

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
social / Infants

659 Sí

Coop Foment del sector productiu 
primari, de gestió del territori 
i suport a l’autoconstrucció 
d’habitatges a San Miguelito

Desos, Opció Solidària Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

141 Sí
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Coop 3r projecte pedagògic i 
d’intercanvi juvenil ACAPS 
Wilaya Alt Penedès - UJSARIO

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / Joves

3.500,00

Coop Boxejant contra el vent FENIBOXA-Federación 
Nicaragüense de 
Boxeo Aficionado

Nicaragua Desenvolupament 
social / Joves

15.000,00 Sí

Coop Campanya d’alfabetització a 
Nicaragua

Plataforma per una 
Nicaragua Lliure 
d’Analfabetisme

Nicaragua Educació-
formació / 

Població general

1.500,00 Sí

Coop Casa de l’agermanament 
2008, equipament bàsic, 
funcionament i oficina 
regional per l’alfabetització, 
3r. Projecte pedagògic i 
d’intercanvi ACAPS Wilaya Alt 
Penedès 

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / Infants

7.003,00

Coop Conveni Fundació Josep 
Comaposada

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Desenvolupament 
social / Població 

general

3.850,00

Coop Electrificació de comunitats 
rurals al departament de 
Jinotega

Mans Unides Nicaragua Equipaments, 
estris o 

recursos básics 
/ Camperols i 
població rural

22.261,63 Sí

Coop Enfortiment de les 
capacitats de la societat civil 
organitzada d’Al Hoceima 
per impulsar polítiques 
de desenvolupament 
participatives i equitat de 
gènere

Cooperacció Marroc Desenvolupament 
social / Població 

general

32.425,80 Sí

Coop Fons per a la petita producció 
al municipi de Puerto Cabezas

Alcaldía Municipal de 
Puerto Cabezas-Bilwi

Nicaragua Desenvolupament 
rural / Població 

general

30.688,56

Coop Prevenció i atenció en nens/
es, adolescents i dones, 
víctimes o en risc d’explotació 
sexual i comercial

Entrepobles Nicaragua Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

22.000,00 Sí

Coop Projecte de reconstrucció 
de vivendes al municipi de 
Puerto Cabezas

Alcaldía Municipal de 
Puerto Cabezas-Bilwi

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

22.000,00

Coop Reemplaçament d’un centre 
de salut a Bum Sirpi

Alcaldía Municipal de 
Puerto Cabezas-Bilwi

Nicaragua Sanitat / Població 
general

7.000,00
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Coop Restauració del bosc 
tropical humit del sector de 
Guadalupe

Creu Roja Equador Protecció del medi 
ambient / Grups 

indígenes

8.812,57 Sí

Coop TARBIES - Un àpat diari per 
als infants de les escoles 
bressol

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

4.000,00

Emer Amb motiu dels 
enfrontaments a la República 
Democràtica del Congo

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

República 
Democràtica 
del Congo

Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

7.000,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.000,00 Sí

Emer Campanya emergència. 
Resposta efectes de l’huracà 
Fèlix a la RAAN de Nicaragua: 
fase reconstrucció

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 

Població general

15.000,00 Sí

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

3.600,00 Sí

Emer Emergència amb motiu de 
l’huracà Alma al pas per León

Alcaldía Municipal 
de León

Nicaragua Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00

Emer Terratrèmol a Xina Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Xina Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

3.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Activitats de sensibilització Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès

Catalunya --- / --- 18.600,00

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 1.500,00

AcoT Conveni ACAPS Wilaia ACAPS Wilaya Alt 
Penedès

Catalunya --- / --- 5.500,00

Sup Conveni ACNUR Comité Català per als 
refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Catalunya --- / --- 3.300,00

Sup Conveni Associació Amics de 
Puerto Cabezas

Associació Amics de 
Puerto Cabezas

Catalunya --- / --- 4.000,00

Sup Conveni Farmamundi Farmacèutics Mundi Catalunya --- / --- 1.100,00
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VILAJUÏGA 

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

VILAMALLA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

VILANOVA DEL CAMÍ

Coop Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

VILANOVA DEL VALLÈS

Coop Poble Sahrauí ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Suport 
organtizatiu 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

1.150,00

Sup Aportació anual Fundació per la Pau Catalunya --- / --- 200

VILANOVA I LA GELTRÚ

Coop Capacitació dels treballadors 
i treballadores de les 
cooperatives d’autogestió 
d’iniciativa solidària per a 
la gestió i eficiència de les 
cooperatives, a través d’una 
participació democràtica. 
Fase III

Fundació Pau i 
Solidaritat

Brasil Promoció 
sociolaboral / 

Obrers

13.096,00

Coop Construcció d’un pou a la 
comunitat de Velingara, 
departament de Kerewan

La Frontissa Gàmbia Construcció 
d’infraestructures 

/ Dones

5.600,00

Coop Conveni amb ACAPS 
- projecte esportiu en 
col·laboració amb un IES

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Desenvolupament 
social / Joves

12.000,00

Coop Creació de la Xarxa Sindical 
de Cooperatives del Nord de 
Marroc. 2a fase 2008-2009

Fundació Josep 
Comaposada

Marroc Promoció 
sociolaboral / 

Dones

15.000,00

Coop Foment dels valors cívics 
entre els joves marroquins

Casal d’Infants del 
Raval

Marroc Desenvolupament 
social / Joves

5.945,59 Sí
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Coop Formació de dones liders a El 
Salvador

Cooperacció El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

19.152,43

Coop Formació de personal nadiu 
en agricultura i ramaderia 

Fundació Salut 
i Societat sens 
Fronteres

Txad Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

13.534,06

Coop Implementació de finques 
integrals familiars al cantó 
Pindal de la província de Loja

Creu Roja Equador Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

9.000,00

Coop Millora de la situació socio 
econòmica de les famílies 
dels districte d’Ebrom, al 
nordest del Brasil 

Mans Unides Brasil Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

17.145,87

Coop Programa de seguretat dels 
serveis de sanejament a 
abastament d’aigua potable 
als municipis i comunitats 
rurals de La Libertat-Sur. 
Fase IV

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

El Salvador Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

13.000,00

Coop Projectes de l’agermanament Poder Popular de 
Matanzas

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

12.221,00

Coop Protecció i oportunitats avui: 
cap a la eradicació del treball 
infantil a Villa El Salvador 

Ajuda en Acció Perú Educació-
formació / Infants

12.500,00

Coop Reconstrucció d’una aula 
especialitzada del Centre 
d’Investigacions Psicològiques 

Casal d’Amistat Cuba-
Garraf

Cuba Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

6.679,04

Coop Rehabilitatció d’una seu de 
venda de productes del camp 
Mocase, 2a fase

Espai Social i Formatiu 
d’Arquitectura (ESFA)

Argentina Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

13.000,00

Coop Suport a l’educació formal al 
departament de Niombató

Fundació Educació 
Solidària - Escola Pia

Senegal Educació-
formació / Infants

14.336,69

Coop Unitat sanitària mòbil, clínic 
Nepal

Associació Vida Útil Nepal Sanitat / Població 
general

8.000,00

Coop Vale Verde Fashion. Outra 
economia acontece

Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD

Brasil Promoció 
sociolaboral / 

Dones

19.955,91

Emer Campanya d’emergència 
davant les inundacions a 
l’Equador

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Equador Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

2.000,00 Sí



368 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

Emer Caravana solidària ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Poble Sahrauí Ajuda 
d’emergència 
/ Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

467

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

4.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.500,00 Sí

Sens 20 de novembre, dia 
internacional dels Drets dels 
Infants

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Catalunya --- / --- 4.750,00

Sens 3a setmana Garraf per la Pau Taula Comarcal de 
Cooperació del Garraf

Catalunya --- / --- 1.073,00

Sens 60è aniversari de la 
Declaració dels Drets Humans

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Catalunya --- / --- 3.729,53

Sens Actua. Festival de 
curtmetratges sobre consum 
responsable

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 723

Sens Caramels de comerç just per 
a al cavalcada de Reis Alternativa 3 Catalunya

--- / ---
3.351,24

Sens Cercavila de Nadal amb 
caramels i estoigs de comerç 
just Alternativa 3 Catalunya

--- / ---

578,28

Sens Dia Mundial de la lluita contra 
la sida 

Ajuda en Acció Catalunya --- / --- 800

Sens Exposició i xerrada: “aigua 
de tothom. Un dret i no una 
mercaderia” a l’IES Joaquim 
Mir 

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 600

Sens Exposició i xerrades: “Justa 
Trama, una altra economia és 
possible”

Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD

Catalunya --- / --- 900

Sens Exposició: “Els drets humans 
en 30 imatges” 

Amnistia Internacional Catalunya --- / --- 400

Sens Festa del comerç just Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i 
entitats locals

Catalunya --- / --- 2.841,88

Sens Festa un dia per l’esperança Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 324

Sens Projecte “És aquest món el 
que vols?”. Propostes per 
una Vilanova i la Geltrú més  
solidària

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Catalunya --- / --- 6.210,00
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Sens Xerrada “Sierra Leone, 
lluitadors per pau” A L’ies 
Manuel de Cabanyes, l’lIES 
Dolors Mallafré, Escola Divina 
Providència i al Centre Cívic 
La Geltrú 

Grup de Suport a 
Xema Caballero

Catalunya --- / --- 657

AcoT Cavances en Pau ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 9.940,00

Sup Motxilles solidàries Esglesia Evangèlica Catalunya --- / --- 490

Sup Suport organitzatiu a activitats 
i projectes

Diverses entitats 
locals

Catalunya --- / --- 22.786,12

VILASSAR DE MAR

Coop Autoocupació, inserció laboral 
i increment de capacitats 
productives i empresarials 
de 900 famílies de Ciudad 
Bolívar

Fundació CODESPA Colòmbia Promoció 
sociolaboral / 

Població general

5.700,00 Sí

Coop Biodigestors: producció 
alternativa de gas i 
biofertilitzant

MST-Movimento dos 
Travalhadores Rurais 
Sem Terra - Itapeva

Brasil Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

1.290,00 Sí

Coop Biofàbrica per a l’enfortiment 
de la petita producció de 
plàtan de Nicaragua-fase III

ACP-Associació 
Catalana per la Pau

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

7.500,00 Sí

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

6.632,56 Sí

Coop Construcció d’una escola 
audiovisual infantil a Caquetá

Associació Solidària 
Tomando Conciencia

Colòmbia Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

5.000,00

Coop Formació per a mestres i 
col·laboració amb els centres 
de recursos pedagògics de 
Rivas, León i Chinandega

Brigada Rrubén Darío Nicaragua Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

7.500,00 Sí

Coop Millora de les condicions 
higienicosanitàries i del 
medi ambient a la ciutat de 
Malpaisillo

Popol Na-Fundación 
para la Promoción y el 
Desarrollo Municipal

Nicaragua Sanitat / Població 
general

7.500,00 Sí

Coop Nens treballadors de carrer 
“lustra-botas, Camiri”

Sílvia Armengol - Laia 
Teruel

Bolívia Educació-
formació / Infants 

de carrer

4.300,00

Coop Oficina de Desenvolupament 
municipal al municipi de 
Villanueva

Fundació Pau i 
Solidaritat

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
utoritats locals

3.000,00
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Coop Projecte The Dalton Project 
adreçat a infants de carrer 
a Wukro

Associació The Dalton 
Project

Etiòpia Educació-
formació / Infants 

de carrer

3.000,00

Coop Rehabilitació de l’hospital 
maternoinfantil Catalunya

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Poble Sahrauí Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

10.136,66 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 1.100,00 Sí

Sens Fotografia Bòsnia-
Hercegovina

Mireia Coderch Catalunya --- / --- 1.000,00

AcoT Colònies infants saharauis 
estiu 2008

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 285,38

VILOBÍ D’ONYAR

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 450 Sí

XERTA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA (TREMP)

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 150 Sí

llistat dels projectes finançats l’any 2008 – consells comarcals

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

Coop Projecte de suport a la 
recol·lecció i conservació 
d’aigua pluvial per al 
comunitat de José Maria 
Barillas

Milpa Tarragona Guatemala Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

2.000,00
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Exposició: Feminicidi a Ciudad 
Juárez

Ajuntament del Pla 
de Santa Maria / 
Associació Dones 
Pla de Santa Maria / 
Acció Solidària IGMAN

Catalunya --- / --- 348

Sens Festa Comerç just i Banca 
Ètica (xerrades, exposicions...)

Diversos ajuntaments 
/ diverses entitats

Catalunya --- / --- 751,68

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

Coop Biofàbrica per a l’enfortiment 
de la petita producció de 
plàtan de Nicaragua-fase III

ACP-Associació 
Catalana per la Pau

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

294,34 Sí

CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

Coop Centre de nutrició infantil i 
capacitació de San Juan de 
Limay

Comissió 
d’Agermanament de 
l’Esquirol amb San 
Juan de Limay

Nicaragua Educació-
formació / Infants

750 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí
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CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ 

Coop Mares Sanes “Drets i 
Esperança”

Mans Unides Senegal i 
Malawi

Sanitat / Dones 600

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Disseny i actualització 
de la pàgina web www.
centreperlqapau.net

Consell Comarcal del 
Garraf

Catalunya --- / --- 3.556,64

Sens Programa Garraf per la Pau Taula Comarcal de 
Cooperació del Garraf

Catalunya --- / --- 5.250,00

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Coop Accions de manteniment del 
centre de nutrició de l’hospital 
de Goundi

Associació de 
Voluntaris de Cabrils 
Bonaterra

Txad Sanitat / Infants 1.100,00

Coop Aules taller per a la formació 
professional de joves i adults

Associació Tarija Bolívia Educació-
formació / Joves

1.100,00

Coop Construcció d’un centre per 
infants del carrer 

Africat República 
Democràtica 
del Congo

Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

1.100,00

Coop Cursets de formació bàsica 
per a homes i dones i 
acompanyament per a 
un procés d’educació 
transformadora a partir de la 
familia i de dones gestants 
d’unes zones rurals de 
Yamasá

Amics de la República 
Dominicana per al 
desenvolupament dels 
pobles

República 
Dominicana

Educació-
formació / Dones

1.100,00

Coop Cursets de formació sobre 
drets humans i de gènere 
per als homes i les dones de 
la cooperativa de Unión de 
la Selva

Grup Tercer Món - 
Mataró

Mèxic Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

1.100,00

Coop Escola Bresma Famílies sense 
Fronteres per la 
Infancia

Haití Educació-
formació / Infants

1.100,00
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Coop Garantir la continuïtat del 
laboratori de medicaments 
essencials en els 
campaments saharauis 
a Tindouf i formació del 
personal tècnic farmacèutic

Medicus Mundi Poble Sahrauí Sanitat / Dones 1.100,00

Coop Millora de l’assistència 
especialitzada i 
l’assessorament per a la 
defensa i promoció dels drets 
civils i polítics de la població 
palestina de Jerusalem Est i 
Cisjordània

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Palestina Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Població general

1.100,00

Coop Projecte de dinamització d’Ak 
Benn 2008

Amics d’Ak Benn Senegal Desenvolupament 
rural / Dones

1.100,00

Coop Santa Cruz actua Junts per Bolívia Bolívia Sanitat / Infants 1.100,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CONSELL COMARCAL D’OSONA

Coop Enfortiment de capacitats de 
beneficiàries d’El Regadío, 
La Montañita, El Quebracho i 
Sabana Larga

Fundació Osona 
Solidària

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / Dones

5.749,81 Sí

Coop Enfortiment de l’organització 
socioeconòmica de 
l’associació artesanal Victor 
Emilio de Tierras Coloradas

Creu Roja Equador Desenvolupament 
productiu / 

Població general

5.750,00 Sí

Coop Llavors: patrimoni de la 
humanitat

Sem Terra - Santa 
Eugènia de Berga

Brasil Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

5.750,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Coop Desenvolupament regió del 
Pakour

ONG SOM-HI Senegal Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

2.000,00

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Coop Proposta metodològica 
per a la sistematització 
d’experiències municipalistes 
a Centreamèrica

Asociación Centro 
de Estudios y 
Publicaciones Alforja

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

1.000,00 Sí
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Coop Seguretat alimentària en 
comunitats del municipi de 
Coquechava

Fundació Internacional 
de Solidaritat 
Compañia de Maria-
FISC

Bolívia Desenvolupament 
productiu / Grups 

indígenes

7.250,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Coop Desenvolupament del Pla 
Estratègic de Matagalpa 
(2006-2008)

Alcaldía Municipal de 
Matagalpa

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

44.747,37

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

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Myanmar Ajuda 
d’emergència / 

Població general

1.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sup Conveni amb el Fons 
Català de Cooperació al 
Desenvolupament pel 
seguiment de projectes

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Catalunya --- / --- 11.259,35

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

Coop Centre M’Llop Caldes Solidària Senegal Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

6.800,00

Coop Unidad Tributària Zonal AMUNORCHI 
(Asociación de 
Municipios de 
Chinandega Norte)

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

2.000,00

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 750 Sí

Sens Campanya de sensibilització 
accions Amunorchi

Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 
i municipis de la 
Comarca

Catalunya --- / --- 550

AcoT Pis de malalts saharauis de 
Montornès del Vallès

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 2.000,00



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 375

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

Sup 2n premi de Vallesà de 
l’any de cooperació al 
desenvolupament

--- Catalunya --- / --- 25.000,00

llistat dels projectes finançats l’any 2008 – dIputacIons

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

DIPUTACIó DE BARCELONA

Coop Cabildeo i incidència per a la 
descentralització de l’Estat, 
l’enfortiment institucional i 
l’ordenament territorial a El 
Salvador (3a part)

Fundació Nacional pel 
Desenvolupament de 
El Salvador (FUNDE)

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

65.750,00

Coop Centre Eurollatinoamericà de 
Formació Política “Dones i 
Ciutat” - Programa URB-AL 
de la Comissió Europea

Municipi de Quito, 
Govern de la Ciutat 
de Buenos Aires, 
Municipi de San 
José de Costa Rica, 
Província de Torí i 
UNIFEM

Amèrica 
Llatina

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

159.899,00

Coop Centre per al comerç just i 
solidari a Cotacachi

Corporación de 
Desarrollo Humano 
‘Templo del Sol’

Equador Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

26.000,00 Sí

Coop City to City Barcelona UN-HABITAT --- Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

120.000,00

Coop Consolidació de la participació 
organitzada amb enfocament 
de gènere i ambiental en el 
Cantó Cotacachi

Xarxa de Consum 
Solidari

Equador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Població general

50.000,00

Coop Consolidant i ampliant la 
xarxa d’atenció a la salut 
mental al municipi de 
Bluefields

Comunitat Terapèutica 
del Maresme, Serveis 
de Salut Mental, SCCL

Nicaragua Sanitat / Població 
general

45.000,00

Coop Construcció de Democràcia 
Participativa amb Equitat de 
Gènere en el Municipi de San 
Francisco Libre

ACSUR-Las Segovias Nicaragua Desenvolupament 
social / Població 

general

60.000,00

Coop Construcció de dos 
equipaments educatius per 
als poblats Ksar Oulad Ogba i 
Ksar Oulad Maatalla 

Commune rurale 
d’Arabes Sebbah Ziz-
Arfoud

Marroc Educació-
formació / 

Camperols i 
població rural

20.000,00
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Coop Creació d’un Centre de 
Formació sobre la gestió local 
al Marroc (IMADEL)

Associació ENNAKHIL 
per a la Dona i l’Infant

Marroc Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

150.000,00

Coop Curs Bàsic de Capacitació en 
règim jurídic municipal per a 
funcionaris de governs locals

Estudis per al Futur 
(EpF Costa Rica) i 
Associació per a la 
Defensa i Promoció 
de Drets Fonamentals 
(DAR- Madrid)

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

96.700,00

Coop Desenvolupament d’un 
programa de turisme 
sostenible a l’illa d’Arguin, 
Parc Nacional del Banc 
d’Arguin

Fundació Bosch 
Gimpera

Mauritània Desenvolupament 
productiu / 

Població general

20.800,00 Sí

Coop Dret a una ciutat segura i 
equitativa per a les dones

Municipalidad de 
Morón

Diversos Sud-
Amèrica

Desenvolupament 
municipalista / 

Dones

33.000,00 Sí

Coop Dret a una ciutat segura i 
equitativa per les dones

Municipalidad de 
Morón

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 

Dones

41.000,00

Coop Educació Popular per a la 
governabilitat democràtica i la 
participació ciutadana

Educació sense 
Fronteres

El Salvador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Població general

35.000,00

Coop Elaboració d’un Pla de 
treball de cooperació al 
desenvolupament amb el 
Marroc

Proyecto Local Marroc Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

15.000,00

Coop Enfortiment de la democràcia 
local i descentralització 
de l’Estat mitjançant les 
mancomunitats de municipis

Associació “Poder 
Para Todos”-PPT

Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

100.000,00

Coop Enfortiment de les 
capacitats de la societat civil 
organitzada d’Alhoceima 
per impulsar polítiques 
de desenvolupament 
participatives

Cooperacció Marroc Desenvolupament 
social / Població 

general

40.000,00

Coop Enfortiment de les capacitats 
locals i de la governança a la 
comuna rural d’Ouneine

Associació 
Sociocultural Ibn 
Batuta

Marroc Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

35.179,00

Coop Enfortiment del paper de les 
municipalitats libaneses en 
l’àmbit del desenvolupament 
local

Ciutats i Governs 
Locals Units (CGLU) 
al Líban

Líban Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

141.277,75

Coop Enfortiment dels processos de 
Gestió Pública Ambiental a la 
conca alta de Jequetepeque

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Perú Protecció del 
medi ambient / 
Autoritats locals

56.206,00

Coop Enfortiment d’iniciatives de 
desenvolupament local amb 
èmfasi en la gestió territorial 
de l’Associació de Municipis 
Cayaguanca

CECADE - Centro 
de Capacitación y 
Promoción de la 
Democràcia

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

30.000,00
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Coop Enfortiment i construcció 
de capacitats locals en 
el marc del Programa de 
Desenvolupament Local ART 
a l’Uruguai

Programa de 
Nacions Unides per 
al Desenvolupament 
(PNUD) a l’Uruguai

Uruguai Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

30.000,00

Coop Enfortiment Institucional 
de Mercociudades: Xarxa 
de Governs Locals del 
MERCOSUR

Intendència Municipal 
de Canelones

Amèrica 
Llatina

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

60.000,00

Coop Enfortiment institucional i 
modernització de la gestió 
pública municipal a l’Alcaldia 
de San Miguelito

Alcaldía Municipal de 
San Miguelito

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

30.000,00

Coop Enfortiment per al 
desenvolupament i millora 
dels serveis que ofereix la 
municipalitat de Tecoluca

Ajuntament de 
Terrassa

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

33.000,00

Coop Enfortiment tècnic i 
administratiu de la 
mancomunitat de municipis 
de l’àrea central de Petén

Fundación INCIDE - 
Iniciativa Civil para la 
Democracia

Guatemala Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

22.000,00 Sí

Coop Escola de governabilitat en 
localitats rurals del sud andí 
peruà

Centro de Educación y 
Comunicación Popular 
Guaman Poma de 
Ayala

Perú Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

24.200,00 Sí

Coop Estratègia de ciutat i reforç 
municipal a Marràqueix

Centre de 
Desenvolupament de 
la Regió de Tensift 
i Consell Municipal 
de la ciutat de 
Marràqueix

Marroc Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

90.000,00

Coop Gestió de riscos en la 
planificació municipal en el 
departament d’Estelí

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

18.000,00

Coop I Fòrum d’Autoritats Locals de 
Centreamèrica (FALCA)

Consell d’Alcaldes de 
l’Àrea Metropolitana 
de San Salvador 
(COAMSS), Alcaldia 
Municipal de San 
Salvador i Institut pel 
Desenvolupament 
Local Centreamericà 
(IDELCA) 

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

30.000,00

Coop II Fòrum Iberoamericà sobre 
seguretat ciutadana, violència 
i polítiques públiques en 
l’àmbit local

Secretaria General 
Iberoamericana, 
Ajuntament de 
Barcelona i Federació 
Espanyola de 
Municipis i Províncies 
(FEMP)

Amèrica 
Llatina

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

108.765,51
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Coop III Fòrum Iberoamericà de 
Governs Locals

Alcaldía Municipal 
de San Salvador, 
Corporació de 
Municipalitats de 
la República de El 
Salvador (COMURES), 
Consell d’Alcaldes 
Àrea Metropolitana 
de San Salvador 
(COAMSS)

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

100.000,00

Coop Implementació d’una xarxa de 
coordinació interinstitucional 
per a la gestió i el control 
d’aigües comunitàries de 
consum

CEAM-Centre 
d’Estudis Amazònics

Bolívia Desenvolupament 
social / Camperols 

i població rural

28.655,00

Coop Implementar un sistema 
alternatiu per a la gestió 
integral dels residus sòlids 
domiciliaris

Fundació Codespa Perú Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

22.467,50

Coop Informatització, capacitació i 
treball en xarxa de l’IMADEL 
- Institut Marroquí de 
Desenvolupament Local, i 
cinc municipis de les regions 
de Marrakech i Tadla Azilal

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

Marroc Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

29.460,00

Coop Integració participativa 
de la gestió ambiental 
i de riscos en els plans 
de desenvolupament i 
ordenament territorial de 
l’Àrea Metropolitana de San 
Salvador

Geòlegs del Món El Salvador Protecció del 
medi ambient / 
Autoritats locals

60.000,00

Coop Millora de la gestió de 
l’aigua a la ciutat de Gibara. 
Experiència pilot per al control 
i estalvi en el seu sistema 
d’aqüeducte

Aigües del Prat de 
Llobregat

Cuba Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

14.500,00

Coop Millora de la governabilitat 
local i l’empoderament de la 
societat civil en els municipis 
de San Fernando i Santa 
Isabel de la Cuenca del río 
Jubones

Proyecto Local Equador Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Població general

50.258,00

Coop Oficina de Coordinació i 
Orientació URB-AL III

Fundación 
Internacional y para 
Iberoamérica de 
Administración y 
Políticas Públicas 
(FIIAPP)

Amèrica 
Llatina

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

400.000,00

Coop Organització i realització de la 
VIII CONFEDELCA

Fundació Nacional pel 
Desenvolupament de 
El Salvador (FUNDE)

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

87.000,00
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Coop Organització i realització 
de la VIII Conferència 
Centreamericana per a la 
Descentralització de l’Estat 
i el Desenvolupament Local 
(CONFEDELCA)

Associació 
Guatemalteca 
d’Alcaldes i Autoritats 
Indígenes (AGAAI)

Diversos 
Centreamèrica

Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

110.000,00

Coop Programa Educatiu del Pla de 
Desenvolupament Integral de 
Diabugu Batapa

Amics i Amigues de 
Diabugu Batapa

Gàmbia Educació-
formació / 

Població general

20.000,00

Coop Projecte Cornisa: 
impuls de processos de 
desenvolupament comunitari 
locals i socials al Marroc i 
Algèria

Fundació privada 
Desenvolupament 
Comunitari

Marroc Desenvolupament 
social / Població 

general

57.234,50

Coop Projecte de viabilitat del 
centre d’educació ambiental 
de Concepción Las Minas

Municipalidad de 
Concepción las Minas

Guatemala Protecció del 
medi ambient / 

Població general

10.000,00

Coop Projectes pilot per al reforç 
de la Governança Local a 
Marràqueix

Associació ENNAKHIL 
per a la Dona i l’Infant

Marroc Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

150.000,00

Coop Reconstrucció de l’antiga 
estació de tren com a espai 
cultural i esportiu a La Paz 
Centro

Tazumal Catalunya - 
Centreamèrica

Nicaragua Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

32.000,00 Sí

Coop SAWA: Plataforma per al 
Reforç Institucional i la 
Governabilitat Local en el 
Mediterrani – Fase Pilot al 
Marroc i al Líban

Associació ENNAKHIL 
per a la Dona i l’Infant 
i Organització Mundial 
de Governs Locals 
Units (CGLU) al Líban

Mediterrània Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

57.680,00

Coop Suport al procés de 
desenvolupament local 
comunitari del municipi rural 
de Bni Idder

Associació 
Sociocultural Ibn 
Batuta

Marroc Suport 
organtizatiu / 

Població general

12.000,00 Sí

Coop Suport i acompanyament al 
partenariat hispano-libanès

Ciutats i Governs 
Locals Units (CGLU) 
al Líban

Líban Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

70.000,00

Coop Unitat Tributària Zonal AMUNORCHI 
(Asociación de 
Municipios de 
Chinandega Norte)

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

18.000,00

Coop Xarxa Metropolitana de 
Desenvolupament Econòmic 
Local en l’Àrea Metropolitana 
de San Salvador (REMDEL)

Oficina de 
Planificació de l’Àrea 
Metropolitana de San 
Salvador (OPAMSS)

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

50.000,00

Coop Xarxa municipal d’abastament 
d’aigua potable. 1a. Fase

Alcaldía Municipal de 
Villanueva

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

20.000,00

Emer Ajuda humanitària Associació Arenyenca 
d’Amics de Cuba

Cuba Ajuda 
d’emergència / 

Població general

6.000,00
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FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 12.000,00 Sí

Sens 2a Jornada de treball 
sobre els criteris ètics en la 
contractació

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 12.400,00

Sens 5a Quinzena de la solidaritat i 
la cooperació

Ajuntament de Vilobí 
del Penedès

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens 60 anys de Drets Humans ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 2.496,00

Sens 60 anys de Drets Humans: 
Coneix els teus Drets

ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens 60 anys sense Palestina SODEPAU-
Solidaritat per al 
Desenvolupament 
i Pau

Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Accions de sensibilització a 
Gelida 2008

Ajuntament de Gelida Catalunya --- / --- 1.300,00

Sens Accions de sensibilització a 
Navarcles 2008

Ajuntament de 
Navarcles

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Accions de sensibilització a 
Vilada 2008

Ajuntament de Vilada Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Àfrica a Santa Fe del Penedès Ajuntament de Santa 
Fe del Penedès

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Aigua de tothom. Un dret i no 
una mercaderia

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 3.600,00

Sens Al teu cau quin cacau cau? SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 7.236,00

Sens Campanya de sensibilització 
Vallès Oriental i Amunorchi

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens Campanya per a la reforma 
del sistema de les institucions 
internacionals als municipis 

Fundació Ubuntu Catalunya --- / --- 16.000,00

Sens Campanya Sant Just Coopera Ajuntament de Sant 
Just Desvern

Catalunya --- / --- 2.500,00

Sens Campanya: Aigua de tothom, 
un dret i no una mercaderia 
(Fase 2)

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens Campanyes de denúncia 
de les violacions dels 
Drets Humans d’empreses 
transnacionals

Justícia i Pau Catalunya --- / --- 4.000,00

Sens CEIBA: Camins per conèixer 
Àfrica

CEIBA Catalunya --- / --- 15.000,00
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Sens Còmic de sensibilització sobre 
les causes de la fam i la 
pobresa al món

Mans Unides Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens Coneix San Andrés, Conoce 
San Andreu 2008

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca

Catalunya --- / --- 4.000,00

Sens Cooperació i Solidaritat a 
Centelles

Ajuntament de 
Centelles

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Curs de polítiques 
associatives de cooperació 
internacional

Cooperacció Catalunya --- / --- 3.556,00

Sens Despeses vinculades a 
l’organtizació de jornades, 
tallers, conferències...

Diputació de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 120.000,00

Sens Dia escolar de la no violència 
i la pau

Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Diners per a tothom FETS - Finançament 
Ètic i Solidari

Catalunya --- / --- 2.100,00

Sens Documental sobre Salut 
Mental a Gaza (Palestina)

Fundació Congrés 
Català de Salut 
Mental

Catalunya --- / --- 16.000,00

Sens Drets Humans Federació Catalana 
d’ONG pels Drets 
Humans

Catalunya --- / --- 1.400,00

Sens Drets humans versus drets 
comercials

Xarxa de l’Observatori 
del Deute en la 
Globalització (ODG)

Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Eines per educar a l’aula en 
la globalització 

Fundació Solidaritat 
UB

Catalunya --- / --- 15.000,00

Sens El “Jove…solidari, i tu què en 
penses?” surt de l’aula

Fundació Món-3 Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens El Comerç Just, una 
alternativa de consum 
responsable

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 9.000,00

Sens El Nepal: dues realitats davant 
el desenvolupament

Associació d’Amics 
del Nepal

Catalunya --- / --- 5.535,00

Sens El Papiol: també ajuda Ajuntament del Papiol Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens El Planeta Terra ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 2.496,00

Sens Expo consulta justícia global Fundació Catalunya 
Segle XXI

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens Falando serio Pallassos sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 31.250,00

Sens Festa de la Solidaritat i del 
Comerç Just

Ajuntament 
d’Esplugues de 
Llobregat

Catalunya --- / --- 3.000,00
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Sens Festa del Comerç Just i 
la Banca Ètica 2008 a la 
província de Barcelona 

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 28.000,00

Sens Finances ètiques i inversió 
socialment responsable

FETS - Finançament 
Ètic i Solidari

Catalunya --- / --- 7.000,00

Sens Fira de Comerç Just i 
Solidaritat

Ajuntament de 
Cubelles

Catalunya --- / --- 1.500,00

Sens Formem un sol món Fundació Internacional 
Olof Palme

Catalunya --- / --- 4.620,00

Sens Guia d’entitats i xarxa 
solidària

Ajuntament d’Arenys 
de Mar 

Catalunya --- / --- 3.400,00

Sens I després de la guerra, què? Fundació Akwaba Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Incrementar la consciència de 
Comerç Just a la província de 
Barcelona

Alternativa 3 Catalunya --- / --- 19.000,00

Sens Jornada d’agermanament 
amb Chiapas

Ajuntament de la 
Garriga

Catalunya --- / --- 1.500,00

Sens Jornades solidàries Ajuntament d’Avià Catalunya --- / --- 1.500,00

Sens Justa Trama: una altra 
economia possible

Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD

Catalunya --- / --- 4.500,00

Sens Justícia per a l’Àfrica Justícia i Pau Catalunya --- / --- 1.375,00

Sens La Dimensió Desconeguda Fundació Món-3 Catalunya --- / --- 6.300,00

Sens La fàbrica de tires SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 8.000,00

Sens La importància de la pau Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens La Pau, responsabilitat de 
tothom

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens La violència que acceptem Fundació per la Pau Catalunya --- / --- 26.250,00

Sens Les dones al Magrib. Cicle de 
documentals

Lliga dels Drets dels 
Pobles

Catalunya --- / --- 1.100,00

Sens Les titelles ens expliquen les 
causes de les diferències 
Nord-Sud

VETERMON-
Veterinaris sense 
fronteres

Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Les tortugues també volen Moviment per la Pau Catalunya --- / --- 4.650,00

Sens Mines antipersones: un 
obstacle a la pau després de 
la guerra

Moviment per la Pau Catalunya --- / --- 10.542,00

Sens Municipis Indígenes 
Alternatius a l’Equador

Proyecto Local Catalunya --- / --- 4.000,00

Sens Nord-Sud Ajuntament de Premià 
de Mar

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Octubre solidari 2008 Ajuntament d’Igualada Catalunya --- / --- 3.000,00
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Sens Passat, present i futur del 
treball per la pau

Fundació per la Pau Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Pla de sensibilització 
“Badalona Compromesa i 
Solidària” 2008

Ajuntament de 
Badalona

Catalunya --- / --- 15.000,00

Sens Pla de sensibilització 
“Estimem el món, construint 
la pau” de Sant Joan Despí 
2008-2011 (Conveni a 4 
anys)

Ajuntament de Sant 
Joan Despí

Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens Pla de sensibilització 
“Manresa per la Pau i els 
Drets Humans” 2008-2011 
(Conveni a 4 anys)

Ajuntament de 
Manresa

Catalunya --- / --- 29.000,00

Sens Pla de sensibilització “Sant 
Feliu amb els Drets Humans” 
2008

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat

Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens Pla de sensibilització 
“Terrassa Solidària” 2008-
2011 (Conveni a 4 anys)

Ajuntament de 
Terrassa

Catalunya --- / --- 29.000,00

Sens Pla de sensibilització de 
Castelldefels 2008

Ajuntament de 
Castelldefels

Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens Pla de sensibilització de 
l’Hospitalet de Llobregat 2008

Ajuntament de 
l’Hospitalet de 
Llobregat

Catalunya --- / --- 20.000,00

Sens Pla de sensibilització de 
Mataró 2008-2011 (Conveni  
a 4 anys)

Ajuntament de Mataró Catalunya --- / --- 22.000,00

Sens Pla de sensibilització de 
Molins de Rei 2008

Ajuntament de Molins 
de Rei

Catalunya --- / --- 16.000,00

Sens Pla de sensibilització de 
Mollet del Vallès 2008-2009 
(Conveni a 2 anys)

Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens Pla de sensibilització de 
Sabadell 2008-2011 (Conveni  
a 4 anys)

Ajuntament de 
Sabadell

Catalunya --- / --- 25.000,00

Sens Pla de sensibilització de Sant 
Quirze del Vallès 2008

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès

Catalunya --- / --- 5.200,00

Sens Pla de sensibilització de Santa 
Coloma de Gramenet 2008-
2009 (Conveni  
a 2 anys)

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Catalunya --- / --- 15.000,00

Sens Pla de sensibilització de Vic 
2008

Ajuntament de Vic Catalunya --- / --- 18.000,00

Sens Pla de sensibilització de 
Vilafranca del Penedès 2008

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès

Catalunya --- / --- 20.000,00

Sens Pla de sensibilització del Prat 
de Llobregat 2008

Ajuntament del Prat 
de Llobregat

Catalunya --- / --- 12.000,00
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Sens Poliposeídas: les causes de la 
fam i les relacions Nord-Sud

VETERMON-
Veterinaris sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 5.500,00

Sens Primera trobada de la 
Fundación Tanja

Fundación Privada 
Tanja

Catalunya --- / --- 19.000,00

Sens Programa anual d’activitats 
de sensibilització

Patronat Municipal de 
Serveis Comunitaris

Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Programa anual de 
sensibilització, solidaritat i 
cooperació

Ajuntament de 
Canovelles

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Programa d’activitats de 
sensibilització 2008

Ajuntament de 
Malgrat de Mar

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Programa de cultura de pau. 
Tardor 2008

Ajuntament de 
Granollers

Catalunya --- / --- 10.600,00

Sens Programa de sensibilització 
sobre cooperació i solidaritat

Ajuntament de 
Masquefa

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Programació anual d’accions 
de sensibilització 2008

Ajuntament de 
Vilanova del Camí

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Promoció de la reflexió 
als consells municipals de 
cooperació 

Federació Catalana 
d’ONG per al 
Desenvolupament

Catalunya --- / --- 15.000,00

Sens Promovent una cultura dels 
Drets Humans

Federació Catalana 
d’ONG pels Drets 
Humans

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Protagonistes Barcelona Acció 
Solidària

Catalunya --- / --- 4.965,00

Sens Què comprar o no, aquesta 
és la qüestió

SETEM Catalunya Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Qui és qui en el Comerç 
Internacional

Cooperacció Catalunya --- / --- 14.868,00

Sens Quinzena solidària 2008 Ajuntament de Calella Catalunya --- / --- 1.500,00

Sens Reacciona! Anem a mitges. 
Gènere i Desenvolupament

Cooperacció Catalunya --- / --- 16.012,00

Sens Reflexió per a la superació 
de la crisi de DDHH i la 
construcció de la pau a 
Colòmbia 

Cooperacció Catalunya --- / --- 18.000,00

Sens Reforç de la mobilització per 
la denúncia de la vulneració 
dels drets humans del poble 
palestí

ACSUR-Las Segovias Catalunya --- / --- 12.000,00

Sens Responsabilitat Social als 
Ajuntaments: Sitges i Vic

ANUE-Associació per 
a les Nacions Unides 
a Espanya

Catalunya --- / --- 11.100,00

Sens Revista de cooperació sindical 
internacional Sud, números 
13 i 14

Fundació Josep 
Comaposada

Catalunya --- / --- 7.000,00
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Sens Rubí actua. Cooperem amb 
el Senegal

Ajuntament de Rubí Catalunya --- / --- 4.500,00

Sens Salut verda. Salut indígena a 
l’Equador

Creu Roja Catalunya --- / --- 2.805,00

Sens Sant Sadurní Solidari Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia

Catalunya --- / --- 1.300,00

Sens Seguretat alimentària a Àfrica Creu Roja Catalunya --- / --- 13.000,00

Sens Seminari “Noves visions per 
la pau al Sàhara”

Lliga dels Drets dels 
Pobles

Catalunya --- / --- 12.200,00

Sens Seminari d’estiu de la 
Universitat Internacional de la 
Pau 2008

Fundació Universitat 
Internacional de la 
Pau

Catalunya --- / --- 15.000,00

Sens Sensibilització per als Drets 
Humans 

Centre UNESCO de 
Catalunya

Catalunya --- / --- 26.000,00

Sens Sensibilitzar sobre la 
importància de promoure 
la igualtat entre gèneres i 
l’autonomia de la dona

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Setmana de la solidaritat i 
la sensibilització de Santa 
Margarida de Montbui

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui

Catalunya --- / --- 2.500,00

Sens Tallers a l’aula: comerç just i 
consum responsable

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 4.400,00

Sens Treball pel reforçament 
dels valors de cooperació i 
solidaritat

Ajuntament de 
Sentmenat

Catalunya --- / --- 2.500,00

Sens Un joc perillós Mans Unides Catalunya --- / --- 6.600,00

Sens Un primer pas per la 
sensibilització a Cornellà

Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens V Jornades de sensibilització 
per Colòmbia

Associació Imago 
Barcelona

Catalunya --- / --- 2.300,00

Sens Viatge pels colors de la ciutat Fundació Món-3 Catalunya --- / --- 7.415,00

Sens Viladecans Solidària Ajuntament de 
Viladecans

Catalunya --- / --- 5.000,00

Sens Viu l’Amèrica Llatina i Àfrica! 
Estades educatives

Fundació Pere Tarrés Catalunya --- / --- 6.400,00

Sens Voltem pel món i jornades 
solidàries

Ajuntament de 
Vacarisses

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sup Conveni amb el Fons 
Català de Cooperació al 
Desenvolupament per 
funcionament

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Catalunya --- / --- 18.000,00

Sup Convenis amb institucions 
vinculades a la Cooperació al 
Desenvolupament

--- Catalunya --- / --- 234.376,24

Sup Suport Plans Directors de 
Cooperació

Diputació de 
Barcelona

Catalunya --- / --- 41.246,50
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DIPUTACIó DE GIRONA 

Coop Accés a l’aigua potable per a 
les refugiades/ts sudanesos/
es i les comunitats d’acollida

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Txad Equipaments, 
estris o recursos 

básics / Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

10.000,00

Coop Adquisició d’equipament per 
a la nova clínica de Ras al 
Karkar

Health Work 
Committees

Palestina Sanitat / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

8.927,60 Sí

Coop Adquisició d’una arada 
mecànica

Xarxa Solidària de 
Sant Feliu de Guíxols

Àsia Equipaments, 
estris o 

recursos básics 
/ Camperols i 
població rural

400

Coop Agroturisme, seguritat 
alimentària i diversificació de 
la producció

Associació de 
Naturalistes de Girona

Colòmbia Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

5.000,00

Coop Ajuda als Infants del Parque 
Santa Cruz (II)

Associació per la 
Cooperació i el 
Desenvolupament 
Brasol de Girona

Brasil Educació-
formació / Infants

7.500,00

Coop Ampliació d’un institut públic 
per a joves dels sectors més 
desfavorits de l’Índia

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Educació-
formació / Joves

7.000,00

Coop Apadrina un somriure Ajuntament de les 
Preses

Cuba Educació-
formació / Infants

1.600,00

Coop Beques per a estudiants 
d’escassos recursos de 
Condega

Banyoles Solidària Nicaragua Educació-
formació / Joves

9.600,00

Coop Bluefields: De l’economia de 
subsistència a l’economia 
productiva

Desos, Opció Solidària Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 

Població general

5.000,00

Coop Carboni Social Ajuntament de la 
Cellera de Ter

Brasil Protecció del 
medi ambient 
/ Camperols i 
població rural

6.800,00

Coop Casa Materna de Quilalí Comissió 
d’Agermanament 
Salt-Quilalí

Nicaragua Educació-
formació / Dones

6.000,00

Coop Centre d’educació musical 
“San  Carlos Lempa”

Pro-educart per 
la Cooperació i el 
Desenvolupament en 
El Salvador

El Salvador Educació-
formació / Infants

2.000,00

Coop Chamoi Bunda 2008-Gàmbia Ajuntament de Besalú Gàmbia --- / --- 6.500,00

Coop Compra de terreny per al nou 
centre de suport educatiu 
Kürmi

Lloret sense Fronteres Bolívia Educació-
formació / Infants

6.000,00
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Coop Construcció d’un Taller-
Escola de confeccions

Seminari del Poble 
de Déu

Colòmbia Desenvolupament 
productiu / Dones

6.000,00

Coop Construcció pou d’aigua i 
compra de 2 dipòsits plàstic

Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols

Àsia Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

900

Coop Cooperació al 
Desenvolupament a Doubirou

Associació 
MERAGEMU

Senegal Desenvolupament 
productiu / 

Població general

9.000,00

Coop Cooperació amb Pakour Ajuntament de Ripoll Senegal Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

3.000,00

Coop Cooperació i el 
Desenvolupament al Senegal

ECODIADIA Senegal Desenvolupament 
productiu / 

Població general

8.000,00

Coop Desenvolupament educatiu 
i creació de microempreses 
familiars a la Puna

MESTRES-68 Argentina Desenvolupament 
productiu / 

Població general

3.000,00

Coop Dinamització de la xarxa 
de dones en serveis 
d’alimentació a la infància

Agermanament Perú Perú Desenvolupament 
social / Dones

8.000,00

Coop Enfortiment de les capacitats 
organitzatives de les 
associacions de dones

ACSUR-Las Segovias Guatemala Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

8.000,00

Coop Entitat sense finalitats 
lucratives

Ajuntament d’Anglès Senegal --- / --- 4.000,00

Coop Finalització del Projecte Llum i 
aigua per l’hospital de Fatoto

Asociación para 
la Integración y el 
Desarrollo de Kantora

Gàmbia Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

8.000,00

Coop Horts Escolars Ajuntament de Sant 
Julià de Ramis

Nicaragua Educació-
formació / Infants

4.800,00

Coop Igualtat d’oportunitats per a 
tothom

Associació Somos 
una ONG

Tailàndia Educació-
formació / Infants

2.000,00

Coop Introducció de cuines solars 
al massís d’Abune Yosef

Associació de 
Cooperació Sol 
Solidari

Etiòpia Desenvolupament 
rural / Camperols 
i població rural

8.000,00

Coop Mini Biblioteques DNIGER.CAT 
Associació pel 
Desenvolupament i 
Cooperació amb el 
Níger

Níger Educació-
formació / Infants

5.000,00

Coop Programa de 
desenvolupament integral a la 
regió de Basse

Ajuntament de Blanes Gàmbia Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

7.000,00

Coop Programa integral d’atenció 
especial per a persones amb 
discapacitat d’Aguacatán

Grup Editor de 
la Revista de la 
Discapacitat (GERD)

Guatemala Sanitat / 
Discapacitats

12.000,00
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Coop Projecte cultural El Sitio Fundació privada 
Plataforma Educativa

Guatemala Desenvolupament 
cultural / Població 

general

3.500,00

Coop Projecte de Creació d’Oficina 
Verda a la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí

AMBEA Nicaragua Protecció del 
medi ambient / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

4.000,00

Coop Projecte de suport a l’hospital 
prefectoral de Telimele a 
Guinea Conakry

Fundació Pascual i 
Prats

Guinea 
Conakry

Sanitat / 
Col·lectius tècnics 

i professionals

6.000,00

Coop Projecte educatiu i de salut 
per combatre la malnutrició

Grup Intercultural i 
Solidari Ndennden 
Ngol·len

Senegal Educació-
formació / Infants

7.000,00

Coop Projecte Ozama Associació Juvenil 
Batibull

República 
Dominicana

Desenvolupament 
cultural / Joves

5.000,00

Coop Projecte solidari i participatiu 
de cooperació per al 
desenvolupament a Kedougou

Grup Intercultural 
Jamia Kafo

Senegal Desenvolupament 
social / Població 

general

6.000,00

Coop Provisió i banc apícola 
municipal de San Ramón-
Matagalpa

Ajuntament de 
Sant Joan de les 
Abadesses

Nicaragua Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

5.000,00

Coop Recepció i transport de 
material de solidaritat per 
a Cuba

Comitè de Solidaritat 
amb Amèrica Central

Cuba Suport 
organtizatiu / 

Autoritats locals

20.000,00 Sí

Coop REI: Reforç Educatiu Infantil Ajuntament de Cassà 
de la Selva

--- Educació-
formació / Infants

7.000,00

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

30.000,00 Sí

FCCD Quota del Fons Català de 
Cooperació

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Quota Fons 
Català

--- / --- 3.005,06 Sí

Sens 2n Campus per la Pau Justícia i Pau Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Activitats per al foment de la 
pau i de la cultura de la pau

Ajuntament de Santa 
Pau

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Agenda Llatinoamericana 
mundial 2009 - projecte 
campanya 2008

Comissió Agenda 
Llatinoamericana

Catalunya --- / --- 6.000,00

Sens Cicle d’accions de 
sensibilització i espais de 
relació

Ajuntament de 
Llagostera

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Cohesió ciutadana i/o treball 
xarxa de les ONG’s

Ajuntament de Lloret 
de Mar

Catalunya --- / --- 3.000,00

Sens Diàleg intercultural entre les 
escoles i l’aula d’adults del 
municipi sobre les famílies 
d’arreu

Ajuntament de 
Castell-Platja d’Aro

Catalunya --- / --- 2.000,00
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Sens Dinamització assemblea per 
a la convivència i consell de 
solidaritat

Ajuntament 
d’Arbúcies

Catalunya --- / --- 2.400,00

Sens Festa del comerç just i la 
Banca ètica”Respecte als 
drets laborals”

SETEM Catalunya

Catalunya

--- / --- 3.000,00

Sens Jornades Amèrica 
Llatina: xarxes socials i 
desenvolupament

GREC - Grup de 
Recerca i Estudis dels 
Conflictes

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Jornades Interculturals Ajuntament de 
Riudellots de la Selva

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Joves solidaris ACCEM Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Olot s’obre al món Consell Municipal 
de Cooperació i 
Solidaritat d’Olot

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Prevenció de conflictes i 
construcció de pau a l’Àfrica 
subsahariana

Grup d’Empordanesos 
i Empordaneses per la 
Solidaritat

Catalunya --- / --- 10.000,00

Sens Promoció i reconeixement de 
la tasca voluntària

Federació Catalana de 
Voluntariat Social Catalunya

--- / --- 4.000,00

Sens Quinzena Intercultural Ajuntament de Blanes Catalunya --- / --- 4.000,00

Sens Resistències a Palestina, 
vides a l’altre costat del mur

ACSUR-Las Segovias
Catalunya

--- / --- 2.500,00

Sens Sarrià Integrador Ajuntament de Sarrià 
de Ter

Catalunya --- / --- 4.500,00

Sens Setmana Intercultural de 
Girona

Fundació Ser.Gi Catalunya --- / --- 8.000,00

Sens Setmana Intercultural i 
Solidària

Ajuntament de Lloret 
de Mar

Catalunya --- / --- 2.000,00

Sens Un món de cultures, Mercat 
gastronòmic, artesanal i 
musical

Ajuntament de Sant 
Pere Pescador

Catalunya --- / --- 7.000,00

Sens Una mirada des del Sud: 
Viure en el món rural en 
equilibri amb la natura 

Desos, Opció Solidària Catalunya --- / --- 2.000,00

AcoT Vacances en Pau 2008. 
Acollida de nens i nenes 
sahrauís a Palafrugell durant 
els mesos d’estiu

Ajuntament de 
Palafrugell

Catalunya --- / --- 5.000,00

AcoT Vacances en Pau 2008-
colònies infants Sahrauís

ACAPS-Associació 
Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí

Catalunya --- / --- 10.000,00

Sup Entitat sense finalitats 
lucratives

Al Wifak Associació 
d’Immigrants de l’Alt 
Empordà

Catalunya --- / --- 5.000,00
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tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

DIPUTACIó DE LLEIDA 

Coop Centre d’atenció, acollida i 
reinserció de dones i nens 
víctimes de la violència a 
Alger. Llas d’infants i edifici 
polivalent

Fundació Lleida 
Solidària

Algèria Construcció 
d’infraestructures 

/ Dones

13.738,52

Coop Construcció de 2 habitatges 
dins el programa de 
construcció de 105 
habitatges durant el trienni 
2006-2008 a Hadzici per a 
famílies desnonades

Acció Solidària Igman Bòsnia i 
Hercegovina

Construcció 
d’infraestructures 

/ Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

11.600,00

Coop Educació autònoma a 
les comunitats indígenes 
zapatistes de Chiapas

Col·lectiu Naguals Mèxic Educació-
formació / Grups 

indígenes

11.549,74

Coop Enfortiment productiu de 
comunitats andines de 
regants al Valle de Icla

Mans Unides Bolívia Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

12.201,56

Coop Escola bressol Tarbilla de 
Hauza

Pirineu amb el Sàhara Poble Sahrauí Educació-
formació / Infants

12.253,27

Coop Incidència política i cultural 
per a la defensa dels Drets 
Humans de les dones

Entrepobles --- Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

13.249,70

Coop Increment de la capacitat i 
la qualitat de la producció de 
gambetes a les cooperatives 
de San Hilario i Los Cálix de 
Jiquilisco

Fundació Josep 
Comaposada

El Salvador Desenvolupament 
productiu / 

Població general

9.752,00

Coop Millora de la prestació de 
serveis de salut quant a 
cobertura i qualitat al municipi 
de Viana

Medicus Mundi Angola Sanitat / Població 
general

14.872,00

Coop Millora de la qualitat de vida 
de 91 famílies de comunitats 
rurals de Pamidi a Anantapur

Fundación Vicente 
Ferrer

Índia Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

13.133,15

Coop Millora de les condicions de 
vida de 3.030 habitants dels 
duars d’Aryman, Ihaddaden 
Chentre i Dhar, a la província 
de Nador

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Marroc Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

9.016,92

Coop Programa de prevenció i 
atenció bucodental per a la 
població de l’illa de Bioko

ADRA Guinea 
Equatorial 

Sanitat / Població 
general

13.308,58

Coop Rehabilitació de la conducció 
principal i vàlvules per 
l’abastament d’aigua a la 
zona alta del municipi de San 
José de las Lajas

Casal d’Amistat amb 
Cuba de Lleida

Cuba Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

11.962,04
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tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

Coop Revolta a la Mitat del Món per 
una Cultura de Pau

Pallassos sense 
Fronteres

--- Suport 
organtizatiu / 

Infants de carrer

2.238,77

Coop Suport a la llar femenina de la 
d’Oumine, a l’Alt Atlas

Lleida Solidària MPDL Marroc Desenvolupament 
social / Dones

11.686,54

Coop TARBIES - Un àpat diari per 
als infants de les escoles 
bressol

Amics del Sàhara de 
les Terres de Ponent

Poble Sahrauí Educació-
formació / 
Refugiats, 

desmobiltizats, 
desplaçats

10.357,63

Emer Ajut humanitari a l’Est del 
Txad

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Txad Ajuda 
d’emergència / 

Població general

14.031,66

Sens Activitats de formació i 
sensibilització a Lleida

Comitè de Solidaritat 
óscar Romero

Catalunya --- / --- 2.203,00

Sens Campanya de sensibilització 
per a l’enfortiment dels 
vincles socials i polítics del 
poble català amb el poble 
bosnià

Acció Solidària Igman Catalunya --- / --- 1.623,00

Sens Commemoració del Dia 
Mundial del Refugiat a la 
provincia de Lleida amb 
l’exposició “Jo també sóc 
refugiat”

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Catalunya --- / --- 2.234,00

Sens Commemoració del Dia 
Mundial del Refugiat, amb 
l’exposició “Jo també sóc 
refugiat”

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Catalunya --- / --- 2.234,00

Sens De professió Ciutadans, 
Escoles sense racisme

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Catalunya --- / --- 2.740,00

Sens De professió Ciutadans, 
Escoles sense racisme

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Catalunya --- / --- 2.740,00

Sens Defensa dels drets humans 
dels cubans i cubanes

Associació catalana 
d’Amics de Cuba

Catalunya --- / --- 1.000,00

Sens Dos punts units pels drets 
humans

Grup Cultural 
Garrigues

Catalunya --- / --- 2.193,00

Sens El món a les aules Lleida Solidària MPDL Catalunya --- / --- 2.850,00

Sens Exposició: “Sud i salut: les 
malalties de la pobresa”

Medicus Mundi Catalunya --- / --- 1.814,00

Sens Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica

Intermón Oxfam Catalunya --- / --- 2.528,00

Sens Immigració i cooperació Creu Roja Catalunya --- / --- 1.900,00

Sens La paradoxa de l’abundància: 
drets humans i les indústries 
extractives

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Catalunya --- / --- 1.967,00

Sens Pensadors per la Pau, 
pensaments per la Pau

GREC-Grup de 
Recerca i Estudis dels 
Conflictes

Catalunya --- / --- 2.310,00
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Sens Revista de cooperació sindical 
internacional Sud

Fundació Josep 
Comaposada

Catalunya --- / --- 1.822,00

Sens Un futur sostenible: el cas 
de Sabici

Fundació Lleida 
Solidària

Catalunya --- / --- 2.816,00

DIPUTACIó DE TARRAGONA

Coop Dinamització del centre 
cultural i educatiu de San 
Ramón

Fundació el Sueño de 
la Campana

Nicaragua Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

6.000,00

Coop Millora de la qualitat de vida 
de els famílies del districte de 
Umari, província de Pachitea

Mans Unides Perú Desenvolupament 
productiu / 

Població general

15.427,00

Coop Millora de les condicions 
bàsiques d’habitabilitat dels 
habitants del Batey Alemany 
de la província de San Pedro 
Macarís

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

República 
Dominicana

Rehabilitació 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

7.573,00

Coop Seguretat en aigua potable 
per a la comunitat de Tilapa

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Nicaragua Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

8.675,26

Coop Suport a grups de dones 
emprenedores de Santa Tecla 
i Comasagua

Mediterrània, 
Centre d’Iniciatives 
Ecològiques

El Salvador Desenvolupament 
productiu / Dones

19.000,00

Emer Ajut humanitari a l’est del 
Txad

Comité Català per als 
Refugiats - Comité 
Catala de l’ACNUR

Txad Ajuda 
d’emergència / 

Població general

7.000,00

Sens Diverses accions de 
sensibilització

Diverses entitats Catalunya --- / --- 7.074,74

llistat dels projectes finançats l’any 2008 – mancomunItats

tipus títol del projecte Entitat país sector / 
beneficiari import Fons

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Coop Abastament d’aigua potable 
al municipi de Makneh-
Jamalya

Municipi de Makneh-
Jamalya

Líban Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

53.641,37

Coop Aigua potable i nutrició bàsica Fundació Akwaba Costa d’Ivori Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

4.327,62
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Coop Autogeneració d’ingressos 
per famílies vulnerables

Fundació K-Món Perú Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

4.948,83

Coop Beques per a l’accés el 
Màster en Desenvolupament 
Urbà Territorial

Fundació Politècnica 
de Catalunya

--- Educació-
formació / 

Col·lectius tècnics 
i professionals

2.825,00

Coop Captació d’aigua de pluja a 
Usulután

REDS - Red Dialogo 
Social

El Salvador Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

4.913,87

Coop Centre de formació i 
desenvolupament comunal

AYNE - Trinitarias, 
Solidaridad recíproca 
y Educación para el 
Desarrollo

Perú Desenvolupament 
social / Joves

4.648,61

Coop Construcció de cinc pous 
d’aigua

Aigua pel Sahel Burkina Faso Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

4.530,84

Coop Construcció de dos pous 
d’aigua potable i xarcs de 
subministraments a dipòsit 
a Bakou

Associació Cultural 
Selva del Camerun

Camerún Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

7.405,48 Sí

Coop Construint ciutadania Cooperacció El Salvador Desenvolupament 
social / Camperols 

i població rural

5.718,81

Coop Creació d’una cooperativa 
rural a Pelotas

Associació de 
Cooperació 
Internacional Nord-
Sud CONOSUD

Brasil Desenvolupament 
productiu / 

Població general

5.083,80

Coop Desenvolupament de la dona 
a Thionk Essyl

Barcelona Acció 
Solidària

Senegal Desenvolupament 
social / Dones

5.688,56

Coop Drets humans de les dones, 
empoderament

Entrepobles Marroc Promoció dels 
DDHH i la 

democràcia / 
Dones

6.145,54

Coop Educació popular i 
governabilitat democràtica

Educació sense 
fronteres

El Salvador Educació-
formació / 

Camperols i 
població rural

7.183,20

Coop Efortiment de l’associació 
artesanal

Creu Roja Equador Desenvolupament 
productiu / 
Camperols i 

població rural

2.483,39

Coop Enfortiment de les capacitats 
de gestió social de l’aigua

ACSUR-Las Segovias Bolívia Educació-
formació / 

Camperols i 
població rural

6.842,70
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Coop Enfortiment institucional a 
través de la millora a l’accés 
de l’aigua a San Miguelito

Alcaldía Municipal de 
San Miguelito

Nicaragua Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

11.907,07 Sí

Coop Estratègia de 
desenvolupament sostenible 
de la comunitat urbana d’Al 
Fayhaa

MEDCITÉS Líban Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

15.000,00

Coop Estratègia de 
desenvolupament sostenible 
del Gran Sfax

MEDCITÉS Tunísia Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

15.000,00

Coop Gestió integral de residus 
sòlids del municipi de San 
Salvador

Alcaldía Municipal de 
San Salvador

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

32.250,00

Coop Millora de la gestió de residus 
als campaments de refuciats 
sahrauís a la Wilaya 27 de 
febrer

Fundació Solidaritat 
UB

Poble Sahrauí Equipaments, 
estris o recursos 

básics / Refugiats, 
desmobiltizats, 

desplaçats

40.000,00

Coop Millora de les condicions 
higièniques i de seguretat 
alimentària a Jenin

ACPP-Assemblea de 
Cooperació per la Pau

Palestina Equipaments, 
estris o recursos 
básics / Població 

general

5.138,88

Coop Millora integral urbanística, 
arquitectònica, paisatgística, 
ecològica i sistema de reg a 
Villa el Salvador

Municipalidad de Villa 
El Salvador

Perú Protecció del 
medi ambient / 

Població general

12.439,60 Sí

Coop Pavimentació de carrers i 
habilitació d’àrees verdes de 
la municipalitat d’Ancón

Municipalidad Distrital 
de Ancón

Perú Rehabilitació 
d’infraestructures 
/ Població general

11.002,81 Sí

Coop Perforació d’un pou d’aigua 
a Kanifara

VOLS-Voluntariat 
Solidari

Guinea 
Conakry

Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

1.669,50

Coop Projecte “Herbes medicinals” Xarxa de Consum 
Solidari

Equador Desenvolupament 
rural / Grups 

indígenes

6.242,64

Coop Reconstrucció de la província 
de Chincha

FUNDESO-Fundació 
Desenvolupament 
Sostingut

Perú Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

6.372,44

Coop Reduir la mortalitat infantil, 
Bas, Congo

Matres Mundi República 
Democràtica 
del Congo

Construcció 
d’infraestructures 

/ Infants

5.561,38

Coop Reforç institucional i 
desenvolupament metropolità: 
capacitació i intercanvi 
d’experiències entre tècnics 
de les regions metropolitanes 
de Santiago i Barcelona

Municipalidad de 
Peñalolén

Xile Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

10.249,17 Sí
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Coop Subministrament d’aigua 
potable a zones rurals

Agermanament Sense 
Fronteres

Camerun Construcció 
d’infraestructures 

/ Camperols i 
població rural

4.170,41

Coop Suport a la gestió integral de 
residus sòlids i a l’enfortiment 
de capacitats tècniques 
institucionals a la microregió 
pacífic

CECADE - Centro 
de Capacitación y 
Promoción de la 
Democràcia

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

12.500,00 Sí

Coop Tractament de residus al 
municipi de Riit

Associació Catalunya-
Líban

Líban Desenvolupament 
municipalista / 

Població general

5.561,38

Coop Ús adequat de la matèria 
orgànica a Riberalta

CEAM-Centre 
d’Estudis Amazònics

Bolívia Desenvolupament 
rural / Grups 

indígenes

6.450,04

Coop Xarxa Metropolitana de 
Desenvolupament Econòmic 
Local en l’Àrea Metropolitana 
de San Salvador (REMDEL)

Oficina de 
Planificació de l’Àrea 
Metropolitana de San 
Salvador (OPAMSS)

El Salvador Desenvolupament 
municipalista / 
Autoritats locals

25.000,00

Coop Xarxa pública de fonts d’aigua 
potable a Yaundé

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres

Camerun Construcció 
d’infraestructures 
/ Població general

5.491,88

Emer Campanya d’emergència pels 
huracans a Haití i Cuba

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament

Cuba-Haití Ajuda 
d’emergència / 

Població general

30.000,00 Sí

Sens Projectes de sensibilització no 
especificats

--- --- --- / --- 67.998,75
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annex d
crIterIs d’aplIcacIó del 0,7% dels Ingressos propIs 
munIcIpals a cooperacIó pel desenvolupament

•	 Taula	sobre	els	criteris	de	càlcul	dels	ingressos	propis	municipals
•	 Justificació	tècnica	dels	criteris	d’aplicació	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
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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

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
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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
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justificació tècnica dels criteris d’aplicació dels ingressos propis municipals 
a la cooperació al desenvolupament

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 con-
siderar-se englobats 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 càlcul derivat del compromís voluntari fet pels go-
verns municipals.

per què només els ingressos propis?

És ben sabut que els ingressos municipals inclosos en el pressupost de qualsevol ajuntament 
engloben no solament els ingressos propis generats pel mateix ajuntament i procedents princi-
palment dels ciutadans, les empreses i el sector privat en general, sinó també les subvencions o 
participacions en ingressos d’altres administracions públiques, i els ingressos obtinguts en ope-
racions 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 ajun-
taments 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 deri-
vats de les operacions de crèdit perquè no són pròpiament ingressos d’un ajuntament. Són recursos 
manllevats que certament 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 pressupostos d’ingressos, ja que es tracta de l’operació inversa: diners propis que els ajunta-
ments presten a tercers i que un dia recuperaran.

En tercer lloc, cal també excloure les participacions en ingressos2 d’altres administracions i les 
subvencions incondicionades o específiques, corrents o de capital, contemplades en els ca-

2. En canvi si les participacions en ingressos fossin participacions en impostos amb un repartiment basat en el principi de 
territorialitat de la recaptació (i la participació municipal no arribés a ser comptabilitzada en els pressupostos d’altres nivells de 
govern), llavors caldria considerar aquestes participacions en impostos com un recurs semblant als impostos municipals i per tant 
seria un ingrés propi a efectes de l’aportació del 0,7%.
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pítols 4 i 7. El motiu està en el fet que aquests recursos són transferències d’altres administra-
cions públiques, que potser a la vegada reben transferències d’altres administracions públiques. 
L’exclusió és per a evitar les duplicacions o els solapaments si es parteix de la base que totes les 
administracions públiques haurien d’aportar el seu 0,7% dels recursos propis i que cap administra-
ció no pretén suplir el compromís voluntari de les altres. Si aquest és l’objectiu, si totes les Admi-
nistracions Públiques aporten el 0,7% dels seus ingressos propis sense aportar cap percentatge de 
les transferències 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 pseudotribu-
taris, els ingressos patrimonials i potser una part dels derivats de les alienacions per inversions. En 
els següents apartats s’analitza la possible 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 gravada –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 ingressos propis més inqüestionables dels ajuntaments. El mateix es podria dir dels recàr-
recs  municipals o supramunicipals.

Els ingressos derivats dels impostos depenen de la capacitat fiscal (base imposable) que té el mu-
nicipi 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 recaptació 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 impositiu de cada impost. És a dir, els ajuntaments tenen autonomia –dins uns marges 
amplis establerts per la llei - 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 conseqüèn-
cia, 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, per-
què vol prestar més serveis que altres o perquè té menys capacitat fiscal que altres i vol prestar els 
mateixos serveis, ha d’aportar més diners pel 0,7% que no pas un ajuntament que fixa els tipus de 
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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’aportar més. En un altre context (per exem-
ple, 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 sa-
larials d’una persona 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 esforços laborals són diferents i els sous de final de mes també 
són diferents. Tots estarem d’acord que si a nivell individual o familiar fem el compromís d’aportar 
el 0,7% dels nostres ingressos, l’esperit de compartir no ens portarà 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 sobrepassen 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 primera vista. En conseqüència, cal comptar tots els ingressos impositius com 
a ingressos propis a efectes de l’aportació 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 contribució 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 recla-
men 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 contribu-
ent 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 
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(despesa imputable al servei) perquè el servei en qüestió està subvencionat internament o externa-
ment 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%.

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 municipi (taxa o preu; abans, preu)3
•	 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 finançament 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 domini 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%.

3. 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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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 extingiren a principis dels 90 (però molt recentment alguns les estan recupe-
rant) i les substituïren (principi de substitució) per un increment dels impostos en general o d’algun 
en particular (IBI). D’altra banda el fet de la recepció 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 municipi (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, generalitzada 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 serveis es presta mitjançant una concessió administrativa (transport urbà) per la qual 
cosa els ingressos del servei no passen pel pressupost municipal. Aquest és probablement el cas 
del transport urbà en la majoria d’ajuntaments. La segona 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 taxa (abans 
“preu”) pel servei de l’aigua domiciliària és la de major importància quantitativa en els pressupostos 
agregats d’Espanya, cal tenir present que Barcelona i Madrid i les seves àrees metropolitanes no 
proveeixen d’aigua a través 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 consideració 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 (teatre i concerts), o no generalitzada entre els municipis (guarderies municipals, 
concerts i teatre) o sense un caràcter vital (cursos culturals) (article 34b) per la vida del 
municipi podrien ser excloses de la consideració d’ingressos propis a efectes de l’aportació del 
0,7%. Tanmateix, en ser un recurs de caràcter menor, raons d’operativitat 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’utilització minoritària o no generalitzada com és el cas de venda de llibres 
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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)4 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 província 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: mentre uns municipis financen les noves 
urbanitzacions (clavegueram, paviments, voreres i enllumenats) amb contribucions 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 
contribucions 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 

4. 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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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.

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 persones. 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 inversions 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 (plusvàlua, guany de capital o augment de patrimoni) 
o negatiu (minusvàlua, pèrdua de capital o disminució de patrimoni). 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 realitat, 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). 
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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 tendeixen a fixar a la baixa 
les estimacions d’ingressos per raons de prudència i de salvaguarda davant les futures necessitats 
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·lelisme amb els ingressos liquidats. Per aquest motiu, i sobretot per un 
principi d’operativitat en el càlcul de l’aportació del 0,7% que haurà de figurar en els pressupostos 
de despesa, és aconsellable utilitzar les xifres pressupostades 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 estructura 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 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 ingressos propis a efectes del 0,7% entre un pressupost consolidat i un pressupost 
no consolidat són generalment petites 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 considerat 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’aportació del 0,7% per a la cooperació al desenvolupament, s’han considerat rellevants 
els següents principis: principi de capacitat de pagament, principi de coerció i de recepció obligatòria 



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 407

del servei, principi de generalització entre municipis, principi de substitució per ingressos impositius, 
i el principi d’operativitat o viabilitat de càlcul 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:

•	 impostos	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 importància vital (art. 34),
•	 taxes	per	serveis	voluntaris	prestats	de	forma	no	generalitzada	(art.	34)	(excepte	possibles	ta-

xes per transport 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	específi-

ques (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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annex e
llIsta 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	
•	 Relació	d’entitats	catalanes	que	han	rebut	recursos	de	les	administracions	locals	l’any	2008

relació d’institucions que han respost l’enquesta

ajuntaments

Àger
Aguilar de Segarra
Aiguaviva
Aitona
Albatàrrec
Albons
Alcanó
Alcover
L’Aldea
Alfara de Carles
Alfés
Alforja
Alguaire
Almacelles
Almenar
Almoster
Alòs de Balaguer
Alpens
L’Ametlla de Mar
L’Ametlla del Vallès
L’Ampolla
Arbeca
L’Arboç
Arbolí
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
L’Argentera
L’Armentera

Artés
Artesa de Lleida
Ascó
Avià
Avinyonet de Puigventós
Badalona
Balsareny
Banyeres del Penedès
Barberà de la Conca
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Bellaguarda
Bellmunt d’Urgell
Bellprat
Bellpuig
Bellvei
Benifallet
Berga
Bescanó
Beuda
Bigues i Riells
La Bisbal d’Empordà
La Bisbal de Falset
Blanes
Boadella i les Escaules
Bolvir
Es Bòrdes
Les Borges Blanques

Les Borges del Camp
Borredà
Botarell
Bràfim
Breda
Brunyola
Cabanabona
Cabrera d’Igualada
Cabrera de Mar
Cadaqués
Calafell
Calders
Caldes de Montbui
Calella
Calldetenes
Callús
Cambrils
Campdevànol
Campllong
Camprodon
Canet d’Adri
Canovelles
Cantallops
Capçanes
Capellades
Capmany
Capolat
Cardedeu
Cassà de la Selva
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Castell de l’Areny
Castell de Mur
Castellar de n’Hug
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldans
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit del Boix
Castelló de Farfanya
Castellolí
Castellserà
Castellví de la Marca
El Catllar
La Cellera de Ter
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Cervera
Colldejou
La Coma i la Pedra
Copons
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cornellà del Terri
Cornudella de Montsant
Cruïlles, Monells i Sant 

Sadurní de l’Heura
Cubelles
Cubells
Cunit
Das
Deltebre
Duesaigües
Espinelves
L’Espluga de Francolí
Esplugues de Llobregat
Esponellà
Estamariu
L’Estany

La Fatarella
La Febró
Fígols
La Figuera
Flix
Fondarella
Fontcoberta
Font - Rubí
Foradada
Forallac
Fulleda
Gaià
La Galera
Gandesa
Garcia
La Garriga
Garriguella
Gavà
Gelida
Ger
Girona
Gironella
Gisclareny
Els Guiamets
Gombrèn
Gósol
Granera
Granollers
Granyanella
Gualba
Guils de Cerdanya
Guimerà
Guissona
Gurb
L’Hospitalet
Igualada
Isona i Conca Dellà
Isòvol
Jorba
La Llacuna
Lladurs
Llanars

Lleida
Llers
Lles de Cerdanya
Lliçà de Vall
Llobera
Llorac
Llorenç del Penedès
Lloret de Mar
Les Llosses
Maià de Montcal
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marganell
Martorell
Mas de Barberans
Masarac
El Masnou
Maspujols
Mataró
Mediona
Menàrguens
Mieres
Miravet
Molins de Rei
Mollerussa
Mollet del Vallès
Molló
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montclar
Montgat
Montmajor
El Montmell
Montornès del Vallès
Mont - Roig del Camp
Montseny
El Morell
La Morera de Montsant
Muntanyola
Mura
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Nalec
Naut Aran
Navès
Nulles
Odèn
Òdena
Ogassa
Olesa de Bonesvalls
Oliola
Olius
Olost
Olot
Olvan
Ordis
Oristà
Os de Balaguer
Pacs del Penedès
Palafrugell
El Palau d’Anglesola
Palau-solità i Plegamans
Els Pallaresos
Pallejà
La Palma d’Ebre
La Palma de Cervelló
Parets del Vallès
Passanant
Pau
Paüls
Pedret i Marzà
Peramola
El Perelló
Pineda de Mar
El Pinell de Brai
Pinós
Pira
El Pla del Penedès
Planoles
El Poal
La Pobla de Cérvoles
La Pobla de Massaluca
La Pobla de Segur
Polinyà

Pont de Molins
Pontons
Ponts
Porqueres
Portbou
Prades
Prat del Comte
El Prat de Llobregat
Prats i Sansor
Preixana
Preixens
Premià de Mar
Les Preses
Puigdàlber
Puig - reig
Puigverd de Lleida
Pujalt
La Quar
Querol
Rajadell
Regencós
Rellinars
Reus
Ribera d’Urgellet
Riu de Cerdanya
Riudaura
Riudecols
Riudellots de la Selva
Rodonyà
Roses
Rubí
Rubió
Rupià
Sabadell
Saldes
Salomó
Salou
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu Salou
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Lluçanès
Sant Climent Sescebes
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Gregori
Sant Guim de Freixenet
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan Despí
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç de la Muga
Sant Martí de Riucorb
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Sant Miquel de Campmajor
Sant Pere de Ribes
Sant Pere Sallavinera
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze Safaja
Sant Ramon
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Torelló
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Llogaia d’Àlguema
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Miralles
Santa Pau
Santa Susanna
Sarroca de Bellera
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La Secuita
La Selva de Mar
La Selva del Camp
La Sentiu de Sió
Sentmenat
Serinyà
Seròs
Serra de Daró
Setcases
La Seu d’Urgell
Sitges
El Soleràs
Sora
Soses
Subirats
Sunyer
La Tallada d’Empordà
Taradell
Tarragona
Tàrrega
Tarrés
Tavèrnoles
Tavertet
Teià
Térmens
Terrassa
Tírvia

Tiurana
Tivissa
Tona
Torelló
La Torre de Fontaubella
Torredembarra
Torrefarrera
Torrelameu
Torrelles de Foix
Tortellà
Tortosa
Toses
Ullà
Ultramort
Vacarisses
La Vajol
La Vall de Boí
Vallbona d’Anoia
Vallcebre
Vallclara
Vallfogona de Balaguer
Vallfogona de Riucorb
Vallmoll
Vallromanes
Valls
Les Valls d’Aguilar
Veciana

Ventalló
Verges
Vic
Vilabertran
Vilablareix
Vilada
Viladamat
Viladasens
Viladecans
Vilademuls
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilallonga de Ter
Vilamalla
Vilanova d’Escornalbou
Vilanova de Prades
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vila-sacra
Vilassar de Mar
Vilaür
La Vilella Baixa
El Vilosell
Vinebre
Vinyols i els Arcs
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Consells Comarcals

Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Maresme

Consell Comarcal del Montsià
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Consell Comarcal del Priorat
Consell Comarcal del Ripollès
Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal del Solsonès
Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Comarcal de la Terra Alta
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental

diputacions

Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona

mancomunitats

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona



Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 413

relació d’institucions que no han respost l’enquesta, però disposem 
de les dades del Fons català

ajuntaments

Abrera
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Alcanar
Alella
Alfarràs
Alió
Anglès
Argentona
Avinyonet del Penedès
Badia del Vallès
Balaguer
Banyoles
Begur
Besalú
El Bruc
El Brull
Cabanes
Les Cabanyes
Cabra del Camp
Cabrils
Caldes d’Estrac
Caldes de Malavella
Canet de Mar
Canyelles
Castellfollit de la Roca
Castelló d’Empúries
Castell-Platja d’Aro
Castellterçol
Celrà
Centelles
Cercs
Creixell
Dosrius
L’Escala
Esparreguera

Esterri de Cardós
Figueres
Flaçà
Fogars de la Selva
Fornells de la Selva
Fortià
Les Franqueses del Vallès
Guardiola de Berguedà
La Granada
Els Hostalets de Pierola
Hostalric
La Jonquera
Les
La Llagosta
Llagostera
Llançà
Llavorsí
Lliçà d’Amunt
Lluçà
Maçanet de la Selva
Les Masies de Voltregà
La Masó
Masquefa
Massanes
Matadepera
Moià
El Molar
Montblanc
Montellà i Martinet
Montferrer i Castellbò
Montmeló
Mont-ras
Navarcles
La Nou de Berguedà
Olesa de Montserrat
Oliana

Olivella
Orís
Òrrius
Palamós
Pals
El Papiol
Peralada
Piera
El Pla de Santa Maria
Les Planes d’Hostoles
La Pobla de Mafumet
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Quart
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripollet
Riudarenes
Riudecanyes
La Roca del Vallès
Roda de Ter
Roquetes
Sallent
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fost de Campsentelles
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Cerdanyola



414 Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud · 2006-2008 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Sant Julià de Ramis
Sant Llorenç Savall
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Torelló
Sant Pol de Mar
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d’Aro
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria d’Oló
Santa Maria de Corcó

Santa Maria de Palautordera
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Sénia
Sils
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tiana
Tordera
La Torre de l’Espanyol
Torrelavit
Torrelles de Llobregat
Torres de Segre
Torroella de Montgrí

Tossa de Mar
Ulldecona
Vallfogona de Ripollès
Vallirana
Vandellòs i l’Hospitalet  

de l’Infant
El Vendrell
Vidreres
Vilafant
Vilajuïga
Vilalba dels Arcs
Vilanova del Camí
Vilobí d’Onyar
Vilobí del Penedès
Xerta

Consells Comarcals

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal de la Selva

relació d’entitats catalanes que han rebut recursos 
de les administracions locals l’any 2008

100% Camerun
180 Grados para la Cooperación y el Desarrollo
A mà
ABIDC
ACAPS Wilaya Alt Penedès
ACAPS - Associació Catalana d’Amics  

del Poble Sahrauí
ACCEM
Acció Contra la Fam
Acció Global Solidària
Acció Internacional 
Acció Solidària amb el Sàhara
Acció Solidària Amics de Mantay

Acció Solidària i Logística
Acció Solidària Igman
ACDC.cat
ACOES Catalunya
ACP - Associació Catalana per la Pau
ACPP - Assemblea de Cooperació per la Pau
ACSUR - Las Segovias
ADI Agermanament Directe Via Internet
ADRA
AEiG Mn. Jaume Oliveras
AFAP - Associació per al Foment de l’Amistat 

entre Pobles
Àfrica Viva
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Africània
Africat
Agermanament
Agermanament Perú
Agermanament Sense Fronteres
AHS - Associació Humanitària de Solidaritat 
Aigua pel Sahel
Ajuda en Acció
Ajut al poble cubà, La Habana
Al Wifak Associació d’immigrants de l’Alt 

Empordà
Al - Sharara. Col·lectiu de solidaritat amb el 

Poble Palestí
Alternativa 3
Alternativa - Intercanvi amb pobles Indígenes
AMAHORO
Amalgama
AMAM. Asociación de Mujeres Antimutilación
AMBEA
AMIC
Amics d’Ak Benn
Amics de Diakha Madina
Amics de Fundase
Amics de Guinea Conakry de Roses
Amics de la República Dominicana per al 

Desenvolupament dels Pobles
Amics de la UNESCO
Amics de la UNESCO del Prat
Amics de Materi
Amics de Subhadra Mahatab Seva Sadan
Amics del Sàhara de les Terres de Ponent
Amics i Amigues de Diabugu Batapa
Amistat Parroquial amb Cinco Pinos
Amnistia Internacional
AMPA CEIP Escola Jungfrau
AMPA Lluís de Peguera
AMPGIL
ANAFA - Los Amigos de Ziguinchor
ANIPCP+VIDA
ANUE - Associació per a les Nacions Unides a 

Espanya
APAC

Araguaia amb el bisbe Casaldàliga
Àrea Cultural Oriol
Arenys amb el Poble Sahrauí
Arenys Solidari
ASDHA - Associació per als Drets Humans a 

l’Afganistan
Asociación Dar
Asociación de Médicos Peruanos
Asociación de Vecinos Gavarra
Asociación Nuevos Pasos 
Asociación RIEBAPUA
Asociación Senegalesa y Gambiana
Asociación Share España
Asociación Taarof Bi Salam
Asociación Vínculos Ahimsa pro Nicaragua
ASOMOBE - Associació Solidària Montse 

Bernat
ASOPXI - Associació de Suport a les 

Organitzacions Populars Xilenes
Associació “Poder para Todos” - PPT
Associació Africana
Associació Africana Moussa Molo
Associació ALBA
Associació Amazan: Promoció Sociocultural i 

Desenvolupament
Associació d’Amics de Puerto Cabezas
Associació d’Amics del Nepal
Associació d’Amics del Perú
Associació d’Amics del Senegal del Bages
Associació Arenyenca d’amics de Cuba
Associació Baix Penedès amb el Sàhara
Associació Catalana d’Amics de Cuba
Associació Catalana d’Amistat amb Nicaragua
Associació Catalana de Fibrosi Quística
Associació Catalana de Residents Senegalesos
Associació Catalana d’Enginyeria sense 

Fronteres
Associació CATALANDAOUD
Associació Catalunya - Líban
Associació Cívica Camí Reial
Associació Comerç Just Molins de Rei
Associació Compartir
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Associació Coordinadora d’Ajuda Unida - ACAU
Associació Corbera Solidaritat i Cooperació
Associació Cultural Argentina
Associació Cultural Cal Roqueta Castellbò
Associació Cultural Chamoi.cat
Associació Cultural Cristiana
Associació Cultural d’Amics d’Àfrica del Vallès 

Oriental
Associació Cultural Esportiva d’Equatorians de 

Sant Feliu de Llobregat
Associació Cultural Fedde Bamtaare Pulaar
Associació Cultural i Humanitària Somriure 

Humil
Associació Cultural Magrebeida
Associació Cultural Projecte Doman
Associació Cultural Selva del Camerun
Associació Curts i Més
Associació d’Immigrants per a la Promoció de 

l’Agricultura del poble de Harr (Mauritània)
Associació d’Acollida de Nens de Bielorússia 

Sant Andreu de la Barca
Associació d’Agermanament Igualada - Nueva 

Esperanza
Associació d’Ajuda a la Infància Yanapi
Associació d’Ajuda als Nens de Chiclayo
Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal 

“Sandaga”
Associació d’Amics de Boulembou
Associació d’Amics de Kamba Beó Nere
Associació d’Amics de la UNESCO de Manresa
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de 

Granollers
Associació d’Amics del Sàhara de les Terres 

de Ponent
Associació d’Amistat amb Amèrica Llatina - 

HUAYNA
Associació d’Amistat amb el Poble de 

Guatemala
Associació d’Amistat San Miguelito - Sant Boi
Associació de Ciutadans de Guinea Conakry 

del Vallès Occidental
Associació de Cooperació Internacional Nord - 

Sud CONOSUD
Associació de Cooperació pel 

Desenvolupament de Batantodicory 
Associació de Cooperació Sol Solidari
Associació de Dones el Gall 
Associació de Famílies Solidàries amb els Nens 

Sahrauís
Associació de Joves “La Roja”
Associació de Joves pel Sàhara Jat Dajla
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació de Naturalistes de Girona
Associació de Professorat per la Cooperació 

Nueva Esperanza
Associació de Senegalesos de la Garrotxa
Associació de Solidaritat amb els Infants de 

Nicaragua
Associació de Veïns Can Vidalet
Associació de Veïns Plaça de Catalunya de 

Saldes
Associació de Voluntaris de Cabrils Bonaterra
Associació de Voluntaris de Lliçà de Vall
Associació de Voluntaris Sant Camil
Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca 

Amador - AEPCFA
Associació d’Equatorians de Catalunya 

Comarca d’Osona
Associació d’Equatorians de Manresa
Associació d’Immigrants de Malgrat
Associació Famílies Acollida Nens Sahrauís
Associació Gueto
Associació Humanitària de Solidaritat - AHS
Associació Iberoamericana Filipina
Associació Imago Barcelona
Associació Josep Vidal i Llecha
Associació Joves de Diaguily para la Educación 

y el Desarrollo de la Agricultura
Associació Juvenil Batibull
Associació Juvenil La Rotllana
Associació Kandeema
Associació Malgrat amb el Sàhara
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Associació MERAGEMU
Associació NEEM
Associació Noves Generacions del Poble de 

Goutta
Associació per a la Cooperació del poble 

Camboremu Diamkoloru
Associació per a la Cooperació, la Inserció 

Social i la Interculturalitat (ACISI)
Associació per a l’Educació Ambiental Cultural 

de la Garrotxa - Verd Volcànic
Associació per al Desenvolupament de la 

Infància a l’Àfrica - ADIA
Associació per la Cooperació i el 

Desenvolupament Brasol de Girona
Associació Persones Immigrants Missirah 
Associació Planeta
Associació Premià amb el Sàhara
Associació Projecte Mi Casa
Associació Rosha Corbera
Associació San-Prem
Associació Save the Gambian Orphans
Associació Sociocultural Fula
Associació Sociocultural Ibn Batuta
Associació Solidària amb Nicaragua “El 

Pinolero”
Associació Solidària amb San Francisco del 

Norte 
Associació Solidària Anantapur
Associació Solidària The Gambian River Union
Associació Solidària Tomando Conciencia
Associació Somos una ONG
Associació Sri Lanka - Olot
Associació Sura
Associació Tarija
Associació Tècnics i Treballadors sense 

Fronteres
Associació The Dalton Project
Associació Tijane Immigrants Africans
Associació Uruguayo Catalana Botijas
Associació Vallès Obert
Associació Vida Útil
Associació Wafae

Associació Xarxa Solidària Sabadell - Colòmbia
Associació Yok
Asociación de Ayuda Mútua de Badibunkas de 

Gambia
Asociación para la Integración y el Desarrollo 

de Kantora
Ateneu del Món de Sant Quirze del Vallès
Ateneu Santcugatenc
Atitlan
ATZUCAC, Projectes de cooperació
AVOLO - Associació Salam
AYNE - Trinitarias, Solidaridad Recíproca y 

Educación para el Desarrollo
Ayuda Directa
Bafalay, Amics Solidaris de la Casamance
Banc de Recursos
Banyoles Solidària
Barcelona Acció Solidària
Baula
Belarús
Birmània per la Pau
Bombers Humanitaris
Botiga Natural
Brigada Catalana Venceremos
Brigada Rubén Darío
C.D Almeda
CAE, Formació i Serveis Socioculturals
Caldes Solidària 
Caramelos Solidarios
Càritas
Carmelites Missioneres
Casa América
Casa de la Solidaritat i la Pau de Santa Coloma 

de Gramenet
Casa del Tíbet
Casa Latina
Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona
Casal d’Amistat amb Cuba de Barcelona ‘José 

Martí’
Casal d’Amistat amb Cuba de Lleida
Casal d’Amistat amb Cuba ‘José Sánchez’ - 

Santa Coloma de Gramenet
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Casal d’Amistat Català - Cubà
Casal d’Amistat catalano - cubà J. Martí de 

Rubí
Casal d’Amistat amb Cuba - Garraf
Casal d’Infants del Raval
Castellar per Colòmbia
Castellbisbal Solidari
Catequa per al Desenvolupament
Catratxos, Associació de Cooperació amb 

Hondures
CCONG Ajuda al Desenvolupament
CCS Pobles Perú
CEAM - Centre d’Estudis Amazònics
CEDESC. Centre d’Estudis i Debats de 

l’Esquerra
CEIBA
CEIJ Mowgli
CEIP Isidre Martí 
Centre d’Estudis Jaume Balmes, SCCL
Centre Llatinoamericà de Reus
Centre UNESCO de Catalunya
Centre UNESCO de Manresa
Centro Latinoamericano
Centro por la Dignidad Humana
CIJCA - Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils
CINEBAIX
Club Atletisme l’Aire
CODENAF - Catalunya
CODES - CAM
Col·lectiu de Famílies Acollidores de Nens i 

Nenes Sahrauís de Blanes
Col·lectiu de Joves pel Sàhara de Calella i 

Pineda de Mar 
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró
Col·lectiu Maloka Colòmbia
Col·lectiu Naguals
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
COMG - Ajuda
Comissió Agenda Llatinoamericana
Comissió Cultural Can Serra
Comissió d’Entitats Solidàries de Mollet del 

Vallès

Comissió d’Agermanament de l’Esquirol amb 
San Juan de Limay

Comissió d’Agermanament Salt - Quilalí
Comissió de Festes Collblanc - Torrassa
Comissió de Solidaritat La Mallola
Comissió El Prat Solidari
Comissió Organtizadora d’Actes Culturals i 

Recreatius Mare de Déu dels Desamparats
Comitè Català del Consell Europeu
Comitè Català per als refugiats - Comitè Català 

de l’ACNUR
Comitè d’Agermanament Santa Rosa - Tordera
Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central
Comitè de Solidaritat óscar Romero 
Comitè d’Osona de Solidaritat amb Nicaragua i 

Centreamèrica
Compromesos amb el Món
Comunitat Terapèutica del Maresme, Serveis 

de Salut Mental, SCCL
Congregació Religiosa Esclaves del Sagrat Cor 

de Jesús
Consell de la Joventut de Barcelona
Consell Interhospitalari de Cooperació
Cooperacció
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris 

amb el Poble Sahrauí - CCASPS
Coordinadora d’ONG i entitats solidàries de 

Corbera
Coordinadora d’ONGDs i Amics de Lleida
Cornellà amb el Poble Sahrauí
Cornellà Solidari
Covidec
Creu Roja
CSP - Comunitat de Sant Egidi
Cubanos en Catalunya
Cultura i Solidaritat Popular
Dagua, ONG d’Ajuda a Colòmbia
Dar Salam
Defensem Cuba de l’Hospitalet
Dentistas Mundi
Desarrollo 2000 en Àfrica
Desenvolupament a l’Àfrica. SONGTAABA
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Desos, Opció Solidària
DNIGER.CAT Associació pel desenvolupament i 

cooperació amb el Níger
ECODIADIA
EDUALTER - Educació Alternativa
Educació sense Fronteres
Educal 
Eines sense Fronteres
Ekolo Ya Bondeko
El Prat amb el Sàhara
Els Xulius
Empremtes
Enginyers i Cooperació
Ensenyament Solidari
Entrepobles
Esbart Dansaire de Rubí
ESCOAC
Escolapis
Escoltes Catalans
Església evangèlica
Església Evangèlica Baptista de Cerdanyola
Espai Social i Formatiu d’Arquitectura (ESFA)
ESPLAC - Esplais catalans
Esplai Panda
FADES
Famílies sense Fronteres per la Infància 
Farmacèutics Mundi
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans
Federació Catalana d’ONG per al 

Desenvolupament
Federació d’Associacions de Veïns de 

Badalona
Federació d’Associacions de Veïns de Lleida - 

FAVL
Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell
Fem Vallès
FETS - Finançament Ètic i Solidari
FORKIDS - Associació d’Ajuda a la Infància
FUDEN - Fundación para el Desarrollo de la 

Enfermería
Fundació “Nicolás Guillén”

Fundació ACSAR
Fundació Akwaba
Fundació Arc de Sant Martí
Fundació Barberà Solidària
Fundació Bosch Gimpera
Fundació Campaner
Fundació Catalunya Segle XXI
Fundació CODESPA
Fundació Congrés Català de Salut Mental
Fundació Cristal
Fundació Daniel Shah i Núria Toneu
Fundació Educació Solidària - Escola Pia
Fundació el Sueño de la Campana
Fundació Eveho
Fundació Ferreruela Sanfeliu
Fundació Humanitària Dr. Trueta
Fundació Internacional de Solidaritat Compañia 

de Maria - FISC
Fundació Internacional Olof Palme
Fundació Joan XXIII
Fundació Josep Comaposada
Fundació Kab K’uh
Fundació K-Món
Fundació Laia Mendoza
Fundació Lleida Solidària
Fundació Món-3
Fundació Nuestros Pequeños Hermanos
Fundació Osona Solidària
Fundació Pagesos Solidaris
Fundació Pascual i Prats
Fundació Pau i Solidaritat
Fundació PAX
Fundació per la Pau
Fundació Pere Tarrés
Fundació Politècnica de Catalunya
Fundació Privada ARSIS
Fundació Privada del Barri de Pardinyes de 

Lleida
Fundació Privada Desenvolupament Comunitari
Fundació Privada Espai Salut
Fundació Privada Plataforma Educativa
Fundació PROIDE
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Fundació Rokpa
Fundació Salut i Societat sense Fronteres
Fundació Save the Children
Fundació Ser.Gi
Fundació Sid Moskitia
Fundació Sociocultural Atlas
Fundació Solidaritat UB
Fundació Ubuntu
Fundació Ulls del Món
Fundació Universitària del Bages
Fundació Universitat Internacional de la Pau
Fundació Utopia
Fundació Vivint
Fundación Familias Unidas
Fundación Vicente Ferrer
FUNDESO - Fundació Desenvolupament 

Sostingut
GADIS
GASI - Grup d’Acció Solidària Internacional
GCCT - Grup de Cooperació del Campus de 

Terrassa
Geòlegs del Món
Germanes Sagrada Família
GESTA - Associació Humanitària per la Salut i 

el Desenvolupament
GLAÇ 
Global Play, Fundació Privada
GRAMISS - Grup d’Acció Missionera i Solidària
GREC - Grup de Recerca i Estudis dels 

Conflictes
GRESCA - Grup Recreatiu Educatiu Social 

Cultural i Alternatiu
Grup Cultural Garrigues
Grup de Dones de Can Serra
Grup de Solidaritat “És l’hora!”
Grup de Suport a Xema Caballero
Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de 

Matagalpa
Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la 

Solidaritat
Grup d’Estudis Pedagògics - Trenkalòs
Grup Editor de la Revista de la Discapacitat 

(GERD)
Grup Intercultural i Solidari Ndennden Ngol·len
Grup Intercultural Jamia Kafo
Grup Missional Voluntari Joves Parròquia Sant 

Pere de Ribes
Grup Teatre Nyoca de l’Ametlla del Vallès
Grup Tercer Món- Mataró
Guatemala al Cor
Guidimaxa Remmú
Hammada, Associació d’Amics del Poble 

Sahrauí
Humana. Cooperación y Desarrollo
IES Joanot Martorell 
IES Joaquim Blume
IES Maremar
IES Montilivi
IES Severo Ochoa
IES Vil·la Romana
IES - SEP La Garrotxa
INSHUTI Amics dels Pobles de Rwanda, 

Burundi i el Congo
INSOC - Centre d’Esplai Guadalhorce
Institut Religioses de Nostra Senyora de la 

Mercè de Barcelona 
Intercanvi d’Acció Social i Cooperació 

Internacional 
Intermón Oxfam
Intersindical Alternativa de Catalunya
IRENIA
ISPP La Salle
Ixmucané per a l’Educació Integral de les 

Cultures Indígenes
JAL - Junta d’Acció contra la Lepra
Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès
Joves Parròquia Sant Pere
Joves per la Igualtat i la Solidaritat - JIS
Joves SOLIDES. Asociación Jóvenes hacia la 

Solidaridad y el Desarrollo
Junts per Bolívia
Juristes Solidaris
Justícia i Pau
Ko’eju
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KREANTA
La Cambalacha
La Casa de les Formigues
La Frontissa
La Garriga. Societat Civil
La Mar de Mots, Associació Cultural
La Palma Solidària
La Seu Solidària
La Veu del Cor per Ajudar el Poble Cubà
L’Espurna - Joves Solidaris de Gramenet
Lestonnac
Lleida Solidària MPDL
Lliga dels Drets dels Pobles
Lloret amb el Sàhara
Lloret sense Fronteres
Mans Mercedàries
Mans Unides
Matres Mundi
Mecenas de Vida
Medicus Mundi
Mediterrània, Centre d’Iniciatives Ecològiques
Mestres per Bòsnia
MESTRES – 68
Metges del Món
Metges sense Fronteres
MicroFons de Catalunya de Cooperació al 

Desenvolupament
Milpa Lleida
Milpa Tarragona
Moianès Solidari
Molins de Rei amb el Sàhara
Mollet amb Cuba
Monestir de l’Amor Diví
Monitors Cooperants d’Olot
MOVIBAIX
Moviment d’Esplai del Vallès
Moviment per la Pau
Musol
Nassara, Solidaritat i Cooperació
Nexes Interculturals
Nicaragua i Cooperació
NOVA

Nutrició sense Fronteres
Obra Màxima 
Obres Missionals Pontifícies
Observatori de la Salut Visual
Observatori DESC
Observatori Drets Humans
Omnium Cultural
Ong Ajut i Solidaritat Makary - Blangoua
ONG SOM – HI
Òptics del Món
Osona amb els Nens
Pallassos Sense Fronteres
Pallejà Solidari
Pares Caputxins
Parròquia Sant Benet
Parròquia Santa Magdalena
Pirineu amb el Sàhara
Plataforma Aturem la Guerra - Mollet
Plataforma Lleidatana contra el Bloqueig a 

Cuba i el Bloqueig Helms - Burton
Plataforma per una Nicaragua Lliure 

d’Analfabetisme
Pont de Solidaritat
Premià amb el Sàhara
Pro-educart per la Cooperació i el 

Desenvolupament en El Salvador
Projecte Tibsima
Projecte Xevi
PROKARDE
Provalores
Proyecto Local
Punt de Partida
Queralia
RAI Recursos d’Animació Intercultural
Reintegra
Ripollet Solidari
Rubí Solidari
Sabadell Acull Infants Sahrauís
Sant Cugat amb el Poble Sahrauí
Sant Just Solidari
Sant Martí amb el Sàhara 
Sathi Sansar, Desenvolupament al Nepal
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Save the Children 
SCAPS - Sant Cugat amb el Poble Sahrauí
SED - Solidaritat, Educació i Desenvolupament 
Sem Terra - Santa Eugènia de Berga
Sembradores sin Fronteras
Seminari del Poble de Déu
Servei Ciutadà d’Acollida als Immigrants
Servei Civil Internacional
Setem Catalunya
SICOM. Solidaritat i Comunicació
SILO. Camí pel Desenvolupament dels Nens 

Guinea
Sitges Solidari
SOARPAL - Solidaritat Arbúcies Palacagüina
Societat Civil, Cultural i Solidària per la Pau
SODEPAU - Solidaritat per al Desenvolupament 

i Pau
Solidaris amb el Poble Sahrauí
Solidaris amb els Nens
Solidaritat Sahrauí de Mataró
TABANA
TASCA
Taula Catalana per la Pau i els DDHH a 

Colòmbia
Tazumal Catalunya - Centreamèrica
TEPS - Terres de l’Ebre amb el Poble Sahrauí
Terrassaharaui
Tordera amb Luya, Ong
Torelló amb Huancapi
Totes les Mans, per la Solidaritat, la 

Cooperació i el Desenvolupament
UGT - Unió local de l’Hospitalet

Ulam-Bator de Mongòlia
UNESCO Lleida
Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa
Unión Latino Americana Catalana de Cultura
Unitat Solidària
Universitat sense Fronteres
URV Solidària
VAE. Voluntaris en Assessoria Empresarial
Vallès Solidari
Vents de l’Àfrica Negra
VETERMON - Veterinaris sense Fronteres
Veus sense Fronteres
Vida útil (Sunugaal)
Viladecans pel Sàhara
Viladecavalls Vida i Pau
VOLS - Voluntariat Solidari
Voluntariat de Sant Feliu
Waikikay - Avià Solidari
World Vision
Xarxa de Consum Solidari
Xarxa de l’Observatori del Deute en la 

Globalització (ODG)
Xarxa d’Enllaç amb Palestina
Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols
Xingu Araguaia. Ajuda als desprotegits
XIREC. Xarxa Integrada Recursos Comunitaris 

Gestió i Solidaritat
XONTAL - Adrianenca per l’Agermanament i la 

Solidaritat amb el Poble de San Ramón
Yalah, solidaris amb el Poble Sahrauí
YAMUNA



Amb l’elaboració del 4t Estudi sobre la Cooperació Local de Catalunya amb els 
països del Sud 2006-2008 es compleixen 10 anys d’investigació i recerca des del 
Fons Català. Amb la publicació volem refermar el nostre compromís de donar con-
tinuïtat a la tasca de recollida i anàlisi de les dades de la cooperació del món local. 
Amb aquesta finalitat, l’estudi és l’actualització de les dades presentades en els tres 
informes anteriors que recollien la informació compresa entre 1998-2000, 2000-
2002, 2003-200, respectivament.

L’estudi recull dades de 569 ajuntaments, 27 consells comarcals, 4 diputacions i la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) en rela-
ció a les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat en els anys 2006 
i/o 2007 i/o 2008. Segons les dades de què disposem, un total de 316 ajuntaments 
a Catalunya han fet accions de cooperació i solidaritat en els anys 2006 i/o 2007 i/o 
2008, com també n’han fet les 4 diputacions, 18 consells comarcals i la MMAMB. Tot 
i ser un univers molt ampli i amb unes polítiques de cooperació local molt heterogèni-
es, observem que comparteixen unes especificitats i una història que cal considerar 
per comprendre com s’han conformat i desenvolupat aquestes polítiques. 

Aquest informe, juntament amb els tres publicats anteriorment pel Fons Català, ens 
ofereixen una àmplia fotografia de 10 anys de cooperació des del món local amb 
dades exhaustives, no només des del punt de vista econòmic sinó també des del punt 
de vista qualitatiu, amb informació sobre indicadors propis de les polítiques de coo-
peració local. Entre altres dades, podem veure que ja són més de 100 els ens locals 
que destinen el 0,7% o més dels seus ingressos propis per a cooperació i solidaritat, 
que a Catalunya hi ha 117 agermanaments-cooperació, o que s’han creat des de 
l’espai local 64 consells de cooperació i solidaritat que permeten la participació de 
les entitat solidàries en el disseny de les polítiques locals de solidaritat i cooperació 
al desenvolupament.

Esperem que aquesta publicació sigui una eina útil per a les institucions i entitats que 
treballen pel i des del món local i que pugui servir per sistematitzar amb rigorositat la 
llarga pràctica de les polítiques de cooperació local del nostre país, tant la que s’ha 
fet fins ara com la que es continuarà fent en un futur.
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En conveni amb:

www.cooperaciocatalana.cat

4t Estudi de la Cooperació 
Local de Catalunya
amb els països del Sud
2006 · 2007 · 2008




