


Desenvolupament de la base social i pràctica associativa
Grups i representacions territorials
Grups sectorials
Comissió de participació
Debats institucionals sobre feminismes i gènere

Educació per al desenvolupament
Generació de coneixements en gènere i desenvolupament
Incidència política i mobil ització social
Conscienciació crítica i sensibi l ització de la ciutadania

Cooperació al desenvolupament
Amèrica Central
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Amèrica del Sud
Colòmbia
Àfrica
Mali
Marroc

Finançament

Equip

és…

…una organització no governamental de
cooperació internacional creada a
Catalunya l’any 1 994.

…una associació on les sòcies i els socis
tenen veu i vot, i si volen participen
activament en les accions i projectes de
l 'entitat, a través dels grups i
representacions territorials i sectorials.

…una associació compromesa amb els
valors de justícia i de democràcia, que
actua per aconseguir un model de
desenvolupament humà equitatiu i
sostenible que garanteixi els drets humans
a totes les persones i a tots els pobles.

. . .una associació que vol contribuir, des de
les nostres accions i des d’una perspectiva
feminista:

' a l ’empoderament de les dones
' al ple exercici dels seus drets
humans
' a l ’assoliment de l 'equitat de gènere

Condicions imprescindibles per a arribar a
la justícia social, al desenvolupament
humà sostenible i a la pau.
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Perquè no hi ha una altra manera de fer sinó compartir. . .

Perquè el coneixement és de totes. . .

Perquè totes som sàvies. . .

Perquè entre totes construïm sabers. . .

I perquè ens reinventem formes de relacionar-nos. . .
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• La participació -en el marc del Consell de Cooperació estatal- en l ’elaboració de l’esborrany de directrius per
la transversalització de gènere.
• L’elaboració de recomanacions amb l’objectiu d’ incorporar la perspectiva de gènere en els plans i accions per
país de la cooperació española, que l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID) va enviar a les seves oficines tècniques dels països on s’intervé.
• La participació en la reunió de debat sobre el Pla estratègic del nou organisme de les Nacions Unides “ONU
Mujeres”, així com en la seva presentació oficial a Espanya.
• El treball amb la Xarxa de Grups de Gènere Estatal i Autonòmica, per tal de conformar una xarxa sòlida
d’intercanvi d’experiències, impulsar el treball en xarxa, impulsar el treball amb enfocament de gènere en les
ONGD i per tal d’ incidir, de manera conjunta, en les polítiques públiques estatal i autonòmiques pel que
respecta a l’equitat de gènere i als drets de les dones.
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Projectes
(Conveni AECID en Consorci amb la Fundación Mundubat)

CCoonnssttrruuccccii óó dd ’’ uunnaa aaggeennddaa ppooll ííttii ccaa ii eeccoonnòòmmii ccaa ddee ll eess ddoonneess aa MMeessooaammèèrrii ccaa,, qquuee ssuuppoossii nnoovveess ffoorrmmeess ddee
rreell aaccii óó eenn ttrree ggèènneerreess ddeess ddee ll aa ppll uu rraall ii ttaatt ii ffoonnaammeenn ttaaddeess eenn ll aa ii gguuaall ttaatt.
- Organització al iada: Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna
- Període d’execució previst: 201 0-201 5
- Cofinançadors: AECID Conveni
- Executat 2011 : 25.906,63€
- Subjectes de dret: dones de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Hondures, Mèxic i Panamà

Organitzacions aliades Amèrica Central

AAll ii aannzzaa FFeemmii nn ii ssttaa ppaarraa ll aa TTrraannssffoorrmmaaccii óónn ddee ll aa CCuu ll ttuu rraa PPooll ííttii ccaa. Consorci creat per sis organitzacions
feministes centreamericanes (Grupo Venancia de Nicaragua, Agrupación de Mujeres Tierra Viva de
Guatemala, Centro de Estudios de la Mujer de Hondures, Las Mélidas i Asociación de Mujeres por la Dignidad
y la Vida (Las Dignas) de El Salvador) que treballen juntes des de l’any 2000. L’Alianza ha construït la Red
Centroamericana de Mujeres por el Desarrol lo Local con Equidad de Género, que ha permès establir un
diàleg entre diverses experiències locals d’organitzacions.

RReedd ddee MMuu jj eerreess MMeessooaammeerrii ccaannaass eenn RReessii sstteennccii aa ppoorr uunnaa VVii ddaa DDii ggnnaa.
Xarxa formada arrel del moviment social mesomericà en resistència
davant els Tractats de Lliure Comerç-TLC al 2004 per 69 organitzacions
feministes i de dones de Mèxic, Guatemala, El Salvador, Hondures,
Nicaragua, Costa Rica i Panamà.



EELL SSAALLVVAADDOORR





(ara Ministeri de Sanitat, Politique Social i Igualtat)







GGUUAATTEEMMAALLAA

Cooperacció treballa a Guatemala des dels seus inicis, és a dir, des de 1 994. I ja des de 1 995 comptem amb
una oficina de representació al país. El nostre interès en el país ha anat creixent així com han evolucionat i
avançat els projectes realitzats. A hores d’ara, les nostres àrees d’acció al país són tres: dones ll iures de
violència, ciutadania econòmica de les dones i equitat de gènere en les polítiques públiques.

Amb tots aquests anys, hem treballat amb nombroses organitzacions aliades, amb les que hem compartit
esforços i i l · lusions. Una d’aquestes organitzacions és la Colectiva Actoras de Cambio, un col· lectiu feminista
que s’encarrega de donar suport a les dones maies supervivents d’atacs sexuals durant la guerra civi l
guatemalenca. Amb elles estem realitzant el projecte “Trencant el si lenci- per la memòria, la justícia i la
dignitat de les dones sobrevivents de violació sexual en la guerra” que, durant 2011 , ha centrat bona part dels
nostres esforços i també el d’Actoras de Cambio.

Hem treballat conjuntament per tal de compartir les experiències en clau femenina i així dignificar a aquelles
dones víctimes de violències. Amb aquest objectiu, el mes de febrer es va realitzar el I I festival per la memòria
“Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la l ibertad”, la trobada pretenia transmetre les responsabil itats de la
societat en els crims de guerra en un context d’alegria i l l ibertat.

Més endavant, el març i abri l de 2011 , es va celebrar de forma compartida entre Mèxic i Guatemala, les
trobades llatinoamericanes sobre justícia integral per a reflexionar i trobar una justícia feta per i per a les
dones i així evitar la impunitat que regna a Guatemala en matèria de violacions i agressions sexuals.

També es treballa en escoles, on s’ofereixen testimonis i s’estimula la reflexió respecte a les pràctiques contra
les dones.

Una altra activitat clau per a nosaltres és el treball amb les l idereses indígenes maies supervivents de
violacions sexuals. Es treballa en la seva sanació i formació i es reforcen xarxes de suport per a aconseguir
justícia i eradicar els actes de violència de la vida quotidiana de les dones.

Periòdicament s’organitzen jornades sobre salut i activitats artístiques de sensibi l ització, com un mecanisme
alternatiu de justícia.



PPrroojj eecctteess

- Trencant el si lenci – Per la memòria, la justícia i la dignitat de les dones sobrevivents de violació sexual en
la guerra.

Organització al iada: Actoras de Cambio
Període d’execució previst: 201 0-201 2
Cofinançadors: Ajuntament de Barcelona
Executat 2011 : 91 .578,85 €
Subjectes de dret: 840 persones (765 dones)

- Autonomia de les dones mayes-k’iche: Enfortiment de les capacitats de les dones maya-k’iche’ de Santa
Caterina Ixtahuacán per a la seva participació a nivel l comunitari i municipal.

Organització al iada: ALANEL
Període d’execució previst: 2011 -201 2
Cofinançadors: Sant Sadurní d’Anoia
Executat 2011 : 8.1 35,81 €
Subjectes de dret: 1 00 dones maia

- Dones maies construint el benestar dels seus pobles.
Organització al iada: KAQLA
Període d’execució previst: 201 0-201 2
Cofinançadors: Ajuntaments de Reus, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Ajuntaments de la Roca i
Roquetes, a través del Fons Català de Cooperació al Deenvolupament.
Executat 2011 : 24.664,25 €
Subjectes de dret: 30 dones líders maies (indirectes: 200 persones)

- Enfortiment d’organitzacions locals guatemalenques en sobirania al imentària i la seva aplicació pràctica
a favor de l’economia camperola

Organització al iada: ADEMI I ADSOSMHU
Període d’execució previst: 2008-2011
Cofinançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Executat 2011 : 43.920,40 €
Subjectes de dret: 1 .01 5 persones (840 dones)



Asociación de Desarrol lo Sostenible de la Mancomunidad Huista
(ADSOSMHU). Associació civi l no lucrativa per a la mil lora de la
població de les comunitats on executa la seva acció. Treballa en els
àmbits cultural, educatiu, de desenvolupament econòmic i social.
Compta amb personal que ve acompanyant processos organitzatius
des de 1 975.
http: //sites.google.com/site/paisajeecologiaygenero/cooperacion-al-
desarrol lo/proyect/adsosmhu

Colectiva Actoras de Cambio. Entitat de caràcter privat, feminista,
autònoma, no lucrativa, no rel igiosa, conformada per dones de
diferents ètnies i cultures, de diferents edats i identitats sexuals. Està
basada en principis de respecte, justícia i igualtat. El seu objectiu és
acompanyar processos socials orientats a l ’autonomia i
autodeterminació de les dones supervivents de violació sexual a partir
de trencar el si lenci entorn aquesta violència, de reconstruir la seva
vida i d’actuar col· lectivament en la generació d’un nou teixit social que
desarticul i i deslegitimi la violència sexual.

Kaqla. El grup de dones maies Kaqla va sorgir el 1 996 a la ciutat de
Guatemala en el marc d’un procés de formació de dones indígenes.
En aquesta etapa, van facil itar processos per a altres persones i van
voler crear un espai des de i per a elles mateixes, com a part d’una
acció a favor de les dones maies. Kaqla s’ha posicionat com una
organització de referència en el treball de dones maies per a d’altres
dones maies amb enfocament polític i de cura.

































Distribució de les subvencions aprovades per finançadors i països





Distribuició projectes Cooperació internacional, EpD, Sensibi l ització i incidència

Distribució de fons per països



Origen dels ingressos

Distribució per finançadors



Seu Central
Avinyó, 44
08002 Barcelona
Tel 93 667 40 95
info@cooperaccio.org

Equip Tècnic
Direcció: Estrel la Ramil Paz
Administració i Finances: Desirée
Asensio Serrano i Àngels Enrique
Comunicació: Alícia Oliver Rojo
Incidencia: Pilar Molina Vera i Tono
Albareda (voluntari)
Cooperació al Desenvolupament: Belén
García Masó, Zaraya García Reyes i
Maria Peix Batet
Gestió de Coneixements en Gènere i
Desenvolupament: Dámaris García
Carbonell
Representacions a països: Li l iana
Chaves Monroy, Mª Ángeles Medina
Rodríguez, Carolina Martín Tirand, Rosa
María Menjivar Peraza, Kerman Merodio
Vivanco

Voluntariat
Gartzen Anduaga, Montse Arévalo,
Isabel Cruz, Nerea Herrarte, Florencia
Iglesias, Maria Merino, Eva Moya,
Laetitia Pancrazi, Anna Palomo, Josep
Rafecas, Montse Soler, Sandra Vallejo,
Gemma Via

Delegacions Sud

Amèrica Central:

El Salvador
Rosa María Menjivar Peraza
Colònia Buenos Aires Calle Gabriela
Mistral N° 224 - San Salvador - El
Salvador
Tel (503) 22 37 75 64
Celular (503) 75 32 69 24
elsalvador@cooperaccio.org

Guatemala
Mª Ángeles Medina Rodríguez
Colonia Pensativo, N° 1 2
Antigua - Guatemala
Tel: 502-78322523
oficinaguatemala@cooperaccio.org

Nicaragua
Kerman Merodio Vivanco
INTAE 1 1 /2 c Norte, 1 5 vrs Este,
Granada
Tel (505) 25 52 91 87
Celular: (505) 86 58 79 55
nicaragua@cooperaccio.org

Amèrica del Sud:

Colòmbia
Lil iana Chaves Monroy
Carrera 35 No 54-41
Barrio Nicolás de Federmán-
Bogotá
Tel 31 33523974
li l iana@cooperaccio.org

Àfrica

Mali
Carol ina Martín Tirand
Torokorobougou, rue 305,
porte 31 3
Bamako - Mali
Tel +223 77 5074 85
mali@cooperaccio.org



Grups i Representacions Territorials

Badalona
Tel 933 1 83 425
badalona.cooperaccio@gmail .com

Cerdanyola del Vallès
Renaixement, 1 1 3
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel 935 947 528
info@cooperaccio.org

Getxo
Ollaretxe, 1 2, 2º
Algorta – 48991 Getxo (Bizkaia)
cooperaccioeh@gmail .com

Granollers
Camp de les Moreres, 9, 3r. 2a.
08401 Granollers
Tel 938 705 362
lour.odena@ono.com

Jerez de la Frontera
Ermita del Mimbral, nº 28
11 405 – Jerez de la Frontera (Cádiz)
cooperaccioandalucia@gmail .com

L’Hospitalet de Llobregat
Transformador, 1 8
08904 L’Hospitalet de Llobregat
Tel 934 1 21 407 / 933 341 11 4
carme@rimbau.com

Reus
Sant Ferran, 1 9, 1 r 2a
43202 Reus
Tel 977 31 7 065
aliciagarcia1 00@hotmail .com

Sant Boi del Llobregat
Antoni Gaudí, 91 2n 4rt
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel 936 402 473
Salsaweb49@hotmail .com

Santa Coloma
Huayna-Cooperacció
Irlanda, 39, baixos
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel 934 665 078
casasolidaritat@eresmas.com

Valls
Sant Antoni, 1 8
43800 Valls
Tel 977 61 3 848
fguasch1@xtec.cat

Vilanova i la Geltrú
Sant Pau, 1 3, 2on, despatx 6
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel 938 1 55 385
carmecrous@terra.es

Grups Sectorials

Estades Solidàries
Avinyò, 44, 2n
08002 Barcelona
Tel 936 679 045
estades@cooperaccio.org

Junta Directiva

Nomenada en l’Assemblea
General Ordinària de jul iol de
2011 :

Permanent: Tono Albareda,
Fina Rubio, Montse Piñol i
Maite Ocaña

Vocals: Anna Canals, Carme
Crous, Alícia García, Francina
Guasch, Iñaki Markiegi, Joana
Martínez, Eva Moya, Clara
Murguialday, Lourdes Òdena,
Carme Porta, Carme Rimbau,
Clara Ruiz, Joan Subirats,
Jordi Vaquer, Eulàl ia Vintró






