
Cooperacció

Des de 1995 
treballant dia a dia 
per a un món més just
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Cooperacció és:

Una organització no governamental de cooperació internacional. Una associació 
on les sòcies i els socis tenen veu i vot, participen activament en les accions i 
projectes de l’entitat al Nord i al Sud, a través dels Grups Territorials i Sectorials 
i decideixen la política i el pla de treball de l’entitat en l’Assemblea General 
anual.

Una organització catalana perquè els nostres membres són a Catalunya.

Una organització internacional perquè treballem amb gent i organitzacions 
d’altres països. Ens trobaràs a Guatemala, Nicaragua i El Salvador a l’Amèrica 
Central, Colòmbia a l’Amèrica del Sud i Marroc i Palestina a la Mediterrània.

Cooperacció participa en la construcció d’un model de desenvolupament humà 
sostenible on es respectin i desenvolupin els Drets Humans de tothom.
Cooperacció està compromesa en un món marcat pels valors d’igualtat, justícia 
i democràcia on l’equitat de gènere i la participació ciutadana les considerem 
eixos i motors de canvi imprescindibles.

Cooperacció està compromesa en pro de la Sobirania Alimentària, com a dret 
de tots els pobles i com a garantia d’èxit en la lluita contra la pobresa i la fam.



Fa deu anys un grup de persones, provinents de diferents àmbits i de diferents experiències de cooperació internacional, 
vàrem crear una ONGD que volíem que es reconegués pel seu ideari laic i progressista i per la seva voluntat d’agrupar 
forces similars en la idea de poder participar, encara que fos en una mida modesta, en el canvi de la situació mundial.

En aquests anys hem viscut canvis significatius en la política internacional, des de declaracions de tots els països 
per lluitar decididament contra la pobresa que es van concretar en els Objectius del Mil·leni de Nacions Unides, fins 
a les guerres preventives. Des de Guantánamo fins a l’aparició del Fòrum Social Mundial.

Per la nostra banda hem après que la caracterització de progressista, per una ONG, no pot ser una afirmació sense 
conseqüències, significa ser conscients que el desenvolupament dels pobles es produeix únicament si hi ha polítiques 
públiques que el promocionin. Significa ser conscients que el desenvolupament no es produeix com a resultat de 
la caritat, significa necessàriament revaloritzar el terme justícia, justícia dintre de cada país i justícia en les relacions 
comercials i polítiques entre països.

Hem après que, al mateix temps que pal·liem una situació concreta, hem de combatre les causes que l’han generat: 
un comerç internacional injust, la rapinya d’uns quants que aspiren a acumular poder i riquesa, governs locals 
corruptes pagats per les nostres empreses, la nostra voluntat de pagar productes a baix preu fruit de l’explotació 
laboral, el retrocés del Drets Humans com a conseqüència de la por, assimilada mediàticament al terrorisme 
internacional.

Desprès de deu anys de treball intens, hem après que la major eficàcia dels nostres esforços es produeix quan la 
nostra solidaritat està encaminada a donar suport a tots aquells processos de transformació que s’estan impulsant 
arreu del món.

Les ONG han d’alleugerar les seves pors i els seus condicionaments i han de centrar els esforços en els processos 
de transformació, en la denúncia de la injustícia i les seves causes i en la construcció d’una societat –també la nostra-
 més solidària en la seva quotidianitat.

Amb l’experiència acumulada, tenim bastant clar ara quines són les nostres línies de treball –com podem veure al 
llarg d’aquesta memòria- i també es presenta com a evident que les grans transformacions mundials que volem 
aconseguir han de ser fruit de la suma de voluntats i, en conseqüència, la idea original de la nostra fundació, la 
necessitat d’agrupar forces, és avui  tant vigent com fa deu anys. Aquest continua sent el nostre gran repte.

10 ANYS DE SOMNIS
COMPARTITS

PRESENTACIÓ



Per a definir a on cal posar els accents en la nostra acció, 
a Cooperacció fem un exercici de reflexió que parteix de la 
base que els problemes del món actual són estructurals i 
d’abast mundial. Al mateix temps, entenem que les solucions 
que proposem han d’estar adaptades i arrelades a les 
condicions, cultura i iniciativa de les poblacions on treballem. 
És per això que cerquem socis al Sud (contraparts) que 
tinguin una visió i àmbit estatal i global, però que els seus 
projectes tinguin un impacte clar en l’àmbit local. 

En el nostre treball al Sud, partim de la base que no hi ha 
desenvolupament possible si no aconseguim que els Estats 
assumeixin la seva responsabilitat en la defensa i garantia 
de l’exercici dels Drets Humans de la seva ciutadania, i per 
tant, es comprometin a recolzar les iniciatives que promouen 
la transformació cap al desenvolupament humà i sostenible. 
És per això que els nostres projectes s’orienten a la incidència 
en les polítiques públiques, per a que puguin ser definides 
i recolzades amb la màxima implicació de les persones 
interessades.

En aquesta perspectiva, hem aconseguit consolidar en 
aquests deu anys d’actuació sobre el terreny, diverses línies 
d’acció que, en funció de les demandes i prioritats que hem 
trobat i en funció de la visió i possibilitats d’actuació dels 
nostres socis i sòcies i contraparts, es concentren en torn 
a tres eixos principals, que són:

EIXOS DE TREBALL
Enfocaments prioritaris de realitats molt complexes

EQUITAT DE GÈNERE
Les dones als països on treballem són les principals víctimes de 
la pobresa, dels conflictes polítics i socials, de la violència masclista. 
Davant la indiferència de les institucions, Cooperacció recolza els 
moviments de dones que pressionen els poders polítics per a exercir 
unes polítiques públiques orientades a garantir els seus drets.

SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA
Als països on treballem, ens trobem que les polítiques agrícoles 
estan orientades al pagament del deute extern i als grans interessos 
del mercat mundial. Com a conseqüència, no produeixen els 
aliments necessaris per alimentar la seva ciutadania. Cooperacció 
recolza els moviments socials que exigeixen el canvi d’aquesta 
realitat.
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EIXOS DE TREBALL
Enfocaments prioritaris de realitats molt complexes

PARTICIPACÍÓ 
CIUTADANA
Avui existeix una gran debilitat dels governs en general per solucionar 
els problemes de les comunitats més empobrides. En tots els 
plantejaments de Cooperacció, busquem reforçar les organitzacions 
democràtiques de la societat civil perquè les seves accions arribin 
a assolir major incidència en les polítiques públiques locals.

Accions integrades en 
perspectives distintes
Tot criteri de classificació és en sí una forma de veure la 
realitat i no la realitat en sí mateixa. Així que a l’hora de 
classificar els projectes, hem optat per prioritzar algun dels 
seus aspectes, tot i que sovint els integren tots, doncs es 
tracta d’eixos definits a partir de perspectives diferents per 
tal d’enfocar uns mateixos contextos socials:

L’equitat de gènere l’hem triat 
en base a una anàlisi de quines prioritats 
hem d’assumir en la selecció de les 
poblacions beneficiàries.

La Sobirania Alimentària en 
base a una anàlisi macroeconòmica de la 
situació dels països empobrits.

La participació ciutadana en 
base a com fer una aportació per 
l’aprofundiment democràtic dels països 
en els quals hi som presents.



Al Marroc hi ha l’associació Forum de Femmes Al Hoceima 
(AFFA), que ha estat desenvolupant un important treball de 
promoció de l’equitat de gènere a la regió nord del país. 
Cooperacció ha recolzat des de fa cinc anys aquesta associació 
i així s’han realitzat una sèrie de projectes que han permès 
de posar en marxa un Centre de Dones a la ciutat d’Al Hoceima.

El Centre constitueix l’únic espai públic per a dones a la 
Província i els proporciona un lloc per activitats lúdiques, 
socials, culturals i de trobada associativa, dirigit i gestionat 
per les pròpies dones. A través del seu establiment i dels 
serveis que ofereix, el Centre està contribuint de manera 
significativa a la promoció de la integració de les dones d’Al 

Hoceima en la vida comunitària, social, cultural i econòmica 
de la ciutat. També contribueix a dinamitzar el moviment 
associatiu de dones en la regió, que és incipient i es troba 
molt fragmentat. El Centre compta amb uns 130 m2 distribuïts 
en diferents espais habilitats per a proporcionar una sèrie de 
serveis a les dones: cursos d'informàtica; servei de cafè; 
orientació jurídica per a dones víctimes de violència; formació; 
sensibilització; etc.

Al llarg de l'any 2005, les accions s'han centrat a reorientar 
el treball d'alfabetització d'adultes que realitza AFFA, perquè 
incorpori tècniques d'Educació Popular. L'objectiu és estimular 
que les dones alfabetitzades no aprenguin només a llegir i

EQUITAT DE GÈNERE
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Més espai i poder a les dones 
en els processos de canvi social



EQUITAT DE GÈNERE
Un dret i una forma 
d’enfrontar els 
desafiaments
Aquest treball en Al Hoceima constitueix només un exemple 
dels diversos projectes i programes d’accions recolzats per 
Cooperacció amb l’objectiu prioritari de promoure l’ equitat de 
gènere i ampliar la participació de les dones en les accions 
comunitàries. 

Altres programes que hem estat recolzant i que considerem molt 
significatius en aquest sentit són per exemple els desenvolupats 
per l’associació Las Dignas de El Salvador, el Movimiento de 
mujeres trabajadoras y desempleadas Maria Elena Cuadra (MEC) 
de Nicaragua, el Programa de Derechos de La Mujer del Centro 
para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) de 
Guatemala, i la Association Centre d’Écoute et Orientation 
juridique et psicologique pour femmes agressées de Casablanca, 
Marruecos. 

A més d’aquests, hi ha els programes en que, tot i que atenent 
objectius no necessàriament centrats en les qüestions d’equitat 
de gènere, sí que es recolzen en la participació de les dones 
per al seu desenvolupament. Aquest és el cas de les nostres 
accions de recolzament als processos de pau i promoció dels 
Drets Humans a Colòmbia.  

En aquests deu anys de Cooperacció hem après en la nostra 
actuació pràctica que,  des del punt de vista de les relacions 
personals, la submissió de les dones als valors i prerrogatives 
masculines és una de les principals fonts de desigualtats i 
injustícies en les nostres societats. Passar a actuar amb més 
protagonisme i poder de decisió en les qüestions comunitàries 
i a l’espai públic és, per tant, a més d’un dret de les dones, 
recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans, una 
condició imprescindible per al desenvolupament humà i 
sostenible tal i com l’entenem nosaltres.

escriure sinó que les classes d'alfabetització es converteixin 
també en espais que facilitin la incorporació de les dones 
en tots els àmbits de les seves comunitats i perquè participin 
en la vida pública.

Una altra línia de treball prioritzada en l'any 2005 ha estat la 
formació de dones Agents de Desenvolupament Social, amb 
el propòsit d'enfortir el treball associatiu, molt recent en el 
Nord del Marroc i enfrontat a diverses dificultats (falta de 
recursos, dificultats legals, falta de personal qualificat, etc.) 
La formació de dones Agents de Desenvolupament Social 
permetrà enfortir el treball associatiu en AL Hoceima així com 
ajudar a la inserció professional de dones aturades.



Des de 1998, Cooperacció acompanya el treball del CIPRES 
(Centro de investigación y promoción de desarrollo rural y social) 
en la defensa de la Sobirania Alimentària de la població rural de 
Nicaragua. El CIPRES promou un model de desenvolupament 
que recuperi la lògica camperola (combinant l’autoconsum i la 
comercialització) que ha sigut desplaçada per un model de 
desenvolupament orientat cap als interessos del mercat 
internacional. El model de benestar econòmic i social camperol 
que promou el CIPRES contempla la millora de la producció i 
comercialització de la producció agropequària de les famílies, 
així com l’augment de l’autoconsum per a millorar l’alimentació 
familiar. El model també contempla l’ enfortiment de l’organització 
i capacitat d’autogestió de les famílies i comunitats camperoles, 
promovent l’organització cooperativa i l’associacionisme.

El suport de Cooperacció en els últims anys s'ha centrat en dues 
comunitats rurals del municipi de León, Chacraseca i Lechecuagos. 
En aquest territori el treball organitzatiu ha estat exitós. El CIPRES, 
paral·lelament al suport productiu i comercial proporcionat a les 
famílies, ha acompanyat l'enfortiment de 29 cooperatives de base 
en les dues comunitats. Un dels resultats més significatius 
aconseguit a la zona ha estat la creació i consolidació d'una 
Central de Cooperatives que agrupa a les 29 cooperatives de 
base. El procés organitzatiu culminat en la creació de la Central 
reuneix a 890 agricultors/as sòcies/is de les cooperatives. En 
Chacraseca també s'ha construït i engegat una Granja Integral 
Demostrativa les instal·lacions de la qual comprenen una Planta 
Agroindustrial de producció i processament de diferents productes 
(ous, pollastres, aliment concentrat, porcs, etc). La Planta 
Agroindustrial és gestionada per la Central de Cooperatives.

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
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Els drets de la pagesia del Sud per sobre 
dels interessos comercials

Els governs municipals democràtics sorgits en El Salvador 
després dels Acords de Pau de 1992 tenen una capacitat d'actuació 
molt limitada, a causa d'una organització politico-administrativa 
centralitzada, que els ha transferit poques competències i recursos 
econòmics. Com a alternativa, han aparegut experiències de 
coordinació entre associacions comunals, ONG locals i alcaldies 
per a solucionar problemes bàsics de la població.

La Coordinadora per al Desenvolupament Comunal – CCM, amb 
el suport de Cooperacció, porta anys recolzant aquestes propostes 
de participació ciutadana. CCM és una organització de segon 
grau amb més de 20 anys d'història que agrupa comunitats dels 
Departaments de Sant Salvador, La Llibertat, Sonosante i 
Cuscatlán. Promovent l'organització comunitària urbana i rural 
busca convertir aquestes comunitats en agents actius capaços 
d'incidir en polítiques públiques municipals i nacionals a favor 
dels seus drets econòmics, socials i culturals.

Cooperacció i CCM treballen conjuntament en aquesta línia des 
de 1997. Anys després, consolidada ja la seva relació, van definir 
un programa de col·laboració de caràcter quatrianual (2003-
2007) actualment en execució. 

Aquest Programa es desenvolupa en comunitats dels municipis 
de Sant Salvador (Departament de San Salvador),  Ciudad Delgado 
i Mexicanos (San Salvador), Santa Tecla (La Libertad), Candelaria 
(Cuscatlán) i Nahuizalco (Sonsonate) en els que resideixen més 
de 600.000 persones, i té com a principals línies d'actuació 
l'enfortiment del teixit associatiu, l'assessoria tècnica a les 
organitzacions comunitàries, la formació i capacitació de líders 
comunitaris (amb especial dedicació a les líders dones), i la 
incidència en els municipis per a promoure models de 
desenvolupament local basats en una democràcia participativa, 
amb especial interès en els temes d’habitatge, aigua potable, 
gestió de residus i medi ambient.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Més implicació comunitària en les polítiques públiquesUna de les principals línies de treball del programa és la d'equitat 

de gènere; en concret, la capacitació de líders dones per a millorar 
la seva capacitat d'incidència en polítiques públiques que 
garanteixin el compliment dels seus Drets econòmics, socials i 
culturals (DESC) i afavoreixen processos d'equitat de gènere. 
Las Dignas, organització de gènere salvadorenca de reconegut 
prestigi, i també contrapart estratègica de Cooperacció, recolza 
aquesta línia de treball. La Fundación ABA es dedica a 
l'organització i enfortiment de cooperatives de recol·lecció i 
tractament de residus, amb la finalitat de contribuir a reduir el 
problema dels residus sòlids i generar fonts d'ocupació productiva 
per a persones de baixos ingressos.

A més d’aquestes accions específiques i exemplars, la preocupació 
per ampliar la participació ciutadana en les organitzacions 
comunitàries està sempre present en tots els projectes que 
recolzem.



SOBIRANIA ALIMENTÀRIA Canviar en el Nord allò que 
perjudica el Sud i el Nord
Amés del treball amb el CIPRES a Nicaragua i altres 
actuacions directes, com amb l’Asociación Salvadoreña 
de Desarrollo Integral (ASDI), una part de les accions 
de Cooperacció en l’àmbit de la defensa de la Sobirania 
Alimentària dels pobles ha estat desenvolupada a 
Catalunya. A través de xerrades, exposicions itinerants, 
fira del comerç just i producció de material didàctic per 
a les escoles, hem contribuït a la conscienciació dels 
catalans i catalanes per a la necessitat d’un Comerç 
Internacional més just i solidari, així com en la major 
participació de la ciutadania per influir en les polítiques 
d’ajuda econòmica dels nostres governs cap a les nacions 
més desfavorides.

Al llarg de l'any 2005 el CIPRES i Cooperacció han dissenyat un 
Programa de treball per als pròxims anys que permeti consolidar 
i reforçar el model associatiu i productiu implementat en la zona 
així com enfortir les capacitats de comercialització i incidència 
de les cooperatives reunides en la Central.

Els governs municipals democràtics sorgits en El Salvador 
després dels Acords de Pau de 1992 tenen una capacitat d'actuació 
molt limitada, a causa d'una organització politico-administrativa 
centralitzada, que els ha transferit poques competències i recursos 
econòmics. Com a alternativa, han aparegut experiències de 
coordinació entre associacions comunals, ONG locals i alcaldies 
per a solucionar problemes bàsics de la població.

La Coordinadora per al Desenvolupament Comunal – CCM, amb 
el suport de Cooperacció, porta anys recolzant aquestes propostes 
de participació ciutadana. CCM és una organització de segon 
grau amb més de 20 anys d'història que agrupa comunitats dels 
Departaments de Sant Salvador, La Llibertat, Sonosante i 
Cuscatlán. Promovent l'organització comunitària urbana i rural 
busca convertir aquestes comunitats en agents actius capaços 
d'incidir en polítiques públiques municipals i nacionals a favor 
dels seus drets econòmics, socials i culturals.

Cooperacció i CCM treballen conjuntament en aquesta línia des 
de 1997. Anys després, consolidada ja la seva relació, van definir 
un programa de col·laboració de caràcter quatrianual (2003-
2007) actualment en execució. 

Aquest Programa es desenvolupa en comunitats dels municipis 
de Sant Salvador (Departament de San Salvador),  Ciudad Delgado 
i Mexicanos (San Salvador), Santa Tecla (La Libertad), Candelaria 
(Cuscatlán) i Nahuizalco (Sonsonate) en els que resideixen més 
de 600.000 persones, i té com a principals línies d'actuació 
l'enfortiment del teixit associatiu, l'assessoria tècnica a les 
organitzacions comunitàries, la formació i capacitació de líders 
comunitaris (amb especial dedicació a les líders dones), i la 
incidència en els municipis per a promoure models de 
desenvolupament local basats en una democràcia participativa, 
amb especial interès en els temes d’habitatge, aigua potable, 
gestió de residus i medi ambient.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En el programa també participen altres ONG locals, com és el 
cas de Las Dignas, en caràcter d'assessora en temes de gènere, 
i la Fundació ABA (Fundación para el Fomento de Empresas de 
Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos).

Més implicació comunitària en les polítiques públiques



Per a que els grans grups econòmics i els governs del 
Nord canviïn les seves actituds per tal d’afavorir millors 
condicions de desenvolupament als països del Sud, és 
necessari, més que discursos, tractats i clamors distants, 
la pressió efectiva, clara i decidida dels seus propis 
ciutadans electors, consumidors i veïns de més a prop.

Aquesta preocupació ha estat destacada en tots els treballs 
de conscienciació i mobilització desenvolupats per 
Cooperacció a Catalunya al llarg de 2005. A més de les 
activitats directament relacionades amb l’equitat de gènere 
i la Sobirania Alimentària, que expliquem en les pàgines 
anteriors, cal destacar també la creixent participació de 
Cooperacció en iniciatives d’altres organitzacions i 
col·lectius que, en altres direccions i amb altres 
enfocaments, han estat també contribuint directa o 
indirectament per a la construcció d’un món més just, 

mitjançant el reforçament dels mecanismes i de l’abast 
de l’acció solidària local i internacional, a diferents localitats 
de Catalunya.

Hem tingut sempre en compte que, en veritat, tant o més 
important que els seus resultats pràctics immediats, ho 
ha estat també el caràcter educatiu d’aquestes 
mobilitzacions. Entenem que la participació ciutadana no 
pot ser només una condició a ser proposada i cobrada 
als nostres socis del Sud, sinó que ha de ser també una 
forma d’actuació concreta present, creixent i permanent, 
a casa. 

El total de persones beneficiàries dels nostres projectes 
a Catalunya ha estat de 13.827 persones.

PROJECTES A CATALUNYA

EQUITAT DE GÈNERE
Les dones als països on treballem són les principals víctimes de 
la pobresa, dels conflictes polítics i socials, de la violència masclista. 
Davant la indiferència de les institucions, Cooperacció recolza els 
moviments de dones que pressionen els poders polítics per a exercir 
unes polítiques públiques orientades a garantir els seus drets.
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Fer els deures a casa per a un món més solidari



PROJECTES A CATALUNYA
Educació pel desenvolupament 
i sensibilització

VII Fòrum dels Drets Humans “Dones i Lideratge”, a Manresa. Jornada 
de reflexió sobre la contribució del lideratge de les dones a l’equitat de gènere 
al Sud i al Nord. Amb la participació de les organitzacions: Association Forum 
des Femmes (Marroc), Centre d’Atenció Legal en Derechos Humanos 
(Guatemala), Las Dignas (El Salvador), Movimiento de Mujeres trabajadoras 
y desempleadas María Elena Cuadra (Nicaragua). Lobby de dones, Surt, 
Fundació Maria Aurèlia Capmany, Al_lot i el sociòleg Erick Pescador i la 
psicòloga Ana Lamelas.

 	 Festa del Comerç Just, a diferents localitats catalanes. Jornada de 
sensibilització sobre el Comerç Just amb activitats diverses. Exhibició de 
l’exposició de Cooperacció “El Comerç Just és una qüestió de dignitat” a la 
Festa de Barcelona.  Participació en les Festes de Comerç Just de Vilafranca 
del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Reus i Tarragona. 

“Les relacions entre associacions i governs i institucions públiques”, 
a Barcelona. Jornada de reflexió i debat per als grups territorials i socis i sòcies 
actives de Cooperacció.

Jornades

“Mercat, l’altra cara del que compres”, a Sarrià-Sant Gervasi 
(Barcelona), El Masnou, Canovelles i Sant Cugat del Vallès.

 	 “El Comerç Just és una qüestió de dignitat”, a Santa Margarida 
i els Monjos, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, El Prat de Llobregat i Reus.

“El camí del cacau”,	
a Barberà del Vallès, Castelldefels, Barcelona i Esparreguera.

 	 “L’Aixa i en Dris, els nostres veïns”,	 
a Valls. En el marc del projecte. Itinerància de l’exposició l’”Aixa i en Dris, 
els nostres veïns, a la localitat de Valls.

 	 “El Salvador. Les dones, motor de canvi social”, a Vilanova i la 
Geltrú i Sant Cugat del Vallès. La realització d’aquesta exposició ha 
comptat amb la participació del Grup Territorial Dones per la cooperació-
Cooperacció, de Vilanova i la Geltrú, amb la col_laboració d’organitzacions 
de dones de El Salvador, molt especialment Las Dignas.

“Curs de polítiques associatives de cooperació internacional”. 
Elaboració d’un curs de formació per a quadres associatius locals de la 
cooperació internacional, amb els quals compartim la nostra experiència 
de treball.

“Elaboració de polítiques associatives de solidaritat i cooperació 
per a entitats dels diversos àmbits d’actuació de la ciutat”. 
Disseny d’un curs “ad hoc” (continguts, metodologia i dinàmiques) adreçat 
a entitats que desenvolupen alguna activitat relacionada amb la cooperació 
internacional, per tal de facilitar l’elaboració d’una política associativa 
pròpia en aquest terreny.	

Persones beneficiàries: membres d’associacions, xarxes, coordinadores 
i altres estructures de primer i segon grau d’àmbits diversos de la ciutat 
de Barcelona

Seminari “Els Objectius del Mil_lenni”, a Barcelona.

 	 Taller “Metodologia d’avaluació de l’impacte de gènere” a Sant 
Boi de Llobregat.

 	 Curs “Cooperació Internacional, què és, qui hi participa, com 
es porta a terme. I tu, t’hi apuntes?”, en el marc de la 10ª Escola 
d’Estiu del Voluntariat.

 	 Curs de formació per a les Estades Solidàries, a Barcelona.

Curs “Introducció a la Cooperació Internacional”,	
 a Santa Coloma de

“Comerç Just”. A Santa Margarida i els Monjos, Esparreguera, 
Barcelona i Reus.

Presentació de la campanya “Pobresa Zero”, a Sant Boi de Llobregat.

 	 “Els Objectius del Mil·lenni”,	
a Santa Coloma de Gramenet, Granollers i Valls.

“Els Objectius del Mil·lenni i els Drets de les dones”, a Cornellà.

 	 Taula rodona: “El treball de Cooperacció a la Mediterrània i el projecte 
d’Al Hoceima”; “La visió d’un immigrant a la nostra societat” i “La 
política municipal envers la immigració”, dins el marc de l’Assemblea 
anual de Cooperacció-Alt Penedès.

Cicle Tardes de gènere. “Plantejaments sociològics sobre gènere i 
educació”, “La Ruta pacífica de mujeres de Colòmbia”; Cinefòrum 
amb el documental “Despiertas”, a càrrec del Grup de Gènere de Cooperacció.

Presentació del llibre “Les dones, motor de canvi social”, a Vilafranca 
del Penedès, Reus i Vilanova i la Geltrú.

Xerrades, Conferències, Taules Rodones

“Un pas més: avaluació de l’impacte de gènere”. Hem elaborat una 
metodologia pròpia per avaluar l’impacte de gènere dels projectes de cooperació, 
en base al grau d’empoderament que contribueixen a potenciar en les dones. 
L’empoderament es mesura a partir de tres indicadors: el poder propi, el poder 
amb altres persones que s’uneixen per a canviar les situacions injustes i el 
poder per a transformar-les. 

 	 “Els Objectius del Mil_lenni avui – una perspectiva des de 
l’associacionisme”. Elaboració de materials de divulgació sobre els Objectius 
del Mil·lenni a partir d’una revisió crítica des de la visió associativa.

“Guia didàctica de l’exposició Qui és qui en el Comerç Internacional”. 
Facilita el treball continuat a l’aula dels temes que proposa l’exposició.

 	 Edició del butlletí electrònic sobre Educació pel Desenvolupament “Educacció”, 
a càrrec del Grup d’Educació pel Desenvolupament de Cooperacció.

Publicacions

Exposicions

Formació

Participació a les Jornades Solidàries a Sant Boi (Barrejant’05), Santa 
Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Sant Vicenç dels Horts.

 	 Participació en la programació, butlletí, realització d’activitats i assistència 
tècnica a la Casa de la Solidaritat i la Pau de Santa Coloma de Gramenet.

Altres



La seva participació i implicació col·laborant en projectes 
i campanyes,  cercant suport financer i donant difusió dels 
projectes que realitzem al Sud, organitzant programes i 
accions de sensibilització, formació i educació per al 
desenvolupament, relacionant-se amb les institucions i 
altres entitats locals, participant en els Consells Municipals 
de Solidaritat i Cooperació, etc., constitueixen l’eix 
vertebrador de la nostra acció a Catalunya.

El seu compromís i dedicació alimenta els esforços que 
des dels altres àmbits de l’entitat (Junta Directiva, equip 
tècnic i representants al Sud), juntament amb el treball de 
les organitzacions del Sud, contraparts nostres, institucions 
i entitats col·laboradores, voluntaris i voluntàries a nivell 
individual, fan possible, any rera any, desenvolupar la nostra 
acció en pro d’un món millor.

ELS NOSTRES GRUPS TERRITORIALS
I SECTORIALS

Activitats dels grups 
territorials i sectorials 
Programes:
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El principal actiu de Cooperacció:

Projectes
“Per una millor i més nombrosa Acció del voluntariat”. 
Sistematització de les dinàmiques d’acció dels grups de voluntaris, 
establiment de canals relacionals i de comunicació intergrups, 
formació i debat en relació a la millora de la coordinació i participació 
dels voluntaris i voluntàries.

Persones beneficiàries: membres dels nostres Grups Territorials i 
Sectorials, socis i sòcies actius, persones col·laboradores a nivell 
puntual i membres de grups locals de solidaritat.

Destaquem la línia de treball que alguns dels nostres Grups 
Territorials estan desenvolupant recentment i que consisteix en 
planificar la seva acció de sensibilització i incidència al territori en 
un únic programa d’activitats,  donant un pas qualitatiu endavant, 
fugint de les accions esporàdiques, puntuals i aïllades. Saludem 
l’establiment del que podríem dir el seu Pla Anual d’acció d’acord 
amb les línies estratègiques de l’entitat,  com un signe de maduresa 
i nivell organitzatiu que facilitarà amb el temps l’impacte de les 
activitats en el territori.

CORNELLÀ,	 
“Les dones, motor de canvi social: un ressò que no s’extingeix” 
Trobades d’entitats i Seminari a l’entorn de l‘equitat de gènere, els 
Drets Humans i els Objectius del Mil_lenni
Persones beneficiàries: Diverses entitats socials de Cornellà i les 
entitats membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

GRANOLLERS, 
“Formació, sensibilització i difusió a l’entorn de la Cooperació 
Internacional”
Persones beneficiàries: Joves i monitors/es de centres d’esplai, 
centres d’ensenyament, associacions culturals i veïnals, etc.), 
entitats locals de solidaritat i cooperació de Granollers.

REUS, 
“Per una millor acció solidària: forma’t i actua”
Persones beneficiàries: Grups de dones, població de dones 
magribines, col_lectius/associacions d’immigrants, entitats de 
cooperació i solidaritat de Reus i població en general.
“Estades solidàries de Cooperacció 2005”
Per onzè any consecutiu hem realitzat les nostres Estades. El país 
visitat ha estat El Salvador. Organització a càrrec del Grup d’Estades 
de Cooperacció.

Cooperacció 
al territori

>>

Alt Empordà
Alt Penedès

Badalona
Baix Empordà

Barcelona
Cerdanyola

Cornellà
Granollers

L’Hospitalet de Llobregat
Manresa

Reus
Sant Vicent dels Horts

Santa Coloma de Gramenet
Tarragona

Valls
Vilanova i la Geltrú



ELS NOSTRES GRUPS TERRITORIALS
I SECTORIALS

El principal actiu de Cooperacció:

“Conèixer el Marroc, conèixer la seva gent” 
projecte desenvolupat pel Grup Cooperacció-Alt Penedès, 
que cerca l’apropament a la situació al Marroc, a la realitat 
que viuen les dones, a les causes i dinàmiques de la 
immigració, juntament amb el coneixement directe de quina 
és la situació de les persones immigrades, molt especialment 
de les dones, una vegada a Catalunya i les dificultats i 
processos per a la seva plena integració. Representa un 
exemple de com articular relacions directes amb vocació 
d’estabilitat, entre les nostres contraparts al Sud, sectors de 
la població catalana i les institucions municipals del Nord i 
del Sud. 

Relacions per tant amb compromisos concrets de 
col_laboració i enfortiment mutus, creant sinèrgies també 
entre els nostres propis Grups, alguns dels quals han agafat 
la torxa amb la preparació de diverses Trobades Marroc-
Municipis de Catalunya per al proper any.  

Persones beneficiàries: associacions, entitats i mitjans de 
comunicació de l’Alt Penedès relacionats amb cooperació 
internacional, immigració, benestar social i  dona; entitats 
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Vilafranca 
del Penedès; Cooperacció-Alt Penedès (Grup Territorial, 
socis/es i col_laboradors/es), Ajuntaments de Vilafranca i Al 
Hoceima i associacions socials i polítiques d’aquesta zona 
del Marroc)

Un e
xem

ple

COMPANYS I COMPANYES AL SUD
* Eix equitat de gènere
Las Dignas, El Salvador. És una organització política feminista que té 
com a missió contribuir a l’eradicació de la subordinació de gènere, a partir 
de cinc programes principals: educació per a l’equitat de gènere; justícia 
econòmica per a les dones; drets sexuals i reproductius i una vida lliure 
de violència; participació política i desenvolupament local; desenvolupament 
institucional.

Movimiento de mujeres trabajadoras y desempleadas María 
Elena Cuadra (MEC), Nicaragua. Recolza els esforços organitzatius 
de dones que treballen a les zones franques, en el servei domèstic, a les 
mines, etc., així com de dones aturades, per a promoure la participació en 
els àmbits econòmic i social, potenciar lideratges femenins i millorar les 
condicions econòmiques i socials de les dones i les seves famílies.

Centro para la atención legal en Derechos Humanos (CALDH), 
programa de Derechos de la Mujer, Guatemala. És una organització 
referent en la lluita integral i indivisible pels Drets Humans a Guatemala, 
és a dir, per la lluita tant dels Drets Civils i polítics, com pels drets 
econòmics, socials i culturals (DESC). Treballa en l’àmbit de la denúncia 
i la promoció de la vigència i respecte a aquests drets.

Association Centre d’Ècoute et d’Orientation juridique et 
psicologique pour femmes agressées, Casablanca, Marroc. 
Aquesta organització té com a missió la lluita contra totes les formes de 
violència contra les dones i per això els seus objectius són reforçar les 
capacitats de les dones víctima de violència i protegir la seva integritat 
psíquica i moral; fer visible la problemàtica de la violència contra les dones 
a la societat i formar part d’un moviment femení potent i actiu, capaç de 
fer front a totes les formes de discriminació i violència cap a les dones.

Association Forum des Femmes de Al Hoceima, Marroc. Treballa 
per potenciar el desenvolupament de l’acció associativa femenina a nivell 
local i nacional, sensibilitzar a l’opinió pública, lluitar pel canvi de codi 
de família (la Moudawana), informar i assessorar a les dones sobre els 
seus drets, fent-les partíceps en la presa de decisions i treballar amb dones 
de l’àmbit rural.

* Eix Sobirania alimentària
Centro de Investigación y promoción del desarrollo rural y 
social (CIPRES), Nicaragua. Compromès en la construcció d’un 
model d’economia popular en el camp nicaragüenc, funciona com un centre 
d’acompanyament sòcio-econòmic a les famílies de productors camperols, 
cooperatives i empreses de treballadors i treballadores agrícoles.

* Eix Participació ciutadana
Coordinadora per al desenvolupament comunal (CCM), El 
Salvador. Treballem amb aquesta ONG de caràcter comunal des de l’any 
1994 a través del recolzament als projectes afins als objectius de 
l’organització. Aquests objectius estratègics són: l’enfortiment i aplicació 
de l’organització territorial a diferents nivells, facilitar els processos de 
participació i empoderament de comunitats, impuls de la Plataforma 
reivindicativa comunal per a la incidència política i la gestió de recursos 
en l’àmbit municipal, departamental i nacional, millora de l’habitat i la salut 
i reducció de la vulnerabilitat de les comunitats davant dels desastres 
naturals.



COOPERACCIÓ EN XARXA

Des de Cooperacció sempre hem apostat per la cooperació 
local, tant al Sud com al Nord com espai idoni per a 
l’empoderament dels nostres projectes de desenvolupament 
per part de les nostres contraparts i poblacions beneficiàries 
en els països on estem presents i a Catalunya com a marc 
facilitador per a les activitats de sensibilització i educació 
per al desenvolupament i per a l’elaboració de polítiques 
locals de cooperació internacional, per part tant dels actors 
polítics, com dels sectors socials implicats.

En aquest àmbit la importància del treball en els Consells 
Municipals de Cooperació i Solidaritat  presents en molts 
municipis de Catalunya apareix de manera rellevant com 
part fonamental de la nostra acció permanent de diàleg, 
reflexió, debat i incidència a l’entorn de les polítiques i 
pràctiques de cooperació i solidaritat.

Així, des de l’any 1999 en el que vàrem desenvolupar unes 
Jornades de desenvolupament local a l’Hospitalet de 
Llobregat, fins aquest any 2005 en el que hem participat 
molt activament en l’estudi i diagnòstic sobre els Consells 
Municipals de Cooperació portat a terme per la Federació 
Catalana d’ONGD, el nostre compromís i treball amb aquests 
Consells ha estat constant.

Hi ha molts reptes plantejats, però en destaquem aquells 
que ens semblen més prioritaris per a millorar la qualitat 
de la cooperació descentralitzada:

•  	 Que els Consells Municipals siguin veritables espais 
de participació i foment de les polítiques municipals de 
cooperació i solidaritat

•  	 Que els Consells Municipals abordin de manera decidida 
els debats més candents sobre quina és la cooperació 
que estem fent, com la fem, amb quins instruments i 
per mitjà de quins actors.	 
Debats que permetin realitzar una avaluació de tots 
aquests anys d’experiència, assenyalant les bones 
pràctiques per a millorar-les i encarant la reorientació 
de les no tan bones o de les deficiències constatades, 
per tal de donar un nou impuls a la cooperació que des 
dels municipis hem de fer els propers anys.

•  	 I amb tot això, poder canviar el “xip” molt estès tant 
entre el sector de les ONGDs com entre els responsables 
municipals, de considerar i utilitzar en la pràctica als 
Consells Municipals de Cooperació i Solidaritat com a 
meros espais de concertació per al repartiment dels fons 
municipals destinats a la cooperació i a la solidaritat.

Aquesta serà l’orientació del nostre compromís i dedicació 
durant els propers anys en el marc dels Consells.
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Xarxes de les que formem part
 	Federació Catalana d’ONGD

Permanent Consell Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de 
Barcelona

Consell de Coordinació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona

Plataforma 2015 i més Catalunya

Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals)

Taula Catalana per Colòmbia

Els nostres Grups Territorials formen part de les Plataformes Solidàries 
i Consells Municipals de Cooperació de les seves localitats

Membre de la Plataforma d’Organitzacions de Comerç Just, 
organitzadora de la VI Festa de Comerç Just de Catalunya

A Catalunya
 	Coordinadora Estatal d’ONGD (CONGDE)

Coordinadora Estatal d’Organitzacions de Comerç Just

Plataforma 2015 y más (a nivell estatal)

Fòrum Social de la Mediterrània (FSMEDI)

A Espanya

 	Grupo Sur (Xarxa Europea de Cooperació Internacional en 	
Amèrica Llatina i el Carib)

Assistència i seguiment dels diversos Fòrums (a nivell regional 
i mundial) a l’entorn del moviment per una globalització 
alternativa a l’actual globalització neoliberal.

A nivell internacional

Orientació i avaluació: la importància dels Consells



EL FINANÇAMENT
Finançadors	 Eix	 país	  subvenció 
 	  	  	 
A. GENERALITAT DE CATALUNYA	  	  	 
Promoció polítiques municipals equitat gènere	 Equitat gènere	 El Salvador	            150.000,00 ¤ 
Millora capacitat en 29 cooperatives	 Sobirania Alim.	 Nicaragua	            250.000,00 ¤ 
Reconeixement i reducció vulnerabilitat dones joves	 Equitat gènere	 Colòmbia	              60.000,00 ¤ 
VIII Fòrum Drets Humans	 Equitat gènere	 Catalunya	              58.000,00 ¤ 
Per una millor i més nombrosa acció del voluntariat	 Participació	 Catalunya	               4.125,00 ¤ 
Percepcions de la joventut catalana sobre immigració	 Participació	 Catalunya	               3.000,00 ¤ 
 	  	  	 
B. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	  	  	 
Accions sensibilització per la solidaritat 	 Educ. Desenv.	 Catalunya	              31.740,00 ¤ 
Formació Polítiques associatives de cooperació	 Formació	 Catalunya	              14.000,00 ¤ 
Millora atenció socis/es	 Participació	 Catalunya	              20.000,00 ¤ 
 	  	  	 
C. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	  	  	 
Reconstrucció i millora sistema aigua	 Emergència	 Guatemala	              35.000,00 ¤ 
 	  	  	 
D. AJUNTAMENT DE BARCELONA	  	  	 
Participació i desenvolupament local a San Salvador 	 Participació	 El Salvador	            126.000,00 ¤ 
Enfortiment dones àmbit econòmic	 Equitat gènere	 Nicaragua	              80.000,00 ¤ 
Elaboració materials ODM	 Formació	 Catalunya	              13.000,00 ¤ 
Disseny Cursos Objectius del Mil_lenni	 Formació	 Catalunya	               5.357,50 ¤ 	
 	  	 
E. AJUNTAMENTS DE CATALUNYA	  	  	 
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	 Equitat gènere	 Nicaragua	              11.000,00 ¤ 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat	 Equitat gènere	 Nicaragua	               6.387,00 ¤ 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès	 Equitat gènere	 Marroc	              11.125,00 ¤ 
Ajuntament de Sant Sadurní	 Equitat gènere	 Marroc	               9.398,91 ¤ 
Ajuntament Sant Cugat Sesgarrigues	 Equitat gènere	 Marroc	                  100,00 ¤ 
Ajuntament Sta. Margarida i els Monjos	 Equitat gènere	 Marroc	               6.000,00 ¤ 
Ajuntament d'Avinyonet	 Equitat gènere	 Marroc	                  700,00 ¤ 
Ajuntament de Valls	 Equitat gènere	 Marroc	               3.000,00 ¤ 
Ajuntament de Reus	 Equitat gènere	 Marroc	               3.000,00 ¤ 
Ajuntament de Reus	 Formació	 Catalunya	               1.000,00 ¤ 
 	  	  	 
E. AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	  	  	 
Fòrum dones polítiques econòmiques	 Equitat gènere	 Nicaragua	              12.140,63 ¤ 
Guia Comerç Just	 Educ. Desenv.	 Catalunya	               1.593,59 ¤ 
 	  	  	 
F. AECI (MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS)	  	  	 
Enfortiment xarxes i capacitat dones	 Equitat gènere	 El Salvador	            416.189,84 ¤ 
 	  	  	 
G. ALTRES FINANÇADORS PRIVATS	  	  	 
Enfortiment teixit social 3 organitzacions dones	 Equitat gènere	 Salv/Nic/Guat	              70.000,00 ¤ 
 	  	  	 
TOTAL	  	  	         1.401.857,47 ¤

FONS PRIVATS	
Socis, donacions i altres			              84.560,75 ¤

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA
 	  	  	
NORD	 32%	 419.026,29
 	  	  	
SUD	 68%	 890.430,88
 	  	  	
TOTAL 	 100 %	   1.309.457,17

DISTRIBUCIÓ DE L'INGRÉS 	  	
 	  	  	
PÚBLICS	  88%	 1.156.542,28 
 	  	  	
PRIVATS	  12%	 154.560,75 
 	  	  	
TOTAL 	 100 %	   1.311.103,03

DISTRIBUCIÓ DE L’INGRÉS DELS 
PROJECTES DE COOPERACIÓ 	  	 	
 	  	  	
EIX EQUITAT DE GÈNERE	 70%	 897.041	,38
 	  	  	
EIX SOBIRANIA ALIMENTÀRIA	 20%	 250.000
 	  	  	
EIX PARTICIPACIÓ CIUTADANA	 10%	 126.000

Malgrat no queda recollit en els números que us hem presentat, volem 
fer una menció especial a la dedicació de les nostres voluntàries i 
voluntaris, el treball dels quals suma unes 3.000 hores de treball i té 
per tant, un pes econòmic fonamental en l’organització.

La comptabilitat de l’any 2005 ha estat sotmesa a una auditoria externa 
per part de l’empresa FAURA CASAS. Per a qualsevol consulta, resta 
a la vostra disposició a la seu central de Cooperacció.



Alt Penedès
L’Escorxador
L’Escorxador 19-21
08720 Vilafranca del Penedès
tel 938 923 746
coop.penedes@terra.es

Badalona
Can Pepus
c/ Francesc Macià, 104
08912 Badalona
tel 934 602 378 – 933 183 425
pilarm@cooperaccio.org

Cerdanyola
Pintor Fortuny 18
08193 Cerdanyola
tel 935 946 036 
apanyella@ctv.es	

Cornellà
Mossèn Andreu 13
08940 Cornellà
tel 933 183 425
marta@cooperaccio.org

Granollers
Can de les Moreres, 9, 3r. 2a.
08400 Granollers
tel 938 705 362
lour.odena@menta.net

Horta Guinardó
La Plana 10, 1r. 1a.
08032 Barcelona
tel 934 297 629
antonia@eltinter.com

L’Hospitalet de Llobregat
Transformador, 18
08904 L’Hospitalet de Llobregat
tel 934 121 407/ 933 341 114
carme@rimbau.com	

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

GRUPS TERRITORIALS
Alt Penedès
Manresa
Av. Bases de Manresa 127, 4t. 2a.
08240 Manresa
tel 938 740 313
ealarconchela@terra.es	

Nou Barris
Casals i Cubero 270, 1er.
08042 Barcelona
tel 933 501 995
llunamar@tiscali.es

Reus
Mare de Déu del Pilar, 54
43205 Reus
tel 639 462 270
aliciagarcia100@hotmail.com

Sant Vicenç dels Horts
Carrer de Sant Francesc, 12
08620 Sant Vicenç dels Horts
tel 936 769 196
fax 936 560 190
frgarzon@telefonica.net

Tarragona
Hotel d’Entitats
Pons d’Icart s/n
43004 Tarragona
tel 646 097 562
info@cooperaccio.org

Valls
Major 1, 4t
43800 Valls
tel 977 605 245
fax 977 602 427
batetrius@yahoo.es

Vilanova i La Geltrú
Sant Pau 13, 2n, despatx 6
08800 Vilanova i La Geltrú
tel 938 155 385
carmecrous@terra.es

GRUPS SECTORIALS
Educació per al desenvolupament
Sant Honorat 7
08002 Barcelona
tel 933 183 425
fax 934 124 377
marta@cooperaccio.org

Estades Solidàries
Sant Honorat 7
08002 Barcelona
tel 933 183 425
fax 934 124 377
estades@cooperaccio.org

Gènere
Sant Honorat 7
08002 Barcelona
tel 933 183 425
fax 934 124 377
genere@cooperaccio.org

Entitats Associades
GASI 
Hospital de l’Esperança
Sant Josep de la Muntanya 12
08024 Barcelona
tel 93 367 42 89 
fax 93 367 42 69
e0041@imas.imim.es

TAXI-Cooperacció
Sant Honorat 7 pral
08002 Barcelona
tel 93 317 08 29
fax 93 412 43 77
taxicooperaccio@cooperaccio.org

Delegacions Sud
Centreamèrica:
El Salvador i Nicaragua
Alberto Romero
Tel (503) 22.37.75.64
elsalvador@cooperaccio.org
nicaragua@cooperaccio.org

Guatemala
Beatriz Barrientos
Tel (502) 24.74.36.35
guatemala@cooperaccio.org

Seu Central
Sant Honorat, 7
08002 Barcelona
Tel (34) 93 318 34 25
Fax (34) 93 412 43 77
info@cooperaccio.org

President: Antoni Albareda

Vice-president: Pere Vilanova

Secretari: Jordi Junyent

Tresorera: Maite Ocaña 

Vocals: Elisenda Alarcón, Berta Baquer, 
Jordi Borja, Gabriel Bronchales, Carme 
Crous, Josep Anton Esteban, Alícia García, 
Josep Mª Jansà, Joanna Martínez, Maria 
Merino, Lourdes Òdena, Àngel Panyella, 
Joan Parpal, Llum Pellicer, Montse Pinyol, 
Francisco Rodríguez, Joan Subirats, Eulàlia 
Vintró

Director: David Prujà Cárceles

Equip tècnic: Beatriz Barrientos, Liliana 
Chaves, Mercè Cornudella, Carla Cors, 
Isabel Escrig, Conxita Mensa, Pilar Molina, 
Giorgio Mosangini, Alberto Romero, Olga 
Sala, Marta Tudela.




