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Nou Barris
Casals i Cuberó 270, 1er
08042 Barcelona
tel 933 501 995
llunamar@telefonica.net

Reus
Sant Ferran 19, 1r 2a
43202 Reus
tel 977 317 065
aliciagarcia100@hotmail.com

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

Valls
Sant Antoni 18
43800 Valls
tel 977 613 848
fguasch1@xtec.cat

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

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

Badalona
tel 933 183 425
badalona.cooperaccio@gmail.com

Cerdanyola
tel 933 183 425	
info@cooperaccio.org

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

Horta-Guinardó
La Plana 10, 1er 1a
08032 Barcelona
tel 934 297 629 
jordi@eltinter.net

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

Agraïments

Donem les gràcies per l’aportació, 
constància i col·laboració desinteresada a 
tots els i les professionals i voluntaris/es 
que ens han acompanyat al llarg d’aquest 
any. 

Empreses i entitats col·laboradores:
Clínica Dental Echevarria-Manau. 

Fotografies:
Arxiu propi i contraparts 
de Cooperacció.

Moltes gràcies.

Cooperacció és:

Una organització no governamental de cooperació 
internacional. 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 al Nord i al Sud, a través dels Grups 
Territorials i Sectorials.

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.

Cooperacció participa en la construcció d'un model de 
desenvolupament humà sostenible on es respectin i 
desenvolupin els Drets Humans de totes les persones.

Cooperacció està compromesa en un món marcat pels 
valors d'igualtat, justícia i democràcia on l'equitat de 
gènere i la participació ciutadana han de ser 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.

butlleta de soci/a

Cooperacció es compromet a respectar la privacitat dels 
usuaris, així com assegurar el secret i seguretat de les dades 
personals adquirides, prenent les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries.
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President: Tono Albareda

Vicepresident: Pere Vilanova i Fina Rubio

Secretari: Josep Giménez

Tresorera: Maite Ocaña

Vocals: Berta Baquer, Anna Canals, Carme Crous, 
Alba Cuevas, Josep Anton Esteban, Alícia García, 
Francina Guasch, Iñaki Markiegi, Joana Martínez, 
Lourdes Òdena, Joan Parpal, Montse Piñol, Carme 
Porta, Carme Rimbau, Joan Subirats, Jordi 
Vaquer, Joffre Villanueva, Eulàlia Vintró

Director: David Prujà Cárceles

Equip Tècnic: Desirée Asensio, Beatriz Barrientos, 
M. Eugenia Blandón, Liliana Chaves, Isabel Cruz, 
Jumon Erra,  Jordi Gascón, Gemma Graells, 
Fabiola Llanos, Rosa María Menjívar, Conxita 
Mensa, Kerman Merodio, Pilar Molina, Anna 
Morero, Giorgio Mosangini, Maria Peix, Marga 
Pont, Alberto Romero, Anaité Roulet,  Esther 
Toran

Centreamèrica:
Guatemala
Beatriz Barrientos
guatemala@cooperaccio.org

El Salvador
Alberto Romero
elsalvador@cooperaccio.org

Nicaragua
Kerman Merodio
nicaragua@cooperaccio.org

Amèrica Llatina:
Colòmbia
Liliana Chaves
lilianachavesm@yahoo.es

Delegacions Sud

Educació per al desenvolupament
Sant Honorat, 7
08002 Barcelona
Tel 933 183 425
Fax 934 124 377
educacio@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
info@cooperaccio.org

Grups Sectorials

Sant Honorat, 7
08002 Barcelona
Tel 933 183 425
Fax 934 124 377
info@cooperaccio.org

Seu Central Junta Directiva (nomenada en l’Assemblea General Ordinària de maig de 2008):

desitjo

desitjo

forma de pagament

dades bancàries



La situació de crisi actual té unes característiques que la fan especialment greu. 
No solament és la crisi financera global més greu dels últims 70 anys, és també 
una crisi del clima provocada per un consum excessiu de combustibles i alhora 
una crisi alimentària què ha fet incrementar el nombre de persones que pateixen 
fam, les quals han passat de 840 a 1.000 milions en els últims dos anys.

Davant la crisi sembla que la millor alternativa sigui aportar recursos públics ingents 
a la banca privada; aconsellar no aturar el consum i incentivar-lo, i reforçar el Fons 
Monetari Internacional. A més de promoure que una part significativa dels aliments 
es destinin a cremar-se com gasolina per als cotxes. 

Es tracta, doncs, de salvar les institucions financeres que han provocat la crisi; de 
garantir la continuïtat d’un consum incompatible amb la sostenibilitat del planeta 
i d’incentivar el latifundi per produir aliments que es transformaran en combustibles.

Les úniques mesures que semblen raonables són les que anirien dirigides a controlar 
o limitar les capacitats de maniobra dels paradisos fiscals. Si realment es concreten 
i són eficaces permetrien acabar amb una bona part de l’especulació, i especialment 
important serien si aconseguissin acabar amb l’opacitat i mobilitat de les grans 
fortunes que provenen del tràfic il·legal, especialment de persones, de drogues i 
d’armes.

Amb aquesta situació, el nostre treball de cooperació internacional ha d’insistir i 
ser més rigorós en la capacitat transformadora de les associacions, organitzacions 
o institucions amb les que treballem i, per tant, ha d’anar acompanyat de seriosos 
esforços d’incidència política. 

Analitzant els últims quatre anys del nostre treball, on teníem tres eixos principals 
d’actuació: equitat de gènere, sobirania alimentària i participació ciutadana, hem 
vist com el tema d’equitat de gènere ha pres una importància superior a la resta. 
Diversos factors han influït en aquesta situació:	

•	Segurament les organitzacions de dones amb les que hem treballat tenien 
una perspectiva més transformadora i han estat més eficients, en general, 
que les organitzacions on el tema gènere estava només de manera transversal. 	

•	L’ofensiva fonamentalista contra els drets de les dones i, especialment, 
contra els drets sexuals i els drets reproductius ha comportat, en països on 
treballem, retrocessos importants i atacs i persecucions contra les 
organitzacions feministes.

Aquests factors es sumen a una pràctica no suficientment explicitada que ens fa 
valorar l’èxit o fracàs d’un projecte en funció, sobretot, de comprovar si l’organització 
amb la que hem col·laborat té més capacitat o no, per defensar els drets de la 
població amb la que treballa, un cop finalitzat el projecte.

Tots aquets motius, així com l’interès i en conseqüència l’èxit del X Fòrum dels 
Drets Humans “Gènere i Relacions Internacionals”, i també, haver fet un diagnòstic 
de gènere intern a Cooperacció, ens ha acabat de convèncer sobre l’importància 
d’assumir i promoure accions dirigides a l’empoderament de les dones i a la 
sensibilització de la població en el Nord i en el Sud, per al reconeixement i respecte 
dels seus drets. Aquest serà el centre del nostre treball i eix principal per als 
propers quatre anys. Esperem que entre totes i tots ho sabrem fer.

PRESENTACIÓ

Crisi i empoderament

Tono Albareda, 
President



L’any 2008 va fer 10 anys del nostre primer Fòrum 

dels Drets Humans (DDHH) i es celebrà el 60 

aniversari de la Declaració Universal dels DDHH. 

En aquest context de celebracions, el nostre Fòrum 

ha estat organitzat de forma molt especial. Per 

això hem fet un repàs de la situació dels Drets de 

les Dones, els avenços aconseguits i els reptes 

pendents. En concret, hem aprofundit en el debat 

sobre Gènere i Relacions Internacionals, en la 

situació de les dones al Sud i al Nord, 13 anys 

després de la IV Conferència Mundial de la Dona 

a Beijing.

S’ha avançat en la consecució de veritat, justícia 

i reparació per a les dones víctimes de conflictes 

o ens trobem en el mateix punt que anys enrere? 

Quina és la situació actual de la dona al Nord i al 

Sud 13 anys després de Beijing? Quin context seria 

necessari per aconseguir realment els objectius 

plantejats des de Beijing’95? Quin reptes cal 

afrontar?

Les diferents taules que hem preparat pel X Fòrum 

dels DDHH han comptat amb la presència, entre 

d’altres, de reconegudes especialistes en gènere 

i feministes com Yakin Ertük, Relatora Especial de 

Nacions Unides per a la Violència contra les Dones; 

Verena Stolke, catedràtica d’antropologia social a 

la Universitat Autònoma de Barcelona; Cristina 

Zurutuza, psicòloga i representant de Cladem; 

Norma Cruz, investigadora de DDHH i Dret 

Internacional Humanitari; Marta Selva, presidenta 

de l’Institut Català de les Dones; Raül Romeva, 

eurodiputat per ICV-Els Verds; Zohra Koubia, 

advocada i membre de l’Associació Forum de 

Femmes de Al-Hoceima; Patricia Jaramillo, 

professora de sociologia rural de la Universitat 

Nacional de Colòmbia; Ana Milena González, 

representant de la Ruta Pacífica de las Mujeres, 

Jules Falquet, doctora en sociologia, professora 

de la Universitat de Paris-Diderot i responsable 

del Centre d’Estudis, Documentació i Investigació 

Feminista (Cedref) o de Rosa Cobo, doctora en 

ciències polítiques i sociologia, que ens han ajudat 

amb les seves aportacions a dibuixar el mapa de 

l’equitat de gènere al món.

Beijing, fil conductor

El X Fòrum dels DDHH té com a fil conductor la 

IV Conferència Mundial sobre la Dona, realitzada 

a Beijing el setembre de 1995. I és així perquè a 

Beijing es van donar dos passos especialment 

remarcables: l’aprovació de la Declaració de Beijing 

i l’impuls d’una Plataforma d’Acció. 

La Declaració de Beijing va comprometre als 

governs a impulsar, abans de finals del segle XX, 

les estratègies associades a Nairobi el 1985 i a 

mobilitzar recursos per a la creació de la 

Plataforma. 

La Plataforma d’Acció de Beijing és el document 

més complet produït per una conferència de 

Nacions Unides en relació als drets de les dones, 

ja que incorpora els objectius assolits en 

conferències i tractats anteriors, com la Declaració 

Universal dels Drets Humans, la CEDAW 

–Declaració sobre la Eliminació de la Discriminació 

contra la Dona– i la Declaració de Viena. També 

reafirma les definicions d’El Caire i s’afegeix un 

paràgraf sobre els DDHH en general.

Gènere i Relacions Internacionals:
La Cooperació Internacional 
en les relacions Nord-Sud 
i la situació de les dones

X Fòrum dels Drets Humans

Cooperacció 
         al Nord



“Molt sovint quan parlem de drets humans hi ha una 

tendència, sobretot als països del sud, a dir que és 

un invent occidental i que no és important. La realitat 

és que, per exemple, també va haver-hi una associació 

índia molt activa a la Declaració, i per això diem que 

els estàndards de la Declaració van ser inspirats per 

la voluntat de tothom. Va ser aquesta associació 

índia la que va plantejar crítiques a l'article que deia 

que “tots els homes són iguals”. Parlaven d'homes 

en plural, però en masculí, assumint que aquest 

concepte abastava a tots. Però bé sabem que la 

història ens explica el contrari. El concepte deixava 

fora a molts grups marginals i, sobretot, a les dones. 

Recordem que en aquells temps moltíssimes dones 

no tenien dret a votar, ni a ser escollides, ni a ser 

ciutadanes de ple dret en les seves societats. La 

queixa feta per aquesta delegació índia va ser molt 

discutida fins que es va acceptar i es va arribar a

una definició nova. La declaració finalment planteja 

que “tots els homes i dones són iguals”. Aquest és 

un concepte pel qual avui, 60 anys després, seguim 

lluitant, i amb el qual ens queda molt per avançar 

per aconseguir que els drets humans no siguin 

només una promesa, sinó una realitat. Perquè el que 

és universal avui és la violació dels drets humans a 

tot el món, i per descomptat també la violació dels 

drets de les dones en universal. Per molt desenvolupat 

que estigui el país, per molt que hagin progressat 

a l'àrea d'igualtat de drets en l'esfera pública, la 

violència contra les dones continua sent un problema 

en l'esfera privada, així com en la comunitat en sentit 

ampli. Així que crec que a tots els països els queda 

molt camí per recórrer per poder arribar a dir que 

la violència contra les dones ha estat tractada de 

forma adient i que la igualtat entre sexes s'ha 

aconseguit.
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Conferència inaugural 
Yakin Ertük, Relatora Especial de Nacions Unides 
per la Violència contra les Dones

*

Doctorada en Sociologia del desenvolupament, 
per la Universitat de Cornell, a Nova York (Estats 
Units), 1980. Treballa en les següents àrees 
d’investigació: Sistema Internacional de Drets 
Humans. Identitat política, conflicte i violència 
contra les dones. Moviments de globalització i 
de població. Patrons d’ús del treball domèstic i 
Dones en desenvolupament.

*

“Per molt desenvolupat que estigui 
el país, per molt que hagin 
progressat a l'àrea d'igualtat de drets 
en l'esfera pública, la violència 
contra les dones continua sent un 
problema en l'esfera privada.”
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El compromís de les organitzacions de dones amb 

el discurs directiu dels drets internacionals és una 

de les estratègies més importants per lluitar contra 

aquest problema. Aquestes associacions utilitzen el 

llenguatge legal del dret internacional i tracten de 

redefinir-lo, d'ampliar el seu significat. És a dir, es 

parla de tortura, genocidi, esclavitud per definir la 

violència contra les dones, ja que aquests conceptes 

són aplicables a experiències sofertes per dones 

que no són visibles, perquè es donen en l'esfera 

privada.

La concepció patriarcal dels drets humans s'ha 

transformat a través del compromís de les 

associacions feministes. Jo sempre dic que el dret 

és el millor amic de les dones. Potser està encara 

decantat a favor dels homes, però és una eina 

fonamental per lluitar, per definir el sentit del text 

de la llei, sigui nacional o internacional. La declaració 

de ciutadania en les constitucions de tots els nostres 

països significa igualtat de drets enfront de la llei, 

però tots nosaltres sabem que la igualtat de drets 

de les dones no ha estat completa fins fa molt poc 

a molts països.

Fins fa poc els drets humans es referien solament 

a l'esfera pública, en la qual tradicionalment va ha-

ver-hi només homes, amb la qual cosa s'interpretava 

que la violació de drets era perpetrada contra homes 

per part d'agents de l'estat. Però ara entenem que 

la violació en l'esfera privada també representa una 

violació dels drets humans. Ja no ho considerem un 

assumpte privat, ja no és privilegi de la família, sinó 

que és un assumpte que ha de resoldre la llei. El fet 

segons el qual la societat patriarcal ofereix al cap 

de família, home, la prerrogativa de maltractar als 

membres de la seva família, joves o dones, ja no 

s'accepta legalment, malgrat que tal prerrogativa 

persisteixi a molts països”

“Fins fa poc els drets humans 
es referien solament a l'esfera 
pública, en la qual tradicionalment 
va haver-hi només homes, amb 
la qual cosa s'interpretava que la 
violació de drets era perpetrada 
contra homes per part d'agents 
de l'estat.”



Grups Territorials 
i Sectorials

Cooperacció 
         al NordCooperacció al Nord

Enguany a Cooperacció hem iniciat un procés de 
reflexió sobre la nostra forma d’organitzar-nos i de 
treballar plegats en el marc institucional de què ens 
hem dotat: l’associació. A Cooperacció sempre hem 
defensat la figura de l’associacionisme com la que 
més s’adiu al nostre projecte, doncs, posem com 
un dels valors centrals de la nostra tasca la voluntat 
d’integrar persones a partir dels Grups Territorials 
i Sectorials per al compliment de la nostra missió. 
Aquest plantejament fa que haguem d’estar sempre 
alerta de com aconseguim que l’autonomia dels 
Grups integra i conforma l’activitat de l’entitat. Alerta 
perquè l’autonomia ens podria portar a què des de 
la seu central es desatenguessin les necessitats i 
preferències de la nostra base a partir de la imposició 
d’un programa d’accions desvinculat dels neguits 
que ens plantegem les persones associades i actives 
o de la no interacció entre la seu central i els Grups, 
generant una falsa impressió d’autonomia que no 
seria altra cosa que desatenció o indiferència.

Ara que Cooperacció està en un moment d’apro-
fundiment en la seva aposta per l’equitat de gènere 
i l’apoderament de les dones hem volgut avançar-
nos i diagnosticar com els nostres canals i formes 
de participació s’ajusten al salt de qualitat que volem 
fer en un futur proper, de manera que el puguem 
plantejar des de totes les perspectives de l’entitat, 
especialment la dels Grups Territorials i Sectorials. 
Amb la Fundació Ferrer i Guàrdia hem començat 
un treball que ens ha de servir per identificar què 
hem de millorar i què hem de potenciar de la nostra 
estructura funcional per garantir que la participació 
activa de la nostra gent deixa una empremta clara 
en l’acció de Cooperacció i la seva aposta de futur.

Grups territorials i socis/es
Socis/es

<< Cooperacció al territori
Cooperacció és una associació amb voluntat 
d’implantació a tot el territori de Catalunya. Per això 
els nostres socis són d’arreu i promovem la seva 
organització en Grups Territorials als diferents 
municipis del país. 

Aquest llistat recull tots els llocs on s’ha establert 
un Grup o referent Territorial:

Alt Penedès

Badalona

Cerdanyola

Granollers

Horta-Guinardó 
(Barcelona)

L’Hospitalet 
de Llobregat

Nou Barris (Barcelona)

Reus

Santa Coloma de 
Gramenet

Valls

Vilanova i la Geltrú

Programes de sensibilització 2008
Diversos Grups Territorials continuen treballant en la línia 
consolidada de programes locals de sensibilització. Són 
programes que faciliten la planificació anual, acollint els 
diversos recursos de sensibilització, formació i educació 
pel desenvolupament de què disposa Cooperacció (cursos, 
exposicions…), així com noves iniciatives adaptades a la 
incidència i presència en el territori. Els Grups Territorials 
compaginen aquests programes locals amb la participació 
activa en les accions i projectes de sensibilització globals 
de l’Associació: Fòrum dels Drets Humans, Jornades de 
reflexió… El que dóna valor a la menció específica d’aquests 
programes és l’esforç de planificació i d’estratègia en la 
sensibilització que les sòcies i els socis actius dels Grups 
de Cooperacció fan en el territori. 

Els diferents programes dels Grups Territorials estan 
destinats a una població beneficiària que inclou: membres 
d’associacions, entitats i mitjans relacionatsi involucrats 
en activitats solidàries i de cooperació internacional; 

associacions alienes a la cooperació internacional; 
associacions i grups de dones; professorat i alumnat de 
centres d’educació secundària; entitats dels Consells 
Municipals de Cooperació i Solidaritat de cadascun dels 
Ajuntaments; responsables polítics i tècnics de les 
regidories dels Ajuntaments relacionades amb dona, 
joventut i solidaritat i cooperació; voluntàries i voluntaris, 
sòcies i socis de Cooperacció de la zona i persones 
col·laboradores agrupades a l’entorn del Grup Territorial; 
i població en general.

Alt Penedès "Enfortiment de les capacitats de la societat 
civil organitzada d'Al-Hoceima per impulsar polítiques 
de desenvolupament participatives amb equitat de 
gènere” 
Blog del projecte: http://alhoceima-penedes.blogspot.com/

Aquest projecte persegueix:
•	Promoure la relació entre els agents de la societat civil 

d’Al-Hoceima i el Penedès.
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•	Donar un pas més i crear una xarxa estable entre la societat 
civil de l’Alt Penedès i d’Al-Hoceima.

•	Enfortir la societat civil.

•	 Impulsar polítiques de desenvolupament participatives 
promovent l’incidència de la societat civil a les admi-
nistracions locals (especialment a zones rurals), tot en un 
marc de promoció de l’equitat de gènere.

•	Generar un procés participatiu d’entitats socials i 
Ajuntaments de l’Alt Penedès.

•	Donar suport a les estratègies de desenvolupament 
d’Al-Hoceima amb els diferents agents de la societat civil.

Granollers “Teixint xarxa en suport de la Ruta Pacífica de 
Mujeres de Colombia” (Experiència de construcció de pau 
mitjançant la resistència pacífica) 
En motiu de la commemoració del 70è aniversari del 
bombardeig de Granollers, hem buscat donar impuls a 
Granollers a la xarxa “Plataforma Catalana de suport a la 
Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia” a través del contacte 
amb diverses organitzacions i entitats de Granollers dels 
àmbits de cooperació, dones, immigrants, joves, culturals, 
sindicals, veïnals... En aquest sentit es va realitzar el taller 
“Andopacifista” amb la participació de la Ruta Pacífica de 
Mujeres, on es va reflexionar sobre el paper de les dones en 
els conflictes armats, prenent l’experiència de treball de les 
mediacions femenines, per ajudar a incorporar les diferents 
formes de resistència pacífica i del pacifisme, en general, en 
la resolució de conflictes de tot tipus.

Reus “Enfortint  el compromís de la societat civil amb la 
transformació social” 
Seguint amb la trajectòria d’aquests últims anys, la proposta 
que vam presentar per l’any 2008 estava basada en la 
realització d’activitats per a la sensibilització, formació i 
difusió a l’entorn de la cooperació internacional i els Drets 
Humans adreçades a sectors concrets de la població de 
Reus. El programa va quedar configurat a l’entorn de 2 
activitats. Una d'elles directament relacionada amb el nostre 
treball de cooperació per al desenvolupament entorn a l’eix 
d’equitat de gènere, i la segona lligada a la problemàtica de 
la sobirania alimentària, mitjançant un treball de sensibilització 
pel consum responsable, amb una exposició amb monitoratge 
a la Festa del Comerç Just de Reus.

Valls “Creant xarxa al Marroc: Teixint relacions socials amb 
el Nord del Marroc per ajudar a impulsar les noves 
organitzacions ciutadanes arribades a Catalunya” 
La trajectòria de treball per la qual actualment apostem al 
Marroc està vinculada bàsicament amb l’equitat de gènere, 
amb el suport a les organitzacions i moviments socials, 
especialment de les dones i les seves iniciatives. Volem 
contribuir a la generació de plans de desenvolupament 
locals per millorar la intervenció als governs locals i la 
participació ciutadana, especialment, la femenina, sector 
llargament oblidat, per tal de millorar el desenvolupament 
humà, impulsant accions adreçades a l’educació i la formació 
de les dones, així com accions formatives puntuals sobre 
perspectiva de gènere i dirigides als diversos actors socials.

Activitats dels Grups Territorials 2008
Grup Territorial Alt Penedès – Cooperacció
•	Taula rodona “Què diem els joves sobre la igualtat de 

gènere?”, amb motiu del Dia de la Dona Treballadora (13 
de març).

•	Presentació de Cooperacció a l’Associació Turó (25 d’abril).
•	Conferència “La resistència de les dones de Colòmbia 

contra la guerra”, a càrrec de Marina Gallego coordinadora 
nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia 
(6 de maig).

•	Participació a la Festa del Comerç Just (16 al 18 de maig).
•	Jornades d'intercanvi amb l'Associació Forum des 

Femmes d'Al-Hoceima (Marroc) – Alt Penedès, a Sant 
Sadurní d'Anoia, Vilafranca del Penedès i Sant Quintí de 
Mediona. Amb la visita de Zohra Koubia, de l’Associació 
Forum des Femmes d’Al-Hoceima (AFFA) i Zahra Sqalli 
Houssaini, de l’Associació Marroquina de Drets Humans 
(ADMH). El programa d’activitats va incloure: trobades 
amb dones marroquines a Sant Sadurní d'Anoia al CEIP 
La Pau i a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, recep-
cions als Ajuntaments de Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca 
del Penedès, reunió amb la Comissió de Solidaritat de 
l'Ajuntament de Vilafranca (27 i 28 de maig).

•	Trobada Solidària 2008, a l'Escorxador de Vilafranca del 
Penedès (27 de juny).

_	Assemblea de Cooperacció - Alt Penedès. Presentació 
del pla de treball 2008-2009 Informació del projecte de 
cooperació i d'intercanvi amb grups i organitzacions per 
al desenvolupament del Nord del Marroc.

_	Taula rodona. Una altra cooperació: la implicació i 
protagonisme solidari de la societat civil del Nord i del 
Sud, en concertació amb les institucions locals amb la 
participació de l'alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve; Anna 
Gual, de la Diputació de Barcelona; David Prujà, director 
de Cooperacció. 

•	Presentació del Projecte 2008 Al-Hoceima als ajunta-
ments de Sant Sadurní, Avinyonet, Sant Cugat de 
Sesgarrigues, Sant Pere de Riudebitlles i La Granada 
(novembre).

•	Participació a la Festa de la Solidaritat (26 d’octubre).

•	Cafè-tertúlia sobre la violència de gènere, al Centre 
Cultural de Gelida. En el marc de la celebració del Dia 
Internacional de la No Violència contra les dones. Dins de 
la programació de la Setmana de la No Violència "Les 
dones parlen, les dones lluiten" de l’Ajuntament de Gelida 
(25 de novembre).

Grup Territorial Badalona
•	Fira de la Solidaritat, a Badalona. Estand en la fira d’entitats 

organitzada per l’Ajuntament de Badalona (4 i 5 d’octubre).

Grup Territorial Granollers
•	Teixint xarxa en suport a la “Ruta Pacífica de Mujeres de 

Colombia” (Experiència de construcció de pau mitjançant 
la resistència pacífica).

_	Trobada amb diferents entitats i representants de diver-
ses regidories de l’Ajuntament de Granollers per presen-
tar la Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia (29 de juliol).

_	Exposició de fotografies de la Ruta Pacífica: Amb l’assis-
tència de l’alcalde, diferents regidors i regidores, entitats 
del Consell i altres grups de dones del municipi (del 18 de 
setembre al 2 d’octubre).

_	Taller Andopacífista: A càrrec d’una representant de la 
Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia per donar a co-
nèixer la tasca de la Ruta i impulsar una xarxa de suport 
a Granollers de la Plataforma Catalana en suport de la 
Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia (22 d’octubre).

_	Entrevista a La Graula, la revista del Consell Municipal de 
l’Ana Milena González, representant de la Ruta Pacífica 
de Mujeres de Colombia.

•	Festa de la cooperació i la solidaritat, a Granollers. Estand 
junt amb la resta d’entitats del Consell Municipal de 
Cooperació i solidaritat de Granollers (22 al 27 de setembre).

Grup Territorial Horta-Guinardó
•	Festa Solidària de Cap d’Any amb el Bajo Lempa (1 de 

gener).
•	Creació del blog informatiu del grup: 

bajolempa.blogspot.com (febrer).
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•	Cinefòrum: “La Canción de Carla” (23 de febrer).
•	Espectacle Solidari pel Salvador (8 de març).
•	Abril Temàtic, amb l’arribada de la delegació del Bajo 

Lempa i la presentació del llibre “Tierras pagadas a precio 
de sangre” d’Àngel Arnaiz a Cornellà, Tossa de Mar, La 
Roca del Vallès, Barcelona, Igualada, La Garriga.

•	Participació en la 8a Mostra d’Entitats d’Horta Guinardó 
(maig).

•	Xerrada-col·loqui “El Salvador: cap al 2009” sobre el 
procés electoral salvadoreny amb la participació de 
Mauricio Funes, candidat del FMLN per a la presidència; 
Hato Hasbún, membre del FMLN i Francisco Mena Sandoval 
de REDs (juny). 

•	Setmana Temàtica a Barcelona amb la col·laboració de: 
Agermanament d’Igualada amb Nueva Esperanza, Amics 
i Amigues de Nueva Esperanza de Cornellà, de Sant Joan 
d’Espí i d’Horta, Parròquia de Sant Pacià a Sant Andreu, 
Grup de Solidaritat de l’I.E.S. Vil·la Romana, “El Tinter” i 
altres. Amb la col·laboració de professionals del món 
audiovisual, la col·laboració de tècnics del Consell de la 
Joventut d’Horta Guinardó, del Casal d’Associacions 
Juvenils i de l’Espai Jove Boca Nord (12 al 19 d’abril).

_	Concert Solidari amb el grup de música catalana Xazzar.
_	Taula rodona sobre Gènere amb les ponències:	

. Experiències de moviments de dones feministes a El 
Salvador, Asociación Las Dignas i Andrysas: a càrrec de 
David Prujà (Cooperacció). 	
. Paper de la dona a la vida de les comunitats camperoles, 
a càrrec de la delegació Bajo Lempa. 	
. Experiències de dones camperoles a la zona del Bajo 
Lempa (El Salvador), Asociación de Mujeres Ganaderas 
y Comunidades Unidas: a càrrec de la delegació Bajo 
Lempa. 	
. Experiències de moviments feministes i de dones a 
Barcelona.

_	Xerrada El Bajo Lempa: antecedents, lluites i actualitat. 
La delegació Bajo Lempa ens apropa la seva història, 
des de l'esclat de la guerra, repressió, exili, retorn, acords 
de pau, desastres naturals... Ens parlen de la seva lluita 
per una vida més digna: per una educació de qualitat, 
per disposar de les seves terres, per viure en col·lectivitat. 

_	Concert del cantautor mexicà Pablo. Presenta cançons 
de cantautors clàssics que han relatat les vivències de la 
lluita centreamericana, amb les seves lletres plenes de 
tendresa, amor i lluita. 

_	Taula rodona sobre Salut amb les ponències:	
. Situació general de la salut en relació als objectius del 
Mil·lenni: a càrrec d'Eduard Soler (Farmamundi). 	
. Visió de la realitat actual de la salut a El Salvador: a càrrec 
de Mario Vermúdez, cirurgià salvadorenc. 	
. Experiències de les comunitats del Bajo Lempa (fons 
d'emergència i altres alternatives): a càrrec de la delegació 
Bajo Lempa. 	
. El treball que desenvolupen les parteres a la tradició 
camperola centreamericana: a càrrec de Begoña Felip 
(Cooperacció). 

_	Taller de Cuina centreamericana per aprendre a fer algun 
dels plats més típics de la variada i boníssima cuina de 
centreamèrica.

_	Taula rodona sobre el Context històric i situació política 
a El Salvador amb les ponències:	
. Antecedents, la repressió, la guerra i els acords de pau, 
a càrrec de Francisco Mena Sandoval (comandant del 
FMLN). 	
. Els fills de la guerra i l'exili, a càrrec de la delegació Bajo 
Lempa.	
. Actualitat de repressió política i social, a càrrec d'Alberto 
Romero (contrapart de Cooperacció a El Salvador). 	
. Influències a El Salvador de la situació sociopolítica a 
Centreamèrica i Llatinoamèrica, a càrrec de la delegació 
Bajo Lempa. La taula rodona va ser radiada i conduïda 
per l'emissora associativa BocaRàdio.

_	Recital poètic a càrrec de la companyia Soles com a 
Cabres. Viatge per reviure les vivències de diferents poetes 
i poetises que relaten la història de Centreamèrica.

_	Presentació del llibre “Tierras pagadas a precio de sangre” 
d’Àngel Arnaiz.

•	Assemblea del Grup Territorial de Cooperacció d'Horta 
Guinardó (27 de setembre).

Grup Territorial Huayna – Santa Coloma
•	Setmana de la Solidaritat, a Santa Coloma de Gramenet. 

Estand en la fira d’entitats organitzada per l’Ajuntament 
de Santa Coloma (19 d’octubre).

•	Xerrada “Les zones franques a Nicaragua”, a la Casa de 
la Solidaritat i la Pau. Amb la intervenció d’Ana Cecilia 
García, advocada del Bufete Popular Boris Vega de Masaya, 
Nicaragua que explicà el treball de l’entitat en relació al 
Projecte de Huayna-Cooperacció "Promoció de l'accés a 
la justícia i dels drets humans de treballadors/es de la 
zona franca de Masaya-Nicaragua".

Grup Territorial Reus
•	Cafè-tertúlia “Gènere i vulneració dels drets humans”, 

al Casal de Dones de Reus (28 de març).

Grup Territorial Valls
•	Xerrada sobre Sobirania Alimentària, al Centre Cívic “La 

Fusta” de Valls (13 de maig).
•	Jornades d'intercanvi amb l'Associació Forum des 

Femmes d'Al-Hoceima (Marroc) – Valls, a la Casa de la 
Caritat de Valls. Xerrada amb dones marroquines 
nouvingudes i dones autòctones interessades en la situació 
de la dona al Marroc i grup de treball amb els tècnics i les 
tècniques de la Casa de la Caritat i de  l’Ajuntament de 
Valls, que es troben dia a dia amb la realitat del fet migratori. 
Amb la participació de Zohra Koubia, de l’Associació 
Forum des Femmes d’Al-Hoceima (AFFA) i Zahra Sqalli 
Houssaini, de l’Associació Marroquina de Drets Humans 
(ADMH) (29 de maig).

Grup Territorial Vilanova i la Geltrú
•	Jornada de treball per a constituir la Plataforma Catalana 

de suport a la Ruta Pacífica de Mujeres de Colòmbia, al 
Centre Cívic de la Geltrú. Participen representants dels 
grups d’Olot, Reus, Barcelona i Vilanova i la Geltrú (gener).

•	Dinar i xerrada amb Marina Gallego, Coordinadora nacio-
nal de la Ruta Pacífica de Mujeres de Colòmbia (febrer).

•	Exposició “El Salvador: les dones motor de canvi social”, 
al Centre Cívic de Sant Joan. Elaboració especifica d’un 
dossier pels nois i noies que visiten l’exposició que va ser 
treballat prèviament a classe (març).

•	Participació a la Festa de Comerç Just de Vilanova i la 
Geltrú. Exposició sobre Comerç Just a la Plaça de la Vila 
(maig).

•	Dinar amb Morena Herrera,responsable de l’Associació 
Andrysas d’El Salvador (juny).

•	Participació en l’acte d’aniversari dels Drets Humans, a 
la Plaça de la Vila (novembre).

Els Grups Sectorials
Grup Estades
Aquest grup organitza al llarg de l’any sessions de presentació 
de les estades per informar a totes les persones que estiguin 
interessades a viure aquesta experiència. 
Les Estades Solidàries de Cooperacció es plantegen com una 
ocasió per:
•	Conèixer una altra realitat convivint amb la gent del país.
•	Veure com treballen i s’organitzen les organitzacions locals 

(contraparts) amb les quals Cooperacció desenvolupa 
projectes de cooperació.
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•	 Intercanviar experiències professionals, formatives i humanes, 
tot establint relacions d’igualtat i respecte.

•	Difondre la realitat del Sud en el Nord, per intentar 
transformar la realitat a casa nostra.

Etapes: Formació prèvia, estada en el país i, a la tornada, 
valoració de l’estada amb una memòria i difusió de l’experiència 
viscuda a nivell individual i en grup.
Requisits: Edat mínima de 21 anys, actitud oberta i flexible, 
adaptació a les activitats del grup, compromís amb Cooperacció 
en les etapes de formació, estada i sensibilització.
Quan: Al juliol o a l’agost entre 15 dies i un mes.
On: Als països on treballa Cooperacció: El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua…

Activitats Estades 2008
•	Entrevistes de selecció dels participants de les Estades 

2008 (gener a abril).
•	Xerrada informativa de les Estades Solidàries 2008 a la seu 

de Cooperacció (15 de febrer).
•	Presentació de la Memòria del Grup que va anar a El Sal-

vador el 2007, a la seu de Cooperacció (16 de febrer).
•	Presentació de les Estades Solidàries a la seu de Cooperacció 

(7 de març). 
•	Presentació de les Estades Solidàries al Campus de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès 
(11 de març). 

•	Taula Rodona "Què diem els joves sobre la igualtat de 
gènere?". L'Escorxador. Vilafranca del Penedès. Taula rodona 
amb la participació de les tres participants d’Estades de 
l'estiu 2007 a El Salvador (13 de març).

•	Presentació de les Estades Solidàries al Consell de la Joventut 
de Catalunya (CJB). Amb la presència de les participants 
de 2007 a El Salvador (22 d’abril).

•	Curs de formació per a les i els participants de les Estades 
2008 (28 i 29 de juny).

•	Reunions de valoració amb les i els participants de les 
Estades 2008 (setembre).

•	Reunió de valoració Estades 2008 i planificació Estades 
2009 amb els representants de Cooperacció a Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua i Colòmbia (novembre).

Grup de Gènere
Format per persones sòcies, voluntàries, treballadores 
institucionals i membres de la Junta Directiva i dels Grups 
Territorials de Cooperacció, el Grup de Gènere té com a objectiu 
principal aconseguir que Cooperacció realitzi un treball rigorós 
a favor de l'equitat de gènere i sigui coneguda externament 
per aquest treball. Des de Cooperacció apostem per la 
mobilització per la igualtat entre dones i homes com un dels  
eixos principals de la nostra actuació en la transformació 
social, en pro de l’equitat de gènere i la igualtat de drets i 
oportunitats entre homes i dones de manera destacada, tant 
en el Sud com en el Nord. Entre les diverses tasques que 
realitza el Grup destaquem de forma prioritària dues vessants: 

-	 Els espais interns de debat, reflexió i formació continua, 
que facilitin l'aplicació de la formació teòrica en el treball 
institucional i el seguiment de la transversalitat, així com 
promoure que Cooperacció elabori eines específiques en 
relació a l'equitat de gènere i al treball de la cooperació al 
desenvolupament amb perspectiva feminista.

-	 Les accions externes, com la realització d'activitats de 
sensibilització i difusió de la perspectiva de gènere en l'àmbit 
de la cooperació: fòrums, exposicions, cursos…

•	Realització d’un Diagnòstic de Gènere a Cooperacció. Realitzat 
a partir d’entrevistes individuals i activitats en grup amb 
l'equip de Barcelona, algunes persones dels grups territorials 
i sectorials, algunes entrevistes, via e-mail, als/les expa-
triats/des i a la junta. Entre octubre i novembre es va fer la 

versió final que es va presentar a les persones participants 
i a la junta. Van ser moltes les propostes i reflexions que 
van sorgir d'aquesta activitat, algunes de les quals, estaven 
relacionades a l’àmbit organitzacional, altres a les relacions 
de poder o a l'importància del treball en equip. 
Ha estat un diagnòstic seriós que posa l’èmfasi en realitats 
de vegades conflictives però, sempre, amb un esperit crític 
i d'oportunitat per assolir l'equitat de gènere a Cooperacció. 
Una de las primeres recomanacions que es va implementar 
va ser la creació del càrrec de Responsable de Gènere, en 
actiu des del passat mes de novembre. Una de les seves 
principals activitats serà engegar un procés de formació 
en gènere a tota l'organització alhora que dóna suport a 
totes les àrees de l'entitat per a que la perspectiva de gènere 
sigui l’eix central en la nostra manera de veure el desen-
volupament en la cooperació internacional.
El diagnòstic ens ha mostrat una radiografia del que està 
passant a l’organització i conèixer aquesta informació ens 
ha resultat vital, tot i que no sempre ha estat fàcil. El camí 
que ens proposa aquest diagnòstic és el camí que volem 
recórrer en aquesta nova etapa de Cooperacció i no serà 
possible sinó ho fem a partir d’un anàlisi ferm del què tenim 
i el què volem.

•	Comissió de Gènere FCONGD 
La nostra participació a la Comissió de Gènere de la Federació 
Catalana d’ONG per al Desenvolupament (FCONGD) ens 
ofereix un espai en el que a més d’enfortir el compromís 
per a promoure la sensibilització de gènere en els nostres 
llocs d'acció, és també un espai de trobada i d’intercanvi 
entre les persones vinculades a aquest àmbit a Catalunya, 
i que possibilita realitzar accions conjuntes. 
Durant el 2008 les principals accions desenvolupades van 
girar entorn de l'incorporació de la Declaració de París com 
a tema de debat intern i de reflexió de la Comissió; de la 
participació en el grup autonòmic de gènere i a l'impuls del 
Pla Estratègic del 2009-2011. 

Projectes
Acció per a la Cooperació, 
Participació per a l’Acció.
Al llarg d’aquest any hem iniciat un ambiciós pla de participació 
dins de Cooperacció. La voluntat política i el treball realitzat 
els últims anys per l’entitat en relació a la millora del nostre 
treball tant en les seves intervencions externes com a l’interior 
de l’organització respecte dos dels seus eixos de treball: 
participació i equitat de gènere, han desembocat en dos 
processos paral·lels de diagnòstic, específics i alhora 
complementaris: l’inici d’un Canvi Organitzacional pro Equitat 
de Gènere, amb la realització d’un Diagnòstic de Gènere, iniciat 
a l’octubre de 2007 i finalitzat a l’octubre de 2008 i aquest 
projecte “Acció per a la Cooperació, Participació per a l’Acció”, 
amb la realització de la Fase I (Diagnòstic de participació), 
iniciat al desembre de 2007 i finalitzat en la seva major part 
al desembre de 2008.

La valoració inicial d’aquesta Fase I del programa de participació 
que hem portat a terme és molt positiva. La diagnosi aporta 
elements valuosos per al coneixement actual de l’organització, 
les seves debilitats i les seves fortaleses, els reptes de futur i 
els canvis necessaris per tal de millorar la participació interna, 
la empatia de la base associada amb l’entitat, els procediments 
de comunicació, la revisió i/o creació de nous espais de 
participació... en definitiva, ens aporta i indica el camí per a 
consolidar l’entitat, incrementar la base de socis i sòcies, 
facilitar la tasca dels nostres grups, millorar la qualitat, eficàcia 
i impacte de les nostres actuacions.
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Educació pel 
Desenvolupament 
i Sensibilització
Jornades
X Fòrum dels Drets Humans  “Gènere 
i relacions internacionals. La Cooperació 
Internacional en les relacions Nord-Sud 
i la situació de les dones” 

Aquest any 2008 ha estat el 60 aniversari de la 
Declaració Universal dels Drets Humans (DDHH) i per 
celebrar-ho hem preparat el nostre desè Fòrum dels 
Drets Humans de forma molt especial. Enguany hem 
fet un repàs de la situació dels Drets de les Dones, els 
avenços aconseguits i els reptes pendents. I s’ha pres 
com a marc de referència la IV Conferència Mundial 
de la Dona de Beijing per parlar d’un abans i un després 
en les polítiques d’equitat de gènere, per comprovar 
si realment Beijing ha esdevingut un punt d’inflexió en 
l’avenç pels DDHH de les dones, per analitzar què hem 
aconseguit i què ens queda encara pendent per millorar 
la situació de la dona en l’àmbit de les relacions 
internacionals i la cooperació, per acabar parlant dels 
reptes i per marcar-nos una agenda d’accions a 
emprendre a favor dels DDHH de les dones.

La conferència inaugural va ser a càrrec de Yakin 
Ertürk, Relatora Especial de Nacions Unides per a la 
Violència contra les Dones.

En la taula sobre “Beijing’95: Context històric i situació 
actual. Avenços i/o retrocessos en les polítiques 
d’equitat de gènere” hi van participar Verena Stolcke, 
catedràtica d’antropologia social a la Universitat 
Autònoma; Cristina Zurutuza, psicòloga i representant  

de CLADEM i Carme Porta, Secretaria de Polítiques 
Familiars i Drets de Ciutadania.

En la taula “Accions en les polítiques públiques per 
a incorporar les disposicions internacionals relatives 
als DDHH de les dones” Norma Cruz, investigadora 
sobre DDHH i Dret Internacional Humanitari, proposada 
per al Nobel de la Pau el 2005; Marta Selva, presidenta 
de l’Institut Català de les Dones; Raül Romeva, 
eurodiputat per ICV-Els Verds i Marisa Fernández 
Gálvez, advocada membre de “Dones Juristes”.

En la taula “Processos de resistència de les dones: 
les seves lluites i incidència local i global” Zohra 
Koubia, advocada, Associació Forum de Femmes de 
Al-Hoceima – Rif (Marroc); Patricia Jaramillo, sociòloga, 
experta en gènere i desenvolupament, professora de 
sociologia rural de la Universitat Nacional de Colòmbia; 
Ana Milena González, representant de la Ruta Pacífica 
de Mujeres de Colombia i de la xarxa internacional 
“Mujeres de Negro” i Tona Gusi, coordinadora de la 
XIDPIC, Xarxa Internacional de Dones Periodistes i 
Comunicadores de Catalunya.

I en la taula de clausura “Després de Beijing... on 
som?: Reptes i accions relatives als DDHH interna-
cionals de les dones” Jules Falquet, doctora en 
sociologia, professora de sociologia política crítica a 
la Universitat de París-Diderot i responsable del Centre 
d’Estudis, Documentació i Investigació Feminista 
(CEDREF); Rosa Cobo, doctorada en ciències polítiques 
i sociologia i Cristina Carrasco, economista i inves-
tigadora sobre treball domèstic i treball de les dones.

•	Festa del Comerç Just, a Vilanova i Vilafranca. Par-
ticipació en aquesta jornada de sensibilització 
sobre Comerç Just amb activitats diverses (17 i 18 
de maig).

•	Mostra d’entitats “Objectius de desenvolupament del 
mil·lenni 2000-2015”, a Cerdanyola. Participació de 
Cooperacció a la fira d'entitats de l'Ajuntament de 
Cerdanyola (28 de juny).

•	Cap de setmana de la cooperació, a Granollers. 
Participació de Cooperacció amb un estand en aques-
ta mostra de l’Ajuntament de Granollers (del 23 al 
30 de setembre).

•	Taula rodona “Desenvolupament al Sud: caritat o 
polítiques públiques?”, a la FCONGD. Co-organitzada

Altres jornades i campanyes

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Dins de les diferents propostes per commemorar el 
Dia Internacional de la no violència contra les dones, 
la Plataforma Catalana de suport a la Ruta Pacífica 
de las Mujeres de Colombia, amb la col·laboració de 
Cooperacció, va celebrar el 25 de novembre d’una 
forma especial amb un acte sota el títol “Teixint Rutes 
a la Ruta” on les integrants de la Ruta construeixen 
somnis de veritat, justícia i reparació per a les víctimes 
del conflicte armat colombià i on comparteixen les 
reflexions i pràctiques de resistència de les dones 
contra la violència, a Colòmbia i a Catalunya. I ho van 
fer amb la presentació del vídeo “Un asunto de 
miedo” y del llibre “Las violencias contra las mujeres” 
d’Olga Amparo Sánchez de la Ruta Pacífica. L’acte, 
que va tenir lloc el dia 21 de novembre al Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona, va comptar 
amb la presència de Marina Gallego, coordinadora 
general de la Ruta Pacífica i de Montse Cervera, de 
l’associació DonesxDones. 

Més de 60 persones van compartir aquesta celebració 
amb nosaltres, que va finalitzar amb un acte simbòlic 
de construcció d’un “Atrapa somnis”, que M. Piedad 
Espitia, membre de la Plataforma, va explicar així: 
“Entre totes construirem una gran xarxa que simbolitzi 
la possibilitat d’unitat, suport, solidaritat i “sororitat” 
entre nosaltres. I amb aquesta gran xarxa que teixirem, 
atraparem els nostres desitjos. Però els somnis poden 
arribar a ser fantasia, per això sumem els desitjos 
que comporten un pla d’acció. Aquí i ara: demanem 
amb totes les nostres forces els desitjos de totes i 
per a totes. Avui els teixim i entreteixim amb els 
colors símbol de la Ruta Pacífica”.

Cooperacció 
         al Nord

	per Cooperacció, ACP i Món-3 dins de l’extensió de 
la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 
(UPEC). Ponents: Javier Martínez Peinado, Professor 
d'Economia Mundial a la Universitat de Barcelona 
i President de Món-3. Morena Soledad Herrera, 
feminista i Secretaria General de la Asociación 
Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas 
Salvadoreñas (ANDRYSAS). Moderador: Joan 
Subirats, Catedràtic de Ciència Política i Dret Públic 
de la UAB i director de l'Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (12 de juny). 

•	Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) 
“El carrer a la universitat, la universitat al carrer”, a la 
Facultat de Geografia i Història de la UB a Barcelona. 
Cooperacció forma part del Consell Social de la UPEC. 
Amb la participació de Tono Albareda en la taula 
rodona del dia 8 de juliol "Partits Polítics i 
Organitzacions Socials, el diàleg inexistent", 
juntament amb Mònica Sabata, directora de 
Linguapax i presidenta de la FOCIR, i amb Jordi 
Miralles, Coordinador General d'EUiA i diputat al 
Parlament (del 7 al 11 de juliol).

•	Setmana de la pobresa. Suport a la campanya de la 
Plataforma 2015 y más. Amb motiu del Dia 
Internacional per a l’eradicació de la pobresa, milions 
de persones de tot el món demanen als líders 
mundials que compleixin la seva promesa d'assolir 
els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
(ODM). A Espanya, l'Alianza Española contra la 
Pobreza convida a la ciutadania a unirse en aques-
tes peticions, rebel·lar-se contra les desigualtats, 
sortir al carrer i participar en nombroses mobilit-
zacions i accions de sensibilització sobre els 
ODM que tindran lloc a Espanya a través de les 
coordinadores autonòmiques i plataformes locals 
de Pobreza Cero. Cooperacció dóna suport en aquesta 
campanya en tant que integrant de la Plataforma 
2015 y más que forma part de l'Alianza (del 12 al 
19 d’octubre).

Dia Internacional de la 
No Violència contra les Dones
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Aquesta iniciativa promoguda per Cooperacció 
conjuntament amb altres organitzacions d’arreu de 
Catalunya, té com a propòsit sensibilitzar la societat 
catalana sobre la situació de les dones colombianes 
en el conflicte armat, així com desenvolupar accions 
de solidaritat i incidència política. La Plataforma neix 
arran de diversos tallers de construcció de pau fets 
per alguns dels nostres Grups Territorials i de la 
celebració d’un Acte Simbòlic a la plaça Sant Jaume 
el 25 de novembre de 2006 amb motiu del Dia 
Internacional de la No Violència contra les Dones. 
Cooperacció continua promovent la Plataforma per 
continuar contribuint al recolzament del treball de 
la Ruta Pacífica i a la visibilització a Catalunya de la 
marxa que es realitza cada 25 de novembre.

A continuació recollim les accions que durant el 2008 
ha dut a terme Cooperacció en el marc de la Plataforma 
Catalana de suport a la Ruta Pacífica de Colòmbia.

•	Jornades de treball, a Vilanova i la Geltrú (9 de 
febrer).

•	Dinar-tertúlia amb Marina Gallego, coordinadora general 
de la Ruta Pacífica, a Vilanova i la Geltrú (25 d’abril). 
Durant l’àpat es va fer entrega a Marina Gallego 
d’una manta amb missatges per a les dones de 
Colòmbia, teixida per l'Associació de Dones per a 
la Cooperació de Vilanova-Cooperacció i per 
l'Associació Dones el Racó de Sant Pere de Ribes.

•	Presentacions de la Ruta Pacífica de las Mujeres a 
càrrec d’Ana Milena González, representant de la 
Ruta a Catalunya:

_	Conferència col·loqui  “La resistència de les dones 
de Colòmbia contra la guerra”, a càrrec de Marina 
Gallego, Coordinadora nacional de la Ruta Pacífica 
de las Mujeres a Colòmbia, Vilafranca del Penedès 
(6 de maig).

_	Taula rodona “Experiències de dones constructores 
de pau”, a Olot, dins de les Jornades “Dones, pau 
i resistència” organitzades pel Consell Comarcal 
de Cooperació i Solidaritat d’Olot, les ALBA i 
l’Associació de Dones de la Garrotxa (30 i 31 de 
maig).

_	Taller andopacifista “Feminismes, pacifismes i 
antimilitarismes”, a Barcelona, formació interna per 
a les membres de la Plataforma (21 de setembre); 
obert al públic en general: a Reus, presentat per 
Gladys Manrique de la Plataforma (3 d’octubre).

_	Xerrada sobre la Ruta Pacífica, a Sant Pere de 
Ribes, dins de la III Setmana del Garraf per la Pau 
i del cicle Mujeres hacedoras de paz (22 de 
setembre).

•	Reunió d’Amnistia Internacional amb les becàries de 
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia: Ana Milena González de la Ruta Pacífica, 
Doris Flores de la Organización Femenina Popular 
i Amparo Salas de la Campaña Colombiana contra 
Minas Antipersonales (21 de maig).

•	Plantada de dones de la Ruta Pacífica amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona per la Pau i el 
Desarmament, a Barcelona (24 de maig).

•	Presentació del documental “Tejedoras de paz”, a Olot, 
dins de la Trobada Solidària “Olot s’obre al món”. 
Amb la presentació de Joana Galindo, productora 
del documental i membre de la Plataforma (de l’11 
al 13 de juliol) i a Sant Boi, amb motiu de la festa 
del Barrejant (5 d’octubre). 

•	Exposició de la Ruta Pacífica, a Granollers. Inauguració 
de l’exposició a càrrec d’Ana Milena González (del 
18 al 30 de setembre).

•	Recepció del Premi Memorial per la Pau Josep Vidal i 
Llecha, a Reus, concedit per l’Associació Vidal i 
Llecha. Recull el premi Ana Milena González (3 
d’octubre).

•	Dia Internacional de la No Violència contra les Dones, 
a Barcelona, projecció del vídeo “Un asunto de 
miedo” i presentació del llibre “Las violencias contra 
las mujeres”, amb la participació de Marina Gallego, 
Coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las 
Mujeres a Colòmbia i de Montse Cervera de 
DonesxDones (21 de novembre).

_	actes de suport i adhesió amb motiu d’aquesta 
celebració del Dia Internacional a les diferents 
poblacions on la Plataforma Catalana de suport a 
la Ruta hi té presència: Sant Cugat del Vallès, Reus, 
Vilanova… (25 de novembre).

Plataforma Catalana de suport 
a la Ruta Pacífica de Mujeres
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Exposicions
Reacciona!!! Anem a mitges

•	L’objectiu d’aquesta exposició és treballar amb 
joves a partir de 12 anys, a través d’un joc de rol, 
la inequitat de gènere com a injustícia que afecta 
tant al Nord com al Sud encara que amb 
conseqüències diferents. Reflexionar sobre 
conceptes com el patriarcat, situacions com les 
de les maquiles (fàbriques amb treballadores 
dones), el sostre de vidre... 

Itinerància
_	Canovelles. Del 6 al 27 d’octubre.
_	Santa Quirze del Vallès. Del 2 al 20 de maig.

Qui és qui en el Comerç Internacional?

•	Fins a quin punt el comerç internacional condiciona 
la nostra vida i la de milions de persones a tot el 
món? Aquesta exposició convida a descobrir qui 
intervé en el comerç internacional, quins són els 
interessos en joc i quines conseqüències té per 
als ciutadans i ciutadanes, a partir d’un joc de rol. 

Itinerància
_	Santa Margarida i els Monjos. Del 18 de febrer al 

3 de març.
_	Santa Coloma de Cervelló. Del 11 al 16 de novembre.
_	Santa Margarida de Montbui. Del 15 al 30 de 

desembre.

El Salvador. Les dones, motor de canvi social

•	Els diferents àmbits de la vida de les dones a El 
Salvador, reflectits a través de fotografies del país, 
la participació ciutadana, la violència contra les 
dones, l’educació, la justícia econòmica... Aquesta 
exposició dóna a conèixer la situació i el treball 
que realitzen les dones a El Salvador i ret 
homenatge a la seva lluita que les converteix en 
motor de canvi social per una vida més digna i un 
futur de pau i desenvolupament a El Salvador. Una 
ocasió per a conèixer el treball que Cooperacció fa 
en aquest país des de fa més de 10 anys i una 
invitació a col·laborar en els nostres projectes.

Itinerància
_	Vilanova i la Geltrú. Del 10 al 26 de març.
_	Granollers. Del 16 de juny al 6 de juliol.

Formació
•	Curs “Polítiques associatives de cooperació 

internacional”. A Sant Joan Despí (del 2 al 20 d’abril), 
a Cornellà (25 d’octubre i 8 de novembre).

•	Curs “Microfinançament i finances ètiques”. A 
Cerdanyola (12 d’abril).

•	Curs “Gestió de projectes de cooperació internacional”. 
A Cerdanyola (10 de maig), Granollers (13, 14 i 20 
de maig) en col·laboració amb Creu Roja i Pau i 
Solidaritat, a Cerdanyola (17 de maig) 

•	Taller “Els Objectius del Mil·lenni”. A la FCONGD, 
impartit per la Plataforma 2015 y más, per a les 
entitats membres de la plataforma, entre les quals 
hi és Cooperacció.

•	Curs “Gènere i cooperació internacional pel 
desenvolupament”. A Cerdanyola (14 de juny).

•	Taller “Avaluació de l’impacte de gènere en els projectes 
de cooperació”. A la FCONGD (3 de juny) i a la seu 
de Cooperacció, a Vitoria-Gasteiz (País Basc) (4 de 
juliol), formació interna de l’equip tècnic de 
l’associació (14 i 15 de novembre).

•	Cicle “Dones com agents de pau”, a Sant Adrià de 
Besós (del 3 de desembre al 22 de gener de 2009).

Altres
•	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.

•	II Assemblea General ordinària del Consell 
d’Associacions de Barcelona (CAB), al Casinet 
d’Hostafrancs a Barcelona. Cooperacció forma part 
del CAB com a representant del Moviment Laic i 
Progressista. El CAB té com a objectiu principal 
millorar la realitat del moviment associatiu i el seu 
reconeixement fomentant un espai de vertebració 
territorial i sectorial i d’interlocució amb les 
administracions públiques a partir de la trobada 
de les federacions, coordinadores i altres 
plataformes de segon grau d’associacions que 
desenvolupin totalment o parcialment les seves 
activitats a la ciutat de Barcelona.
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Publicacions
•	4 idees és una publicació trimestral i gratuïta, feta i 

coordinada conjuntament entre Cooperacció, la Lliga 
dels Drets dels Pobles i la Fundació Akwaba. Dirigida 
al públic en general, ha estat concebuda com a 
eina de sensibilització sobre temes de cooperació. 
És per això que es distribueix, a banda dels nostres 
socis i col·laboradors, als espais públics de les 
diferents poblacions (centres cívics, biblioteques, 
casals, ateneus, llibreries especialitzades…). 
Mitjançant el 4 idees les organitzacions editores 
volem informar i donar a conèixer la nostra posició 
davant els problemes i/o situacions d’injustícia 
social que passen arreu. El dret de vot de les 
persones immigrades a Catalunya, l’acompliment 
dels Objectius del Mil·lenni i el cas dels medicaments 
anti-sida a l’Àfrica, han estat els temes centrals dels 
primers números d’aquesta publicació.

–	Número 04. Gener–març 2008. Gènere.
–	Número 05. Abril–juny 2008. Els pobles indígenes.
–	Número 06. Juliol–setembre 2008. 

La crisi alimentària.
–	Número 07. Octubre–desembre 2008. 

Conflictes i pau.

•	Col·lecció Cooperacció

_	Sensibilitzar per transformar. Aquesta publicació 
vol contribuir a la millora de les capacitats 
d'incidència de les organitzacions no 
governamentals (ONG) i de les administracions 
públiques en les relacions econòmiques 
internacionals i en els hàbits i les pràctiques 
ciutadanes que poden contribuir al seu canvi a 
partir d'estratègies de sensibilització.

_	Centroamérica y Catalunya. Miradas feministas a 
los enfoques de desarrollo. La tardor del 2007 
Cooperacció va organitzar a Barcelona el curs que 
duia per nom el mateix títol que aquesta publicació. 
Un curs impartit per dones de tres països de 
Centreamèrica on les agressions a les dones són 
encara avui dia aterradores. Feminicidis a 
Guatemala, la prohibició de l'avortament terapèutic 
a Nicaragua, la persecució a les dones que avorten 
a El Salvador... Davant d'aquestes situacions, la 
resistència de les feministes i la seva lluita per la 
defensa dels drets de les dones és exemplar. I 
gràcies a aquest curs, hem pogut escoltar i aprendre 
de les experiències de representants d'aquests 
moviments que recollim ara en forma de publicació 
[Editat en castellà].

_	Un paso más: Evaluación del Impacto de Género. 
Des dels nostres inicis, a Cooperacció vam decidir 
centrar gran part dels nostres recursos en projectes 
d’equitat de gènere i, una mica més tard, ens vam 	

plantejar la necessitat d’avaluar quin impacte tenen 
les nostres accions en l’avenç per l’equitat de gènere 
i fins a quin punt havíem de corregir les orientacions 
o models d’intervenció amb què treballem. Davant 
d’aquesta preocupació ens vam trobar amb la 
necessitat d’elaborar una metodologia per a avaluar 
com els processos d’apoderament als que donem 
suport estan canviant realment les relacions entre 
dones i homes. Així sorgeix aquesta publicació, 
una metodologia que permeti avaluar l’impacte 
dels projectes en clau de gènere, que posem al 
servei de totes les organitzacions que estem 
preocupades per la capacitat de la cooperació 
internacional per a aconseguir canvis duradors 
[1ª edició 2005, 2ª edició revisada 2008].

•	Educant pel desenvolupament, eines i recursos 
pedagògics per a l’acció educativa. Des de l’Escola 
Lliure el Sol i Cooperacció, hem fet aquesta guia 
perquè creiem que l’Educació pel Desenvolupament 
(EpD) és una estratègia educativa útil que 
persegueix la transformació social per tal de superar 
les injustícies i desigualtats que hi ha entre els 
països del Nord i del Sud. Ens acostem a l’EpD tant 
des d’un punt de vista conceptual, històric, pràctic 
i de relació amb d’altres educacions que conformen 
l’educació en valors. Aquesta guia no vol ser un 
punt i final. Tampoc és una eina tancada. Sinó que 
pretén compartir amb tots i totes el debat obert 
que existeix sobre l’EpD, i engrescar a tothom a 
formar part d’aquest debat tant des de la teoria 
com en la pràctica. D’una forma interactiva, trobareu 
definicions d’EpD des de diferents àmbits i 
institucions, un breu repàs a la seva història, on 
s’inscriu l’EpD dins de l’educació en valors i quins 
ponts hi ha amb d’altres educacions com l’Educació 
per la Pau o l’Educació per la Ciutadania entre 
d’altres.  D’altra banda la guia també ofereix diferents 
eines i recursos per poder portar a terme pràctiques 
d’EpD. 

Totes les publicacions estan disponibles en format 
PDF a la web: http://www.cooperaccio.org/publicaciones.php



Cooperacció forma part de la Federació Catalana d’ONGD des 
de l’any 1998. Al llarg d’aquests anys la nostra participació i 
implicació tant en comissions i grups de treball, com en òrgans 
de direcció i representació, ha estat una constant en coherència 
al nostre principi de potenciar el treball en xarxa, d’actuar 
conjuntament per reivindicar i defensar les inquietuds del sector 
i per incidir a favor d’unes polítiques públiques de cooperació 
internacional que promoguin els valors, les dinàmiques, els 
procediments i la manera de fer que, des de la Federació, 
considerem imprescindibles i necessàries per a una cooperació 
transformadora de les actuals i injustes relacions internacionals. 
Una cooperació que per ser transformadora, ha de treballar 
per fer desaparèixer les causes de la pobresa i no tan sols les 
conseqüències d’aquesta pobresa.

Tres moments especialment rellevants cal destacar pel que fa 
a la nostra participació: en els inicis, a través de l’impuls i 
formació, conjuntament amb altres ONGD, de la primera 
Comissió de Gènere;  el treball i dedicació realitzat per en Tono 
Albareda (president de la nostra entitat) assumint la presidència 
de la Federació des del l’any 2004 fins el 2006 i la forta 
implicació que l’entitat va tenir en el curs de formació-acció-
formació, impartit per la Federació sobre l’equitat de gènere 
en les ONGD (amb la participació de tot l’equip tècnic i diversos 
membres del Grup de Gènere i de la Junta de Cooperacció). 
Implicació que va donar l’última empenta per abordar la 
realització del diagnòstic de gènere a Cooperacció. Diagnòstic 
que en una primera fase, van portar a terme al llarg d’aquest 
2008 i que una de les primeres mesures que ha implicat ha 
estat la creació, dins l’organigrama tècnic de l’entitat, de l’Àrea 
de Gènere.

L’any 2008 ha estat un any on hem incrementat i consolidat 
el nostre treball en aquesta xarxa formant part de la seva Junta 
Directiva, de les Comissions de Polítiques, Educació pel 
Desenvolupament i de Gènere, dels Grups de treball sobre 
Consells Municipals i Codesenvolupament, com a consellers en 

representació de la Federació en els Consells de Cooperació 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, 
participant en les reunions de treball organitzades a l’entorn 
del Conveni del tercer Sector, l’Estatut del Cooperant i l’Aplicació 
del nou Pla Comptable per a les entitats, col·laborant en el curs 
de formació del Programa de Joves Cooperants i altres activitats 
organitzades per la Federació.

El 2008 ha estat, també, l’any de sortida a la superfície de 
la crisi global, entesa aquesta globalitat no només en un 
sentit estrictament geogràfic sinó també en el seu sentit 
pluridimensional: crisi alimentària, crisi financera, crisi 
mediambiental, crisi econòmica. Pluralitat de dimensions que, 
de fet, el que representa és la demostració fefaent de la inviabi-
litat i insostenibilitat de l’actual sistema econòmic i polític 
imperant neoliberal. Crisi que, no oblidem, no és nova per a la 
majoria de la població mundial en situació d’extrema pobresa, 
vulnerabilitat, exclusió i denegació quan no violació dels seus 
drets fonamentals. Així doncs, per aquesta població la situació 
actual és de “sobrecrisi”.

Tenim al davant així una època difícil en la que la Federació 
Catalana d’ONGD, a l’igual que cadascuna de les entitats que 
la conformem, ha i hem de saber estar a l’alçada de les 
circumstàncies i redoblar esforços fent de la solidaritat global 
la millor eina contra la crisi global*.

En clau nostra, el treball en el marc de la Federació hem de 
traslladar-ho al territori, a partir de la nostra presència en 
diversos Consells municipals i comarcals, fent “federació” en 
primer lloc amb la resta d’entitats federades presents a nivell 
local i també, propiciant la incorporació d’altres.
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Xarxes de les que formem part
A Catalunya
• 	Federació Catalana d’ONGD
• 	Permanent del Consell de Ciutat de Barcelona
• 	Vicepresidència del Consell Municipal	

d’Associacions de l’Ajuntament de Barcelona
• 	Consell de Coordinació Pedagògica de	

 l’Ajuntament de Barcelona
• 	Consell de Joventut d’Horta-Guinardò
• 	Moviment Laic i Progressista
• 	Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia
• 	Taula de Solidaritat del Consell Comarcal 	

del Garraf
• 	Representem a l’MLP en el Consell d’Associacions
 	 de Barcelona

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

A Espanya
• 	Coordinadora Estatal d’ONGD
• 	Plataforma 2015 y más

A l’àmbit internacional
• 	Grupo Sur (Xarxa Europea de Cooperació	

Internacional a l’Amèrica Llatina i el Carib)
• 	Oficina Internacional de DDHH - Acció Colòmbia	

(OIDHACO)

Cooperacció en Xarxa

El nostre treball a la Federació Catalana d’ONGD

* Missatge i títol del comunicat que, en el moment 
d’editar aquesta memòria, l’Assemblea General 
de la Federació Catalana d’ONGD, celebrada al 
maig de 2009, va acordar per unanimitat

Xarxes Internacionals
Grupo Sur
Les activitats del Grupo Sur, han estat centrades, aquest any, 
en l’intervenció de les negociacions entre la Unió Europea i 
Centreamèrica, i també amb les de l’Àrea Andina. La UE vol un 
tractat de lliure comerç on no es consideri la situació de debilitat 
econòmica i de dependència dels altres països i això ha dificultat, 
extraordinàriament, les negociacions fins al punt que, ara, ja no 
es negocia amb l’àrea Andina sinó separadament amb Colòmbia 
i Perú. La Unió Europea volia tenir tancats aquests acord abans 
de les eleccions al Parlament Europeu a celebrar el juny del 
2009 i sembla evident que això no serà possible.
Per la nostra banda com Grupo Sur hem afavorit que les 
organitzacions socials de la zona poguessin tenir veu pròpia 
i, encara que fos indirectament, fer arribar la seva opinió i les 
seves reivindicacions a la taula de negociació.

OIDHACO

Aquesta coordinadora d’ONG europees que treballen per la 
pau i els drets humans a Colòmbia, ha consolidat, aquest any, 
el seu treball definint un Pla Estratègic per als propers quatre 
anys i això ho va fer a l’assemblea celebrada el mes de novembre 
a Barcelona. Assemblea que va ser inaugurada pel Vicepresident 
de la Generalitat, Sr. Carod Rovira. Al gener del 2010 Espanya 
assumirà la presidència de l’Unió Europea i aquest fet pot influir, 
significativament, en la posició de la UE respecte a Colòmbia. 
Serà important que puguem preparar un bon treball d’incidència 
al respecte. Durant aquest any 2008 hem format part del 
Comitè de Direcció d’OIDHACO amb la responsabilitat de la 
Tresoreria.
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Projectes de cooperació 
internacional

Cooperacció al Sud

En els projectes de cooperació internacional posem 
en pràctica les línies bàsiques que s’assenyalen al 
Codi ètic i de conducta per a les ONGD (1997) com 
són atorgar la màxima responsabilitat de tot el 
procés de desenvolupament a la mateixa socie-
tat, tant en la seva concepció com en el seu disseny 
i execució.  Per això treballem en la línia de promoure 
la participació i l’empoderament dels diferents 
col·lectius per augmentar les seves capacitats 
econòmiques, socials, polítiques, culturals… per a 
lluitar contra les desigualtats i la pobresa. 

La lluita per l’equitat de gènere, contra la pobresa 
i per l’aprofundiment en la democràcia, eixos de 
treball de Cooperacció, tenen una vigència indiscutible 
tant al Nord com al Sud. En els últims anys hem 
coordinat i promogut diversos projectes amb 
perspectiva de gènere i dirigits a l’empodera-
ment de dones en els països d’Amèrica Llatina i el 
Marroc. L’equitat de gènere és un eix prioritari en 
el desenvolupament de les accions al Sud i ens ha 
permès establir forts lligams amb el moviment 
feminista llatinoamericà en temes d’eradicació de 
la violència contra les dones o en la promoció de 
polítiques públiques dirigides a aconseguir canvis 
en les relacions de poder entre dones i homes.

Reforçar la societat civil organitzada i les seves 
estratègies d’incidència en les polítiques públiques, 
forçant als estats a assumir les seves responsabilitats 
vers la ciutadania és prioritari a l’hora de definir els 
nostres projectes. La nostra tasca a Centreamèrica 
(El Salvador, Guatemala i Nicaragua), Colòmbia i el 
Marroc es desenvolupa amb els nostres socis i sòcies 
locals, amb l’objectiu que el treball incideixi en 
l’àmbit local, regional i nacional. Sabem també que 
es fa imprescindible mesurar l’impacte de les 
nostres accions, per la qual cosa intercanviem 
informació amb les nostres contraparts sobre les 
experiències dutes a terme al Sud i les possibili-
tats de compartir-les amb altres comunitats amb 
realitats similars.

<< Eixos de treball
Equitat de gènere,
perquè creiem que és imprescindible un canvi 
en les relacions de poder homes-dones, que 
avui són el principal factor de desigualtat.

Sobirania alimentària,
perquè reclamem el dret a l’alimentació i 
l’autonomia de tots els pobles per a la seva 
subsistència.

Participació ciutadana,
perquè cal extendre la democràcia i que tota 
la ciutadania pugui participar en les decisions 
que afecten el seu futur.

Població beneficiària

21 projectes
de cooperació internacional

2,15 milions d’euros 
executats durant el 2008

Els nostres projectes tenen com a beneficiaris directes a 
persones, però també reporten beneficis indirectes a la 
ciutadania a través dels canvis de polítiques públiques 
que impulsen i aconsegueixen produir. És per això que 
es fa difícil mesurar el nombre exacte de persones 
beneficiàries dels projectes i presentem dades aproximades 
del seu abast.

•

•

34.775
10.641
10.250

2.142
3.668

13.356
25.100

7.264
4.136

Per eixos
Equitat de gènere

Participació ciutadana
Sobirania alimentària

Per països
Colòmbia

El Salvador
Guatemala
Nicaragua

Marroc
Centreamèrica

(El Salvador Guatemala, 
Honduras i Nicaragua)

Persones 
beneficiàries directes



Les nostres contraparts continuen treballant per 

avançar en el lideratge de les transformacions socials, 

econòmiques, polítiques i culturals als seus països. 

Perquè creiem que són les organitzacions del Sud 

les que han de protagonitzar i decidir el seu futur, 

en pro de l’equitat de gènere, la sobirania alimentària 

i la participació ciutadana. Aquesta és la síntesi de 

les nostres aliances i dels projectes concrets durant 

l’any 2008.
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NOTA: Les dades del pressupost dels projectes es 
refereixen al finançament obtingut l’any 2008, que 
s’executarà en el 2008 i endavant.

L’equitat de gènere és l’eix central de la nostra 
feina a Colòmbia i també continuem amb el repte, 
iniciat l’any passat, de treballar aquest eix amb 
població indígena, a través del projecte amb 
l’Organització Indígena d’Antioquia (OIA).

Cooperacció 
         al Sud

internacional

Colòmbia

Desenvolupament de la Política de Gènere, Família 
i Benestar de l’OIA per a l’enfortiment de les dones 
indígenes d’Antioquia
Contrapart: CECOIN
Període d’execució previst: 2008 - 2009
Finançadors: Agencia Española de Cooperación 
Internacional 
Pressupost atorgat: 165.807  (2007), 175.285  (2008)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: Es formaran 40 promotores indígenes 
i 40 joves d’Antioquia; 120 dones a Caldas i 20 dones a 
Risaralda. Aquesta formació repercutirà en 500 dones i 
250 homes de la comunitat.

Aquest projecte aprovat el 2007, que vam iniciar 
efectivament el 2008,  contribueix al millorament de les 
condicions de vida de les dones indígenes. Per això s’han 
implementat procediments i propostes que permeten 
enfrontar les situacions de violència que pateixen i també 
s’han enfortit els processos organitzatius i d’empoderament 
de les dones de la Organització Indígena d’Antioquia (OIA).

Dones en la defensa de la democràcia i per la 
resolució negociada i política del conflicte armat 
colombià
Contrapart: Ruta Pacífica
Període d’execució previst: 2007-2008
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
Pressupost atorgat: 76.000  (aprovat el 2007)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 490 dones.

Mitjançant una Escola itinerant de formació i anàlisi s’ha 
treballat l’enfortiment organitzatiu, dirigit a millorar la 
capacitat d’aliances, pressió política i mobilització social 
dels grups de dones que formen la Ruta Pacífica de Mujeres. 
NOTA: Aquest projecte no apareix en el full de finançament, ja que 
el pressupost va ser aprovat el 2007.

Enfortiment de la participació de les dones 
víctimes i organitzacions de la Ruta Pacífica de 
Mujeres en l’exigibilitat dels drets a la veritat
Contrapart: Ruta Pacífica
Període d’execució previst: 2008-2011
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
Pressupost atorgat: 450.000
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: més de 1.000 dones de les regions 
de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Bogotá, Putumayo, 
Antioquia, Chocó, Cauca y Bolívar.

Aquest programa té una durada de 3 anys i pretén contribuir 
a  l’enfortiment de les organitzacions de dones de la Ruta 
Pacífica, així com donar suport a les dones víctimes del 
conflicte armat colombià en la seva lluita per l’exigència 
de la veritat, la justícia i la reparació, i per la resolució 
negociada del conflicte. 

Incidència en les polítiques públiques municipals 
i locals per a l’eradicació de les violències de 
gènere (4 localitats de Bogotà D.C. i 5 municipis 
de Cundinamarca)
Contrapart: CIASE
Període d’execució previst: 2008
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
Pressupost atorgat: 80.000
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: Directa: 50 joves, noies i nois, de 
cada un dels municipis i 200 joves de Bogotá D.C;  40 
operadores/rs de justícia dels municipis i localitats de 
Bogotà; 5 personeres/rs (una per municipi). Indirecta: 
dones víctimes de violència de gènere dels 5 municipis i 
de les 4 localitats del districte de Bogotà i població en 
general.



Contraparts
Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN). 
Institució no governamental que desenvolupa 
accions orientades a la consolidació dels drets 
territorials dels pobles indígenes, el seguiment a les 
polítiques públiques relacionades amb aquest sector 
de la població, la difusió dels seus drets, el suport 
a la capacitació per a la consolidació de les seves 
organitzacions autònomes i la publicació de treballs 
sobre diversos problemes que afecten la territorialitat 
dels indígenes.

Corporación de Investigación y Acción Social y 
Económica (CIASE). Sorgeix com una organització 
de la societat civil en pro de fer realitat els drets 
econòmics, socials i culturals, amb particular èmfasi 
en els primers i els últims. La seva figura jurídica és 
la d'una corporació sense ànim de lucre. Està 
conformada en la seva assemblea per persones 
d'àmplia trajectòria i reconeixement en el món de 
les ONGDs i ONGDHs, d'organitzacions socials i de 
l'àmbit acadèmic, fet que permet una constructiva 
pluralitat de punts de vista en la deliberació i en 
l'acció. www.ciase.org

La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia, és una 
proposta política feminista, que inclou 315 
organitzacions i grups de dones que treballen per 
la tramitació negociada del conflicte armat a 
Colòmbia i per la visibilització dels efectes de la 
guerra en la vida de les dones. Es declaren pacifistes, 
antimilitaristes i constructores d'una ètica de la 
Noviolència. www.rutapacifica.org.co
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S’ha treballat en diverses línies com la consolidació d’una 
xarxa d’organitzacions de joves (dones i homes) per tal 
de potenciar la seva incidència en les polítiques públiques. 
S’han consolidat els llaços d’aquesta xarxa de joves amb 
plataformes i aliances a nivell nacional per tal d’incloure 
les seves propostes en la construcció del Pla Nacional de 
DDHH i en la Conferència Internacional de Cooperació i 
Pau a Colòmbia.  

Ciutadania i corresponsabilitat: les dones de 
Bogotà impulsen i fan control social a la política 
pública del districte en dona i gèneres
Contrapart: CIASE
Període d’execució previst: 2008
Finançadors: Ajuntament de Barcelona
Pressupost atorgat: 69.523
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 111 dones de les vint localitats de 
Bogotà.

S’ha facilitat la creació i dinamització d’un espai de trobada 
i diàleg entre dones organitzades i no organitzades de 
Bogotá D.C. capaç d’establir vincles amb les diferents 
institucions públiques per incidir en polítiques, plans, 
programes i projectes dirigits a les dones i la consecució 
de l’equitat de gènere.

Els drets polítics de les dones i les estratègies de 
desenvolupament amb equitat de gènere, amb 
Andrysas i Las Dignas,  són les dues grans línies 
de treball a El Salvador.

El Salvador

Enfortiment de les capacitats de les dones per 
defensar els seus drets i exigir polítiques públiques 
per a l’equitat de gènere a El Salvador
Contrapart: ANDRYSAS
Període d’execució previst: 2007-2009
Finançadors: Agencia Española de Cooperación 
Internacional
Pressupost atorgat: 281.967
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 2.000 dones la gran majoria 
provinents de grups  de dones d’origen rural o urbà pobre.

L’objectiu del projecte és enfortir les capacitats de les 
dones organitzades i les regidores municipals per a defensar 
coordinadament els seus drets i exigir polítiques públiques 
per a l’equitat de gènere. A més de la incidència política, 
també s’està treballant en el desenvolupament associatiu 
i en l’autonomia econòmica de les dones.
NOTA: Aquest projecte no apareix en el full de finançament, ja que 
el pressupost va ser aprovat el 2007.
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Construint ciutadania per garantir a sectors pobres 
i marginalitzats el seu dret a l’accés a béns públics 
i serveis bàsics – Projecte de continuació
Contrapart: CCM
Període d’execució previst: 2008-2009
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
Pressupost atorgat: 100.000  (2007), 120.000  (2008)
Eix d’acció: Participació ciutadana
Població beneficiària: 747 persones de 70 comunitats.

S’està treballant en la línia d’enfortir els moviments socials 
incorporant la perspectiva regional de l’acció política. Es 
treballa des de la perspectiva dels drets polítics, econòmics, 
socials i culturals per tal de consolidar la democràcia a El 
Salvador.

Procés de desenvolupament amb enfocament 
d’equitat de gènere al municipi de Suchitoto
Contrapart: Concertación de Mujeres de Suchitoto
Període d’execució previst: 2007 - 2010
Finançadors: Fundació La Caixa
Pressupost atorgat: 600.000  (2007- 2009)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 681 dones.

En aquest procés, durant el seu segon any d’execució hem 
entrat en la segona fase del projecte en el qual s’han 
construït propostes i mecanismes per l’articulació socio-
institucional a Suchitoto. Alhora s’ha iniciat la constitució 
d’un fons d’inversió en activitats socioeconòmiques amb 
enfocament de gènere per finançar propostes locals.

Formació de dones líders a El Salvador
Contrapart: Las Dignas
Període d’execució previst: 2008
Finançadors: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet 
i Vilanova i la Geltrú i Àrea Metropolitana de Barcelona
Pressupost atorgat: 42.995
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 115 dones.

El Diplomat de Gènere i Desenvolupament organitzat per 
Las Dignas i la Universidad de El Salvador (UES) persegueix 
un doble objectiu: contribuir a l’empoderament de les 
dones per a la construcció de societats democràtiques 
amb equitat de gènere i justícia social, i enfortir la capacitat 
de les líders locals per conèixer, analitzar i inicidir en la 
realitat socioeconòmica del país i en les causes de la 
discriminació de gènere.

Contraparts
Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y 
Alcaldesas de El Salvador (ANDRYSAS). Entitat 
gremial que aglutina a alcaldesses, síndiques, 
regidores i exregidores, manté principis d'autonomia 
i pluralisme, buscant la participació de més dones 
en els governs municipals i promovent estratègies 
de desenvolupament local per a l'equitat de gènere. 
Compta amb 450 sòcies provinents de 130 municipis, 
de diferents regions del país i pertanyents a diversos 
partits polítics.

Coordinadora para el Desarrollo Comunal (CCM). 
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; impulsar la plataforma reivindicativa 
comunal per a la incidència política i la gestió de 
recursos en l'àmbit municipal, departamental i 
nacional; millorar l'hàbitat i la salut; i reduir la 
vulnerabilitat de les comunitats davant dels desastres 
naturals.

Concertación de Mujeres de Suchitoto. Activa des 
de 1991, neix de la col·laboració entre 7 organitzacions 
locals de dones. L'organització actua com un espai 
de coordinació perquè les dones puguin negociar 
i incidir en el govern municipal per a incorporar 
polítiques que defensin i protegeixin els seus drets. 
També impulsen activitats en benefici de les dones 
del municipi, com iniciatives econòmiques i 
productives.

Las Dignas, Asociación de Mujeres por la Dignidad 
y la Vida. Organització política feminista que té 
com a missió contribuir a l'eradicació de la subor-
dinació 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, i desenvolupament 
institucional. www.lasdignas.org
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El treball amb les comunitats rurals, amb les dones 
maies i amb les organitzacions del moviment de 
dones marquen l’estratègia a seguir a Guatemala.

Guatemala

Sobirania Alimentària i producció sostenible: 
opcions viables per a la reducció de la vulnerabilitat 
de comunitats rurals de San Agustín Acasaguastlán
Contrapart: ADIPSA
Període d’execució previst: 2008 -2010
Finançadors: Agencia Española de Cooperación 
Internacional
Pressupost atorgat: 180.766
Eix d’acció: Sobirania alimentària, Equitat de gènere.
Població beneficiària: Famílies empobrides de 18 comunitats 
(15 famílies per comunitat).

El municipi de San Agustín Acasaguastlán és el més pobre 
dels vuit que integren el Departament de El Progreso. 
L’objectiu general del projecte és el de contribuir a disminuir 
els nivells de vulnerabilitat de la població rural d’aquest 
municipi a la inseguretat alimentària, a partir del desen-
volupament d’un model de producció sostenible i propi 
d’aliments, donant suport a l’organització del sector cam-
perol de 18 comunitats rurals.

Enfortiment d’organitzacions locals guatemalen-
ques en sobirania alimentària i la seva aplicació 
pràctica a favor de l’economia camperola
Contrapart: ADSOSMHU - ADEMI
Període d’execució previst: 2008 - 2011
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona
Pressupost atorgat: 199.000  (2008); 515.000  (total 
projecte)
Eix d’acció: Sobirania alimentària, Participació ciutadana.
Població beneficiària: 1015 persones (504 dones)

El projecte té com a objectiu millorar la viabilitat de 
l’economia camperola mitjançant polítiques que afavoreixin 
la sobirania alimentària a través de la millora i consolidació 
de la participació camperola en àmbits de presa de deci-
sions locals i departamentals, donar suport a l’enfortiment 
organitzatiu de la població per defensar el seu dret a 
l’alimentació i fomentar la producció agropecuària sostenible 
en la línea promulgada per la sobirania alimentària. El 
projecte se centra en 33 comunitats de Huehuetenango, 
Chimaltenango y El Quiché, amb població maia i ladina.

Enfortint la capacitat de les dones per a la 
incidència en els governs locals
Contrapart: CALDH
Període d’execució previst: 2007 - 2009 
Finançadors: Diputació de Barcelona
Pressupost atorgat: 70.000  (2008); 140.000  (total 
projecte)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 2510 dones

Amb aquest projecte es treballa per enfortir les organit-
zacions del moviment de dones en la seva capacitat 
d’anàlisi, proposta, articulació i incidència en l’àmbit 
municipal (als municipis de San Juan y San Pedro Sacate-
péquez, Amatitlán i 2 municipis de Chimaltenango) i en 
l’àmbit regional/nacional.

Dones maies retrobant la seva història: En lluita 
contra l’opressió de gènere i ètnica
Contrapart: KAQLA
Període d’execució previst: 2008 - 2009
Finançadors: Ajuntaments de Badalona, Cerdanyola 
i Sant Boi de Llobregat.
Pressupost atorgat: 29.393 , no executat
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 102 dones, 18 de Alta Verapaz, 42 
de Quetzaltenango i 42 del departament de Guatemala.

El projecte parteix d’un procés iniciat per Kaqla per 
contribuir a deconstruir la interiorització de l’opressió de 
les dones maies. Aquesta feina es va començar amb en-
trevistes a algunes dones que van permetre analitzar les 
trames històriques i els traumes que no els han permès 
exercir un paper de lideratge en l’àmbit comunitari, local, 
regional o nacional. La investigació va més enllà de les 
entrevistes i l’objectiu final és forjar en les dones maies 
una identitat pròpia, més sana i lliure de l’opressió de 
gènere, ètnia i classe.

Millora dels serveis municipals de salubritat i 
mitigació del risc en comunitats rurals-indígenes 
a San Andrés Semetabaj
Contrapart: MUSASE
Període d’execució previst: 2007-2010
Finançadors: Agencia Española de Cooperación 
Internacional
Pressupost atorgat: 321.559  (2007)
Eix d’acció: Participació ciutadana
Població beneficiària: Població de San Andrés Semetabaj 
de 9.894 habitants segons el darrer cens.

El projecte té com a objectiu millorar les condicions de 
salubritat i dels recursos naturals del Municipi de San 
Andrés Semetabaj ((Departament de Sololá, conca de 
l’Atitlán), aprofitant els mecanismes legals amb què es va
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dotar Guatemala a principis de la dècada que busquen 
reforçar el paper de les municipalitats i el de la participació 
ciutadana en l’aplicació de polítiques locals. Cooperacció, 
també amb el suport de l’AECI treballa des del 2004 amb 
aquesta municipalitat en sistemes de canalització d’aigua 
i de sanejament. El present projecte, doncs, és continuació 
d’aquesta acció.
NOTA: Aquest projecte no apareix en el full de finançament, ja que 
el pressupost va ser aprovat el 2007.

Accés a l’aigua i producció agropecuària amb 
enfocament de Sobirania Alimentària (Municipi 
de Santa Catarina Ixtahuacán - Sololá) (Projecte 
consorciat amb Lagun Artean)
Contrapart: MUSCATIX
Període d’execució previst: 2007 - 2009 
Finançadors: Govern Basc.
Pressupost atorgat: 503.642,93  (total projecte 2006)
Eix d’acció: Sobirania Alimentària
Població beneficiària: Unes 2.250 persones beneficiàries 
directes (entre les quals 2.000 a l’àrea productiva i 250 
a l’àrea de serveis públics) i de forma indirecta a 19.000 
persones de l’altiplà del municipi.

El projecte pretén contribuir a millorar l’entorn sòcio-
ambiental del municipi i garantir la seguretat alimentària 
de la població de 8 comunitats de l’altiplà, a través d’accions 
sostenibles i saludables relacionades amb l’aigua, 
sanejament bàsic i producció agropecuària, assegurant 
intervencions que segueixin els principis de la sobirania 
alimentària.

Contraparts
ADIPSA. Va ser creada fa 14 anys per buscar solució 
als greus problemes relacionats amb la salut, l’edu-
cació i la producció que pateix més del 65% de la 
població del municipi de San Agustín Acasaguastlán.

Asociación de Desarrollo Sostenible de la Manco-
munidad Huista (ADSOSMHU). Associació civil no 
lucrativa per a la millora 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 1975.

Centro para la atención legal en Derechos Humanos 
(CALDH), programa de Derechos de la Mujer. 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. www.caldh.org

KAQLA. El grup de dones maies Kaqla va sorgir el 
1996 a la ciutat de Guatemala en el marc d’un procés 
de formació de dones indígenes. En aquesta etapa, 
van facilitar 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.

Municipalitat d’Ixtahuacán (MUSCATIX). Municipa-
litat del departament de Sololà. Aquest departament 
és un dels que acullen major proporció de població 
indígena de tot el país i amb una densitat de població 
de les més altes de la República (352 hab/km2).

Municipalidad de San Andrés Semetabaj (MUSASE). 
Municipalitat del departament de Sololá, caracte-
ritzada per la seva política participativa. Cooperacció 
treballa amb aquesta Municipalitat des del 2004.

Nicaragua
L’equitat de gènere i la sobirania alimentària en el 
projecte desenvolupat conjuntament amb 
Luciérnaga pretén entrellaçar i treballar plegats 
aquests dos eixos de treball.

Promoció de l’accés a la justícia i dels drets humans 
de treballadores/rs de la zona franca 
HUAYNA (del Grup Territorial de Santa Coloma de 
Gramanet) és cap de consorci d’aquest projecte.

Contrapart: BPBV 
Període d’execució previst: 2007-2008
Finançadors: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Pressupost atorgat: 12.285,62  (2007) (pressupost 
gestionat directament per HUAYNA, per la qual cosa no 
surt a la pàgina 25)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: Treballadores/rs de les maquiles del 
departament de Masaya, el 80% de les quals són dones.

L'objectiu del projecte és contribuir al respecte dels drets 
laborals i sindicals en les zones franques del departament 
de Masaya. En el marc del Programa, durant l'any 2008 
s’ha executat el Projecte de "Promoció de l'accés a la 
justícia i dels drets humans de treballadores/rs de la zona 
franca a Masaya (Nicaragua)". El projecte contempla un 
diagnòstic-recopilació sobre les zones franques a Nicaragua 
i específicament de Masaya, així com una investigació
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sobre mercats consumidors. També contempla capacitació, 
sensibilització, divulgació, projecció dels serveis d'accés a 
la justícia de la Defensoría Pública i construcció d'estratègies 
per constituir sindicats en les fàbriques de Masaya.

Millora de les capacitats de producció, co-
mercialització i incidència de 29 cooperatives 
(800 famílies) organitzades en una Central de 
Cooperatives Chacraseca i Lechecuagos
Contrapart: CIPRES
Període d’execució previst: 2006-2009
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
Pressupost atorgat: 250.000  (2007); 200.000  (2008)
Eix d’acció: Sobirania alimentària
Població beneficiària: 3.000 famílies camperoles d’escassos 
recursos agrupades en 26 cooperatives multi sectorials, 2 
cooperatives d’estalvi i crèdit i 1 associació de comitè 
pastoral de desenvolupament econòmic i social.

Tal com el seu títol indica, l’objectiu fonamental del projecte 
és contribuir a la millora de les condicions socials, econò-
miques i culturals de les i els associats a les cooperatives 
que conformen la Central Territorial de Cooperativas 
Multisectoriales Campesinas Manos Unidas R.L., i a d’altres 
membres de les comunitats on són inserides, mitjançant 
l’enfortiment de la Planta Agroindustrial, eix de la gestió 
de producció, comercialització i capacitació de les 
cooperatives.

Campanya a favor del paper de la dona en 
polítiques de sobirania alimentària
Contrapart: Luciérnaga
Període d’execució previst: 2008-2010
Finançadors: Ajuntaments de Granollers, L’Hospitalet i Sant 
Boi de Llobregat i Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament
Pressupost atorgat: 46.308,74  (2007), 13.000  (2008)
Eix d’acció: Sobirania alimentària, equitat de gènere
Població beneficiària: 800 persones de població camperola, 
300 estudiants i professors/es universitàries i la massa 
social de 30 organitzacions socials.

Fundación Luciérnaga està realitzant una sèrie de 
documentals sobre Sobirania Alimentària, proposta política 
i econòmica que s’enfronta als models de desenvolupament 
agrari dominants a Nicaragua des del segle XIX i que ara 
s’estan consolidant davant polítiques neoliberals com els 
tractats de lliure comerç. En el marc d’aquest programa, 
Luciérnaga i Cooperacció volen elaborar un vídeo que mostri 
les condicions de vida i treball de les dones rurals de 
Nicaragua. Aquest documental es realitzarà combinant la 
perspectiva de gènere amb l'anàlisi de la situació del món 
rural basat en la Sobirania Alimentària.

Promoció de l’exercici dels drets econòmics de les 
dones
Contrapart: MEC
Període d’execució previst: 2006-2009
Finançadors: Ajuntament de Barcelona
Pressupost atorgat: 200.000
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 12.000 dones (caps de famílies, dones 
pobres, microempresàries, líders locals, etc.).

Aquest programa dóna suport a l'exercici dels drets 
econòmics de 12.000 dones a través de programes de 
formació, l'enfortiment de la seva organització, i la promoció 
de la seva participació en els espais de concertació ciutadana 
existents en els seus municipis.

Contraparts
Bufete Popular “Boris Vega” (BPBV). Institució 
jurídico-social defensora dels Drets Humans, de 
naturalesa popular fundada el 1990 sota la conducció 
del Dr. Boris Vega Sánchez, amb el suport de les 
Comunitats Cristianes de Base i el Moviment Popular 
de Masaya. Té com a missió facilitar processos de 
construcció de ciutadania des de la perspectiva 
dels sectors socials vulnerables i les organitzacions 
socials de base, amb enfocament de gènere, 
mitjançant programes que contribueixin l’accés a 
la justícia, la cultura jurídica per a la democràcia 
participativa, els drets humans de treballadores/rs 
de zones franques, l’estabilitat de la propietat, la 
protecció del medi ambient i l’enfortiment institu-
cional. http://bufetepopular.blogspot.com

Centro de Investigación y promoción del desarrollo 
rural y social (CIPRES). Compromès en la cons-
trucció d'un model d'economia popular en el camp 
nicaragüenc, funciona com un centre d'acompanya-
ment socioeconòmic a les famílies de productors 
camperols, cooperatives i empreses de treballadors 
i treballadores agrícoles. www.cipres.org.ni

Fundación Luciérnaga. Fundació creada a principis 
dels anys noranta, després de la caiguda de la 
Revolució Sandinista, com una organització especia-
litzada en la Comunicació per al Desenvolupament. 
Es va plantejar com a missió potenciar l’empode-
rament de la societat civil en l’exercici d’una ciuta-
dania activa, crítica i propositiva, adequada al nou 
context d’involució social i política que s’estava 
produint al país. En base a això, s’articulen dues 
línies d’acció: acompanyar les organitzacions de la 
societat civil, mitjançant la comunicació, en la defensa 
dels seus drets econòmics, socials i culturals i 
contribuir en el procés de recuperació de la memò-
ria històrica i la identitat cultural llatinoamericana. 
http://fundacionluciernaga.blogspot.com

Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desem-
pleadas María Elena Cuadra (MEC). 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. www.mec.org.ni
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Centreamèrica
Les similituds de la situació a diversos països a 
Centreamèrica i la conveniència de promoure la 
integració de la regió ens porta cada cop més a 
plantejar-nos accions interregionals com aquesta, 
en què les organitzacions de dones en xarxa poden 
pressionar unides per impulsar canvis.

Enfortiment de la participació política i ciutadana 
de les dones a Centreamèrica (El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Hondures)
Contrapart: Alianza Feminista CA
Període d’execució previst: 2007-2009
Finançadors: Ajuntaments d’Avinyonet del Penedès, 
Badalona, Cerdanyola del Vallès, Gavà, Reus, Sant Sadurní 
d’Anoia, Sant Vicenç dels Horts, Santa Margarida i els 
Monjos i Vilafranca del Penedès
Pressupost atorgat: 82.318,59
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: De forma directa han participat 4.136 
persones. De forma indirecta,  38.056, entre les quals, es 
troben dones líders, integrants d’associacions, i dones amb 
influència en els poders locals (integrants de consells 
municipals i personal tècnic).

S’ha potenciat la participació política de les dones en 61 
municipis de quatre països de Centreamèrica. Les línies de 
treball han estat: la formació i capacitació per enfortir el 
lideratge de les dones. Visibilitzar i denunciar la violació 
dels drets civils i de participació política. Incidir en la política 
i accions per contribuir en l’exercici de la ciutadania plena 
de les dones. I crear processos organitzatius a cada país i 
en l’àmbit regional.

Contraparts
Alianza Feminista CA. Plataforma d’organitzacions 
feministes de Centreamèrica integrada per 
organitzacions de El Salvador, Guatemala, Nicaragua 
i Hondures. El seu objectiu principal és treballar per 
la incidència política i l’empoderament de les dones 
a Centreamèrica.

Continuem treballant en la millora de les capacitats 
tècniques i en la definició d’estratègies de les 
associacions de dones del nord del Marroc.

Reforç d’associacions de dones del nord del Marroc
Contrapart: AFFA
Període d’execució previst: 2006-2008
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Ajuntaments de Santa Margarida i els 
Monjos, Cerdanyola, Sesgarrigues, La Granada, Avinyonet, 
Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca.
Pressupost atorgat: 116.896,64  (aprovat el 2006 per la 
qual cosa no figura en el resum de finançament) 
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 658 beneficiaris/es directes i 1660 
indirectes.   

L’objectiu principal ha estat reforçar el paper de les 
associacions de dones en el desenvolupament local del 
nord del Marroc. Millorar les capacitats tècniques i de 
definició d’estratègies així com potenciar les relacions entre 
associacions de dones i governs municipals en la promoció 
dels drets de les dones. S’ha treballat amb 6 associacions 
de dones actives als municipis de Larache, Tànger, Tetouan, 
Checchaouen, Al-Hoceima i Nador.

Contraparts
Association Forum des Femmes de El Rif (AFFA). 
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 partícips 
en la presa de decisions i treballar amb dones de 
l'àmbit rural.

Association Marocaine des Droits Humans (AMDH). 
Treballa per la preservació de la dignitat humana, el 
respecte de tots els drets humans, i la promoció i 
defensa d’aquests drets. En concret, treballa per la 
ratificació per part del Marroc dels pactes 
internacionals relatius a drets humans, amb la 
integració dels mateixos a la legislació marroquina. 
L’AMDH denuncia les violacions dels drets humans 
i dóna suport a les víctimes d’aquestes violacions 
de drets humans. www.amdh.org.ma

Marroc



EL FINANÇAMENT
Durant el 2008 hem aconseguit aquests compromisos de finançament de projectes per part de diverses institucions 
públiques i privades. Aquests projectes els executem totalment o parcialment el 2008 i endavant.

*Subvencions a Programes Plurianuals

FINANÇADORS	 Eix	 País	  Import

A. GENERALITAT DE CATALUNYA			
Construint ciutadania per garantir l'accés als bens públics		 El Salvador	 120.000,00 
Enfortiment de la participació d'organitzacions de la Ruta Pacífica		 Colòmbia	 150.000,00 
Millora capacitat en 29 cooperatives		 Nicaragua	 200.000,00 
X Fòrum de Drets Humans: Relacions Internacionals, DDHH i Ciutadania		 Catalunya	 16.300,00 
Informa't, reflexiona i participa per la superació dels DDHH a Colòmbia * (Oficina Pau)		 Catalunya	 8.966,00 
Informa't, reflexiona i participa per la superació dels DDHH a Colòmbia * (ACCD)		 Catalunya	 70.000,00 
Construint xarxa des del territori: La plataforma de Suport a la Ruta Pacífica		 Catalunya	 22.591,00 
Acció per a la cooperació, participació per a l'acció (Participació)		 Catalunya	 8.800,00 
Acció per a la cooperació, participació per a l'acció (Acció Ciutadana)		 Catalunya 	 3.800,00 
Continuació de l'impuls de canvi organitzacional pro equitat a Cooperacció		 Catalunya	 5.303,00 
Màster de Formació en Gènere i Desenvolupament*		 Catalunya	 50.000,00 

B. DIPUTACIÓ DE BARCELONA			
Informa't, reflexiona i participa per la superació dels DDHH a Colòmbia* 		 Catalunya      	 18.000,00 
Millorar i potenciar el Programa de Comunicació de l'associació Cooperacció		 Catalunya      	 15.000,00 
Conveni accions de sensibilització per la solidaritat		 Catalunya      	 43.577,00 

C. AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Enfortiment de la capacitat de mobilització del moviment de dones i feminista		 Nicaragua        	 7.000,00 

D. AJUNTAMENT DE BARCELONA
X Fòrum de Drets Humans: Relacions Internacionals, DDHH i Ciutadania		 Catalunya        	 3.000,00 
Ciutadania i corresponsabilitat: Les dones de Bogotà actives del control social 		 Colòmbia      	 69.523,00 
Enfortiment dones àmbit econòmic*		 Nicaragua    	 200.000,00 
Promovent el treball per l'equitat de gènere en la cooperació del desenvolupament 		 Catalunya      	 38.677,50 
Acció per a la cooperació, participació per a l'acció		 Catalunya        	 4.500,00 
Funcionament ordinari Cooperacció Horta-Guinardó		 Catalunya        	 1.000,00 

E. AJUNTAMENTS DE CATALUNYA
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 	  	 Nicaragua     	  13.000,00 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat		 Guatemala        	 9.000,00 
Ajuntament de Granollers		 Catalunya        	 1.302,00 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú		 El Salvador      	 19.152,43 
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	  	 Guatemala        	 7.787,68 
Ajuntament de Badalona		 Guatemala      	 16.193,89 
Ajuntament de Sant Sadurní  d'Anoia 		 Marroc      	 13.044,00 
Ajuntament de Valls		 Catalunya        	 3.143,00 
Ajuntament de Cerdanyola		 Guatemala        	 4.199,43 
Ajuntament de La Granada 		 Marroc        	 1.660,00 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès		 Marroc      	 29.478,00 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès*		 Marroc      	 34.402,00 
Ajuntament de Sant Cugat de Sesgarrigues 		 Marroc           	 150,00 
Ajuntament d'Avinyonet		 Marroc           	 750,00 
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 		 Marroc           	 500,00 
Ajuntament de Reus		 Catalunya        	 2.283,75 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès		 Catalunya        	 1.144,00 
Ajuntament de Sant Joan Despí		 Catalunya           	 277,00 
Ajuntament de Canovelles		 Catalunya        	 1.144,00 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló		 Catalunya        	 1.062,00 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat		 Catalunya           	 277,00 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos		 Catalunya        	 1.062,00 
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui		 Catalunya        	 1.062,00 

F. AECID (MINISTERI D'AFERS ESTRANGERS)
Desenvolupament de la Política de Gènere per enfortiment de les dones indígenes 		 Colòmbia    	 175.285,00 
Màster de Formació en Gènere i Desenvolupament 		 Catalunya      	 97.920,00 
Sobirania alimentària i producció sostenible: Comunitats rurals 		 Guatemala    	 180.766,00 

G. ALTRES FINANÇADORS PRIVATS
Fundació La Caixa. Procés desenvolupament amb equitat de gènere a Suchitoto*		 El Salvador      	 98.473,00 

Fons Propis
Socis i sòcies, donacions i altres      			 21.602,01 

TOTAL	 1.792.157,69 

Equitat de gènere               Sobirania Alimentària               Participació



EXECUCIÓ 2008

Per eixos, Cooperacció ha mantingut l'aposta per 

l'equitat de gènere en pressupost absolut.				

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 feina i té, per tant, un pes econòmic 

fonamental en l'organització.		

La comptabilitat de l'any 2008 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.

DISTRIBUCIÓ DESPESA

NORD	 21%	 472.517,34 

 	  	
SUD	 79%	 1.683.107,95 

TOTAL 	 100 %  2.155.625,29 

DISTRIBUCIÓ INGRÉS

PÚBLICS	 91%	 1.972.959,74 
 	  	  	

PRIVATS	  9%	 194.704,92 
 	  	 

TOTAL	 100 %	  2.167.704,66 

DISTRIBUCIÓ DE 
DESPESES PER EIXOS

EQUITAT DE GÈNERE	 74%	 1.562.428,74  
 	  	  	

SOBERANIA ALIMENTÀRIA	 13%	 297.255,00 
 	  	  	

PARTICIPACIÓ CIUTADANA	 12%	 275.654,00 

ALTRES	   1%	 22.287,77 

TOTAL	   	 2.155.625,29 



Nou Barris
Casals i Cuberó 270, 1er
08042 Barcelona
tel 933 501 995
llunamar@telefonica.net

Reus
Sant Ferran 19, 1r 2a
43202 Reus
tel 977 317 065
aliciagarcia100@hotmail.com

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

Valls
Sant Antoni 18
43800 Valls
tel 977 613 848
fguasch1@xtec.cat

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

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

Badalona
tel 933 183 425
badalona.cooperaccio@gmail.com

Cerdanyola
tel 933 183 425	
info@cooperaccio.org

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

Horta-Guinardó
La Plana 10, 1er 1a
08032 Barcelona
tel 934 297 629 
jordi@eltinter.net

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

Agraïments

Donem les gràcies per l’aportació, 
constància i col·laboració desinteresada a 
tots els i les professionals i voluntaris/es 
que ens han acompanyat al llarg d’aquest 
any. 

Empreses i entitats col·laboradores:
Clínica Dental Echevarria-Manau. 

Fotografies:
Arxiu propi i contraparts 
de Cooperacció.

Moltes gràcies.

Cooperacció és:

Una organització no governamental de cooperació 
internacional. 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 al Nord i al Sud, a través dels Grups 
Territorials i Sectorials.

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.

Cooperacció participa en la construcció d'un model de 
desenvolupament humà sostenible on es respectin i 
desenvolupin els Drets Humans de totes les persones.

Cooperacció està compromesa en un món marcat pels 
valors d'igualtat, justícia i democràcia on l'equitat de 
gènere i la participació ciutadana han de ser 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.

butlleta de soci/a

Cooperacció es compromet a respectar la privacitat dels 
usuaris, així com assegurar el secret i seguretat de les dades 
personals adquirides, prenent les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries.
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President: Tono Albareda

Vicepresident: Pere Vilanova i Fina Rubio

Secretari: Josep Giménez

Tresorera: Maite Ocaña

Vocals: Berta Baquer, Anna Canals, Carme Crous, 
Alba Cuevas, Josep Anton Esteban, Alícia García, 
Francina Guasch, Iñaki Markiegi, Joana Martínez, 
Lourdes Òdena, Joan Parpal, Montse Piñol, Carme 
Porta, Carme Rimbau, Joan Subirats, Jordi 
Vaquer, Joffre Villanueva, Eulàlia Vintró

Director: David Prujà Cárceles

Equip Tècnic: Desirée Asensio, Beatriz Barrientos, 
M. Eugenia Blandón, Liliana Chaves, Isabel Cruz, 
Jumon Erra,  Jordi Gascón, Gemma Graells, 
Fabiola Llanos, Rosa María Menjívar, Conxita 
Mensa, Kerman Merodio, Pilar Molina, Anna 
Morero, Giorgio Mosangini, Maria Peix, Marga 
Pont, Alberto Romero, Anaité Roulet,  Esther 
Toran

Centreamèrica:
Guatemala
Beatriz Barrientos
guatemala@cooperaccio.org

El Salvador
Alberto Romero
elsalvador@cooperaccio.org

Nicaragua
Kerman Merodio
nicaragua@cooperaccio.org

Amèrica Llatina:
Colòmbia
Liliana Chaves
lilianachavesm@yahoo.es

Delegacions Sud

Educació per al desenvolupament
Sant Honorat, 7
08002 Barcelona
Tel 933 183 425
Fax 934 124 377
educacio@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
info@cooperaccio.org

Grups Sectorials

Sant Honorat, 7
08002 Barcelona
Tel 933 183 425
Fax 934 124 377
info@cooperaccio.org

Seu Central Junta Directiva (nomenada en l’Assemblea General Ordinària de maig de 2008):

desitjo

desitjo

forma de pagament

dades bancàries
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Gènere


