
 
 Títol I. Denominació, objecte, finalitats, domicili, durada i àmbit.  
  

  

Article 1   

Es constitueix l'associació Cooperacció a Barcelona per temps indefinit, d'àmbit estatal, sense ànim de 

lucre, dotada de personalitat jurídica i plena capacitat per obrar, d'acord amb el que estableix la Llei 

Orgànica 1/2002 amb data 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i legislació vigent que sigui 

d'aplicació.   

A continuació, quan aparegui Associació, es refereix a Cooperacció.   

  

L'Associació és una entitat no governamental, laica i de caràcter democràtica i participatiu, independent 

de qualsevol organització política, religiosa o empresarial, que promogui l'equitat entre dones y homes, 

l'exercici dels drets humans i un desenvolupament humà i sostenible.   

  

Article 2   

L'objecte de l'associació és contribuir a un desenvolupament humà sostenible i equitatiu per a la pau. 

Requereix una redistribució justa dels recursos, de les oportunitats i del poder entre territoris i països, 

entre classes i col·lectius, entre activitats de cura i provisió i entre dones i homes.  

  

Cooperacció actuarà com a element d'acció pedagògica i de pressió política per al canvi de les 

concepcions, de les actituds, dels prejudicis i de les lleis que aturen aquesta transformació. L'Associació 

també realitzarà tasques de cooperació entre els països menys afavorits que tinguin un efecte 

transformador que permetin connectar el treball de desenvolupament a les zones Sud amb accions de 

sensibilització, d'educació i de difusió a les zones del Nord.   

  

La solidaritat és el principi que guia el nostre treball de cooperació al desenvolupament. Per tant, el 

nostre compromís cap a les persones més oprimides i excloses en les societats, les dones, ens porta a 

compartir les seves lluites i reivindicacions d'igualtat de gènere i de respecte dels seus drets com a 

persones.   

  

El nostre treball de cooperació internacional ha d'estar al servei d'un major i millor compliment dels 

drets humans. Creiem que el potencial transformador de les nostres accions serà encara major si 

aconseguim avançar en el reconeixement i en l'exercici dels drets humans de les dones atès que la seva 

falta obstaculitza el desenvolupament humà i sostenible que es pretén aconseguir.   

  

També i d'acord amb els seus orígens de confluència de persones i associacions ser fidels a la idea de 

treball en xarxa i a la suma d'esforços.  

  

Article 3.-  

Les finalitats i les activitats concretes de l'Associació són:   

  

A) Promoure la conscienciació i la participació activa de les persones i contribuir a la construcció d'una 

societat democràtica basada en els ciutadans i ciutadanes crítiques i participatius en les transformacions 

que com a organització es pretén assolir.   

B) Promoure i realitzar accions, projectes i programes de desenvolupament, acció humanitària i 

educació per al desenvolupament i la igualtat de gènere en els diferents àmbits (formació, investigació i 

gestió del coneixement; incidència i mobilització social; sensibilització).   

C) Exercir pressió política sobre les institucions amb poder decisiu en matèria de desenvolupament per 

afavorir polítiques justes que evitin l'exclusió i que generin bases de desenvolupament sostenible i 

equitatiu.   

D) Participar en la transformació del model social, econòmic, polític i cultural basat en les relacions de 

poder, en el foment de la violència i en la privació de llibertat i drets  

 



 

de les persones, en especial, on es creen situacions de subordinació i opressió per raons de gènere.     

E) El treball en xarxa, és a dir, la col·laboració o l'associació amb altres entitats afines o amb 

convergència d'interessos de manera eventual o formalitzada i, si és convenient, orgànicament.   

F) Promoure la pau i el coneixement i el compliment dels Drets Humans.    

G) Promoure qualsevol altra activitat que de manera directa o indirecta es relacioni amb les finalitats 

anteriorment citades.   

 

  

Article 4.- 

El domicili social radicarà a Barcelona, al carrer Sant Honorat, número 7 pral., però l'Assemblea 

General, convocada específicament amb tal efecte podrà traslladar-lo a qualsevol altre localitat i establir 

delegacions, sempre es trobin dins el territori de l'Estat espanyol i establir representacions a l'exterior on 

es consideri convenient.   

  

Article 5.-  

La data de tancament de l'exercici comptable associatiu anual de Cooperacció s'efectuarà el 31 de 

Desembre de cada any corresponent. 

 

Article 6.-  

L'àmbit d'actuació de Cooperacció serà al territori de l'Estat espanyol  i als països que la Junta Directiva 

decideixi 

 


