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ASSOCIACIÓ COOPERACIO
Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2009

Notes
Memòria

ACTIU
A)
I.
2.
II.
2.
3.
III.
IV.
3.
V.
VI.
4.
VII.
B)
II.
III.
1.
5.
7.
IV.
V.
4.
VI.
VII.
1.

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques
Immobilitzat material
Instal·lacions, maquinària i utillatge
Mobiliari i equips per a processaments d'informació
Inversions immobiliàries
Béns del patrimoni cultural
Béns mobles
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
Inversions financeres a llarg termini
Altres actius financers
Actius per impost diferit
ACTIU CORRENT
Existències
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes
a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Personal
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
Inversions financeres a curt termini
Altres actius financers
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
TOTAL ACTIU (A + B)

8
5

7

10

4, 15
10

13

Exercici 2009
42.449,43
152,79
152,79
33.179,00
32.527,15
651,85
0,00
6.496,94
6.496,94
0,00
2.620,70
2.620,70
0,00
3.618.492,07
3.809,81
2.198.135,04
356.284,97
6.564,62
1.835.285,45
0,00
82,24
82,24
0,00
1.416.464,98
1.416.464,98
3.660.941,50
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PATRIMONI NET I PASSIU
A)
A-1)
I.
II.
IV.
1.
V.
VI.
VII.

PATRIMONI NET
Fons Propis
Fons dotacionals o fons socials
Fons especials
Excedents d'exercicis anteriors
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

Notes
Memòria

12

Exercici 2009
25.405,52
25.405,52
0,00
0,00
39.587,17
39.587,17
0,00

Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
Aportacions per a compensar pèrdues

-14.181,65
0,00

I.
II.
1.

PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini
Deutes a llarg termini
Altres subvencions, donacions i llegats

444.351,54
0,00
444.351,54
444.351,54

III.

Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

0,00

IV.
V.

Passius per impost diferit
Periodificacions a llarg termini

0,00
0,00

B)

13

C)

PASSIU CORRENT
I.
Provisions a curt termini
II.
Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres deutes a curt termini
III.
Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
IV.

Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions
Públiques
V.
Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

3

11

3.191.184,44
0,00
3.033.268,75
3.272,03
3.029.996,72
0,00

11

122.132,56
74.407,52
12.446,03
35.279,01

4.n

35.783,13
3.660.941,50

Compte de pèrdues i guanys abreujat a 31 de desembre de 2009
Notes
Memòria
1.
a)
b)
e)
f)
g)
2.
3.
4.
5.
a)
6.
b)
7.
a)
b)
8.
a)
a2)
a3)
a4)
a6)
a7)
a9)
a10)
d)
9.
10.
11.
12.
13.
I)

Ingressos per les activitats
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Donacions i altres ingressos per a activitats
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de
l'exercici
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
Ajuts concedits i altres despeses
Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació
Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
Aprovisionaments
Consums i deteriorament d'existències
Altres ingressos de les activitats
Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Subministraments
Altres serveis
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l'immobilitzat
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
Excés de provisions
Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat
Altres resultats
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

15.4

Exercici 2009
2.290.676,90
12.522,43
20.412,35
18.782,02
2.242.709,34
(3.749,24)
0,00
0,00

15.1

15.3

15.2
9

0,00
(1.904,91)
(1.904,91)
38.000,00
38.000,00
(522.277,24)
(416.176,36)
(106.100,88)
(1.830.489,43)
(394.329,01)
(21.615,90)
(24.778,67)
(20.438,82)
(6.186,91)
(4.578,61)
(12.164,10)
(304.566,00)
(1.436.160,42)
(3.409,65)
0,00
12.703,62
0,00
0,00
(16.700,71)

14.
15.
16.
17.
18.

Ingressos financers
Despeses financeres
Variació de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

2.519,06
0,00
0,00
0,00
0,00

II)

RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)

2.519,06

III)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II )

19.

Impostos sobre beneficis

IV)

RESULTAT DE L'EXERCICI ( III + 19 )

(14.181,65)
0,00
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(14.181,65)

Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2009
Fons

Total
C)
I.
II.
D)
I.
II.
1.
2.
3.

SALDO, FINAL DE L'ANY 2008
Ajustaments per canvis de criteri de l'any 2008
Ajustaments per errors de l'any 2008
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2009
Total ingressos i despeses reconeguts
Operacions de patrimoni net
Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
(–) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

4. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2009

Excedents
exercicis
anteriors

Excedents
pendents de
destinar a
les finalitats
estatutàries

Excedent de
l'exercici

Aportacions Subvencions,
per a
donacions i
compensar
llegats
pèrdues
rebuts

12.079,37

0,00
0,00

TOTAL

Pendents de
desemborsar

0,00

0,00

27.507,80

0,00

0,00

27.507,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.079,37
-14.181,65
0,00

0,00

12.079,37
39.587,17

0,00

-12.079,37
-14.181,65

0,00
0,00
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0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

39.587,17
0,00
0,00
39.587,17
-14.181,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.405,52

ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ
MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2009
1.- NATURALESA DE L'ENTITAT
L’associació Cooperacció és una organització no governamental que té com a objectiu genèric la
realització de tasques de cooperació amb els països menys afavorits, amb la finalitat de canalitzar
projectes de caràcter generalista com a contribució per al seu propi desenvolupament, així com portar
a terme campanyes de sensibilització en el nostre país sobre la situació dels països esmentats.
Són finalitats concretes de l’associació:
a) Realitzar projectes de desenvolupament d’àmbit generalista en països englobats en el grup de
països menys desenvolupats.
b) Sensibilitzar a la societat catalana en tot allò referent a la finalitat de l’associació, mitjançant la
implantació en tot el territori de Catalunya de Comitès Territorials que animin permanentment la
població a col·laborar en projectes de cooperació, i l’organització de grups professionals que
col·laboren en les tasques que tenen com a fi la solidaritat amb els països menys afavorits.

La Associació està constituïda pels següents òrgans:
Assemblea General
Junta Directiva
Direccció
L’ Assemblea General és l’òrgan bàsic, composta per la totalitat dels socis i de les sòcies de l’entitat
que es trobin al corrent de les seves obligacions estatutàries. Les seves decisions vinculen als
associats i a les associades.
La Junta Directiva estarà formada pel President/a, un o més Vicepresidents/tes. El/la Secretari/a, el/la
Tresorer/a i un mínim de cinc Vocalies fins a un màxim de 25.

A 31 de desembre del 2009 la Junta presenta la següent composició:

Càrrec
President
Vicepresidenta
Secretaria
Tresorera
Vocal
Vocal
Vocal

Nom
Tono Albareda
Josefina Rubio Serrano
Montse Piñol
Maite Ocaña
Berta Baquer
Anna Canals
Carme Crous

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Alba Cuevas
Josep Anton Esteban
Alícia García
Josep Gimenez
Francina Guasch
Iñaki Markiegi
Joana Martínez
Clara Murguialday
Lourdes Odena
Joan Parpal
Carme Porta
David Prujà
Carme Rimbau
Joan Subirats
Jordi Vaquer
Eulàlia Vintro

2.- BASES DE PRESENTACIÓ
Els Comptes Anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables de l'associació i
s’hi ha aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Associació, en especial:
La Llei 4/2008, de 24 d’abril , del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el pla de comptabilitat de les
fundacions i de les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

2.1.Imatge fidel
Els presents Comptes Anuals han estat preparats atenent al principi de gestió continuada i aplicant
les disposicions legals en matèria comptable amb l’objecte de presentar la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera i dels resultats de la Associació.

2.2. Principis Comptables
En la preparació dels presents Comptes Anuals han estat aplicats els principis comptables obligatoris.
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2.3. Aspectes Crítics en la valoració i estimació de la incertesa
En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per la
Direcció de la Associació per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i
compromisos que estan registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:
La vida útil dels actius materials i intangibles (Notes 5 i 8).
La deterioració de les existències
Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible
sobre els fets analitzats al 31 de desembre de 2009, és possible que esdeveniments (fets econòmics,
canvis de normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l’alça o a la
baixa) en els propers exercicis, el que es portaria a terme, en el seu cas, de forma prospectiva.

2.4. Comparació de la informació
La disposició transitòria del Reial Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de
Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya determina, que als efectes de l’obligació que estableix l’article 35.6 del Codi de Comerç i
els efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els
Comptes Anuals corresponents a l’exercici que s’iniciï a partir de l’aplicació del Pla Comptabilitat
s’han de considerar Comptes Anuals inicials, per la qual cosa no s’han de reflectir xifres
comparatives als comptes esmentats.
Sens perjudici d’això, en el annex 1 es recullen el balanç i el compte de pèrdues i guanys
corresponents a l’exercici 2008, aprovats pel l’Assemblea General Ordinària de Cooperacció el 9 de
maig de 2009, que es van elaborar d’acord amb les normes establertes en el Decret 43/2003, de 20 de
febrer.

2.5. Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables
Els comptes anuals de l’exercici 2009 són els primers que es formulen aplicant el Pla General de
Comptabilitat, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, que opta per valorar tots els
elements patrimonials a la data de transició amb les noves normes.
La informació continguda en aquests comptes anuals es refereix a l’exercici 2009 i no presenta a
efectes comparatius la informació de l’exercici 2008. Segons allò que estableix l’article 35.6. del
Codi de comerç, els presents comptes anuals es consideren comptes anuals inicials.
L’aplicació dels criteris continguts en el nou Pla General de Comptabilitat de Fundacions i
Associacions, ha suposat que d’acord amb les Regles Generals per l’aplicació en el primer exercici
(Disposició transitòria primera), el balanç d’obertura de l’exercici 2009 s’hagi elaborat d’acord amb
les regles següents:
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S’han registrat tots els actius i passius el reconeixement dels quals exigeix el Pla General de
Comptabilitat.
S’han donat de baixa tots els actius i passius el reconeixement dels quals no permet el Pla
General de Comptabilitat.
S’han reclassificat els elements patrimonials en sintonia amb les definicions i els criteris
inclosos en el Pla General de Comptabilitat.
La totalitat d’elements patrimonials han estat valorats de conformitat amb les normes
contingudes en el Pla General de Comptabilitat.

La conciliació entre el tancament realitzat en l’exercici 2008 i el balanç inicial de l’exercici 2009,
presenta el següent detall:

ACTIU

Notes

Saldo

Reclassif.

Saldo

31.12.2008

NPGC

01.01.2009

A) ACTIU NO CORRENT

12.571,56

0,00

12.571,56

236,12

0,00

236,12

Immobilitzat material

3.217,80

0,00

3.217,80

Béns del Patrimoni Històric i Cultural

6.496,94

0,00

6.496,94

Immobilitzacions financeres

2.620,70

0,00

2.620,70

3.642.501,92

0,00

3.642.501,92

Existències

5.714,72

0,00

5.714,72

Clients

7.712,91

0,00

7.712,91

373.539,97

0,00

373.539,97

1.971.379,53

0,00

1.971.379,53

6.864,12

0,00

6.864,12

Tresoreria

1.277.290,67

0,00

1.277.290,67

TOTAL ACTIU (A + B)

3.655.073,48

0,00

3.655.073,48

Immobilitzat intangible

B) ACTIU CORRENT

Deutors diversos
Administracions públiques
Inversions financers temporals
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PASSIU I PATRIMONI NET

Notes

A) PATRIMONI NET
Fons Propis
Fons dotacionals
Excedents d'exercicis anteriors
Resultat de l'exercici
Subvencions donacions i llegats de capital

Saldo
31.12.2008

Reclassif.
NPGC

Saldo
01.01.2009

39.587,17
0,00
27.507,80
12.079,37

0,00
0,00
0,00
0,00

39.587,17
0,00
27.507,80
12.079,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres subvencions, donacions i llegats

0,00
B) PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termini Subvencions

a)

Provisión para riesgos y gastos

115.592,92
115.592,92

12.703,62

C) PASSIU CORRENT

Acreedores por benefic. de la actividad
propia (Subvenciones)

328.758,62
316.055,00

a)

Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
Ajustes por Periodificació
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A
+ B + C)

444.351,54
316.055,00
12.703,62

3.286.727,69

-115.592,92

3.171.134,77

3.000.963,21

-115.592,92

2.885.370,29

2.516,61

0,00

2.516,61

25.660,02

0,00

25.660,02

45.378,18

0,00

45.378,18

212.209,67

0,00

212.209,67

3.655.073,48

0,00

3.655.073,48

Notes:
La nova normativa comptable suposa, respecte a la vigent a partir del 31 de desembre de 2008,
importants canvis en les polítiques comptables, criteris de valoració, forma de presentació i
informació a incorporar als comptes anuals. En concret, la principal diferència entre els criteris
comptables aplicats en l’exercici anterior i l’actual és la següent:
a) Deutes a llarg termini, transformables en subvencions, donacions i llegats. Es tracta de
quantitats concedides per les Administracions publiques, entitats o particulars, amb caràcter
de subvenció, donació o llegat reintegrable, amb venciment superior a un any. Per tant passa
del passiu corrent al passiu no corrent. Aquest fet explica la totalitat de la reclasificació que
figura a la taula anterior.

2.6. Elements recollits en diverses partides.
No existeixen a 31 de desembre de 2009 elements recollits en diverses partides del balanç de
situació ni del compte de pèrdues i guanys.
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3.- APLICACIÓ DELS RESULTATS
El resultat obtingut en l’exercici de 2009, correspon al següent detall:

Base de repartiment
Pèrdues de l’exercici
TOTAL BASE DE REPARTIMENT
Aplicació a:
Romanent
TOTAL APLICACIÓ

Import
-14.181,65
-14.181,65
-14.181,65
-14.181,65

4.- NORMES DE VALORACIÓ
Els criteris comptables que han estat aplicats en la preparació del Balanç de Situació i Compte de
Pèrdues i Guanys adjunts són els següents:

a) Immobilitzat Intangible
Les aplicacions informàtiques es troben valorades al seu preu d’adquisició.
L'immobilitzat Intangible recollit en l'actiu del balanç de situació correspon íntegrament a
aplicacions informàtiques valorades a preu d'adquisició, i sobre les quals s'aplica una amortització
lineal amb un coeficient del 33%.

b) Béns amb Caràcter Històric - Artístic
L'import consignat en l'Actiu del Balanç de Situació dins de l'epígraf de Béns històric - artístics,
correspon a obres d'art rebudes en donació, que han estat valorades de forma estimada tenint en
compte el seu possible preu de venda i sobre les quals no s'apliquen amortitzacions.

c) Immobilitzat Material
Amb data 31 de desembre de 1995 l’Associació va realitzar un inventari dels elements que
conformen el seu Immobilitzat Material i que va servir de base per a la seva comptabilització inicial.
Una part d'aquest immobilitzat va ser valorat de forma global i estimada i la seva amortització s'ha
calculat de forma aproximada.
Les

altes

d'Immobilitzacions

Materials

són

valorades

al

seu

cost

d'adquisició.

Les reparacions efectuades sobre els béns immobilitzats es carreguen a resultats amb excepció
d'aquelles reparacions i manteniments que incrementen la vida útil del bé, incorporant-se, en aquest
cas, com a més valor del bé immobilitzat.
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Durant el 2009 es van realitzar reformes a les instaciones de la Associació, com les oficines no són
de propietat de Cooperacció, l'amortització es realitza pel temps restant de la durada del contracte de
lloguer, és a dir a 9 anys.

El càlcul de la dotació a l’amortització de l’exercici ha estat aplicat de manera individual per a cada
element a partir de la data de la seva adquisició i considerant la seva vida útil estimada.
Els coeficients d’amortització anual aplicats linealment als elements inclosos en l’Immobilitzat
Material són:
CONCEPTE

COEFICIENT

Instal·lacions

11% - 15 %

Equips de oficina

10%

Mobiliari

10%

Equipaments informàtics

33%

Altres immobilitzats

10%

En el cas que existeixi algun indici de deteriorament del valor registrat dels actius materials o
immaterials de vida útil definida, a cada data de tancament de balanç es fa l’estimació del valor
recuperable dels actius esmentats, amb l’objectiu de determinar el deteriorament del valor.

d) Arrendament Financer
Els arrendaments es qualifiquen com financers sempre que de les seves condicions se’n dedueixi que
s’ha transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte. La
resta d’arrendaments es registren com arrendaments operatius.
Els arrendaments financers es reconeixen a l’actiu, d’acord a la seva naturalesa com immobilitzat
material, i al passiu del balanç de situació a l’inici de l’arrendament pel valor més petit entre el valor
raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims
acordats.
Les despeses derivades dels arrendaments operatius s’imputen linealment al compte de pèrdues i
guanys durant la vigència del contracte amb independència de la forma estipulada per al seu
pagament.
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e) Instruments financers
e.1) Actius financers
Actius financers a cost amortitzat
Crèdits per operacions de les activitats.
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la prestació de serveis per
operacions de tràfic de la Associació, els quals s’han valorat pel seu valor raonable, és a dir el preu
de la transacció. Donat que es tracta de crèdits per operacions comercials i subvencions a cobrar amb
venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, s’han valorat pel seu
valor nominal.
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat.
Els interessos meritats s’han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu.
Al tancament de l’exercici es valora la necessitat d’efectuar correccions valoratives d’aquells saldos
a cobrar dels que existeixi evidència objectiva del seu deteriorament, degut al retard estimat en els
fluxos d’efectiu futurs. No ha estat necessari efectuar cap correcció valorativa aquest exercici.
També s'inclouen com préstecs i partides a cobrar els imports de les subvencions traslladades a les
Contraparts en el punt d'origen, per al compliment de les seves activitats.
Els actius financers es donen de baixa quan es transfereixen substancialment els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat.

e.2) Passius financers
Passius financers a cost amortitzat
Dèbits per les operacions de les activitats
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al
valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin
directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims, així com les comissions financeres que es
carreguin a la Associació quan s’originin els deutes amb tercers, es poden registrar en el compte de
resultats en el moment del seu reconeixement inicial.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les activitats amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les fiances i
els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import dels quals s’esperi pagar a curt
termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no
sigui significatiu.
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Valoració posterior
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos
meritats s’han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès
efectiu.
La Associació dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han
generat.

Passius financers mantinguts per a negociar
Sense anotacions en aquesta partida.
f) Cobertures comptables
Sense anotacions en aquesta partida.

g) Existències
Les existències es presenten valorades al preu de cost o al valor net de realització, si aquest fos
inferior al primer, dotant-se les provisions necessàries amb càrrec als resultats de l’exercici.
Les existències corresponen principalment a les litografies donades per la Fundació Cooperacció i
que es tenen a la venda.
Al ser aquestes existències de poca rotació s'ha determinat dotar per deterioració a 3 anys el saldo
existent al 01 de gener de 2009, així:

Concepte
Existències

Saldo
01/01/2009
5.714,72

Dotació 2009
-1.904,91

Dotació 2010
-1.904,91

Dotació 2011
-1.904,91

h) Transaccions en moneda estrangera.
Sense anotacions en aquesta partida.

i) Impost sobre beneficis.
La Associació s’ha acollit als beneficis i incentius fiscals previstos a la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge, que
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modifica i complementa la Llei 20/1994 de 24 de novembre de Fundacions i incentius fiscals a la
participació privada en activitats d’interès general.
D’acord amb allò que estableix l’article 6 de la norma esmentada, gaudiran d’exempció a l’Impost de
Societats, les rendes obtingudes per l’entitat derivades de:
Donacions i donatius rebuts per col·laborar a les finalitats de la Fundació.
Les quotes rebudes de col·laboradors o beneficiaris.
Les subvencions.
Les rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari.
Les rendes derivades d’adquisicions i transmissions de béns i drets.
Les rendes obtingudes en l’exercici d’explotacions econòmiques exemptes.

j) Ingressos i despeses.
Els ingressos meritats durant l’exercici han estat comptabilitzats atenent a la naturalesa dels mateixos
i imputats al projecte corresponent.
L'Associació gestiona diversos convenis finançats per institucions públiques i privades amb caràcter
anual i plurianual per a la realització dels seus projectes.
Donat que l’ingrés econòmic rebut s’ha d’aplicar a la realització d’aquestes activitats, el criteri que
segueix la Associació és el de comptabilitzar els ingressos i les despeses associades a les activitats en
funció del corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es
produeixi el corrent monetari o financer que es derivi.
D’aquesta manera, per a les subvencions específiques, imputa a ingressos les subvencions rebudes en
proporció a la despesa efectivament incorreguda i coberta per la mateixa.
Els “overheads”, o part de la subvenció concedida per a cobrir despeses generals, s’imputen a
resultats linealment, en funció del total concedit per aquest concepte i per l’anualitat corresponent.
El percentatge destinat a "overheads" depèn de l'administració subvencionadora i està entre un 8% i
un 12%.
k) Provisions i contingències
Es corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o a la data en què
s’han de cancel·lar i es valoren a data de tancament pel valor actual de la millor estimació possible de
l’ import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació, registrant-se els ajustos que
sorgeixen per l’actualització de la provisió com una despesa financera a mida que es merita.

l) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
La Associació no posseeix elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha incorregut amb
despeses destinades a finalitats mediambientals.
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m) Registre i valoració de les despeses de personal
Les despeses de personal es registren en el moment de meritar-ne l’obligació, amb independència del
moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva.
No existeixen obligacions respecte a plans de prestació definida.

n) Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions es reconeixen inicialment pel valor concedit i es diferencien en funció de si
s’executaren al llarg de l’any o més llarg termini, per tant si son executables a curt termini
s’imputaren al compte 522 - Deutes a curt termini transformables en subvencions, donacions i
llegats.
En canvi si son executables a llarg termini s’imputaran al compte 172 - Deutes a llarg termini
transformables en subvencions, donacions i llegats.
Subvencions de caràcter plurianual. Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de
reintegrables, es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la condició de no
reintegrables. A aquests efectes, es considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de
concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l’entitat, s’han complert les condicions
establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció,
donació o llegat.
Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i racional
de forma relacionada amb les despeses.

o) Negocis conjunts
Sense anotacions en aquesta partida.
p) Valoració de transaccions amb parts vinculades
Sense anotacions en aquesta partida.
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5.- IMMOBILITZAT MATERIAL
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici és la següent:
Saldo
01.01.09

DESCRIPCION
ALTRES INSTAL.LACIONS I UTILL

Altas

Traspass.

Saldo
31.12.09

0,00

32.527,52

2.070,96

34.598,48

2.070,96

0,00

14.715,19

16.786,15

EQUIPS P. INFORMÀTICS

16.786,15

760,00

31.263,93

48.810,08

OTRAS INSTALACIONES

48.050,08

0,00

-48.050,08

0,00

0,00

0,00

104.887,13

104.887,13

ALTRE IMMOBILITZAT

104.887,13

0,00

-104.887,13

0,00

Totan Brut

171.794,32

33.287,52

0,00

205.081,84

0,00

0,00

-2.071,33

-2.071,33

-2.071,33

-1.499,95

-14.714,82

-18.286,10

-18.836,15

-423,33

-27.398,80

-46.658,28

MOBILIARI

ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

AMORT. ACUM. UTILLAJE
AMORT. ACUM. MOBILIARIO
AMORT. ACUM. EQUIPS INFORMÀTI
AMORT. ACUM. OTRAS
INSTALACIO
AMORT. ACUM ALTRE
IMMOBILITZA

-42.781,91

-1.403,04

44.184,95

0,00

-104.887,13

0,00

0,00

-104.887,13

Total Amortizació

-168.576,52

-3.326,32

0,00

-171.902,84

3.217,80

29.961,20

0,00

33.179,00

Total Net

Els elements de l'immobilitzat es valoren al cost d’adquisició i no se n’han actualitzat ni revaloritzat.
No ha estat necessari dotar cap import en concepte de deteriorament.
Els elements de l'immobilitzat són lliures de càrregues i no estan subjectes a garanties.
Durant el 2009 s'ha realitzat una sèrie de traspassos dintre del propi immobilitzat adequant els
comptes comptables a la realitat actual de Cooperacció.
Inclòs en l’Immobilitzat material hi ha elements totalment amortitzats segons el següent detall:

Compte

Import

Altres instal·lacions i Utillatge
Mobiliari
Equips per a processaments d’informació
Altre immobilitzat material

2.070,96
16.346,33
45.761,24
104.887,13

Total

169.065,66
17

La Associació té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos als que estan
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, així com les possibles reclamacions
que se li puguin presentar per l’exercici de la seva activitat, entenen que aquestes pòlisses cobreixen
de manera suficient els riscos als que estan sotmesos.
No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda sobre elements d’aquesta partida.

6.- INVERSIONS IMMOBILIARIES
Sense anotacions en aquesta partida.

7.- BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici és la següent:

Concepte
Béns del patrimoni cultural
Obres d'Art
TOTAL

Saldo 01.01.09
-

Altes

Baixes

SALDO A
31/12/09

6.496,94

0,00

0,00

6.496,94

6.496,94

0,00

0,00

6.496,94

El saldo esta conformat per obres d'art originals, tot i que no corresponen a BÉNS DEL
PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL, es va decidir comptabilitzar-ho en aquest compte per
diferenciar-ho de la resta d’immobilitzat

8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Les variacions experimentades per aquesta partida en el decurs de l’exercici han estat les següents:

Concepte

Saldo 01.01.09

Altes

Baixes

Saldo 31.12.09

Aplicacions informàtiques

2.037,20

0,00

0,00

2.037,20

Immobilitzat Intangible Brut

2.037,20

0,00

0,00

2.037,20

A. Acumulada

-1.801,08

-83,33

0,00

-1.884,41

Total amortització Intangible

-1.801,08

-83,33

0,00

-1.884,41

236,12

-83,33

0,00

152,79

Immobilitzat Intangible Net

18

No existeixen elements de les immobilitzacions subjectes a garanties. Així mateix, no existeixen
restriccions a la titularitat.
Inclòs en l’Immobilitzat Intangible hi ha elements totalment amortitzats segons el següent detall:

Compte

Import

Aplicacions informàtiques

1.787,20

Total

1.787,20

9.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

9.1. Arrendaments financers
La Associació no té subscrit cap contracte d’arrendament, que d’acord amb els criteris continguts al
Pla de comptabilitat de les Fundacions i Associacions pugi considerar-se financer.

9.2. Arrendaments operatius
Els arrendaments operatius que la Associació té vigents al tancament de l’exercici 2009 corresponen
fonamentalment al lloguer de les instal·lacions on es troba Cooperacció y d’una Font d’Aigua.

El detall és el següent:
La Associació ha desenvolupat la seva activitat durant el 2009 a les instal·lacions de la
Diputació de Barcelona, carrer Sant Honorat núm. 7, pral. 1ª i 2ª de Barcelona.
Amb data 31 de març de 2008 la Associació prorroga el contracte d’arrendament amb la
Diputació que vencia el 29 de febrer, amb les següents característiques:
Durada:
Renda mensual:

10 anys
1.309,60 euros, a part despeses de la comunitat de propietaris, IBI i
IVA i amb clàusula de revisió anual.

La despesa comptabilitzada a l’exercici 2009 per aquests conceptes ha estat de 20.192,12 euros.

Contracte de renting amb SIEMENS per font d'aigua
Import mensual:
33,58 euros.
La despesa comptabilitzada a l’exercici 2009 per aquests conceptes ha estat de 404,18 euros.
19

10.- ACTIUS FINANCERS
10.1.- Informació sobre el balanç
a) Actius financers a cost amortitzat
Actius financers a llarg termini

Crèdits, derivats i altres
Categoria
Inversions mantingudes fins al
venciment

01/01/2009

Total

31/12/2009

Total
01/01/2009

31/12/2009

2.620,70

2.620,70

2.620,70

2.620,70

2.620,70

2.620,70

2.620,70

2.620,70

El saldo correspon íntegrament a la fiança del contracte d’arrendament referit a la Note 9.2.
Actius financers a curt termini

Crèdits, derivats i altres
Categoria
Actiu a valor raonables amb canvis en
PiG
- Mantinguts per negociar
- Altres
Inversions mantingudes fins al
venciment
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per la venda
- Valorats a valor raonable
- Valorats a cost

01/01/2009

31/12/2009

01/01/2009

0,00
0,00

6.864,12

82,24

2.198.135,04 2.352.632,41
0,00
0,00

2.198.135,04
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2.198.217,28 2.359.496,53

2.198.217,28

82,24

Derivats de cobertura
Total

2.359.496,53

31/12/2009

0,00
0,00
6.864,12
2.352.632,41

Total

Composició Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

Concepte

Import

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
(a.1)
Personal

356.284,97
6.564,62

Altres crèdits amb les Administracions Públiques

(a.2)

Total

1.835.285,45
2.198.135,04
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(a.1) Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
El desglossament dels deutors de les activitats a cobrar amb indicació del moviment que hi ha hagut
durant l’exercici és el següent:

Concepte
GENERALITAT DE CATALUNYA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Saldo Inicial

Augments

104.133,01
93.795,00

AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

63.880,00

AJUNTAMENT DE VILANOVA
AJUNTAMENT DE BADALONA

Saldo final

618.628,00

-594.051,65

128.709,36

33.296,00

-76.166,50

50.924,50

116.156,00

-46.100,00

70.056,00

13.000,00

-13.000,00

0,00

5.598,00

-63.880,00

5.598,00

16.438,80

-16.438,80

0,00

-8.096,95

8.096,94

-9.675,14

0,00

-9.000,00

0,00

16.193,89

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA
AJUNTAMENT DE SANT BOI

Disminucions

9.675,14
9.000,00

AJUNTAMENT DE GAVA

5.000,00

-3.750,00

1.250,00

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

8.837,00

-8.837,00

0,00

11.437,62

-11.717,04

6.720,58

3.000,00

-3.000,00

0,00

AREA METROPOLITANA DE BARCELO

7.000,00

AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA
AJUNTAMENT DE S.SADURNI
AJUNTAMENT DE VALLS

4.199,43

5.122,49

-4.199,43

5.122,49

13.044,00

14.783,00

-13.044,00

14.783,00

3.143,00

AJUNTAMENT DE LA GRANADA
SETEM

3.143,00
2.960,00

-1.660,00

1.300,00

64.614,55

77.361,51

-83.644,96

58.331,10

381.252,88

941.293,56

-966.261,47

356.284,97

2.250,00

ALTRES CLIENTS I DEUTORS DIVERS
Total Deutors

2.250,00

(a.2) Altres crèdits amb les Administracions Públiques
El saldo aquesta format bàsicament pel trasllats de diners que es realitza als Cooperants en el País
d'origen per al desenvolupament dels diferents projectes i es legalitzen a mesura que es van
executant.
El desglossament amb indicació del moviment que hi ha hagut durant l’exercici és el següent:
Concepte
REACTIVACIÓN CONCHAGUA-EL SAL

Saldo Inicial

Augments

Disminucions

Saldo Final

2.851,19

-2.851,19

0,00

266.186,72

-266.186,72

0,00

ANDRYSAS - AECI 2005

28.155,46

-28.155,46

0,00

LAS DIGNAS AECI 06

86.515,09

1.487,09

-88.002,18

0,00

MUSASE II AECI 07

105.752,00

123.742,49

AECI CECOIN 07

125.181,00

AECI - MUSASE 2004

AECI ANDRYSAS 07

99.882,98
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229.494,49
-125.181,00

100.088,05

0,00
199.971,03

AECID CECOIN 08

121.557,03

121.557,03

AECID 08 GUATEMALA

103.762,86

103.762,86

66.892,95

66.892,95

LA CORRIENTE AECID 09
DEN.SOSTENIBLE COM.CAM.ALTO L

3.883,02

-3.883,02

0,00

TERRATRÈMOL MARROC-GENERALITA

13.016,43

-13.016,43

0,00

CIESE GENERALITAT 2005

50.500,00

-50.500,00

0,00

CIPRES GENERALITAT 2005
RUTA GENERALITAT 2006

278.306,36

66.790,98

-1.894,33

1.894,33

345.097,34
0,00

CCM GENERALITAT 06

8.944,10

-8.944,10

0,00

AFFA GENERALITAT 06

38.442,94

-38.442,94

0,00

RUTA GENERALITAT 07

62.420,00

-62.420,00

0,00

CIASE-GENERALITAT 07

34.276,11

-34.276,11

0,00

CCM GENERALITAT 07

33.160,87

-33.160,87

0,00

PROGR.ADSOSMHU ACCD 07

18.162,95

CCM ACCD 08

95.057,00

RUTA ACCD 08
ACCÉS AIGÜA POTABLE-SER 2003CALDH DIBA 06
CCM-ABA- AJ.BCN 2005
ADSOSMHU AJ.BCN 07
MEC AJ.BCN 06

142.187,52

160.350,47
-95.057,00

60.044,10
187,75
14.530,64

25.925,15

3.492,63
1.536,57

0,00
60.044,10

-187,75

0,00

-40.455,79

0,00

-3.492,63

0,00

-1.536,57

0,00

317.261,66

144.129,28

CIASE AJ. BCN 08

34.762,00

34.761,00

-69.523,00

0,00

AFFA 2005

70.648,54

1,00

-70.649,54

0,00

16.331,32

LAS DIGNAS VILANOVA

461.390,94

-16.331,32

0,00

BADALONA/TREB.STA.COLOMA 03

8.834,36

-8.834,36

0,00

EQUITAT GENERE-LAS DIGNAS-VIL

7.435,04

-7.435,04

0,00

ACT.ECON.CHICHIGALPA Y POSOLT

-1.021,70

ALIANZA FEMINISTA AJUNTAMENTS

20.239,70

LAS DIGNAS AJUNTAMENTS 07 DON

38.205,99

1.021,70

0,00
-20.239,70

0,00

16.331,32

-54.537,31

0,00

AJUNTS/FONS CATALA 07 LUCIERN

22.921,87

-22.921,87

0,00

AL HOCEIMA AJUNTAMENTS 08/09

32.241,00

AJUNTAMENTS 08 DONES MAYAS
ALANEL AJ.STA.COLOMA 08

26.755,98
6.737,68

32.241,00
-16.193,89

10.562,09

425,00

7.162,68

AJ STA. COLOMA/AMB CCM 09

16.890,14

16.890,14

CIASE AJ. GAVA 09

16.890,14

-16.890,14

0,00

12.900,00

-43.000,00

0,00

-15.200,03

0,00

AMHD/CECODEL FONS CATALA

30.100,00

CIPRES FONS 2004

15.200,03

JUSTIF.PROJ.PRIVATS

-1.513,19

REACT.AGROPECUARIA-JUCUARAN-O

2.554,37

ASDI-LA CAIXA

73.850,00

CONCERTACION LA CAIXA 06

70.863,65

CIPRES LA CAIXA 08
H.P. Retencions Hisenda
Total Altres crèdits amb les Administracions
Públiques

1.513,19

113.900,00

0,00
-2.554,37

0,00

-73.850,00

0,00

-184.763,65

0,00

17.233,00

17.233,00

3.730,92

1.458,50

-2.554,09

2.635,33

1.971.379,53

1.385.133,99

-1.521.228,07

1.835.285,45
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Durant el 2009 s’ha realitzat un treball de depuració, d’anys anteriors, d'aquells projectes que
presentaven algun saldo però que realment el projecte ja es trobava finalitzat i justificat. Aquesta
depuració ha motivat les pèrdues que es reflecteixen als comptes del 2009. Encara existeixen alguns
saldos pendents de depurar i els quals es revisaran en el 2010.
b) Actius mantinguts per a negociar
La Associació no manté cap instrument financer classificat dins d’aquesta categoria.
c) Reclassificacions entre categories.
Durant l’exercici no s’han fet reclassificacions entre les diferents categories.

d) Classificacions per venciments
Els venciments per a cada un dels exercicis dels actius financers són els següents:

Classe

1 any

Inversions financeres
- Altres actius financers

Venciment 2009
2
3
5
anys anys anys
82,24

>5 anys

2.620,70

Total

2.702,94

Deutes comercials no corrents

0,00

Bestretes a Proveïdors

0,00

Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar
- Usuaris i deutors per vendes i prestació de
serveis
- Personal
- Altres crèdits amb les Administracions
Públiques
Total

356.284,97

356.284,97

6.564,62
1.835.285,45

6.564,62
1.835.285,45

2.198.217,28

0,00 0,00

0,00

2.620,70

2.200.837,98

e) Correccions per deteriorament per risc de crèdit
Cooperacció durant l’exercici 2009 no ha realitzat cap correccions per deteriorament per risc de
crèdit.

11.- PASSIUS FINANCERS
11.1.- Informació sobre el balanç
a) Passius financers a cost amortitzat
Passius financers a llarg termini
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El detall del passiu financer és el següent:
Derivats i altres
Categoria

01.01.09

Dèbits i partides a pagar

Total

Exercici 2009

Exercici
2009

01.01.09

444.351,54

444.351,54

444.351,54

444.351,54

Passius a valor raonables amb canvis en PiG
- Mantinguts per negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

- Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444.351,54

444.351,54

444.351,54

444.351,54

Derivats de cobertura
Total

El saldo esta conformat pels següents projectes:
Categoria: Deutes a Llarg termini, subvencions
LAS DIGNAS AECID 09

Import
156.782,50

LA CORRIENTE AECID 09

53.389,51

AECIS IAMANEH 09

67.477,34

ACCD/LA CORRIENTE 09

80.000,00

CIPRES LA CAIXA 08

86.702,19

Total passius financers a llarg termini

444.351,54

Passius financers a curt termini
El detall dels passius financers a curt termini és el següent:

Categoria

Deutes amb entitats
de crèdit
Exercici
01.01.09
2009

Derivats i altres
Exercici
01.01.09
2009

Total
01.01.09

Exercici 2009

2.958.925,10

3.155.401,31

- Mantinguts per negociar
- Altres

0,00
0,00

0,00
0,00

Derivats de cobertura

0,00

0,00

2.958.925,10

3.155.401,31

Dèbits i partides a pagar
Passius a valor raonables
amb canvis en PiG

Total

2.516,61

2.516,61

3.272,03 2.956.408,49

3.272,03 2.956.408,49
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3.152.129,28

3.152.129,28

El detall dels saldos a pagar a curt termini és el següent:
Concepte
Visa
Altres deutes a curt termini
Creditors
Remuneracions pendents de pagament
Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

Import
3.272,03
3.029.996,72
74.407,52
12.446,03

Notes
(2)
(1)

35.279,01

Total passius financers curt termini

3.155.401,31

Notes:
(1) Correspon amb la provisió per pagues extres meritada a tancament de l’exercici.
(2) Dintre d'aquest saldo es troben els deutes a curt termini transformables en subvenció per
3.027.138,35 euros (notes 4.n. i 13) i les partides pendents d'aplicació per 2.858,37euros.
b) Passius mantinguts per a negociar
Cooperacció no manté cap instrument financer classificat dins d’aquestes categories.
c) Reclassificacions entre categories.
Durant l’exercici no s’han fet reclassificacions entre les diferents categories
d) Classificacions per venciments

Classe

1 any

2 anys

Venciment
3 anys 4 anys

5 anys

>5 anys

Total

Deutes
- Obligacions i altres valors negociables
- Deutes amb entitats de Crédit

0,00
3.272,03

0,00
0,00

0,00
3.272,03

- Creditors per arrendament financer
- Derivats

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

- Altres passius financers

0,00

0,00

0,00

Deutes amb empreses del grup i
associades
Creditors comercials no corrents

0,00

0,00

0,00

Creditors comercials i altres comptes a
pagar
- Proveïdors
- Proveïdors, empreses del grup i
associades
- Creditors varis
- Personal
-Altres deutes amb Administracions
Públiques
- Bestretes de clients
Total

0,00 444.351,54

444.351,54
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.104.404,24

3.104.404,24

12.446,03

12.446,03
35.279,01

35.279,01
0,00

0,00

3.155.401,31 444.351,54

0,00
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0,00

0,00

0,00

3.599.752,85

12.- FONS PROPIS
Atesa la naturalesa associativa de l'Entitat, els Fons Propis estan formats per l'acumulació dels
resultats d'exercicis anteriors.
Veure composició en l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
La Associació es va constituir en data 16/07/1993 i és va inscriure el Registre Provincial
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 15.072, amb data 25/03/1994.
13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
El detall i evolució de les subvencions rebudes durant l’exercici per projectes i organismes atorgants
és el següent:

DESCRIPCION

Subv. Pendent Subv. Pendent Subv. Pendent
Justificar
Justificar Curt Justificar Llarg
Termini
cta.4408 per
Termini
cta.172
Contraparts
cta.522

MUSASE II AECI 07

229.494,49

211.503,00

0,00

AECI ANDRYSAS 07

199.971,03

172.683,70

0,00

AECID CECOIN 08

121.557,03

142.370,00

0,00

AECID 08 GUATEMALA

103.762,86

141.748,83

0,00

0,00

156.782,50

156.782,50

66.892,95

106.778,76

53.389,51

LAS DIGNAS AECID 09
LA CORRIENTE AECID 09
AECID IAMANEH 09

0,00

134.954,52

67.477,34

CIPRES GENERALITAT 2005

345.097,34

332.387,23

0,00

PROGR.ADSOSMHU ACCD 07

160.350,47

179.105,08

0,00

60.044,10

130.702,26

0,00

RUTA ACCD 08
ACCD/LA CORRIENTE/09

0,00

120.000,00

80.000,00

461.390,94

517.217,56

0,00

AJ.BCN/ANDRYSAS/09

0,00

40.000,00

0,00

AJ. BARCELONA AGERMANAMENT 09

0,00

68.756,00

0,00

AL HOCEIMA AJUNTAMENTS 08/09

32.241,00

100.915,00

0,00

AJUNTAMENTS 08 DONES MAYAS

10.562,09

0,00

0,00

7.162,68

7.787,68

0,00

16.890,14

21.112,76

0,00

MEC AJ.BCN 06

ALANEL AJ.STA.COLOMA 08
AJ STA. COLOMA/AMB CCM 09
CIASE AJ. GAVA 09

0,00

5.000,00

0,00

AJ.HOSPITALET/CALDH/09

0,00

13.000,00

0,00

AJ. VILANOVA 09 DONES LIDERES

0,00

16.438,80

0,00

AJ GRANOLLERS 09 DONES MAIES

0,00

8.837,00

0,00

AJ. CERDANYOLA 09 ZONES FRANQ

0,00

5.122,49

0,00

CONCERTACION LA CAIXA 06

0,00

220.531,10

0,00

17.233,00

173.404,08

86.702,19

1.832.650,12

3.027.138,35

444.351,54

CIPRES LA CAIXA 08

Total general
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NOTES:
(a) Subvencions pendents de justificar (4408) per tercers: Aquí es reflecteix la part de les
subvencions rebudes dels diferents Organismes Oficials lliurades a aquests per a l'execució
dels diferents programes d'acció pendents de ser justificades davant de la Associació.
(b) Subvencions pendents de justificar (522) curt termini per la Associació: Aquí es
reflecteix la part de les subvencions rebudes dels diferents Organismes Oficials i a executar a
curt termini, pendents de ser justificades davant d'aquests.
(c) Subvencions pendents de justificar (172) per la Associació: Aquí es reflecteix la part de
les subvencions rebudes dels diferents Organismes Oficials i a executar a llarg termini,
pendents de ser justificades davant d'aquests.

14.- SITUACIÓ FISCAL
Impost sobre Societats
La Associació Cooperacció, per la seva naturalesa, tributa en l'Impost sobre Societats, pel règim
d'entitats parcialment exemptes previst en el capítol XV del Títol VII del Reial decret Legislatiu
4/2004 de 5 de març, quedant exempts de tributació els rendiments procedents de les activitats que
constituïxen el seu objecte social i tributant al tipus impositiu del 25 % per la resta d'activitats.
Cooperacció es troba al corrent de pagament de les obligacions fiscals que li corresponen per la seva
activitat i naturalesa.
Tot i això, d'acord al que disposa la normativa fiscal vigent, les declaracions tributàries no poden
considerar-se definitivament liquidades, fins que hagi transcorregut un període de quatre anys o
hagin estat objecte d'inspecció per part de l’Administració d'Hisenda.
Si bé els criteris que han estat utilitzats en la preparació de les liquidacions fiscals poden no ser
coincidents amb els de la Inspecció de Tributs, estimem que els possibles recàrrecs o sancions que
podrien produir-se, no serien significatius.
La conciliació del resultat comptable de l’exercici de 2009, respecte la base imposable de l’Impost
sobre Societats és la següent:
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CONCEPTE

IMPORT

Resultat de l’exercici

-14.181,85
2.358.081,23
-2.343.899,58

* Diferències permanents
Ajust règim fiscal entitats sense fins lucratius (Llei 49/2002)
* Diferències temporals

0,00

Bases Imposables negatives

0,00

BASE IMPONIBLE

0,00

Tipus impositiu (10%)

0,00

CUOTA ÍNTEGRA

0,00

- Deduccions

0,00

CUOTA LÍQUIDA

.

0,00

* Pagaments a compte i retencions
- Pagaments fraccionats
- Retencions

0,00
0,00
2.635,33

QUOTA A INGRESAR (RETORNAR)

2.635,33

No existeixen bases negatives pendents de compensar.
15- INGRESSOS I DESPESES
15.1.- Consums
El saldo reflectit en l'Estat de Resultats de -1.904,91 euros correspon integrament a la dotació de les
existències. Veure Note 4.g.

15.2.- Altres despeses d’explotació
La composició de la partida de serveis exteriors a 31 de desembre de 2009 és la següent:
Concepte

Notes

Import

Serveis exteriors

(a)

394.329,01

Altres despeses de gestió corrent

(b)

1.436.160,42

Total Altres Despeses d'Explotació

1.830.489,43
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(a) Serveis Exteriors
La composició de Serveis Exteriors és la següent:
Concepte

Import

Arrendaments i cànons

21.615,90

Reparacions i conservació

24.778,67

Serveis professionals independents

20.438,82

Primes d'assegurances

6.186,91

Serveis bancaris

4.578,61

Subministraments

12.164,10

Altres serveis

304.566,00

Total Serveis Exteriors

394.329,01

(b) Altres despeses de gestió corrent
Concepte

Notes

Import

Transferències Projectes Sud

(b.1)

1.347.800,13

Altres pèrdues en gestió corrent

(b.2)

88.360,29

Total Altres Despeses de gestió
corrent

1.436.160,42

Notes
(b.1) El saldo d'aquest compte correspon a l'aplicació de les despeses directes dels projectes
del Sud. Veure Notes 4.j i 4,n.
Al no disposar Cooperació d'un programa informàtic que permeti saber els costos
subvencionats imputats a cada programa, s’ha empleat els comptes 651 – Ajuts a Entitats,
creant els dígits necessaris per a diferenciar les despeses aplicades a cada projecte.

29

D E S C R I P C IÓ

Import

LAS DIGNAS AECI 06

1.513,33

MUSASE II AECID 07

123.844,27

ANDRYSAS AECID 07

100.176,39

AECID CECOIN 08

121.900,54

AECID 08 GUATEMALA

104.137,97

LA CORRIENTE AECID 09

66.937,05

CIPRES GENERALITAT 2005

66.848,20

PROGR.ADSOSMHU ACCD 07

142.330,70

CCM ACCD 08

95.145,20

RUTA ACCD 08

60.044,10

CALDH DIBA 06

25.968,14

MEC AJ. BCN 06

144.217,48

CIASE AJ. BCN 08

34.805,10

LAS DIGNAS AJUNTAMENTS 07

16.359,92

LUCIERNAGA AJUNTAMENTS 07

22.960,35

AL HOCEIMA AJUNTAMENTS 08/09

32.297,56

AJUNTS 08 DONES MAYAS

26.813,32

ALANEL AJ. STA. COLOMA 08

434,63

CCM AMB/AJ. STA. COLOMA 09

16.919,58

AMDH FONS CATALA

12.923,45

CONCERTACIÓ LA CAIXA 06

113.952,00

CIPRES LA CAIXA 08

17.270,85

Total Transferències Projectes Sud

1.347.800,13

(b.2) Aquest compte s'empra per al tancament de projectes i les regularitzacions que puguin
sortir dels mateixos.
15.3.- Despeses de personal
La composició de la partida de despeses de personal és la següent:
Concepte

Import

Sous i salaris

413.000,80

Indemnitzacions

3.175,56

Seguretat Social a càrrec de l'empresa

106.100,88

Total

522.277,24

L’import de la Partida “Sous i Salaris” està formada pels sous meritats pel personal de
Cooperacció.
L’import de la Partida “Càrregues Socials” està formada per la quota patronal per cotitzacions
a la Seguretat Social.
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La indemnització correspon a la liquidació d'un treballador de Cooperacció.
No hi ha dotacions per a pensions.

15.4.- Ingressos de les activitats
Notes

Concepte
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Donacions i altres ingressos per a activitats
Altres subv., donacions i llegats incorp. al resultat de l'exercici
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
Total

a)

Import
12.522,43
20.412,35
18.782,02
2.242.709,34
-3.749,24
2.290.676,90

a) Els ingressos s'han imputat als següents projectes:
DESCRIPCIÓ

Import

GESTIO PROJECTES SUD

224.726,97

DESP.IMPUTADES A PROJ SUD

236.232,70

LAS DIGNAS AECI 06

1.513,33

MUSASE II AECID 07

123.844,27

ANDRYSAS AECI 07

100.176,39

AECID CECOIN 08

121.900,54

AECID 08 GUATEMALA

104.137,97

LA CORRIENTE AECID 09

66.937,05

CIPRES GENERALITAT 2005

66.848,20

PROGR.ADSOSMHU ACCD 07

142.330,70

CCM ACCD 08

95.145,20

RUTA ACCD 08

60.044,10

CALDH DIBA 06

25.968,14

MEC AJ. BCN 06

144.217,48

CIASE AJ. BCN 08

34.805,10

LAS DIGNAS AJUNTAMENTS 07

16.359,92

LUCIERNAGA AJUNTAMENTS 07

22.960,35

AL HOCEIMA AJUNTAMENTS 08/09

32.297,56

AJUNTS 08 DONES MAYAS

26.813,32

ALANEL AJ. STA. COLOMA 08

434,63

CCM AMB/AJ. STA. COLOMA 09

16.919,58

AMDH FONS CATALA

12.923,45

CONCERTACIÓ LA CAIXA 06

113.952,00

CIPRES LA CAIXA 08

17.270,85

SUBVENCIONS A L'EXPL

433.949,54

Total

2.242.709,34
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16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
16.1.- Provisions reconegudes
Durant el 2009 no es van presentar fets que haguessin de ser quantificats i comptabilitzats com
provisions i contingències.

16.2.- Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents
Sense anotacions en aquesta partida.

17.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES.
Els Fons Propis estan formats per l'acumulació dels resultats d'exercicis anteriors.
L’Associació no ha obtingut beneficis en el últim exercici.

18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2009, no s’ha produït cap fet que, per la seva importància,
requereixi la modificació dels presents Comptes Anuals.

19.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
19.1- Retribució dels membres de la Junta Directiva i alta direcció
En l'exercici 2009 no s'ha generat ningun despesa en concepte de retribució als membres de la Junta
Directiva.
La despesa del personal d'Alta Direcció per al 2009 va anar de 57.765,16 euros.

20. - ALTRE INFORMACIÓ
20.1.- Distribució del personal
La distribució del personal de la Associació a 31 de desembre de 2009, desglossat per categories
professionals i sexes, correspon al següent detall:
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Categories
Director/a
Administrador/a
Coordinador/a
Tècnic/a cooperant a terreny
Tècnic/a projectes
Suport administratiu
Totals

Dones
1
1
1
2
10
1
16

Homes

2
1
3

Total
1
1
1
4
11
1
19

20.2.- Retribució als auditors
Els honoraris relatius als serveis de auditoria de l'exercici 2009 de Cooperacció so de 3.179,96 Euros.
21.- Informació segmentada
La totalitat dels ingressos i despeses s’han generat per l’activitat de Cooperacció.
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Annexes

1- Balanç i compte de resultats 2008
2- Memòria d’activitats 2009
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ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ
Balanç i Compte de Resultats
Exercici 2008
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ASSOCIACIÓ COOPERACCIO
Balanç de Situació
Exercici 2008
ACTIVO

Note

B) Inmovilizado
I.
5.
9.
III.
1.
IV.
3.
5.
7.
V.
7.

31/12/2008
12.571,56

Inmovilizaciones Inmateriales
Aplicaciones informáticas
Amortizaciones
Bienes Histórico - Artísticos
Bienes Muebles
Inmovilizaciones materiales
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Amortizaciones
Inmovilizaciones financieras
Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo

D) Activo circulante
II.
Existencias
1.
Comerciales
III.
Deudores
1.
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3.
Empresas asociadas, deudores
4.
Deudores varios
Subvenciones por proyectos en ejecución pendientes de
5.
justificar
6.
Personal
7.
Administraciones Públicas
8.
Deudores por Subvenciones
9.
Provisiones
IV.
Inversiones financieras temporales
7.
Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo
VI.
Tesorería
TOTAL ACTIVO

5

6
7

8

9

18
15
11
10

12

236,12
2.037,20
-1.801,08
6.496,94
6.496,94
3.217,80
66.907,19
104.887,13
-168.576,52
2.620,70
2.620,70
3.642.501,92
5.714,72
5.714,72
2.352.632,41
7.712,91
0,00
15.583,20
1.967.648,61
0,00
3.730,92
373.539,97
-15.583,20
6.864,12
6.864,12
1.277.290,67
3.655.073,48
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PASIVO

31/12/2008

A) Fondos propios
V.
1.
2.
VI.

17

Resultados de ejercicios anteriores
Remanente
Resultados negativos del ejercicio anterior
Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)

39.587,17
27.507,80
31.438,01
-3.930,21
12.079,37

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios
1.
Subvenciones para la Gestión

18

316.055,00
316.055,00

C) Provisión para riesgos y gastos
1.
Provisión para otras responsabilidades
E) Acreedores a corto plazo

16

12.703,62
12.703,62
3.286.727,69

18
14

3.000.963,21
2.516,61
2.516,61
25.660,02
25.660,02
45.378,18
30.942,59
2.858,37
11.577,22
212.209,67

I.
III.
1.
V.
2.
VI.
1.
3.
4.
VIII.

Acreedores por benefic. de la actividad propia
(Subvenciones)
Deudas con entidades de crédito
Préstamos y otras deudas
Acreedores comerciales
Deudas por compras o prestaciones de servicio
Otras deudas no comerciales
Administraciones Públicas
Otras deudas
Remuneraciones pendientes de pago
Ajustes por Periodificación

TOTAL PASIVO

15

3.655.073,48
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ASSOCIACIÓ COOPERACCIO
Compte de Resultats
Exercici 2008
GASTOS
A) DEBE

Notes

31/12/2008
2.155.625,29

2.
a)
b)

Gastos de la Entidad por la Actividad Propia
Ayudas económicas (Subvenciones)

1.308.553,58

3.
a)

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías

4.
a)
b)

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

5.

Dotación para la amortización de inmovilizado

6.
a)
c)

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Otros gastos de gestión corriente

7.

Variación de las provisiones de las actividades

I.

BENEFICIOS DE EXPLOTACION

0,00

8.
c)

Gastos financieros y gastos asimilados
Por deudas con terceros y gastos asimilados

0,00
0,00

II.

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

18

Prestación colaboraciones

1.307.841,45
712,13

8.080,16
8.080,16
18

468.490,18
370.174,15
98.316,03
3.666,93
328.524,74
328.524,74
0,00

28.286,82

22.577,00

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

16.780,49

14. Gastos extraordinarios

10.022,88

15. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

0,00

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS

0,00

V.

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

12.079,37

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
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12.079,37

B)

INGRESOS
HABER

Notes

31/12/2008
2.167.704,66

1.
a)
b)

Ingresos de la Actividad Propia
Cuotas asociados
Subvenciones oficiales para proyectos y Donaciones

18

1.663.328,39

2.

Ventas y Prestaciones de Servicios

5.
b)

Otros ingresos de explotación
Subvenciones de explotación

I.

PERDIDAS DE EXPLOTACION

-5.796,51

8.
c)

Otros intereses e ingresos asimilados
Otros intereses

22.577,00

9.

Ingresos extraordinarios y de Ejerc. Anteriores

21.440,26
1.641.888,13

14.701,41
18

461.776,10
461.776,10

22.577,00

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

Barcelona, a 1 de juny de 2010

-------------------------President
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5.321,76
-4.701,12

ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ
Memòria d’ Activitats
Exercici 2009
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COOPERACCIÓ AL NORD
BASE SOCIAL
Cooperacció és una associació amb voluntat d’implantació a tot el territori de Catalunya. Per això les persones sòcies són d’arreu i
promovem la seva organització en Grups Territorials, Grups Sectorials o com persones col·laboradores en els diferents municipis del
país:
1 - GRUPS TERRITORIALS
Continuem 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 (tallers,
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. 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 relacionats i 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 relacionats
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.
El següent llistat recull tots els llocs on s’ha establert un Grup Territorial:

Alt Penedès
Badalona
Granollers
Horta-Guinardó (Barcelona)
L’Hospitalet de Llobregat

Reus
Santa Coloma de Gramenet
Valls
Vilanova i la Geltrú

Activitats dels Grups Territorials 2009
Grup Territorial de l’Alt Penedès
Tallers de sensibilització de Gènere “Conviure és compartir” a Vilafranca del Penedès (14 i 28 de març).
Sopar de la dona dedicat a l’explicació del Projecte Al-Hoceima-Penedès, tu també, a Vilafranca del Penedès (20 de març).
Presentació del Projecte 2009 Al-Hoceima-Penedès, tu també, a Vilafranca del Penedès (26 de març).
Projecció de la pel·lícula Retorno a Hansala, que tracta sobre immigració, a Vilafranca del Penedès (28 de maig).
Presentació del Projecte 2009 Al-Hoceima-Penedès, tu també a l’Ajuntament i entitats de San Sadurní d'Anoia (4 de juny).
Debat Cap a on va el Marroc? amb motiu de les eleccions locals en aquest país. A Vilafranca del Penedès (5 de juny).
Trobada solidària 2009 amb la xerrada Podem influir en canviar el món? a càrrec de Ricard Gomà, tinent d’alcalde d’Acció
Social i Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i sopar a la fresca a Vilafranca del Penedès (10 de juliol).
Estand a la Festa de la Solidaritat a Vilafranca del Penedès (25 d’octubre).
Taula rodona i exposició Colòmbia pau en moviment, a càrrec de Marcela Duarte de MOVICE (Moviment de víctimes de
Crims d’Estat); Luz Mery Vanegas del CRIC (Consell Regional Indígena del Cauca) i Mª Piedad Espitia del consorci Colombia
pau en moviment (4 de desembre)

Grup Territorial de Badalona
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XVII Fira de la Solidaritat. Estand a la fira d’entitats organitzada per l’Ajuntament de Badalona (25 de setembre-4 d’octubre).
Xerrada sobre la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia, amb la participació de Mª Piedad Espitia (Cooperacció) i Laura
Badillo, delegada de la Ruta (30 de setembre).

Grup Territorial de Granollers
Exposició Reacciona: anem a mitges, a la Biblioteca Roca Umbert de Granollers (13 al 23 de novembre).
Grup Territorial d’Horta-Guinardó
Observadors internacionals. Participació de quatre membres del grup en les eleccions a la presidència a El Salvador (15 de
març).
Participació en la Mostra de Turisme Juvenil a l’espai Jove de Gràcia amb una exposició fotogràfica i una Mostra Tèxtil i
d’Artesania d’ El Salvador (13 al 31 de juliol).
Concert del grup Proyección Activa del Bajo Lempa (17 de juliol)
Participació en la Festa Jove del Consell de Joventut d’Horta-Guinardó (19 de setembre).
Cooperes? Exposició itinerant sobre la cooperació internacional que va recórrer els diferents Punts d’Informació Juvenil de la
ciutat de Barcelona en la que va participar, entre d’altres, el Grup d’Horta-Guinardo (octubre-novembre).

Grup Territorial de Reus
Projecció del documental ”Tejedoras de Paz” i xerrada a càrrec de Mª Esperanza Ramírez dona desplaçada pel conflicte
colombià (18 de novembre).

Grup Territorial de Santa Coloma de Gramanet
Presentació i conclusions dels projectes de Nicaragua i El Salvador, a càrrec de Dolors Gómez del Bufete de Boris Vega
(Nicaragua) i d’Esther Toràn (Cooperacció) a la Casa de la Solidaritat de Santa Coloma de Gramenet (20 de gener).
Estand a la Festa del Comerç Just al Mercat Segarra de Santa Coloma de Gramanet (17 de maig).
Jornades de la Pau i la Cooperació amb la presentació de la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia, a càrrec de Laura
Badillo delegada de la Ruta (30 d’octubre).

Grup Territorial de Vilanova i la Geltrú
Participació en la Festa de Comerç Just (23 de maig)
Exposició “El que hem deixat enrere: Desplaçament i Drets a Colòmbia” (del 25 al 31 de maig)
Xerrada col·loqui sobre la Plataforma Catalana de Suport a la Ruta Pacífica de Mujeres de Colòmbia, a càrrec de Mª
Piedad Espitia (29 de maig).
Mostra d’entitats Solidàries amb motiu del Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa (17 d’octubre)
Sopar-col·loqui amb Mª Esperanza Ramírez i projecció del documental “Tejedoras de Paz” de Joana Galindo i Diana Cuéllar,
on Esperanza és una de les dones protagonistes (12 de novembre).
Presentació de l’exposició Colòmbia Pau en Moviment (23 de novembre)
Taula rodona Colòmbia Pau en Moviment, des de la veu de les dones amb la participació de Laura Badillo, de la Ruta Pacífica
de las Mujeres. Marcela Duarte, de Movice. Luz Mery Vanegas, del Cric i Mª Piedad Espitia, del Consorci Colòmbia Pau en
Moviment (3 de desembre)

2 - 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.
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.
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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 2009

Entrevistes de selecció dels participants de les Estades 2009 (gener a abril).

Reunió amb l’Ajuntament d’Alella per tractar la possibilitat de fer un Conveni per acollir, dins les Estades Solidàries de
Cooperacció, dues persones becades per aquest ajuntament (23 de gener).

Primera xerrada informativa de les Estades Solidàries 2009 a la seu de Cooperacció (30 de gener).

Reunió amb la Comissió de Cooperació de l’Ajuntament d’Alella per comentar el tipus d’Estades Solidàries que fem i per
poder ser triada com a ONG de referència per les dues persones becades per l’ajuntament (2 de febrer).

Segona xerrada informativa de les Estades Solidàries 2009 a la seu de Cooperacció (20 de febrer).

Xerrada informativa sobre les Estades Solidàries 2009 a l’Ajuntament d’Alella (11 de març).

Xerrada informativa sobre les Estades Solidàries 2009 a Vilafranca del Penedès (27 de març).

Xerrada informativa sobre les Estades Solidàries 2009 a Santa Coloma de Gramenet (22 d’abril).

Primera sessió de formació de les Estades Solidàries 2009 a la seu de Cooperacció (15 de maig).

Curs de formació per a les i els participants de les Estades 2009 (13 i 14 de juny).

Reunió amb el Grup que va anar a El Salvador per fer la valoració de l’Estada (16 de setembre).

Reunió amb el Grup que va anar a Nicaragua per fer la valoració de l’Estada (18 de setembre).

Reunió amb el Grup que va anar a Marroc per fer la valoració de l’Estada (28 d’octubre).

Presentació de la xerrada sobre la seva Estada a El Salvador de les dues persones becades per l’Ajuntament d’Alella dins les
Jornades “Mirades al Món”, celebrades a Alella (14 de novembre).

3 - COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ
Els últims anys a Cooperacció estem portant a terme una profunda reflexió i revisió que afecta diversos àmbits de l’entitat amb
especial rellevància pel que respecta a la nostra manera de funcionar i d’organitzar-nos.
Aquesta reflexió i revisió té com a objectiu millorar la qualitat del nostre treball, concentrar-nos en allò que més ens ha definit en
aquests 15 anys de trajectòria i que més respon a la nostra identitat i a la de les organitzacions i moviments dels països amb les que
hem compartit projectes, accions i somnis.
Així en el terreny de la nostra pràctica, hem assumit l’empoderament de les dones i l’equitat de gènere com a centre de la nostra
activitat, a nivell extern i intern. Hem mirat com som i com ens comportem com a organització democràtica i coherent amb aquesta
pràctica, i hem realitzat dos diagnòstics: un, de gènere i l’altre, de participació, els anys 2007, 2008 i part del 2009.
Fruit d’aquests dos diagnòstics i de les seves conclusions, estem implementant tot un seguit de canvis, entre els quals cal destacar la
creació de la Comissió de Participació amb la finalitat de construir un full de ruta per enfortir els grups de Cooperacció i augmentar la
base associativa, sobretot amb activistes. Entenent que els grups, territorials o sectorials, són el fonament de l’entitat i que la base
associativa és una aposta prioritària.
L’origen d’aquesta Comissió va ser a l’Assemblea de maig d’aquest 2009 on es va prendre la decisió de fer un espai de seguiment a les
recomanacions i tasques a realitzar emanades del diagnòstic de participació. Aquest espai es va formar amb persones de la Junta
Directiva i de diversos Grups Territorials i Sectorials.
Paral·lelament hem endegat tot un procés de canvi organitzacional a l’interior de l’equip que comporta la creació de diverses
comissions (que seran operatives el 2010) i d’aquí es va proposar que algun membre de l’equip tècnic s’incorporés a la Comissió de
Participació que ja venia funcionant, consolidant-se d’aquesta manera, un grup plural i representatiu de l’entitat encarregat de liderar
les dinàmiques i funcionament de la participació dins de Cooperacció.
Del debat i el treball que hem realitzat al llarg d’aquest any hem prioritzat quatre línies de treball amb diverses accions a realitzar, les
línies són :
Captació i fidelització de socis i sòcies
Optimització de la comunicació
Formació
Organització

4 – DEBATS INSTITUCIONALS SOBRE FEMINISMES I GÈNERE EN LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Dins d’aquest procés de canvi organitzacional que es va engegar l’any 2009 a Cooperacció en diverses trobades i espais de debat,
algunes persones de la junta i representats de grups territorials i sectorials van demanar una formació en temàtiques de feminisme i
gènere en l’àmbit de la cooperació internacional.
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Com resposta a aquesta demanda, el mes de desembre de 2009, es va fer una primera trobada entre les persones que van fer la
sol·licitud i algunes dones de l'equip tècnic amb l’acompanyament de la direcció. D'aquesta primera trobada va sortir tot un seguit de
xerrades-debat amb un calendari per portar a terme al llarg del 2010.

EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ
FORMACIÓ
I Edició del Máster en Gènere i Desenvolupament
Aquest projecte acadèmic, impulsat per Cooperacció mitjançant l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3UB), sorgeix amb l’objectiu fonamental de formar, en perspectiva de gènere, a professionals d’organitzacions involucrades en la
cooperació internacional; donant especial atenció a la integració de plantejaments i debats de les teories feministes en las pràctiques de
la cooperació al desenvolupament.
El Màster en Gènere i Desenvolupament té un enfocament feminista i és pioner en quant formació virtual en aquest àmbit, i en parla
hispana. Es realitza amb suport de l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l’Institut Català de les Dones (ICD).
Primera edició:
La convocatòria realitzada a mitjans de 2009, per a la I Edició del Màster en Gènere i Desenvolupament va reunir a 103 candidates, de
les quals, es van elegir a les 35 alumnes actuals (34 dones i 1 home). Entre elles es van assignar 19 beques (10 beques del 90% i 2 del
65% per a dones provinents i residents a països del Sud; i 7 beques del 40% per a dones de la regió del Nord.
L’alumnat és integrat per 19 dones i 1 home provinents del continent europeu (19 de l’estat espanyol) i 15 dones de països d’Amèrica
Llatina: 4 colombianes, 2 nicaragüenques, 2 salvadorenques, 2 bolivianes, 2 mexicanes, 1 guatemalenca, 1 equatoriana i 1 peruana, de
les quals, una d’elles, resideix a Uganda com a cooperant, i una altra resideix a l’estat espanyol.
Totes aquestes persones estan vinculades a ONGD, càrrecs de l’administració pública vinculades a la igualtat i a la cooperació, als
moviments feministes locals, nacionals i regionals, i a l’àmbit acadèmic i d’investigació, des de les diverses comunitats autònomes de
l’estat espanyol i des de països com Bolívia, Guatemala, Equador, Angola, Moçambic, Egipte i Vietnam.
Programa:
El Màster en Gènere i Desenvolupament es divideix en dos anys acadèmics, amb un total de 450 hores. El programa s’estructura en 4
àrees:
Marc conceptual de gènere, cooperació i desenvolupament humà
Dimensions econòmiques, socials i polítiques del desenvolupament des de la perspectiva de gènere
Estratègies de gènere en la cooperació al desenvolupament
Les controvèrsies del desenvolupament.
La II Edició del Màster en Gènere i Desenvolupament s’ iniciarà l’últim trimestre de 2011.
Mirades Feministes: La cooperació al desenvolupament en l’agenda del moviment de dones
Al 2009 vàrem celebrar la III Edició de les Jornades de Formació Mirades Feministes amb una mirada als enfocaments de
desenvolupament, i amb un anàlisi crític per visibilitzar la relació amb la cooperació i l’impacta a la vida de les dones de l’Amèrica
Central. Vàrem donar especial rellevància a conèixer la lluita de les dones de les múltiples opressions i en els nous escenaris.
Comptàrem amb la Mirada de Maria Teresa Blandón del Programa Feminista Centroamericà La Corriente; Miriam Maldonado de
l’Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad San Carlos de Guatemala (IUMUSAC) i Patricia Castro, de la Universidad
Nacional de El Salvador (UES).
Destaquem, les dues taules rodones que vàrem coorganitzar amb la campanya “Salut pel desenvolupament”. A la taula sobre “La
Declaració de París i l’Ajuda Oficial al desenvolupament (AOD) i la perspectiva de gènere en els projectes de salut amb èmfasis en
salut sexual i reproductiva” vàrem tenir la possibilitat de compartir la mirada de dones que són responsables de gènere en
l’administració pública com: Nava San Miguel, responsable de gènere de la Dirección General de Planificación y evaluación de
Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores (DGPOLDE); Judith Rifà, responsable de Barcelona Solidària de
l’Ajuntament de Barcelona i Margarida Massot, tècnica de gènere de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
En la taula “La incidència política en salut sexual reproductiva als països del sud” van participar Mª Teresa Blandón de La Corriente
de Nicaragua; Selay Ghaffar de l’organització Assistència Humanitària per a Dones i Nens/es (Hawca), de l’Afganistan, i MarieDolorose Kafanya, de l’associació Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI) de la República Democràtica
del Congo
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Les diferents sessions ens van donar la possibilitat d’estar a prop de les assistents, parlar de sexualitat i com ens afecta els
fonamentalismes, de la relació moviment feminista i estat, però sobre tot, les convidades ens van compartir les agendes dels
moviments feministes a Amèrica Central. Per tancar amb la claredat de quin paper tenim com agents de transformació de les relacions
de gènere en centreamèrica vàrem fer èmfasis en els reptes i nous desafiaments compartits entre moviments feministes i ONGD, per a
la cooperació al desenvolupament.
Taller “Davant la crisi el compromís creix: una mirada al tracte de les desigualtats en la Cooperació Internacional”
L’objectiu del taller és promoure la reflexió i l’anàlisi sobre com està afectant la crisi mundial en l’augment de les desigualtats, com en
l'augment de l'exclusió social, tant en les relacions nord-sud, a l'interior dels països, entre rics i pobres, com entre dones i homes.
La metodologia del taller es basa en l’educació popular transformadora de Paolo Freire, perquè considerem que utilitza unes eines
força útils per promoure la reflexió i anàlisi critica. Una d’elles és promoure la participació, la dinamització i la interacció del grup.
D’aquesta manera tothom participa i se sent lliure d’expressar, en tot moment, la seva opinió. Per tant, és evident que constantment es
comparteixen coneixements.
També es pretén reflexionar sobre les responsabilitats de la Cooperació Internacional (compromís, reptes i deficiències) davant un món
en desigualtats i davant la crisi econòmica actual.
Segons els informes de Nacions Unides sobre la situació de la lluita contra la desigualtat en temps de crisi, aquestes desigualtats
augmenten o es mantenen, però en molt pocs casos disminueixen. Això ens exigeix, com a organització de desenvolupament, abordar
la problemàtica de la cooperació i la crisi econòmica amb una mirada de gènere. Principalment, perquè un tema tan important com
aquest no és abordat des d'aquesta perspectiva en els diferents tallers, xerrades i seminaris que s’han dut a terme durant el 2009.
Enfrontar i abordar la crisi implica contemplar i tenir present les desigualtats entre homes i dones i no només entre societats nord-sud o
entre rics i pobres.
Aquest taller, iniciat l’últim trimestre del 2009, es va realitzar a:
Sant Quirze del Vallès (16 i 30 de novembre)
Malgrat de Mar (21 de novembre)
Sant Adrià del Besòs (17 de desembre)
PROGRAMES i ACCIONS D’INCIDÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA PER COLÒMBIA
Colòmbia pau en moviment
Cooperacció, la Lliga dels Drets dels Pobles i Entrepobles han creat un consorci, “Colòmbia, pau en moviment”, per dur a terme,
durant tres anys, un programa específic de sensibilització sobre la situació dels drets humans, el conflicte armat i la construcció de la
pau a Colòmbia. El consorci compta amb tres organitzacions colombianes d’abast nacional: Ruta Pacífica de las Mujeres,
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) i Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Web i Exposició
Aquest programa -que vol visibilitzar i deixar constància de les greus violacions de drets humans que pateix la població a Colòmbia, i
sobretot, donar suport als moviments socials colombians i donar a conèixer les seves accions de construcció de pau, per mitjà
d’informes puntuals i de visites dels representants locals- es va inaugurar el mes de setembre amb la presentació de la pàgina web
http://www.colombiapauenmoviment.org/ i de l’exposició “Colòmbia pau en moviment” amb fotografies de Jesús Abad Colorado, foto
periodista colombià, reconegut internacionalment com un professional compromès amb la memòria, la veritat i la justícia a Colòmbia.
Consta de 12 cartells de gran format, que formen 6 plafons de 2m x 2m que s’han de visitar pels dos costats. L’exposició va
acompanyada d’una guia amb l’ampliació dels temes tractats i es va poder visitar a:
La seu de la FCONGD a Barcelona (17 a 27? De setembre)
Masia de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès (2 al 15 d’octubre)
Mercat Municipal de Castellar del Vallès (del 20 d’octubre al 10 de novembre)
Informe
Amb la Ruta Pacífica de las Mujeres es va publicar un informe sobre “Incidència feminista a favor de les dones víctimes del conflicte
armat a Colòmbia” d’Olga Amparo Sánchez Gómez que va ser presentat per Laura Badillo, delegada de la Ruta, a les Jornades
Feministes Estatals a Granada (5 al 8 de desembre).

Plataforma Catalana de suport a la Ruta Pacífica
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
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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 2009 ha dut a terme Cooperacció en el marc de la Plataforma Catalana de suport a la
Ruta Pacífica de Colòmbia.

Projecció del documental ”Tejedoras de Paz. El coraje de las mujeres desplazadas en Colombia” amb la participació de
Gladys Manrique i Mª Piedad Espitia. Ateneu Rosa de Foc de Barcelona (27 de febrer)
Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament, activitat realitzada amb el grup feminista DonesxDones al
Mercat de Santa Caterina de Barcelona (24 de maig).
Xerrada-col·loqui sobre la Plataforma Catalana de Suport a la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colòmbia, a càrrec de Mª Piedad
Espitia (29 de maig).
Presentació de la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia a càrrec de Laura Badillo, delegada de la Ruta, a Santa Coloma
de Gramanet (30 d’octubre)
Jornada d’incidència política en el Consell Comarcal del Garraf. “La tasca d’incidència política en cooperació al
desenvolupament” a càrrec de Mª Esperanza Ramírez, dona desplaçada pel conflicte colombià (10 de novembre).
Sopar-col·loqui amb Mª Esperanza Ramírez, protagonista del documental “Tejedoras de Paz” de Joana Galindo i Diana Cuéllar
(12 de novembre).
Trobada amb les dones de la Plataforma a la seu de Ca la dona (13 de novembre).
Projecció del documental ”Tejedoras de Paz” a Reus i xerrada a càrrec de Mª Esperanza Ramírez dona desplaçada pel conflicte
colombià (18 de novembre).
Projecció “Teatro las voces de los desplazados” i col·loqui amb Mª Esperanza Ramírez a Cerdanyola (20 de novembre).
Participació en el II Fòrum Europeu de Dones contra la violència. “La doble violència en els conflictes armats” a càrrec de
Mª Esperanza Ramírez (20 i 21 de novembre).
Projecció del documental ”Tejedoras de Paz” i col·loqui amb Mª Esperanza Ramírez, al Centre de lectura de Reus (24 de
novembre).
Dia Internacional contra la Violència a les Dones, participació de Mª Esperanza Ramírez en l’acte central a la Pl. Sant Jaume
de Barcelona (25 de novembre).
Visita al centre d’oci i salut natural Mandala, a Sant Pere de Ribes (26 de novembre).
Projecció del documental ”Tejedoras de Paz” i col·loqui amb Mª Esperanza Ramírez a l’ONG SETEM (27 de novembre).
SENSIBILITZACIÓ
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 iniquitat 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
San Sadurní d’Anoia. Del 4 de febrer al 8 de març.
Cerdanyola del Vallès. Del 13 al 25 d’octubre.
Gelida. Del 27 d’octubre al 13 de novembre.
Granollers. Del 13 al 23 de novembre.
Vilafranca del Penedès. Del 24 de novembre al 21 de desembre.

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
Barcelona (Sants-Hostafrancs). Del 1 al 9 de novembre.
Manresa. Del 9 al 27 de novembre.
Cubelles. Del 2 al 21 de desembre.

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
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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. Els drets sexuals i
reproductius, propostes i respostes davant la crisi, responsabilitat dels estats i de la ciutadania amb temes de drets humans o els vint
anys de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, han estat alguns dels temes proposats.
o Número 08. Gener – març 2009. Veus de dones
o Número 09. Abril – juny 2009. Immigració
o Número 10. Juliol – setembre 2009. Democràcia i participació
o Número 11. Octubre – desembre 2009. Infància
Col·lecció Cooperacció
o X Fòrum dels Drets Humans “Gènere i relacions internacionals. La Cooperació Internacional en les relacions NordSud i la situació de les dones”. L’any 2008 va ser el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans (DDHH) i
per celebrar-ho vàrem preparar el nostre desè Fòrum dels Drets Humans fent un repàs de la situació dels Drets de les Dones,
els avenços aconseguits i els reptes pendents, tenint com a marc de referència la IV Conferència Mundial de Nacions Unides
sobre la Dona que es va fer a Beijing, l’any 1995. Aquest llibre recull les ponències i els debats que hi van haver a l’entorn
d’aquest Fòrum. L’edició catalana es va fer en paper i la castellana, en CD.

Altres materials:
Donant suport a projectes realitzats amb les nostres contraparts i amb les xarxes on hi estem, hem participat, també, en les edicions de
les següents publicacions i documentals:
o
o
o
o
o
o
o
o

Agenda Económica desde las Mujeres, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “Maria Elena Cuadra”
Democracia en Centroamérica. Más mujeres en el poder, más hombres asumiendo las tareas domésticas, de la Alianza
Feminista Centroamericana para la Transformación de la Cultura Política Patriarcal.
El derecho a no ser pobre, de la Plataforma 2015 y más.
“Ellas nos heredaron el derecho al voto... ellos nos impiden decidir a favor de nuestros derechos”, de Alianza Feminista
Centroamericana para la Transformación de la Cultura Patriarcal.
Enlace. Revista de Cicutec (Centro de Intercambio Cultural y Técnico) Número especial amb articles sobre gènere i
sobirania alimentària.
Estrategia para el desarrollo socioeconómico local con enfoque de género, en el municipio de Suchitoto, de la
Concertación de Mujeres de Suchitoto y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL)
Género y Soberanía Alimentaria. Historias de vida en Nicaragua, de la Fundación Luciérnaga.
Mujeres Mayas Universo y vida. Kinojib’al Qati’t, de Mujeres Mayas Kaqla.

Documentals:
o Campesinas Semillas de vida, de la Fundación Luciérnaga
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COOPERACCIÓ AL SUD
Projectes de cooperació internacional
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 societat, 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’empoderament 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’impacta de les nostres accions, per la qual cosa intercanviem informació
amb les nostres contraparts sobre les experiències dutes a terme al Sud i les
possibilitats de compartir-les amb altres comunitats amb realitats similars.

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
estendre la democràcia i que tota la
ciutadania pugui participar en les
decisions que afecten el seu futur.

Algunes xifres
23 projectes de cooperació
internacional
1,87 milions d’euros executats
durant el 2009

Població beneficiària
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.
Persones beneficiàries directes per eixos
Equitat de gènere
Participació ciutadana
Sobirania alimentària

25313
11870
19790

Persones beneficiàries directes per països
Colòmbia
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Mali
Marroc

1585
7307
15846
28895
200
600

Cooperacció internacional
Treballem al Sud acompanyant a les nostres contraparts perquè continuïn
avançant 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 2009.
Colòmbia
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NOTA: Les dades de pressupost dels
projectes es refereixen al finançament
obtingut l’any 2009, que s’executarà en el
2009 i endavant.

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

Desenvolupament de la Política de Gènere, Família i Benestar de
l’OIA per a l’enfortiment de les dones indígenes d’Antioquia (2n any)
Contrapart: CECOIN
Període d’execució previst: 2009-2010
Finançadors: Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo
Pressupost atorgat: 175.285 €
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 260 persones (220 dones)
Continuació del projecte iniciat l’any 2007 que vol contribuir al
millorament de les condicions de vida de les dones indígenes de la zona
andina del país. Per això s’han implementat procediments i propostes que
permetin 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).
Es continuarà treballant amb l’Escola de Gènere, Generació i Família de
l’OIA que obrirà un nou cicle i s’espera comptar amb 40 noves
participants. Paral·lelament es desenvoluparà l’experiència pilot de
seguiment jurídic i psicosocial a casos de violència contra les dones.
S’està fomentant el treball amb dones capdavanteres d’Antioquia, per tal
de consolidar el seu lideratge, i també el treball amb joves des d'una
perspectiva d'equitat de gènere i justícia social. Els processos
organitzatius i d’empoderament de les dones indígenes s'estan enfortint
gràcies als processos de formació, de recerca d'identitat i de processos
comuns històrics i d'intercanvi amb les indígenes embera chamí del Sudoest d’Antioquia (principalment de Cristianía, Valparaíso, i Ciutat
Bolívar) amb les embera chamí del departament de Caldas, i
addicionalment amb un treball d'investigació de la historiografia de les
embera chamí de Risaralda per tal de facilitar espais de confiança per a
intercanviar i conèixer el tema dels drets sexuals i reproductius,
especialment pel que fa a la mutilació genital femenina.
Participen en aquest projecte dones i homes de 4 pobles ancestrals
d’Antioquia (Senú, Tule, Embera Chamí i Embera Katio), així com
principalment dones indígenes embera chamí de Caldas i Risaralda.

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.
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: 2008-2009
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.
Casa del Pensament de Cxab Wala Kiwe per a l’enfortiment de
processos socials i comunitaris Caucas
Projecte amb coordinació amb el Centre d’Estudis de l’Esplai (CEE) de
Mallorca
Contrapart: ACIN i Ensayos
Període d’execució previst: 2009-2010
Finançadors: Agència Balear de Cooperació al Desenvolupament
Pressupost atorgat: 67.364,09 €
Eix d’acció: Participació ciutadana
Població beneficiària: 214 persones líders del Nord del Cauca.
Aquest projecte pretén construir eines de diagnosis i construcció de
propostes per al moviment indígena mitjançant la Casa del Pensament de
Cxab Wala Kiwe que vol ser un centre d’investigació per a construir i
difondre els anàlisis de les organitzacions indígenes sobre la seva pròpia
situació en termes de drets econòmics, socials i culturals; sobre la
incidència i relació amb les esglésies i amb altres sectors socials,
especialment, els afrodescendents i organitzacions de dones.

Contraparts Colòmbia
Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN) És una
organització de base creada per al reconeixement ètnic del poble indígena
del Nord del Cauca. Té categoria d’”Entitat pública de caràcter especial” i
busca crear i enfortir sistemes de desenvolupament propi en salut,
recursos naturals, economia, administració territorial, justícia i legislació
pròpia (laboral, administració de recursos naturals, família...)
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

El Salvador

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.

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: Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas de
El Salvador (ANDRYSAS)
Període d’execució previst: 2007-2010
Finançadors: Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo
Pressupost atorgat: 281.967 €
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 2.000 dones, la majoria provinents de grups de
dones d’origen rural o urbà pobre.
L'objectiu del projecte ha estat enfortir les capacitats de les dones
organitzades i de les regidores municipals per a defensar, coordinadament,
els seus drets i exigir polítiques públiques per a l'equitat de gènere.
L'àmbit d'intervenció ha estat nacional amb èmfasi en 55 municipis, en els
quals ja s'han incorporat diversos mecanismes per a la promoció dels drets
de les dones i de l'equitat de gènere en la gestió local, fruit del treball
impulsat per les sòcies d’ANDRYSAS; per les 29 organitzacions locals de
dones de la Unión de Dones; per la Col·lectiva Feminista per al
Desenvolupament Local i pels propis governs municipals.
Una de les estratègies d'intervenció del projecte ha estat la continuïtat i
seguiment a les plataformes reivindicatives que les organitzacions locals
de dones han presentat i negociat amb els governs municipals. A més s'ha
aprofundit en l'articulació d'actors i actores locals de la societat civil i
autoritats municipals, aprofitant la reforma del Codi Municipal que
incorpora, com a part de les competències municipals, l'impuls de
programes i projectes per a l'equitat de gènere.
Les accions d'incidència política s’han combinat amb el suport al
desenvolupament associatiu de les organitzacions de dones i a les
iniciatives econòmiques que formen part de la Xarxa de Comercialització,
incidint en la generació d'ingressos per a l'autonomia econòmica de les
dones, i en l'aplicació de partides de pressupostos públics per al suport a
aquestes iniciatives. Per a la consolidació d'aquesta estratègia general
s’han dedicat recursos i temps a l'intercanvi, sistematització i aprenentatge
mutu entre les principals organitzacions que la impulsen.
Dos mil dones han estat subjectes directes del projecte, i pertanyen a 32
grups locals de 25 municipis organitzades en la Unión de Dones; 450
sòcies d’ANDRYSAS de 130 municipis i 45 Consells Municipals.

Dones protagonistes del desenvolupament local i gestió
pública per a l’equitat de gènere en El Salvador
Contrapart: Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas de
El Salvador (ANDRYSAS)
Període d’execució previst: 2009-2010
Finançadors: Ajuntament de Barcelona – Barcelona Solidària
Pressupost atorgat: 40.000 € (2009)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 2.000 dones
El projecte contribueix a l’enfortiment de l’articulació i la capacitat de les
regidores i de les organitzacions locals de dones per incidir políticament
als seus governs municipals en l’aprovació i l’aplicació de polítiques
públiques a favor dels seus drets i de l’equitat de gènere.

Construint ciutadania per garantir a sectors pobres i
exclosos el seu dret a l’accés a béns públics i serveis
bàsics

Contrapart: Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal (CCM)
Període d’execució previst: 2009-2010
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Àrea
Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost atorgat: 120.000 € (2008), 21.112,76 € (2009)
Eix d’acció: Participació ciutadana
Població beneficiària: 747 persones (374 dones)
Aquest projecte de continuïtat treballa 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.
Aquest projecte, iniciat fa dos anys, està en la tercera fase del procés, en
el què s’ha engegat el Fons socioeconòmic d’inversió local amb
enfocament de gènere al municipi de Suchitoto.

Formació de dones líders a El Salvador
Contrapart: Las Dignas
Període d’execució previst: 2008-2010
Finançadors: Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Vilanova i la
Geltrú i Àrea Metropolitana de Barcelona
Pressupost atorgat: 42.995 € (2008), 16.438,80 € (2009)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 115 dones.
El Diplomat de Gènere i Desenvolupament coordinat per Las Dignas i la
Universidad d’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 incidir en la realitat
socioeconòmica del país i en les causes de la discriminació de gènere.

Dones i nenes enfortint aliances i construint una vida
lliure de violència
Contrapart: Las Dignas
Període d’execució previst: 2009-2011
Finançadors: Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo
Pressupost atorgat: 335.704 € (2009)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 1.764 persones (1.443 dones)
El projecte treballa la prevenció i l’atenció de les violències contra les
dones a través de tres estratègies: recolzant els processos d’empoderament
de les dones i nenes; impulsant polítiques públiques que garanteixin els
seus drets, i enfortint les organitzacions de dones mitjançant processos
formatius.

Contraparts El Salvador
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 l’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.
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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
subordinació de gènere, a partir de cinc programes principals: educació per a l'equitat de gènere, justícia econòmica per a les dones, drets sexuals i
reproductius i una vida lliure de violència, participació política i desenvolupament local, i desenvolupament institucional. www.lasdignas.org
Guatemala

El treball amb les comunitats rurals, amb les dones maies i amb
les organitzacions del moviment de dones marquen l’estratègia a
seguir en aquest país.
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.
Pressupost atorgat: 29.393 €
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 102 dones (18 d’Alta Verapaz, 42 de
Quetzaltenango i 42 del departament de Guatemala)
En el segon any d'execució del projecte, a través d'una metodologia
participativa, es van recollir les històries, coneixements i saviesa
quotidiana de filles, mares i àvies, portant a la reflexió i l’anàlisi des de
l'experiència de cadascuna. L'objectiu de la investigació ha estat recopilar
i crear fonaments de la saviesa i plantejaments de les dones i pobles
maies, que alhora contribueixen a enfortir la identitat maia i aporten a la
construcció de societats que es relacionen en harmonia entre elles
mateixes i el seu entorn.
La investigació ha permès assentar les bases per construir un corrent de
pensament des de les pròpies dones maies, prenent com a punt de partida
la seva història, cultura i cosmovisió que, al costat d'altres coneixements
universals, ajuden a comprendre i canviar les diverses situacions
d'opressió que han viscut, i així crear noves relacions basades en l'equitat i
la complementarietat. Així mateix, gràcies a les dades recollides per la
investigació, s'ha publicat el llibre: Dones maies, Univers i vida, Kinojib’
al Qati’t, presentat i socialitzat en el marc del projecte. El llibre recull la
saviesa de les dones maies i reconeix el llegat que generació rere
generació han fet al seu poble i al món.

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 al
Desarrollo
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
desenvolupament d’un model de producció sostenible i propi d’aliments,
donant suport a l’organització del sector camperol de 18 comunitats
rurals.
Enfortiment d’organitzacions locals guatemalenques 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
Pressupost atorgat: 153.000 € (2009) 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 decisions 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 es centra en 33 comunitats de
Huehuetenango, Chimaltenango i 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 s’ha treballat per enfortir les organitzacions 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
Sacatepéquez, Amatitlán i 2 municipis de Chimaltenango) i en l’àmbit
regional/nacional.
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 al
Desarrollo
Pressupost atorgat: 321.559 € (2007-2010)
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 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, 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 l’any 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 hi ha 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 ha contribuït a millorar l’entorn sòcio-ambiental del municipi
per garantir la seguretat alimentària de la població de vuit comunitats de
l’altiplà, a través d’accions sostenibles i saludables relacionades amb
l’aigua, sanejament bàsic i producció agropecuària, assegurant
intervencions que segueixen els principis de la sobirania alimentària.
Contraparts

51

ADIPSA. Va ser creada fa 14 anys per buscar solució als greus problemes
relacionats amb la salut, l’educació i la producció que pateix més del 65%
de la població del municipi de San Agustín Acasaguastlán.
Asociación de Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad 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

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). Municipalitat del
departament de Sololá. 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, caracteritzada per la seva política participativa.
Cooperacció treballa amb aquesta Municipalitat des del 2004.

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
Nicaragua

Entrellaçar i treballar plegats l’equitat de gènere i la sobirania
alimentària són les prioritats en els projectes que donem suport a
Nicaragua.
Desenvolupament de les capacitats dels i les joves per avançar en el
reconeixement i exercici dels seus drets sexuals i drets reproductius
Contrapart: Programa Feminista Centroamericano-La Corriente
Període d’execució previst: 2009-2011
Finançadors: Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo
Pressupost atorgat: 170.000€ (total projecte)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: dones i homes joves nicaragüencs, entre 17 i 30
anys, en total 445 beneficiaris dels quals 270 són dones.
El projecte pretén incidir en els processos de formació, organització i
participació dels joves, amb la voluntat d’enfortir les seves capacitats per
a la defensa dels seus drets, especialment, dels sexuals i reproductius, així
com per incidir en la societat civil i en l'Estat a favor de polítiques locals i
nacionals que reconeguin els seus drets.
El projecte, iniciat, el 2009, es desenvoluparà a través de les següents
línies d'acció:
- Cicle de formació en drets sexuals i drets reproductius amb joves
(homes i dones) amb responsabilitats de lideratge en organitzacions
socials.
- Elaboració i publicació d'estudi de casos que permetin aprofundir en
l'anàlisi dels dilemes que enfronten les dones joves que han passat per
l'experiència d'un avortament realitzat en condicions de clandestinitat.
- Considerant la necessitat de proveir informació adequada a adolescents i
joves, es realitzarà un concurs nacional sobre drets sexuals i drets
reproductius dirigit a estudiants d'ensenyament mitjà amb l'objectiu
d'estimular la reflexió sobre la relació entre sexualitat, reproducció i drets;
a més es realitzaran accions de formació amb docents i un programa de
ràdio orientat a la gent jove.
- Campanya nacional de sensibilització pública sobre els drets sexuals i
reproductius (tanques, samarretes, etc) i difusió dels resultats dels estudis
de casos.
- Impuls de noves formes de participació de les i els joves, mitjançant
intercanvis entre joves a nivell local i intercanvis de caràcter
intergeneracional entre dones que permetin compartir coneixements i
experiències entre joves i activistes feministes amb àmplia trajectòria en
el moviment de dones i feminista, amb la finalitat de propiciar un diàleg
horitzontal que afavoreixi el creixement del moviment en el seu conjunt.
Si bé el projecte es desenvoluparà a Nicaragua, els resultats de les
investigacions repercutiran en el conjunt dels països de Centreamèrica.
Suport al desenvolupament social i econòmic de les dones
cooperativistes de Somotillo
Contrapart: Cipres
Període d’execució previst: 2009-2012
Finançadors: Fundació La Caixa
Pressupost atorgat: 268.313,18€ (2009) 500.000 € (Total projecte)

Eix d’acció: Sobirania alimentària i equitat de gènere
Població beneficiària: De forma directa 350 dones cooperativistes i de
forma indirecta unes 9.600 persones del municipi.
Aquest programa s'estructura al voltant de tres grans eixos d'actuació:
l'enfortiment de les capacitats productives de les dones i les seves
organitzacions cooperatives, la millora de les capacitats de transformació i
comercialització de la producció agropecuària, i la promoció de les
habilitats gerencials i de lideratge de les dones per a l'autogestió del seu
desenvolupament.
Promoció dels drets humans per a l’empoderament jurídic popular
de les treballadores i treballadors de Zones Franques del
departament de Masaya
El Grup d’amistat amb Amèrica Llatina-HUAYNA (Grup Territorial de
Santa Coloma de Gramanet) és cap de consorci d’aquest projecte.
Contrapart: BPBV- Bufete Popular Boris Vega
Període d’execució previst: 2009
Finançadors: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost atorgat: 8.839,49 € (2009) (pressupost gestionat directament
per HUAYNA, per la qual cosa no surt en l’apartat de finançament)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: Treballadores/rs de les maquiles del departament de
Masaya, dels quals, el 80% són dones.
Amb aquest projecte s’ha treballat en la línia de promoure els drets
humans de les treballadores i dels treballadors de les Zones Franques del
departament de Masaya com a acció estratègica per a l'activació,
enfortiment i/o avanç dels processos col·lectius i individuals
d’empoderament jurídic d'aquest sector. D'aquesta manera, s’ha posat
l'accent en la divulgació informativa de drets i en l'enfortiment sindical i
institucional. Per a això, s'ha prioritzat tres eixos temàtics de gran
rellevància, com són:
a) Activisme sindical i estratègies de negociació de convenis col·lectius.
b) Temes tècnics i jurídics sobre higiene i seguretat en el treball.
c) Drets laborals de dones treballadores
Millora de les capacitats de producció, comercialització 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: 200.000 € (2009) Total programa: 700.000 €
Eix d’acció: Sobirania alimentària
Població beneficiària: 3.000 famílies camperoles d’escassos recursos
agrupades en 26 cooperatives multisectorials, 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 ha estat
contribuir a la millora de les condicions socials, econòmiques 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
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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: 59.308,74 € (2007-2010)
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.

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€ (2009) 600.000€ (Total programa)
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 12.000 dones (caps de famílies, dones pobres,
microempresàries, líders locals, etc.).

Aquest programa ha donat suport a l'exercici dels drets econòmics de
Fundación Luciérnaga està realitzant una sèrie de documentals sobre
12.000 dones a través de programes de formació, de l'enfortiment de la
Sobirania Alimentària, proposta política i econòmica que s’enfronta als
seva organització, i de la promoció de la seva participació en els espais de
models de desenvolupament agrari dominants a Nicaragua des del segle
concertació ciutadana existents en els seus municipis.
XIX i que ara s’estan consolidant davant polítiques neoliberals com els
tractats de lliure comerç. En el marc d’aquest programa, Luciérnaga i
Contraparts Nicaragua
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 institucional.
http://bufetepopular.blogspot.com
Centro de Investigación y promoción del desarrollo rural y social (CIPRES). Compromès en la construcció d'un model d'economia popular en el
camp nicaragüenc, funciona com un centre d'acompanyament 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
especialitzada en la Comunicació per al Desenvolupament. Es va plantejar com a missió potenciar l’empoderament de la societat civil en l’exercici
d’una ciutadania 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 memòria històrica i la identitat cultural llatinoamericana.
http://fundacionluciernaga.blogspot.com
Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas 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
Programa Feminista Centroamericano La Corriente. És un col·lectiu integrat per dones centreamericanes que es van conèixer i van iniciar un
procés col·lectiu de construcció de moviment social de dones, en el marc de l'organització de la primera trobada centreamericana de dones Una nova
dona, un nou poder (1992) i de la VI Trobada Feminista Llatinoamericana i del Carib (1993). Des de llavors ha invertit múltiples energies individuals i
col·lectives per aportar als processos de construcció del moviment social de dones des d'una ètica i des d’un enfocament feminista. Actualment
desenvolupa dos eixos prioritaris de treball: la defensa dels drets sexuals i dels drets reproductius, i la democratització dels moviments de dones a través
de l'obertura d'espais de diàleg que permetin ampliar les mirades i propostes, des de les múltiples realitats de les dones.
http://movimientofeministanicaragua.org

MALI

Comencem a treballar en aquest país donant suport a entitats que
busquen incidir en la millora de la salut física, psicològica i social
de les dones i les nenes.
Identificació, prevenció i atenció de les fístules obstètriques en
la Regió de kayes
Contrapart: Iamaneh-Mali
Període d’execució previst: 2009-2011
Finançadors: Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo
Pressupost atorgat: 218.727,78 €
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 200 beneficiaris/es directes (150 dones)
L’objecte d’aquest projecte és lluitar contra les fístules
obstètriques que són una comunicació anormal entre la bufeta de
l’orina, l’úter i la vagina i/o el recte. Es produeix com a
conseqüència d’un part prolongat (amb una mitjana de 4 dies) i

sense intervenció de professionals sanitaris. Les conseqüències
són físiques, psíquiques, socials i econòmiques. Entre les seqüeles
destaquem la incontinència urinària i/o fecal; la impossibilitat de
tenir més fills i de portar una vida sexual satisfactòria. En el 90%
dels casos la lesió es pot curar amb una petita intervenció
quirúrgica que la majoria d’afectades desconeix o no se l’ha pot
pagar.
Contraparts Mali
Iamaneh-Mali. Associació sense afany de lucre, aconfessional i no
partidista creada, l’any 2005, per persones de Mali. IAMANEH
treballa per millorar la salut física, psicològica i social de les dones,
les mare i els infants.
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MARROC

En aquesta regió marroquina es busca potenciar i enfortir el teixit
associatiu i les polítiques municipals amb perspectiva de gènere.
Enfortint les capacitats de la societat civil organitzada d’AlHoceima per impulsar polítiques de desenvolupament
participatives i amb equitat de gènere
Contrapart: AFFA
Període d’execució previst: 2008-2010
Finançadors de la fase I: Diputació de Barcelona, Sant Sadurní
d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles, La
Granada, Avinyonet i San Cugat Sesgarrigues.
Pressupost atorgat Fase I: 85.582,00 €
Eix d’acció: Equitat de gènere
Població beneficiària: 600 beneficiaris/es directes i 1800
indirectes.
Entre les diverses accions que hi ha previstes es faran dos
diagnòstics, un sobre la participació de la societat civil d’AlHoceima i l’altre sobre la integració de l’equitat de gènere en les
polítiques i estratègies de desenvolupament del municipi. A partir

d’aquests diagnòstics es realitzaran activitats conjuntes de
reflexió, formació, sensibilització i divulgació entre els diversos
actors.

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

COOPERACCIÓ EN XARXA
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 en Amèrica Llatina i el Carib)
- Oficina Internacional de DDHH-Acció
Colòmbia (OIDHACO)

Des de COOPERACCIÓ hem incrementat la nostra aposta institucional d’implicació pel treball en xarxa i l’enfortiment del sector de
les ONGDs a Catalunya amb la seva candidatura per a la vicepresidència de la Federació Catalana d’ONGD, candidatura que va
resultar escollida en l’Assemblea extraordinària de la Federació realitzada el novembre de 2009.
Des d’aquest càrrec i des de totes les Comissions en les que participem (Gènere, Educació pel desenvolupament, Seguiment de
Polítiques, Cooperació descentralitzada i Comissió de seguiment del Codi Ètic), hem col·laborat de manera activa i propositiva al
desenvolupament d’accions d’incidència. Entre aquestes accions cal destacar la mobilització contra la retallada pressupostària de
l’Ajuda oficial al Desenvolupament de Catalunya que la Generalitat pretenia portar a terme pels pressupostos 2010, aconseguint que el
propi govern s’autoesmenés i adoptés l’acord de comptar amb el mateix pressupost que l’any 2009.
La participació de persones representants dels Grups Territorials de COOPERACCIÓ en els Consells Municipals de diversos
municipis de Catalunya continua sent-ne una constant en el nostre treball al territori, promovent i participant del debat i la reflexió a
l’entorn de les polítiques locals, els plans directors, les campanyes de sensibilització i educació pel desenvolupament, la defensa del
0,7 i en sessions i jornades de formació impulsades, entre d’altres actors, per la pròpia Federació Catalana d’ONGD.
L’any 2009 hem estat presents als Consells Municipals de: L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Granollers, Vilafranca del Penedès,
Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Vilanova i la Geltrú, Sant Boi de Llobregat. En el Consell de la Joventut del
districte d’Horta Guinardó de Barcelona i en altres instàncies de coordinació a nivell local, entre les entitats i els Ajuntaments.

55

