
Durant el 2010 hem assistit a l’avançament de les conseqüències de la crisi sistèmi-
ca que ha generat l’actual model de desenvolupament. La cooperació internacional no ha 
passat desapercebuda als seus efectes i a això s’ha unit l’ús de nous instruments utilitzats 
per les agències donants als països on treballem. Aquests instruments tendeixen a aglutinar 
l’Ajuda Oficial al Desenvolupament en la cooperació bilateral, a concentrar els recursos en 
determinats sectors, regions i països i a donar entrada a nous actors com el sector empre-
sarial. Una política que, juntament amb les retallades substancials dels pressupostos, ame-
nacen la tasca que moltes organitzacions de la societat civil, entre elles les ONGD, hem re-
alitzat durant els darrers anys a favor dels drets humans, la justícia social, la recerca de la 
pau i el suport a accions que, en definitiva, tenen com a objectiu reforçar processos demo-
cràtics i ciutadans que tracten de tenir la seva base en l’experiència de col·lectius socials. 

És sorprenent que, davant el fracàs d’un model neoliberal i patriarcal, la solució 
cercada per la cooperació al desenvolupament pugui arribar a ser la de desviar la tasca 
de les ONGD, en el seu paper de construcció d’aquests principis bàsics per aconseguir un 
desenvolupament sostenible, equitatiu i que no només es basi en paràmetres econòmics 
que, d’altra banda, no deixa de ser “pregonat” en els plans directors de la cooperació 
governamental. 

A Cooperacció hem destinat els esforços durant el 2010 a ajustar-nos a aquesta nova 
situació. Ho hem realitzat en consonància amb la nova estratègia d’organització que estem 
construint per tal de focalitzar tota la nostra energia i recursos en l’empoderament i els 
drets humans de les dones, sense perdre la il·lusió de seguir endavant amb el Pla Estratègic 
que iniciem el 2010, tot portant a terme importants canvis que ens permetin convertir-nos 
en una organització més flexible, més preparada per enfrontar la situació actual de la coo-
peració i en coherència amb la nostra raó de ser. 

A continuació, podeu trobar la presentació dels elements principals del Pla Estra-
tègic 2010-2013 i el tipus d’accions a les quals dedicarem la nostra energia en els propers 
anys, principalment unint esforços amb el moviment feminista i de dones. Amb el conven-
ciment que ara la nostra tasca conjunta és cada vegada més necessària.
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Estrella Ramil Paz 
Directora



Presentació institucional
Des que vam iniciar el procés de canvi dins l’associació, centrant-nos en l’especia-

lització de l’equitat i l’empoderament de les dones, hem sentit la necessitat de redefinir 
la nostra raó de ser i visió de la cooperació internacional així com els principis i valors que 
ens són propis, alhora que hem concretat les àrees d’acció i els àmbits de treball que, tot 
seguit, us presentem i que van ser aprovats en assemblea l’any 2010.

La nostra visió i la nostra raó de ser
Cooperacció és una associació de cooperació internacional creada l’any 1994, com-

promesa amb els valors de justícia i de democràcia i amb un model de desenvolupament 
humà equitatiu i sostenible que garanteixi els drets humans a totes les persones i a tots els 
pobles.

La nostra associació neix un any abans que s’aprovés la Plataforma d’Acció de Bei-
jing. Durant tot aquest temps, hem dedicat bona part dels nostres recursos i energies a 
impulsar accions de desenvolupament, incidència, formació i sensibilització a favor dels 
drets de les dones i de l’equitat de gènere. 

El seguiment realitzat als acords de Beijing, per part dels moviments feministes i de 
dones, posa en evidència que, encara que al llarg d’aquests anys alguns països han avançat 
en polítiques i lleis a favor dels seus drets, la vida de les dones poc ha millorat des que 
es va portar a l’agenda dels governs les 12 àrees de consens plasmades en la Plataforma 
d’Acció de Beijing. 

Els feminicidis i altres formes globalitzades de violència contra les dones; la creixent 
precarietat laboral i renovades formes de sobreexplotació, especialment en la manufac-
tura per a l’exportació; la transnacionalització de la cura i la discriminació de les dones 
immigrants que les realitzen; els retrocessos en el reconeixement dels drets sexuals, entre 
altres indicadors, demostren la fragilitat i els límits dels avanços realitzats en les últimes 
dècades. 

Tot això, en gran mesura, com a conseqüència de polítiques androcèntriques i neoli-
berals que anteposen els interessos d’uns pocs al benestar de la gent, i els interessos dels 
homes als de les dones. Polítiques que destrueixen el planeta en benefici del capital i que 
conceben la democràcia com a mera representativitat formal. Polítiques que ens han dut a 
les diverses crisis que el món enfronta avui dia (crisi econòmica, energètica, alimentària, 
climàtica, social) i que impedeixen avançar en l’agenda de les dones, especialment, i en 
els drets humans en general.

Per tot això, assumim com:

La nostra visió

Les dones i els homes que formem Cooperacció pensem que el nostre treball de 
cooperació internacional ha d’estar al servei d’un major i millor compliment dels drets i el 
seu potencial transformador serà més gran com més es pugui avançar en el reconeixement 
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i exercici dels drets humans de les dones, ja que entenem que la seva manca és un dels 
principals obstacles per assolir un desenvolupament humà sostenible més just.

La nostra experiència ens indica que són els moviments feministes i de dones els 
que realment aconsegueixen posar l’agenda de les dones en les polítiques públiques i en 
els acords internacionals; els que estan implicats en les intervencions més eficients; els 
que més s’esforcen per aprendre del que funciona i del que no funciona. Organitzacions de 
dones que es mouen des del nivell local fins al nivell internacional, promovent estratègies 
de desenvolupament amb un enorme potencial transformador del model androcèntric i 
neoliberal en el qual totes i tots estem immersos.

És per això que hem decidit prioritzar els nostres esforços i recursos per donar suport 
i col·laborar amb les agendes i propostes dels moviments feministes i de dones, reconei-
xent-los com a actors socials i polítics capaços de plantejar alternatives de canvi radical 
enfront d’un model econòmic, polític, social i cultural que no compartim.

La nostra raó de ser

Contribuir, des d’una perspectiva arrelada en el feminisme1, a l’empoderament de 
les dones, al ple exercici dels seus drets humans i a l’assoliment de l’equitat de gènere, 
com a condicions imprescindibles per a arribar a la justícia social, el desenvolupament 
humà sostenible i la pau. 

Som conscients que el no reconeixement i ple exercici dels drets humans de les 
dones, així com la desigualtat entre dones i homes en l’accés als recursos i al poder, cons-
titueixen grans obstacles per a l’assoliment de la justícia i la pau en el món, així com per 
al desenvolupament d’autèntiques democràcies. Per això ens proposem treballar per supe-
rar totes les formes de desigualtat existents entre les dones i els homes, i acabar amb els 
obstacles que impedeixen a les dones el ple exercici dels seus drets humans, mitjançant 
l’impuls de valors, concepcions, polítiques i pràctiques socials que apuntin cap a l’equitat 
de gènere, des del nivell local fins al global.

Treballem, fonamentalment, a partir de les propostes de les organitzacions feminis-
tes i de dones, amb les quals compartim l’enfocament que només mitjançant l’empode-
rament de les dones s’aconseguirà avançar en l’exercici dels seus drets i en l’equitat de 
gènere, recolzant-les en els seus esforços per superar la desigual distribució de recursos i 
de poder entre dones i homes que impedeix la consecució del desenvolupament humà i la 
justícia social.

Principis que sustenten la visió i la raó de ser
Justícia i equitat, des d’una mirada feminista

Cooperacció guia el seu treball per anhels de justícia social darrere d’un desen-
volupament humà que proporcioni a cada persona les condicions suficients perquè triï el 
“bon viure” que vulgui. Un desenvolupament humà sostenible i equitatiu que requereix una 
redistribució més justa dels recursos, les oportunitats i el poder entre els territoris i països 
del món, entre les classes i col·lectius socials, entre les activitats de cura i provisió, entre 
les dones i els homes.

1. El feminisme és una proposta política 
sustentada en la voluntat d’eradicar tot tipus 
d’opressió contra les dones. És així mateix, una 
teoria de canvi social que incorpora el concepte 
de “gènere” com a categoria d’anàlisi de les re-
lacions entre homes i dones en qualsevol cultura 
i societat. I és també un moviment social integrat 
per dones organitzades en una gran diversitat 
d’entitats, que tenen en comú l’objectiu de trans-
formar les relacions de desigualtat entre dones i 
homes, utilitzant estratègies múltiples per a can-
viar no només la condició i posició de les dones, 
sinó també el model imperant que genera desi-
gualtats i injustícies.
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La perspectiva feminista orienta la nostra anàlisi de les desigualtats i relacions de 
poder entre les dones i els homes. Trobem en el feminisme, en els feminismes, la proposta 
política que millor encarna les aspiracions de justícia de gènere i igualtat entre dones i ho-
mes, el cos teòric que alimenta el treball per la llibertat i autonomia de les dones, el motor 
que dinamitza els seus processos d’empoderament i les anima a organitzar-se entorn de la 
defensa i vigència dels seus drets humans.

compromís amb Les dones

La solidaritat és el principi que guia el nostre treball de cooperació internacional. No 
és una solidaritat generalista o abstracta, sinó un compromís concret amb les persones més 
oprimides i excloses en cada societat, les dones, que ens porta a compartir les seves reivin-
dicacions d’equitat entre dones i homes, així com respectar els seus drets com a persones, 
i per tant implicar-nos amb les seves lluites. 

Ens comprometem amb les dones perquè, a cada societat, elles enfronten violèn-
cies, desavantatges i injustícies a partir de la cultura misògina i del sistema patriarcal i 
econòmic que genera desigualtat per raó de sexe, ètnia, orientació sexual, edat, discapaci-
tat, situació econòmica, creences, educació, etc. però també perquè, d’aquest compromís 
i aquest saber fer de les dones se’n deriva una contribució per a una millor societat amb 
major inclusió, justícia i equitat que superi l’actual model.

participació activa 
Només mitjançant la participació activa de la gent, construïm una societat democrà-

tica sustentada en ciutadans i ciutadanes crítiques i propositives. Treballem per construir, 
al Nord i al Sud, democràcies participatives que es basin en la pluralitat d’experiències, 
interessos, opcions i decisions de les persones; democràcies laiques que no admetin tuteles 
religioses ni ingerències en l’àmbit públic dels qui neguen els drets de les dones.

Creiem en el potencial transformador de les dones que s’organitzen entorn de les 
seves diverses necessitats i interessos, i es constitueixen en actores socials i polítiques 
tirant endavant les seves pròpies agendes. Entenem la cooperació solidària com un treball 
en xarxa encaminat a la construcció d’aliances entre organitzacions de dones i feministes 
del Sud i del Nord, al voltant d’agendes comunes i interessos compartits.

coherència

Reprenem de la proposta feminista la importància de ser coherents en les nostres 
actuacions, la recerca de coherència en els diversos àmbits d’actuació i conseqüentment 
també en l’intern de l’organització. Prestem atenció, per tant, als processos d’empodera-
ment, i als avanços en equitat de gènere en l’equip que constituïm Cooperacció, així com 
a la gradual transformació del nostre model de treball perquè sigui més coherent amb els 
principis que sostenim. Aspirem a aconseguir que aquesta coherència impregni els espais 
personals, familiars i socials de les dones i homes que conformem Cooperacció.

Conscients que som gestors d’uns recursos públics i privats que hem d’utilitzar de la 
manera més responsable per als objectius proposats, fem de la transparència, l’austeritat i 
el respecte els pilars bàsics de la nostra gestió responsable, afavorint així el control social 
de les nostres accions.
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Objectius institucionals
en reLació aL nostre quefer extern:
—. Participar, juntament amb altres organitzacions i plataformes 

afins als nostres principis, en accions dirigides a promoure 
canvis en l’actual sistema polític i econòmic cap a models més 
justos, equitatius i democràtics. 

—. Construir aliances amb el moviment feminista, organitza- 
cions de dones i altres actors socials, per promoure polítiques, 
pràctiques, comportaments i valors que siguin inclusius de la 
realitat de les dones en situació d’opressió. 

—. Contribuir a promoure, visibilitzar i reconèixer les propostes 
d’organitzacions feministes i de dones per a la construcció 
d’un nou contracte social i nous paradigmes polítics i econò-
mics.

—. Fomentar accions de denúncia i fer propostes de transforma-
ció sobre les institucions formals i informals que creen i repro-
dueixen les desigualtats per motius de gènere. 

—. Mobilitzar recursos per l’enfortiment i agenda de les organit-
zacions feministes i de dones que actuen en defensa dels seus 
drets i/o contribueixen a processos d’autonomia i empodera-
ment individual i col·lectiu de les dones. 

—. Promoure el desenvolupament d’una consciència crítica de la 
ciutadania sobre els factors que generen desigualtats de gène-
re, així com fomentar la seva mobilització per al canvi. 

—. Contribuir a la construcció de capacitats en el sector de la 
cooperació internacional en relació a les qüestions d’equitat 
de gènere i empoderament de les dones, a partir d’accions de 
generació del coneixement i recerca en gènere i desenvolupa-
ment. 

en reLació aL nostre quefer intern: 
—. Generar canvis en la cultura organitzacional de Cooperacció, 

tot eliminant desigualtats de gènere en el funcionament i 
construint consciència feminista i capacitats per a un efectiu 
mainstreaming de gènere en la tasca de l’organització.

—. Promoure una pràctica associativa, en coherència amb la mis-
sió i objectius de l’organització, basada en la participació i 
en la construcció d’una base social crítica amb l’actual model 
social, polític i econòmic, capaç d’aportar al debat sobre una 
cooperació transformadora que situa l’empoderament de les 
dones i l’equitat de gènere en el centre de la seva acció.

Àrees d’acció

Àmbits de trebaLL

Les nostres accions, definides per al Pla Estratègic 
2010-13, estan organitzades en set àrees de treball: cinc 
externes i dos internes.

Àrees externes

—. Dones lliures de violències.
—. Autonomia del cos i sexualitats.
—. Ciutadania econòmica de les dones.
—. Diàlegs i sabers de les dones.
—. Equitat de gènere en les polítiques públiques.

Destaquem, també, com àrea transversal a les ante-
riors i amb accions específiques, l’enfortiment dels espais 
d’articulació del moviment feminista i de dones i de les 
seves capacitats per a l’acció política.

Àrees internes

Estan emmarcades en una estratègia de transforma-
ció organitzacional pro-equitat de gènere, per garantir la 
coherència amb la nostra raó de ser.

—. Desenvolupament de la base social i pràctica asso-
ciativa.

—. Transformació del model de treball cap a una estra-
tègia d’equitat i empoderament de l’equip.

Les set àrees d’acció les treballem a partir de dife-
rents àmbits de treball: 

1 -Desenvolupament de la Base Social i Pràctica Associativa: 
grups i representacions territorials, sectorials i Comissió de 
Participació. 
2 -Educació per al Desenvolupament: gestió de coneixe-
ments en gènere i desenvolupament; incidència política i 
mobilització social, i conscienciació crítica i sensibilització 
de la ciutadania.
3 -Cooperació al Desenvolupament: accions a països en ali-
ança amb organitzacions locals.
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Desenvolupament de la base social  
i pràctica associativa

A partir de la reflexió realitzada el 2010 per definir el nostre projecte com a organit-
zació i tenint en compte l’actual context polític i econòmic, vam decidir donar el pas per 
a constituir-nos en una organització d’àmbit estatal. Així vam iniciar uns primers contactes 
a Andalusia i, en aquests moments, ja tenim una representant i persones sòcies en aquesta 
comunitat autònoma. Com aquest grup va començar a formar-se a finals d’any, aquesta 
memòria només recull les activitats dels grups territorials de Catalunya.

La participació de la base social és una de les apostes prioritàries de l’entitat i pro-
movem la seva organització en grups i representacions territorials, grups sectorials o com 
persones col·laboradores en els diferents municipis del país. 

Grups i representacions territorials
Els grups treballen en l’àmbit de programes locals de conscienciació crítica i sensi-

bilització de la ciutadania. Són programes que faciliten la planificació anual, acollint els 
diversos recursos d’educació per al desenvolupament (EpD) de què disposa Cooperacció 
(tallers, exposicions…) així com noves iniciatives adaptades a la incidència política i a 
la mobilització social. Els grups territorials compaginen aquests programes locals amb la 
participació activa en les accions i projectes d’EpD 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 conscienciació crítica i la sensibilització que les sòcies i els socis actius dels grups de  
Cooperacció fan en el territori. 

Els diferents programes dels grups territorials estan adreçats a una població 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 personal tècnic de les regidories dels ajuntaments relacionats amb 
dona, joventut i solidaritat i cooperació; persones sòcies i col·laboradores de Cooperacció 
de la zona, i població en general.

La llista següent recull tots els llocs on s’ha esta-
blert un Grup Territorial

—. Badalona
—. Granollers
—. L’Hospitalet de Llobregat 
—. Reus
—. Sant Boi de Llobregat
—. Santa Coloma de Gramenet
—. Valls
—. Vilanova i la Geltrú

Grups territorials i socis/es

Socis/es
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activitats deLs grups territoriaLs 2010
Grup Territorial de Badalona

—. Presentació del projecte de la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia en el 
programa “Sortida Nord” de Badalona Televisió (23 de setembre).

—. Xerrada sobre la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia. Mª Piedad Espitia, 
tècnica de Cooperacció, va presentar el projecte de la Ruta en el marc de la 
iniciativa “Les dones de Badalona són solidàries” (30 de setembre).

—. Participació a la taula rodona sobre cooperació del programa Nines Russes de 
Ràdio Badalona (30 de setembre).

—. Estand a la Fira de la Solidaritat del municipi (2 i 3 d’octubre).

—. Participació en el Consell de Solidaritat de l’Ajuntament de Badalona al llarg de 
tot l’any.

Grup Territorial de Granollers

—. Projecció i debat del documental “Campesinas, semillas de vida”, de la Fundació 
Luciérnaga, a càrrec de Carolina Torrecillas, tècnica de Cooperacció. Aquest de-
bat, que es va dur a terme al Consell Municipal, està emmarcat dins del projecte 
“Campanya a favor del paper de la dona en polítiques de sobirania alimentària a 
Nicaragua” (29 de novembre).

—. Participació en l’elaboració del Pla Director de Cooperació de l’Ajuntament de 
Granollers.

Grup Territorial de L’Hospitalet de Llobregat

—. Participació en la Taula rodona sobre “Drets humans a Colòmbia i drets de gènere 
i sobirania alimentària a Nicaragua”, a càrrec de Pilar Molina, tècnica de Coope-
racció (11 de maig).

—. Participació en el Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de l’Hospi-
talet del Llobregat.

Grup Territorial de Reus

—. Exposició “Colòmbia pau en moviment” dins la Setmana Solidària (3 al 10 d’abril).

—. Participació en el Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Reus. 

Grup Territorial de Sant Boi de Llobregat

—. Reunió amb l’equip de l’àrea d’Igualtat d’oportunitats, solidaritat i cooperació 
internacional de l’Ajuntament de Sant Boi i entrevista a l’emissora local a Maria 
Peix, tècnica de Cooperacció i a Rosa Emilia Salamanca, de CIASE, Colòmbia (15 
de novembre). 

—. Participació en el Seminari Internacional “La perspectiva de gènere i la coopera-
ció descentralitzada”. Maria Peix, tècnica de Cooperacció, va presentar l’expe-
riència “Dones víctimes del desplaçament forçat: enfortiment de la incorporació 
de l’enfocament diferencial i de gènere en la política pública sobre desplaça-
ments a Bogotà” (15 de desembre).

País
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—. Participació en el Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Boi. 

Grup Territorial de Santa Coloma de Gramenet

—. Participació d’Antonio García Leyva, expert en auditoria sociolaboral a la ca-
dena de subministrament i membre d’Huayna-Cooperacció, com a voluntari en 
el projecte “Promoció dels drets humans per a l’empoderament jurídic popular 
de treballadors/es de Zones Franques del Departament de Masaya” a Nicaragua 
(d’abril a setembre).

—. Participació de Daniel Blanch, consultor de gestió interna, com a voluntari realit-
zant una col·laboració a la revisió i millora de les eines de control intern de l‘àrea 
administrativa i comptable al Bufete Popular Boris Vega de Masaya, Nicaragua 
(agost).

—. Participació a les Jornades de Pau i Cooperació de Santa Coloma de Gramenet 
amb un estand a la Fira de la Solidaritat (octubre).

—. Taller de sensibilització “Davant la crisi, el compromís creix: una mirada al tracte 
de les desigualtats en la cooperació internacional” a càrrec de Cooperacció i amb 
la col·laboració de l’Associació de Dones Artemix de Santa Coloma de Gramenet 
(octubre). 

—. Realització del taller “Actuar no és reflexionar, però s’actua a partir de la refle-
xió”, (Paulo Freire). Taller de quatre sessions d’1,30h a la Casa de la Solidaritat 
de Santa Coloma de Gramenet, amb el suport de la Diputació de Barcelona i de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (novembre).

—. Participació en la preparació i realització de la celebració a Barcelona del 20è 
aniversari del Bufete Boris Vega de Masaya (Nicaragua) amb altres grups i associ-
acions que donen suport al Bufete (novembre-desembre).

—. Participació en la Comissió de Coordinació de la Casa de la Solidaritat i la Pau de 
Santa Coloma de Gramenet i en les seves activitats.

—. Participació en el Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet.

Grup Territorial de Valls

—. Xerrada “Cooperacció amb l’empoderament de les dones”, a càrrec d’Alícia Oli-
ver, tècnica de Cooperacció (13 d’octubre).

—. Col·laboració en l’organització de la Festa del Comerç Just de Valls.

Grup Territorial de Vilanova i la Geltrú

—. Conferència “Les dones i la pobresa”, a càrrec de Mª Eugenia Blandón i Mª Pie-
dad Espitia, tècniques de Cooperacció. Acte organitzat conjuntament amb l’Àrea 
d’Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (març).

—. Visita d’Ivonne Argueta, membre de Las Dignas i coordinadora de la diplomatura 
per a Dones Líders d’El Salvador. Reunió de treball amb les tècniques de Coope-
ració de l’Ajuntament de Vilanova i dinar/debat amb el grup de Cooperacció del 
municipi (maig).
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—. Participació en el dinar-trobada amb representants de totes les formacions po-
lítiques de la Comissió de la Dona del Parlament de Catalunya amb motiu de la 
visita de diverses representants de l’associació Andrysas -Asociación Nacional de 
Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas- (juny).

—. Sopar-col·loqui amb la feminista salvadorenya, Morena Herrera, i amb el delegat 
de Cooperacció al Salvador, Alberto Romero, amb el grup de dones de Vilanova i la 
Geltrú (VNG) de Cooperacció (juny).

—. Participació a la Roda de Premsa convocada pel Consell Comarcal del Garraf, per 
presentar la V Setmana de la Pau al Garraf (setembre).

—. Publicació de l’article “10 anys de Dones per la Cooperació de Vilanova i la Gel-
trú-Cooperacció” publicat en el núm. 1 del butlletí digital de l’Àrea d’Equitat de 
l’Ajuntament (setembre).

—. Estand a la Mostra d’Entitats de Cooperació de Vilanova i la Geltrú (octubre).
—. V Setmana de la Pau del Garraf. Participació a la taula rodona “El suport inter-

nacional a la construcció de la pau de les dones”, a càrrec de Mª Piedad Espitia, 
tècnica de Cooperacció (octubre).

—. Aplec de Cooperacció a Vilanova i la Geltrú. Jornada de formació tècnica i tro-
bada de la base social i personal tècnic. Participació i col·laboració en la jornada 
(octubre).

—. Xerrada-col·loqui “Lluitant contra la violència de gènere: societat civil i polítiques 
públiques”, a càrrec de la Dra. Rosario Vásquez. Acte organitzat per l’Ajuntament 
de Vilanova amb la participació i col·laboració de Cooperacció (novembre).

—. Participació en el programa “Tardor de contes solidaris” a càrrec d’Anna Her-
nández, membre del grup territorial de Vilanova, que explica un conte a l’escola 
Arjau (novembre).

—. Taller de sensibilització “Davant la crisi, el compromís creix: una mirada al tracte 
de les desigualtats en la cooperació internacional”, activitat realitzada amb la 
col·laboració de l’Àrea de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament.

—. El Grup Territorial “Dones per la Cooperació de VNG-Cooperacció” és membre 
del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, de la Comissió de Sensibilització, de la Comissió per a l’Elaboració de les 
Bases de la Convocatòria de Subvencions per a Projectes de Sensibilització i de la 
Taula del Consell Comarcal del Garraf.

Grups Sectorials
 
grup estades

Com és natural el canvi organitzacional travessa totes les àrees i a tots els grups. Des 
de les Estades solidàries hem treballat per a que les persones que han estat participant en 
aquest projecte coneguin una altra realitat convivint amb la gent del país i compartint el 
treball realitzat pel moviment de dones i el moviment feminista. Abans però, es va fer una 
formació específica en gènere. 

activitats estades 2010

—. Entrevistes de selecció de les persones 
participants de les Estades 2010 (de ge-
ner a abril).

—. Primera xerrada informativa de les 
Estades solidàries 2010 a la seu de  
Cooperacció (19 de febrer).

—. Participació en el programa Món obert 
de Ràdio l’Hospitalet (10 de març).

—. Xerrada informativa sobre les Estades 
solidàries 2010 a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (10 de març).

—. Segona xerrada informativa de les  
Estades solidàries 2010 a la seu de  
Cooperacció (12 de març).

—. Primera sessió de formació de les 
Estades solidàries 2010 a la seu de  
Cooperacció sobre prevenció en salut a 
les estades solidàries, a càrrec de Tina 
Sagardoy, infermera d’atenció al viat-
ger i vacunació (14 de maig).

—. Curs de formació per a les persones par-
ticipants de les Estades 2010 (19 i 20 de 
juny) a la casa de colònies Can Vilalta a 
Moià. 

—. Reunió amb els grups abans de marxar a 
El Salvador i a Nicaragua (juny).

—. Estada a El Salvador. Van participar-hi 
quatre persones que van visitar i partici-
par, activament, en algun dels projectes 
de les organitzacions feministes amb les 
quals treballa Cooperacció (juliol).

—. Estada a Nicaragua. Van participar-
hi quatre persones que van visitar i 
participar, activament, en algun dels 
projectes de les organitzacions de do-
nes i feministes amb les quals treballa  
Cooperacció (agost).

continua>>
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10.–

Les Estades solidàries de Cooperacció es plantegen, també, com una ocasió per 
a intercanviar experiències professionals, formatives i humanes, tot establint relacions 
d’igualtat i respecte i difondre la realitat del país -en concret, la situació en què viuen les 
dones– per intentar conscienciar i sensibilitzar la ciutadania de casa nostra.

Per segon any consecutiu Cooperacció ha estat seleccionada per l’Ajuntament d’Ale-
lla com a entitat organitzadora d’estades solidàries per atorgar dues beques a dues per-
sones d’Alella. Des del grup d’estades vam participar en totes les reunions preparatòries, 
informatives i en les entrevistes de selecció.

Comissió de Participació
L’objectiu d’aquesta comissió és dinamitzar i coordinar el pla de treball d’aquesta 

àrea interna que, està formada per membres de la junta directiva, per persones sòcies i 
per l’equip tècnic. Enguany des de la Comissió de Participació hem desenvolupat algunes 
de les accions emmarcades a les àrees de treball definides i endegades l’any passat amb la 
finalitat d’enfortir els grups i augmentar la base associativa de l’entitat. 

Les reunions de la comissió han estat periòdiques al llarg de tot l’any. En destacarí-
em la que vam realitzar a principis d’any on vam confluir i articular les accions juntament 
amb els grups i l’equip tècnic. A partir d’aquest moment el treball ha estat molt pràctic i 
operatiu desenvolupant diverses accions entre les més significatives han estat:

—. Donar suport i acompanyament a les activitat entre els diferents grups.

—. Dissenyar i participar activament a la trobada de reflexió, de formació i festiva 
de l’Aplec de l’entitat.

—. Elaborar el dossier de fires donant-hi una imatge i un format comuns com a espai 
de divulgació de l’entitat.

—. Impulsar l’elaboració de materials de presentació de l’entitat, per facilitar la 
tasca dels grups i, alhora, tenir una imatge comuna en els diferents espais en els 
quals puguem participar.

—. Recollir sistemàticament la dinàmica de cada grup per tenir un panorama general 
que ens permetrà prioritzar els esforços que caldrà fer.

—. Actualitzar i adequar la base de dades de persones sòcies i/o vinculades històri-
cament a l’entitat.

activitats estades 2010

—. Reunions de valoració amb els dos grups 
de les Estades solidàries 2010 que van 
ser del tot satisfactòries (setembre).

—. Presentació de l’evolució del Grup d’Es-
tades solidàries des de l’any 1999 fins 
ara, i definició de què són les estades 
per tal de fer-ne una avaluació general. 
Aquesta presentació es va fer en el marc 
de la jornada de l’Aplec que es va ce-
lebrar a Vilanova i la Geltrú (23 d’octu-
bre). 

—. Xerrada sobre l’experiència de l’estada 
a El Salvador de les dues persones be-
cades per l’Ajuntament d’Alella dins les 
jornades “Mirades al món”, celebrades a 
Alella (20 de novembre).

—. Estand sobre les estades a les jornades 
“Mirades al món” d’Alella (21 de novem-
bre).
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11.–

De les diverses activitats realitzades al llarg de l’any en volem destacar l’Aplec de 
l’entitat. Aquesta trobada ens va permetre aconseguir dos propòsits: per una banda, debatre 
i intercanviar impressions sobre el que fem i on som com a Cooperacció i, per l’altra, co-
nèixer-nos una mica més a nivell personal i gaudir d’un ambient lúdic, molt càlid i acollidor. 

En la vessant del treball vam realitzar un taller en relació a la incidència política en 
els consells municipals i/o locals de solidaritat i cooperació. L’objectiu va ser aprofundir 
i millorar les nostres capacitats per tal que la nostra participació en els consells ajudi al 
debat i la reflexió a l’entorn de les polítiques locals de cooperació i solidaritat. Paral-
lelament, un altre grup va treballar al voltant de la formulació de projectes de cooperació 
al desenvolupament. Posteriorment, i amb format de plenari, vam debatre els objectius 
institucionals de l’entitat i les principals estratègies en cadascun dels països. I, finalment, 
vam fer una avaluació conjunta del programa d’Estades solidàries. 

En la part lúdica vam gaudir d’un espai privilegiat, el Molí de Mar de Vilanova i la 
Geltrú i d’una acollida extraordinària de les companyes del Grup Territorial Dones per la 
Cooperacció. El moment més emotiu, però, va ser l’agraïment conjunt a Alberto Romero, 
representant de l’entitat a El Salvador, amb motiu de la seva jubilació i per la seva dedica-
ció i treball, des de l’any 1994, en què es va crear l’associació.

En l’Aplec vam participar els grups territorials, sectorials, membres de la Junta Di-
rectiva i tot l’equip tècnic, doncs, vam aprofitar la cita anual on ens acompanyen també les 
persones que ens representen en els diferents països.

Debats institucionals sobre feminismes  
i gènere en la cooperació al desenvolupament
Al llarg del 2010 hem seguit amb el cicle de formació interna sobre feminismes i 

gènere en la cooperació per al desenvolupament en el qual han participat, activament, els 
grups territorials, persones sòcies, voluntàries i l’equip tècnic. Aquests debats, iniciats a 
l’any 2009, segueixen la línia del canvi en la transformació del model d’organització i en 
l’empoderament de l’equip.

Els debats, molt participatius, han estat els següents:

—. “Situació de les dones al món, des del desenvolupament humà”, a càrrec d’Estre-
lla Ramil, directora de l’entitat (12 de febrer).

—. “Feminisme i teoria de gènere: empoderament, identitat i equitat de gènere”, a 
càrrec de Mª Eugenia Blandón, tècnica de Cooperacció (16 d’abril).

—. “Què és el patriarcat? Androcentrisme, sexisme i masclisme”, a càrrec de Beiby 
Vaca, tècnica de Cooperacció (17 de setembre).

—. “El moviment de dones i el moviment feminista a Espanya i a Catalunya”, a càr-
rec de Mercè Otero, professora d’institut, experta en coeducació i membre del 
Moviment Feminista de Catalunya (12 de novembre).
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Educació per al desenvolupament
Una de les àrees de treball que més hem repensat durant el procés de reflexió 

estratègica per al Pla 2010-2013, ha estat l’àrea d’Educació per al Desenvolupament. La 
reducció dràstica de fons públics per a aquest tipus d’accions més el nostre propi procés 
d’especialització en gènere i desenvolupament, ens va portar a analitzar bé el que estàvem 
fent: en què podem aportar més, on podem jugar un paper clau i quines accions hem de 
deixar de fer. 

Tot aquest procés ens ha donat una estratègia d’educació per al desenvolupament, 
que recull tota aquesta reflexió que creiem és important sistematitzar per aprendre del 
propi procés d’especialització i el que comporta. 

Els àmbits prioritaris que hem definit són tres:

—. Gestió de coneixements en gènere i desenvolupament
—. Incidència política i mobilització social
—. Conscienciació crítica i sensibilització de la ciutadania

Gestió de coneixements en gènere  
i desenvolupament
Dins d’aquest àmbit es promou, d’una banda, la formació, la investigació i la gestió 

del coneixement per a la transformació social, i per un altre, l’intercanvi d’experiències i 
sabers entre feministes i dones de diferents països. 

—. A més de l’Edició del Màster i de les jornades “Mirades Feministes”, una altra 
acció important que hem fet en aquesta àrea és apostar per crear una Platafor-
ma Virtual de Gestió de Coneixements en Gènere i Desenvolupament. Per a això 
vam contactar amb programes similars, vàrem estudiar les seves possibilitats, 
i per fi ens vàrem decidir a sol·licitar fons a l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD), en la convocatòria de programes del 2010. A finals 
d’any, ens van anunciar la seva aprovació per tant, l’any 2011 ja podrem endegar 
aquest nou projecte que pensem ens ajudarà a consolidar-nos com a organització 
especialitzada en Gènere i Desenvolupament. 

i edició deL mÀster en gènere i desenvoLupament

A principis de 2011, van finalitzar les classes de la primera edició del Màster en Gène-
re i Desenvolupament (MA GiD), i amb elles es van tancar dos anys acadèmics intensos, de 
coincidències i trobades virtuals quotidianes entre més de mig centenar de persones invo-
lucrades en aquest projecte feminista, iniciat al novembre de 2009, i impulsat per Coope-
racció a través de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).
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L’alumnat

La convocatòria feta a mitjan 2009, per a la primera edició del MA GiD, va reunir a 
103 persones, de les quals es van triar 35 alumnes (34 dones i 1 home). Entre elles es van 
assignar 19 beques: 10 beques del 90%, 2 del 65% per a dones de/en països del Sud i 7 be-
ques del 40% per a dones provinents i/o residents en països del Nord.

Del grup seleccionat, 20 alumnes provenien del continent europeu, la meitat d’elles 
amb llocs de treball en països d’Amèrica Llatina (Bolívia, Equador i Panamà), Àfrica (Mo-
çambic, Uganda i Egipte) i Àsia (Uzbekistan i Vietnam). La diversitat s’aconsegueix amb la 
participació de 15 dones llatinoamericanes, dues d’elles residents a Catalunya, i la resta a 
Bolívia, Perú, Equador, Colòmbia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala i Mèxic.

Totes elles treballen en ONGD, en llocs de l’Administració pública vinculats a la 
igualtat i a la cooperació, en organitzacions feministes i de dones, i en l’àmbit acadèmic i 
d’investigació.

L’aula

Per a la difusió dels continguts del programa acadèmic, l’IL3-UB va construir un aula 
de fàcil utilització, amb seccions comunes diverses, així com espais exclusius per a les 
comunicacions entre l’alumnat i entre el professorat i els qui coordinen aquest programa.

Les classes es van desenvolupar sobre la base de textos elaborats exclusivament pel 
MA GiD, per les mateixes docents de cada mòdul; també s’hi van incloure lectures obliga-
tòries i optatives per a cada assignatura, i en acabar cada àrea es van desenvolupar debats 
sobre temes controvertits en aquell àmbit.

Les avaluacions es van realitzar sobre la base d’assajos i activitats grupals que van 
permetre, a més de fomentar el treball en equip, l’aprofitament de tècniques virtuals per 
a l’execució de la tasca assignada.

Antecedents

Aquest projecte acadèmic sorgeix amb l’objectiu fonamental de formar en perspec-
tiva de gènere professionals d’organitzacions involucrades en la cooperació internacional; 
prestant especial atenció a la integració de plantejaments i debats de les teories feministes 
en les pràctiques de la cooperació per al desenvolupament.

Aquest projecte, d’enfocament feminista i pioner quant a formació virtual en gè-
nere i desenvolupament en espanyol, ha estat desenvolupat amb el suport de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l’Institut Català de les Dones (ICD).

Programa

El MA GiD té una durada de 450 hores lectives i està dividit en 2 anys acadèmics. El 
programa està estructurat en 4 àrees:

—. Marc conceptual de gènere, cooperació i desenvolupament humà.
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—. Dimensions econòmiques, socials i polítiques del desenvolupament des de la pers-
pectiva de gènere.

—. Estratègies de gènere en la cooperació per al desenvolupament.

—. Les controvèrsies del desenvolupament.

El professorat

El MA GiD compta amb docents reconegudes i vinculades al treball en gènere i de-
senvolupament, i al dels drets humans de les dones, tant a l’Estat espanyol com en països 
d’Amèrica Llatina; com Natalia Navarro, experta en canvi organitzacional pro-equitat; Cla-
ra Murguialday, experta en processos d’empoderament de dones; Idoye Zabala i Rosalba To-
daro, economistes feministes; Irene Rodríguez, directora d’UNIFEM Uruguai; Bruna Herrera, 
feminista vinculada al desenvolupament local i participació política de les dones; Enrico 
Mora, sociòleg i investigador; María Teresa Blandón, experta en drets sexuals i drets repro-
ductius; i Teresa Maldonado, en feminisme i multiculturalisme, entre d’altres.

mirades feministes: organitzacions de dones i de feministes que trebaLLen peLs 
drets sexuaLs i eLs drets reproductius

L’any 2010 era la nostra intenció continuar amb les jornades anuals sobre feminisme 
i desenvolupament que hem organitzat els últims anys sota el títol de Mirades Feministes. 
Malauradament el context de crisi ens ha portat a una reducció significativa d’aquest pro-
jecte i ha quedat reduït a l’elaboració i disseny d’una publicació que recull les estratègies 
i metodologies de les organitzacions feministes i de dones que treballen pels drets sexuals i 
drets reproductius (DSiDR) a Catalunya i a països d’Amèrica Llatina i de l’Àfrica.

La publicació que s’està elaborant amb la participació de totes les organitzacions 
implicades creiem que aporta la reflexió i el debat del treball dels DSiDR pel que respecta 
a l’agenda del desenvolupament i, per tant, que contribueix al reconeixement social i ins-
titucional d’aquests drets. 

Amb la publicació es transmet el missatge que els DSiDR són uns dels temes més 
estratègics i prioritaris en el treball de les organitzacions feministes i de dones, tant de 
països del Sud com del Nord. Per això, aquesta temàtica ha de ser inclosa en l’agenda de la 
cooperació per al desenvolupament, amb un enfocament de drets i recursos suficients per 
a donar suport a les accions desenvolupades per aquestes organitzacions.

Aquest projecte ha estat i està sent un espai d’intercanvi per a les organitzacions 
per tant, estem facilitant l’intercanvi previst de pràctiques de treball, d’estratègies i me-
todologies a partir de les experiències d’organitzacions que treballen en el tema a nivell 
local, nacional i en xarxes. Un intercanvi entre dones de Catalunya i dones d’organitzacions 
d’Amèrica Llatina i d’Àfrica, fet que està facilitant un apropament i la possibilitat de la 
construcció d’agendes comunes en alguns temes, de manera que podem tenir així més pos-
sibilitats d’incidència als diferents països i a nivell internacional. 

Aquesta experiència d’intercanvi quedarà recollida en aquesta publicació que con-
tribuirà a complir el resultat que havíem previst i que presentarem al llarg del 2011.
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Incidència política i mobilització social
En aquest àmbit seguim promovent accions d’incidència en polítiques públiques, 

especialment relacionades al sector de la cooperació, i en línia amb la nostra àrea d’acció 
Equitat de gènere en les polítiques públiques i ens sumem a aquelles campanyes promogu-
des per consorcis d’organitzacions o plataformes que considerem coherents amb la nostra 
raó de ser i podem participar en el seu disseny si són estratègiques per a l’abast dels nostres 
objectius institucionals o per generar debat en l’opinió pública. 

primera trobada mesoamericana i deL carib amb La reLatora de L’onu sobre 
vioLència contra Les dones

Aquesta trobada va ser promoguda per organitzacions feministes d’El Salvador, Nica-
ragua i Cooperacció i va sorgir de la participació de la ex relatora de les Nacions Unides per a 
la Violència contra les Dones, Yakin Ertük, al “X Fòrum de Drets Humans: Gènere i Relacions 
Internacionals. La cooperació internacional en les relacions Nord–Sud i la situació de les Do-
nes”, realitzat a Barcelona, l’any 2008. La Trobada de Mesoamèrica i el Carib va apropar la 
Relatora a la preocupant realitat de violència contra les dones a Centreamèrica i va marcar 
l’agenda de l’actual Relatora, Rashida Manjoo, la qual va donar prioritat a la regió. 

L’objectiu de la trobada era comptar amb un espai per a la incidència política in-
ternacional de suport a la lluita del moviment de dones contra la violència de gènere a 
Centreamèrica i el Carib, que contribueixi a posar en evidència les causes i conseqüències 
de la violència contra les dones per identificar mesures de polítiques públiques encamina-
des a generar respostes institucionals efectives i eficaces als àmbits de prevenció, atenció, 
sanció i eradicació de la violència masclista. 

Al tractar-se d’una primera trobada a la regió, es va definir abordar el problema de 
les violències contra les dones des d’una visió general. Per aconseguir-ho, l’anàlisi de les 
problemàtiques dels països va donar lloc a la següent definició de temàtiques:

a. Violència domèstica i en l’àmbit de la parella

b. Accés a la justícia

c. Violència extrema-Feminicidi

d. Altres formes de violència a el Carib i a Mesoamèrica

e. Violència contra les dones en el context de ruptures i debilitament democràtic

f. Violació dels drets sexuals i reproductius de les dones. El cas concret de la pena-
lització de l’avortament

g. Violència sexual

Entre les conclusions de la Primera Trobada, es va destacar la identificació de que 
cap país avançarà cap al respecte ple i la promoció dels drets humans de les dones de 
forma integral, si les condicions estructurals que promouen la negligència estatal no es 
transformen. La reflexió feminista, a partir dels informes de país i de les ponències, va 
girar al voltant de la urgent aplicació i desenvolupament de compromisos internacionals, 
entre ells les recomanacions del Tribunal Interamericà de Drets Humans (CoIDH) i d’altres 
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instàncies encarregades de verificar el compliment dels Estats amb la Convenció Belém do 
Pará i la Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones 
(CEDAW).

Les conclusions també varen plantejar altres constants referides a la falta d’assig-
nacions pressupostàries i de voluntat política dels Estats per atendre la situació crítica de 
violència contra les dones. La crisi de governabilitat es reflecteix en la inoperància dels 
Estats, fins i tot en països sense conflictes armats, ni problemes de maras, ni Estats paral-
lels, els assassinats de dones i la seva impunitat es succeeixen a gran escala. La tensió entre 
el moviment de dones i els Estats reflecteix com, aquests últims, s’han desentès de l’abor-
datge de la violència contra les dones i han deixat en aquestes organitzacions la càrrega 
d’afrontar un problema que no els hi correspon. A partir de que l’Estat s’ha desarticulat, 
les dones supervivents de violència no tenen cap accés a la justícia com, per exemple, a 
Hondures després del cop d’Estat.

L’acte, en el que van participar 64 dones procedents de 10 països de la regió, va es-
tar obert a la participació del moviment de dones i feministes i d’institucions que treballen 
en la defensa dels drets humans de les dones. Durant el tancament es van socialitzar les 
conclusions, les estratègies i les recomanacions, identificades al llarg dels dos dies d’intens 
treball. 

incidència en poLítiques púbLiques de cooperació en L’Àmbit autonòmic i estataL

En un context especialment complex amb una crisi econòmica cada dia més present i 
profunda i amb les eleccions autonòmiques de novembre a Catalunya que varen donar com 
a resultat el canvi de govern, a Cooperacció hem consolidat la nostra aposta institucional 
d’implicació i de treball en la Federació Catalana d’ONGD (FCONGD) i en la Coordinadora 
Estatal d’ONGD (CONGDE), les dues plataformes del sector amb més representativitat i 
capacitat d’incidència.

Àmbit Autonòmic

A Catalunya hem incrementat el pes de la nostra presència, participació i col-
laboració activa i propositiva en l’òrgan de govern i en totes les comissions de treball 



ED
U

CA
CI

Ó
 P

ER
 A

L 
D

ES
EN

VO
LU

PA
M

EN
T

17.–

(vicepresidència de la junta de la FCONGD, comissions de gènere, educació per al desen-
volupament, seguiment de polítiques, cooperació descentralitzada i de seguiment del Codi 
Ètic), així com en el Consell de Cooperació de la Generalitat de Catalunya on també estem 
presents com un dels membres en representació de la FCONGD, presidint a més a més la 
Comissió de Qualitat d’aquest Consell (comissió que s’encarrega d’elevar els dictàmens de 
tots els temes que requereixen l’aprovació del Consell reunit en Plenari). 

Els temes i accions d’incidència destacables durant el 2010 han estat el treball 
a l’entorn de l’elaboració i la presentació d’esmenes al nou Pla Director de Cooperació 
2011-2014, aprovat pel Parlament català al juliol. Aquest Pla Director, respecte al qual la 
FCONGD va emetre un vot particular en el Consell de Cooperació considerant que no es po-
dia aprovar un pla sense escenari econòmic, conté, no obstant, diverses esmenes fetes per 
la Federació i moltes altres propostes aportades en el procés de la seva elaboració, per la 
qual cosa considerem que, malgrat no ser el pla director que ens hauria agradat, continua 
sent un instrument vàlid i necessari per a l’aplicació, defensa i millora de la cooperació 
internacional per al desenvolupament feta des de Catalunya. Molt probablement, l’any 
2011 serà un any de lluita per aplicar aquest Pla, ja que la força política guanyadora de les 
eleccions i que conforma el nou govern, CIU, no hi va donar suport. 

Volem destacar, també, l’aprovació de les Directrius d’equitat entre les dones i els 
homes de la política pública de cooperació per al desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya, amb una forta implicació de la Comissió de Gènere, en la qual participem, i que 
per a Cooperacció ha de servir també com un nou instrument en el treball que fem a favor 
dels drets de les dones i de l’equitat de gènere. 

Així mateix, han ocupat una gran part dels nostres esforços la campanya continuada 
d’incidència, en el marc de la Confederació d’ONG de Desenvolupament, Pau i Drets Hu-
mans, denunciant les retallades de l’AOD del govern central i també de molts ajuntaments 
de Catalunya i altres institucions, així com la preocupació pels nous pressupostos de la 
Generalitat i la consecució de la convocatòria de programes.

La campanya “Pobresa zero” i el seu lligam amb la campanya a l’entorn de les elec-
cions autonòmiques de novembre, la presentació i difusió del decàleg “Lluitar contra la 
pobresa des de Catalunya, 10 propostes, 10 compromisos” i l’acte al Col.legi de Periodistes 
a l’octubre amb representants de totes les forces polítiques que es presentaven a aquestes 
eleccions, són, entre d’altres, una mostra del treball d’incidència i mobilització realitzat 
en el marc de la FCONGD.

L’any 2010 hem estat presents als consells municipals de: l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Granollers, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Vilanova i la 
Geltrú i Sant Boi de LLobregat. També hem format part d’altres instàncies de coordinació a 
nivell local, entre les entitats i els ajuntaments.

Àmbit Estatal

Pel que fa a la CONGDE, el salt qualitatiu més important ha estat la nostra incorpo-
ració al Grup de Gènere i Desenvolupament, en coherència amb el procés que hem portat 
a terme en els darrers anys. Des d’aquest grup estem participant activament en el tema 
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de l’eficàcia de l’ajuda. Per aquest motiu vam participar en la trobada de “Diàlogos Con-
sonantes” al setembre de 2010 a Antigua (Guatemala). Aquesta iniciativa de l’Articulación 
Feminista Marcosur (AFM) vol incidir en el debat i la construcció d’una agenda sobre la 
cooperació i el desenvolupament que integri la mirada de les dones i el moviment feminista 
d’Amèrica Llatina i el Carib (LAC). 

L’actual context de la cooperació al desenvolupament està determinat per l’Agenda 
de l’Eficàcia de l’Ajuda i els nous mecanismes de finançament utilitzats els darrers anys 
que estan tenint un impacte important sobre l’agenda del moviment feminista i de dones. 
Aquests canvis afecten tant a la forma de fer cooperació com als col·lectius als quals es 
dirigeix, la manera en què estableixen les seves relacions amb l’estat i la societat civil, la 
seva presència en els diferents països i, també, cal remarcar la retirada gradual dels fons 
de la cooperació a LAC i, en concret, els fons que es destinen a les xarxes feministes i a les 
organitzacions que defensen els drets de les dones.

Davant aquest panorama es va decidir promoure una sèrie de trobades entre les fe-
ministes llatinoamericanes de les diverses regions per tractar el què està passant i fomentar 
un diàleg amb la cooperació espanyola ja què, en els darrers anys ha mostrat una aposta 
clara per la igualtat de gènere i encara manté un interès i una presència a Amèrica Llatina.

Cal destacar també que el Grup de Gènere i Desenvolupament de la CONGDE parti-
cipa mitjançant la vocal de gènere de la Coordinadora al Grup de Gènere i Coherència de 
Polítiques del Consell de Cooperació i és la plataforma de WIDE (Women in Development 
Europe) a Espanya.

incidència en Les poLítiques púbLiques de cooperació en L’Àmbit internacionaL

Grupo Sur

El nostre treball ha continuat molt marcat per les negociacions entre la Unió Europea 
i Amèrica Central, Colòmbia i Perú, respectivament. Cal destacar la consolidació de l’arti-
culació de les xarxes europees així com una major coordinació amb les xarxes llatinoame-
ricanes i, també, les jornades d’intercanvi realitzades a El Salvador amb les experiències 
de Bolívia i d’Equador.

Així mateix s’ha mantingut un treball molt important d’articulació amb altres xarxes 
entorn al tema del Feminicidi amb la finalitat d’incidir en la cimera de Caps d’Estat i de 
Govern de la Unió Europea-Amèrica Llatina i Carib (UE-LAC)

S’ha participat, activament, amb altres xarxes per mantenir la preocupació respec-
te a la situació d’Hondures, desprès del cop d’estat i amb múltiples violacions dels Drets 
Humans realitzant, entre altres coses, una important conferència en el Parlament Europeu 
el mes de febrer. 

Amb motiu de la presidència espanyola de la Unió Europea durant el primer semestre 
de 2010, es va promoure l’enviament d’una carta al president del govern, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, sol·licitant crear les condicions per a una declaració pública dels presidents 
en la cimera UE-LAC sobre la Pau a Colòmbia així com proposar el nomenament d’un Repre-
sentant Especial per a la Pau a Colòmbia.

Àmbit autonòmic

—. Vicepresidència de la Federació 
Catalana d’ONGD.

—. Moviment Laic i Progressista.
—. Taula Catalana per la Pau i els 

Drets Humans a Colòmbia. 
—. Taula de Solidaritat del Consell 

Comarcal del Garraf.
—. Els nostres grups i representants 

territorials formen part de les 
Plataformes Solidàries i Consells 
Municipals de les seves localitats.

Àmbit estatal

—. Coordinadora Estatal d’ONGD.
—. Plataforma 2015 y más.

Àmbit internacional

—. Grupo Sur (Xarxa Europea de Coo-
peració Internacional en Amèrica 
Llatina i el Carib).

—. Presidència de l’Oficina Interna-
cional de Drets Humans-Acció Co-
lòmbia (OIDHACO).

—. AWID (Associació per als Drets de 
les Dones i el Desenvolupament).

xarxes de Les quaLs formem part
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OIDHACO

S’ha seguit treballant activament per condicionar el tractat entre Colòmbia i la UE 
respecte als drets humans i la fi de la impunitat. Es pot afirmar que, cada vegada més, OID-
HACO és un referent respecte a Colòmbia per al Parlament Europeu i la Comissió.

OIDHACO, igual que nombroses persones i ONG europees, ha estat objecte de se-
guiment il·legal per part del DAS (Departament Administratiu de Seguretat), per això, s’ha 
plantejat una demanda legal que esperem permeti conèixer més dades sobre el cas i saber 
qui són els responsables d’aquesta activitat il·legal dels serveis de seguretat colombians.

AWID

Formem part de l’Associació per als Drets de la Dona i el Desenvolupament (AWID, 
en les seves sigles en anglès) des d’aquest any i, entre altres coses, ens permet augmentar 
el nostre coneixement sobre les tendències, institucions i aspectes que estan soscavant els 
drets de les dones; comprendre’ls millor i definir les estratègies adequades per a afrontar-
los. També ens permet forjar aliances amb altres organitzacions, moviments i persones que 
defensen els drets de les dones, amb la finalitat d’enfortir el nostre impacte general. 

Temes tan importants com cap a on es dirigeixen els recursos per a les dones, com 
resistir i desafiar els fonamentalismes religiosos o l’impuls de les idees feministes sobre la 
relació entre el desenvolupament i els drets de les dones, són exemples de treballs dels 
quals l’AWID està tractant i en els quals creiem clau participar, tant per seguir aprenent 
com per fer aportacions des de la nostra experiència.

Conscienciació crítica i Sensibilització  
de la ciutadania
La comprensió de les desigualtats és el primer pas per conscienciar i promoure acti-

tuds i pràctiques de canvi, en aquest sentit el repte que se’ns presenta és definir noves es-
tratègies en aquesta línia i anar reduint progressivament aquelles accions de sensibilització 
que hem valorat que no aporten en aquesta finalitat o que no se’ls pot donar continuïtat 
en el temps. 

coLòmbia pau en moviment

Cooperacció, la Lliga dels Drets dels Pobles i Entrepobles hem continuat treballant 
conjuntament en el consorci “Colòmbia pau en moviment” per sensibilitzar, a Catalunya, 
sobre la situació dels drets humans, el conflicte armat i la construcció de la pau a Colòmbia. 
Hem continuat treballant amb tres organitzacions colombianes d’abast nacional: la Ruta 
Pacífica de Mujeres, l’Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) i el Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).



Informes

Des del consorci hem facilitat l’elaboració de tres informes sobre la situació de Co-
lòmbia des de la perspectiva de les tres organitzacions amb les quals treballem, i els hem 
editat i difós. Els informes són:

—. “Estado de los derechos humanos de los pueblos indígenas colombianos” realitzat 
per l’ONIC.

—. “Las víctimas del conflicto armado en Colombia” de MOVICE.

—. “Avanzar hacia la salida negociada y abonar los caminos de la reconciliación en 
Colombia” de la Ruta Pacífica de Mujeres.

S’han organitzat nombrosos actes públics per presentar aquests informes i altres 
aspectes de la situació de Colòmbia i de les activitats que es fan per millorar-hi la situació 
dels drets humans, acabar amb la impunitat i cercar sortides negociades a un conflicte que 
dura ja més de 50 anys. Concretament s’han fet les següents activitats:

—. Exposició “Colòmbia pau en moviment” al vestíbul de la Biblioteca Vapor Badia 
de Sabadell (del 12 al 29 de gener)

—. Xerrada de Juvenal Arrieta, delegat de l’Organització Nacional Indígena de Co-
lòmbia - ONIC i de Marcela Duarte, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crí-
menes de Estado – MOVICE, a Sabadell (20 de gener)

—. Presentació de l’informe i de la campanya internacional de l’ONIC a favor dels 
pobles en risc d’extinció a Colòmbia, a la seu de la FCONGD (1 de març)

—. Se celebra, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, el Dia Internacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado a Colòmbia (6 de març)
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—. Exposició de l’Acnur “El que hem deixat enrere” sobre testimonis de persones 
desplaçades a Colòmbia, a la Biblioteca del Mil·lenni de Sant Cugat (20 al 31 de 
març)

—. Exposició “Colòmbia pau en moviment” en el marc de la Setmana Solidària de 
Reus (12 al 18 d’abril)

—. Xerrada “Des de la veu i la participació dels pobles indígenes” de Luis Evelis An-
drade, president de l’ONIC i d’Horacio Guerrero, defensor delegat de la Defenso-
ria del poble pels pobles indígenes i minories ètniques de Colòmbia. Presentació 
del documental Katuma Jaide (Lloc Sagrat) al Pati Manning de Barcelona (14 
d’abril). Acte coorganitzat amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia

—. Presentació de l’informe de MOVICE al Centre Cultural La Farinera del Clot (29 de 
maig)

—. Xerrada “La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia” a l’edifici El Viver, de Badalo-
na (30 de setembre)

—. Exposició “Colòmbia pau en moviment” a l’IES Vinyet de Sitges (de l’1 al 13 d’oc-
tubre)

—. Xerrada i passi del documental Violeta a l’IES Vinyet de Sitges (5 d’octubre)

—. Taula rodona “El suport internacional a projectes de construcció de pau des de les 
dones” a Vilanova i la Geltrú (8 d’octubre)

—. Exposició “Colòmbia pau en moviment” a la Biblioteca Armand Cardona de Vila-
nova i la Geltrú (de l’14 al 28 d’octubre) 

—. Xerrada “Les dones i la construcció de pau. L’experiència de la Ruta Pacífica de 
Mujeres de Colòmbia”, a la Biblioteca Armand Cardona, de Vilanova i la Geltrú 
(14 d’octubre)

—. Xerrada “Lluitant contra les violències de gènere: societat civil i polítiques públi-
ques” a càrrec de Mila Arcarons, regidora de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i de Mª del Rosario Vásquez, experta en gènere i drets humans (16 de novembre)

—. Xerrada sobre la situació de les dones a Colòmbia i el treball de la Ruta Pacífica 
de Mujeres en el marc del III Fòrum Internacional contra les Violències de Gènere 
(19 de novembre)

—. Participació en l’acte de commemoració del Dia Internacional contra la Violència 
a les Dones, a la plaça Sant Jaume de Barcelona (25 de novembre)

—. Jornada d’Incidència Política amb Colòmbia a la seu de Cooperacció (29 i 30 de 
novembre)

—. Cafè-tertúlia sobre els avanços i els obstacles d’algunes eines i instruments per 
als drets humans de les dones amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, 
a la seu de Ca la Dona (9 de desembre)
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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 ens està afectant 
la crisi mundial tant amb l’augment de les desigualtats, com amb 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 
l’anàlisi critica. Una d’aquestes eines 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 coneixe-
ments. 

També es pretén reflexionar sobre les responsabilitats de la cooperació internacional 
(compromís, reptes i deficiències) davant un món amb desigualtats i davant la crisi econò-
mica actual.

Segons els informes de Nacions Unides sobre la situació de la lluita contra la desigual-
tat 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. Principal-
ment, 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 2010. Afrontar 
i abordar la crisi implica tenir en compte i tenir presents les desigualtats entre homes i 
dones i no només entre societats Nord-Sud o entre rics i pobres.

El taller s’ha realitzat a: 
—. Bigues i Riells (31 de maig i 7 de juny)
—. Vilanova i la Geltrú (19 i 21 d’octubre)
—. Cornellà de Llobregat (14 i 28 d’octubre i 4 de desembre)
—. Santa Coloma de Gramenet (16, 23 i 30 de novembre)
—. Igualada (22 de novembre)
—. Cubelles (26 de novembre)
—. Alella (4 de desembre)
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“Reacciona!!! Anem a mitges”

L’eix transversal de l’exposició és introduir la persona visitant en la problemàtica de 
la feminització de la pobresa i l’equitat de gènere. Anant més enllà, mostrant les causes i 
els diversos actors i actores implicades i suggerint alternatives més justes per a tothom. Tot 
això per tal d’incitar la persona visitant a una reacció, a través d’evidenciar les injustícies 
de l’actual sistema econòmic, que la condueixi a voler participar en la construcció d’un 
món més just.

L’exposició planteja una de les conseqüències més greus de la discriminació de gè-
nere, la feminització de la pobresa. Es planteja també com a conseqüència del fenomen 
de globalització neoliberal que està agreujant les desigualtats mundials, tant al Nord com 
al Sud. Agafem com a exemple d’aquests fenòmens les maquiles. La desprotecció de les 
dones en aquestes fàbriques, els sous irrisoris, i la vulneració dels tractats internacionals 
pel benefici de les grans multinacionals pensem que són uns exemples clarificadors de la 
problemàtica que viuen milions de dones al Sud. 

“Reacciona!!! Anem a mitges” tracta el tema de la iniquitat de gènere també des 
de l’òptica de l’àmbit privat. Volem potenciar la reflexió sobre qui porta el pes de la res-
ponsabilitat en l’àmbit privat, sobre les responsabilitats familiars, domèstiques, de criança 
dels fills i filles... i sobre com això també afecta a les possibilitats de benestar i justícia 
tant d’homes com de dones. Creiem que s’ha de reflexionar sobre la necessitat d’una altra 
relació en l’àmbit familiar. 

Aquesta exposició ha estat en itinerància en diverses poblacions de la província de 
Barcelona. 

Publicacions

—. El butlletí 4 idees és una publicació gratuïta, feta i coordinada conjuntament en-
tre Cooperacció, la Lliga dels Drets dels Pobles i la Fundació Akwaba. Dirigida al 
públic en general, ha estat concebuda com a eina de sensibilització sobre temes 
de cooperació. És per això que a més de distribuir-la entre les persones sòcies i 
col·laboradores, es distribueix, també, als espais públics de diferents poblacions 
(centres cívics, biblioteques, casals, ateneus, llibreries especialitzades…) 

Mitjançant la publicació 4 idees, les organitzacions editores volem informar de la 
nostra posició davant els problemes o situacions d’injustícia social que passen 
arreu. La reagrupació familiar, els drets sexuals i reproductius, la crisi i les desi-
gualtats de gènere, la violència contra les dones o la trobada de Nacions Unides 
sobre Beijing+15 han estat algunes de les temàtiques proposades. 

—. Col·lecció Cooperacció

 Mirades Feministes. La Cooperació per al Desenvolupament des de la mirada dels 
Moviments Feministes. Aquesta publicació s’emmarca en el projecte “Mirades 
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res por la Dignidad y la Vida, Las Dignas; el Centro de Acción Legal en Derechos 
Humanos – CALDH, i Cooperacció, comparteixen les seves reflexions envers les 
polítiques públiques i la cooperació per al desenvolupament amb les ONGD de 
Catalunya.

Altres publicacions

Des de Cooperacció, hem donat suport a les nostres organitzacions aliades i a les 
xarxes amb què treballem per a la realització de les següents publicacions:

—. Democracia en Centroamérica: Más mujeres en el poder, más hombres asumiendo 
las tareas domésticas, de l’Alianza Centroamericana para la Transformación de la 
Cultura Patriarcal.

—. Lucha política de mujeres Mayas kaqchikeles y ch’orti’s en defensa del territorio, 
del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH.

—. Memoria del Primer Encuentro de Mesoamérica y el Caribe con la Relatora Espe-
cial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres, de la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local; Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Vir-
ginia Guirola de Herrera” – CEMUJER; Asociación de Mujeres Mélida Anaya Mon-
tes – Las Mélidas; Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas; 
Asociación de Mujeres Salvadoreñas por la Paz - ORMUSA i Programa Feminista 
Centroamericano La Corriente.

—. Nudos colectivos que reflejan los internos. Manual Metodológico para la Resolu-
ción de Conflictos, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

—. Política institucional de género, de l’Asociación Coordinadora para el Desarrollo 
Comunal, CCM.

—. Política institucional de jóvenes, de l’Asociación Coordinadora para el Desarrollo 
Comunal, CCM.

—. Protagonistas por la igualdad, de la Concertación de Mujeres de Suchitoto i la 
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

—. Rub’eyal Qak’aslemal. Caminos para la plenitud de las mujeres mayas y nuestros 
pueblos, de las Mujeres Mayas Kaqla.
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L’objectiu principal pel 2010 ha estat iniciar l’execució del Pla Estratègic 2010-

2013 de l’entitat. En aquest sentit, hem realitzat un anàlisi de l’agenda feminista i de 
les dones, les entitats aliades i els projectes que donem suport en relació a les àrees 
d’acció definides al Pla. 

Aquesta tasca ha suposat un treball a diferents nivells. En un primer moment, 
hem elaborat noves anàlisis de contextos de país en base al nou Pla Estratègic, iden-
tificant les agendes feministes i de dones en relació al país a partir de la visió, raó de 
ser, i de les àrees d’acció externes de Cooperacció.

Amb les noves anàlisis de contextos hem fet un treball rellevant en la identificació 
de noves entitats sòcies i aliances dels moviments feministes i de dones per direccionar la 
nova estratègia (a Guatemala, Nicaragua i Colòmbia) i per consolidar el treball que estem 
realitzant (a El Salvador i a Mali). Al mateix temps, ha estat necessari definir processos de 
sortida amb algunes de les entitats amb les quals hem vingut treballant darrerament. Per 
això, hem definit processos curosos amb les entitat sòcies que no centren el seu treball a 
les noves àrees d’acció de Cooperacció. I hem elaborat estratègies de sortida progressives 
que no provoquin un impacte negatiu al grup participant. En diversos casos, s’ha donat su-
port en la incorporació de l’enfocament de gènere a les entitats i a les estratègies d’acció.

 
Al mateix temps, s’ha continuat desenvolupant la relació horitzontal amb les 

entitats sòcies i donant-los-hi suport amb la finalitat d’enfortir el teixit social dels 
països on treballem. S’ha reforçat la societat civil organitzada, especialment les orga-
nitzacions de dones i feministes, i les seves estratègies d’incidència en les polítiques 
públiques, forçant als estats a assumir les seves responsabilitats vers la ciutadania, fet 
que ha estat prioritari a l’hora de definir les nostres accions.

Subjectes de dret: Aquest any incorporem el concepte de subjecte de dret per 
anomenar les persones participants als projectes. Amb aquest mot volem emfa-
titzar les persones, i en particular a les dones, com a subjectes amb drets i amb 
capacitat d’exercir-los i per tant protagonistes dels canvis i transformacions.

Cooperació al Desenvolupament

32 projectes i 3 convenis 
de cooperació internacional executats 
el 2010

20 projectes  
de cooperació internacional aprovats 
el 2010

4,11 milions d’euros  
aprovats durant el 2010

NOTA: Les dades de pressupost dels projectes es refereixen al finançament obtingut l’any 
2010, que s’executaran en el mateix any i posteriors. 

aLgunes xifres

En els projectes de cooperació posem 
en pràctica les línies bàsiques que s’assenyalen 
en el Codi ètic i de conducta per a les ONGD 
(1997) com són atorgar la màxima responsa-
bilitat de tot el procés de desenvolupament a 
la mateixa societat, tant en la seva concepció 
com en el seu disseny, execució i avaluació.



proJectes

Conveni AECID en Consorci amb la Fundación Mundubat

—. Construcció d’una agenda política i econòmica de les dones a Mesoamèrica, que su-
posi noves formes de relació entre gèneres des de la pluralitat i fonamentades en la 
igualtat.

 Organització aliada: Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida 
Digna 

 Període d’execució previst: 2010-2015
  Cofinançadors: AECID Conveni
  Pressupost atorgat: 3.000.000 € (300.000 € gestionats per Cooperacció)
 Subjectes de dret: dones de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Hondures, Mèxic i 

Panamà

Alianza Feminista para la Transformación de la Cultura Política Patriarcal. Consorci 
creat per sis organitzacions feministes centreamericanes (Grupo Venancia de Guatemala, 
Agrupación de Mujeres Tierra Viva de Guatemala, Centro de Estudios de la Mujer de Hondu-
res, Las Mélidas i La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador) que treba-
llen juntes des de l’any 2000. L’Alianza ha construït la Red Centroamericana de Mujeres por 
el Desarrollo Local con Equidad de Género, que ha permès establir un diàleg entre diverses 
experiències locals d’organitzacions. 

Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna. Xarxa formada 
arrel del moviment social mesoamericà en resistència davant els Tractats de Lliure Comerç-
TLC al 2004 per 69 organitzacions feministes i de dones de Mèxic, Guatemala, El Salvador, 
Hondures, Nicaragua, Costa Rica i Panamà.

CO
O

PE
RA

CI
Ó

 A
L 

D
ES

EN
VO

LU
PA

M
EN

T

26.–

Amèrica Central

organitzacions aLiades
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El Salvador
Al llarg de 2010 des de Cooperacció hem seguit consolidant la nostra col.laboració 

de deu anys amb el moviment de dones i les organitzacions feministes, tot donant suport a 
les seves prioritats en la defensa dels drets de les dones.

Una d’aquestes àrees ha estat la defensa d’una vida lliure de violència per a les 
dones i les nenes, tot visibilitzant aquest problema que a El Salvador queda ocult per l’alt 
grau de criminalitat social existent. Per aquest motiu, hem donat suport tant a la creació 
de grups d’autoajuda, per a l’atenció psicològica i l’assessorament legal a dones rurals i 
urbanes víctimes de violència de gènere, com a la incidència del moviment de dones cap 
al govern, perquè les polítiques de seguretat ciutadana contemplin la prevenció i atenció a 
les diverses formes de violència contra les dones.

La celebració de la Primera Trobada de la Relatora Especial de les Nacions Unides 
(ONU) sobre la Violència contra la Dona, les seves Causes i les seves Conseqüències, amb 
les organitzacions i xarxes de dones de 10 països de Mesoamèrica i el Carib, celebrat el mes 
de març a El Salvador, va suposar una important oportunitat de reflexió i intercanvi entre 
defensores dels drets humans de les dones, acadèmiques, representants de l’ONU i del Sis-
tema Interamericà de Drets Humans de l’Organització d’Estats Americans.

Des de Cooperacció hem seguit col.laborant durant el 2010 amb les organitzacions 
feministes i les dones electes a alcaldesses i a conselleres, per tal d’ampliar la participa-
ció política de les dones en els espais de presa de decisions i en la definició de polítiques 
públiques, especialment en l’àmbit municipal, des d’on fa tres anys el moviment de dones 
va aconseguir que la promoció de l’equitat de gènere fos una competència obligatòria dels 
governs locals. 

Conscients de la importància de treballar per l’autonomia econòmica de les dones, 
hem promogut el seu accés a béns productius i activitats generadores d’ingressos, a través 
del finançament d’iniciatives econòmiques i de xarxes de comercialització dels productes 
que elaboren.

Per enfortir l’empoderament personal de les dones, hem donat suport a esforços de 
formació en drets de les dones i teoria de gènere i feminista, a través de diverses escoles 
de lideresses i diplomats de gènere, desenvolupament i gestió local per a l’equitat. 

Hem participat també en la formulació del primer Marc d’Associació per la Coope-
ració entre El Salvador i Espanya, una nova eina per definir les prioritats de la cooperació 
internacional, i des d’on en aliança amb les organitzacions feministes salvadorenyes, vam 
promoure que els interessos de les dones fossin tinguts en compte.

proJectes

—. Consolidant polítiques públiques per la igualtat de gènere i enfortiment de la capa-
citat d’incidència de les dones a Cuscatlán, El Salvador.

 Organització aliada: La Colectiva
 Període d’execució previst: 2010-2012
 Cofinançadors: Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament 



(AECID) i Ajuntament de Reus
 Pressupost atorgat: 403.528,17 €
 Subjectes de dret: 4.708 persones, de les quals 4.027 són dones

—. Construint ciutadania per garantir a sectors pobres i marginats el seu dret a  
l’accés a béns públics i serveis bàsics. Tercera fase.

 Organització aliada: Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal (CCM) i 
Centro América por el Diálogo (CAD)

 Període d’execució previst: 2009-2010 
 Cofinançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Àrea 

Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 Pressupost atorgat: 141.112,14 €
 Subjectes de dret: 28 educadors i educadores populars, 404 persones (el 50% són 

dones) i 335 responsables d’organitzacions territorials comunitàries.

—. Dones i nenes enfortint aliances i construint una vida lliure de violència.
 Organització aliada: Las Dignas

Període d’execució previst: 2009-2011 
Cofinançadors: AECID
Pressupost atorgat: 335.704 €
Subjectes de dret: 1.764 persones (1.443 dones)

—. Dones protagonistes del desenvolupament local i gestió pública per a l’equitat de 
gènere a El Salvador.

 Organització aliada: ANDRYSAS
Període d’execució previst: 2009-2010 
Cofinançadors: Ajuntament de Barcelona
Pressupost atorgat: 40.000 €
Subjectes de dret: 530 dones

—. Enfortiment de les capacitats de les dones per defensar els seus drets i exigir po-
lítiques públiques per a l’equitat de gènere.

 Organització aliada: ANDRYSAS
Període d’execució previst: 2007-2010 
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organitzacions aLiades

Asociación Nacional de Regidoras, Sín-
dicas y Alcaldesas de El Salvador (ANDRYSAS). 
Entitat gremial que aglutina a alcaldesses, sín-
diques, regidores i ex regidores, manté principis 
d’autonomia i pluralisme, buscant la participació 
de més dones en els governs municipals i promo-
vent 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 Comu-
nal (CCM). Treballem amb aquesta ONG de ca-
ràcter 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 ter-
ritorial 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 vulnera-
bilitat de les comunitats davant dels desastres 
naturals.

La Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local. És un “acte d’autonomia amb el qual volen 
recuperar els valors feministes per construir una 
societat participativa i respectuosa amb la diver-
sitat”, segons les paraules de les pròpies inte-
grants de l’entitat. Aquest grup de dones treballa 
per crear vincles entre les organitzacions locals 
de dones i els governs municipals; promoure el 
lideratge femení i articular diferents grups de 
dones perquè unides puguin enfortir la seva ca-
pacitat d’incidència local i nacional; i propiciar 
discussions, intercanvis i reflexions que permetin 
contribuir a construir les bases d’una societat de-
mocràtica, justa i equitativa.

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



Cofinançadors: AECID
Pressupost atorgat: 281.967 €
Subjectes de dret: 2.000 dones

—. Enfortiment de les capacitats intermunicipals de l’àrea metropolitana de San  
Salvador en defensa dels drets de les dones.

 Organització aliada: ANDRYSAS
Període d’execució previst: 2010-2011 
Cofinançadors: Ajuntament de Barcelona (convocatòria Ciutats Específiques)
Pressupost atorgat: 68.756 €
Subjectes de dret: 203 dones

—. Enfortiment de les dones líders a El Salvador. Quarta fase.
 Organització aliada: Las Dignas

Període d’execució previst: 2009-2010
Cofinançadors: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost atorgat: 19.357,05 € (2010)
Subjectes de dret: 67 dones

—. Enfortiment de les organitzacions comunals excloses de tres municipis d’El  
Salvador per gestionar la legalització dels terrenys dels seus habitatges.

 Organització aliada: CCM
Període d’execució previst: 2010-2011
Cofinançadors: Ajuntament de Granollers
Pressupost atorgat: 10.173 €
Subjectes de dret: 60 líders (el 50% són dones)

—. Procés de desenvolupament amb enfocament d’equitat de gènere al municipi de Suchitoto.
 Organització aliada: Concertación de Mujeres de Suchitoto

Període d’execució previst: 2007-2010 
Cofinançadors: Fundació La Caixa
Pressupost atorgat: 600.000 €
Subjectes de dret: 681 dones

—. Suport i seguiment del projecte Irradiant el Desenvolupament Local amb un enfo-
cament de gènere a Suchitoto.

 Organització aliada: APDM
Període d’execució previst: 2010-2011
Cofinançadors: Ministeri d’Igualtat
Pressupost atorgat: 54.900 €
Subjectes de dret: 2.611 persones (2.521 dones)

Conveni AECID en Consorci amb Fundación Mundubat
—. Desenvolupament local i democràcia participativa amb equitat de gènere a El 

Salvador.
 Organització aliada: Las Mélidas, Procomes, Cordes, La Colectiva Feminista, Feco-

racen y Fundaspad.
Període d’execució previst: 2010-2015
Cofinançadors: AECID Conveni
Pressupost atorgat: 3.000.000 € (360.000 Cooperacció)
Subjectes de dret: homes i dones d’El Salvador (2 entitats de dones i 4 mixtes)
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organitzacions aLiades

Asociación de Mujeres por la Dignidad y la 
Vida (Las Dignas). Organització política feminis-
ta 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 desenvolupa-
ment local, i desenvolupament institucional.  
www.lasdignas.org.

Unión de Organizaciones de Mujeres. Es-
pai de participació ciutadana que es va iniciar 
amb grups de dones de 17 municipis de 8 de-
partaments d’El Salvador, creat el 2004 com a 
resultat d’una trobada d’organitzacions de grups 
locals de dones interessades en articular-se per 
treballar juntes a favor dels drets de les dones i 
l’equitat de gènere.



Guatemala
Des de l’aprovació en l’assemblea de 2009 de les noves àrees d’acció del nostre 

Pla Estratègic 2010-2013 (Dones lliures de violències; Autonomia del cos i sexualitats; Ciu-
tadania econòmica de les dones; Diàlegs i sabers de les dones i Equitat de gènere en les 
polítiques públiques) a Guatemala, durant el 2010 ens vam plantejar, com a prioritàries, 
dues accions:

• Tancar línies de treball que corresponien a l’estratègia anterior.
• Identificar, en les 4 primeres àrees d’actuació, noves propostes amb organitza-

cions del moviment feminista i de dones representatives en el país. 

Des de cada àrea d’acció es van perfilar línies específiques que es consideren neces-
sàries per avançar cap a l’empoderament de les dones, objectiu principal de Cooperacció 
en aquesta nova etapa.

En aquest sentit, per treballar per la defensa d’una Vida lliure de violències per a 
les dones, hem centrat el nostre acompanyament amb Actoras de Cambio, per treballar 
una proposta de justícia alternativa per a dones sobrevivents de violència sexual durant 
el conflicte armat intern. S’ha abordat des de tres components: cura, treball de la part  
corporal energètica, recuperació de la memòria històrica, i la construcció de vies alterna-
tives de justícia. 

Per treballar l’àrea d’Autonomia del cos i les sexualitats de les dones, ens hem plan-
tejat fomentar accions d’investigació, la presa de consciència des de les dones per viure la 
seva sexualitat d’una manera plena i lliure, l’enfortiment de xarxes i accions d’incidència 
davant les instàncies públiques i comunitàries. 

De la trajectòria de treball de l’anterior línia de Sobirania alimentària, s’ha plan-
tejat reorientar-la des d’una anàlisi crítica i feminista per donar suport a la lluita de les 
dones camperoles i indígenes de la zona rural de Guatemala, tot refermant la relació amb 
dues organitzacions de dones maies amb qui anem construint l’anàlisi des del feminisme 
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comunitari, ALANEL i ADEMI. Aquesta línia de treball l’ubiquem en el marc de la nostra 
àrea d’acció per una Ciutadania econòmica de les dones.

Per aportar als Diàlegs i sabers de les dones, donem suport a la construcció de 
ponts per compartir coneixement entre dones maies de la mà de Kaqla.

Cal mencionar la nostra participació en la tercera edició de Diàlegs Consonants, 
un espai de diàleg entre el moviment Feminista de la regió d’Amèrica Llatina i el Carib 
i actors de la Cooperació al Desenvolupament d’Espanya, el qual es va portar a terme a 
Guatemala, el setembre de 2010. Cooperacció va participar des de la comissió prepara-
tòria i amb una ponència presentada per la nostra directora, Estrella Ramil.

proJectes

—. Autonomia de les dones mayes-k’iche: Enfortiment de les capacitats de les dones 
maya-k’iche’ de Santa Caterina Ixtahuacán per a la seva participació a nivell co-
munitari i municipal.

Organització aliada: ALANEL
Període d’execució previst: 2011-2012
Cofinançadors: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Pressupost atorgat: 10.069 €
Subjectes de dret: 100 dones maya

—. Dones mayes construint el benestar dels seus pobles.

 Organització aliada: Kaqla
 Període d’execució previst: 2010-2012
 Cofinançadors: Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, la Roca i 

Roquetes, i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
 Pressupost atorgat: 41.114,54 € (18 mesos)
 Subjectes de dret: 30 dones líders maies (indirectes: 200 persones)

—. Enfortiment de la participació i lideratge de les dones maies en l’exercici dels seus 
drets i per la defensa del territori.

 Organització aliada: CALDH
Període d’execució previst: 2009-2010
Cofinançadors: Ajuntament de l’Hospitalet i Ajuntament de Granollers
Pressupost atorgat: 34.837 € (2010-21.837 €)

 Subjectes de dret: 772 persones (70% dones)

—. Enfortiment d’organitzacions locals guatemalenques en sobirania alimentària i la 
seva aplicació pràctica a favor de l’economia camperola.

 Organització aliada: ADEMI i ADSOSMHU
Període d’execució previst: 2008-2011
Cofinançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Pressupost atorgat: 515.000 €
Subjectes de dret: 1.015 persones (840 dones)
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ADIPSA. Va ser creada fa 14 anys per bus-
car 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 Agus-
tín Acasaguastlán.

Asociación de Desarrollo Sostenible de la 
Mancomunidad Huista (ADSOSMHU). Associació 
civil no lucrativa per a la millora de la pobla-
ció de les comunitats on executa la seva acció. 
Treballa en els àmbits cultural, educatiu, de de-
senvolupament econòmic i social. Compta amb 
personal que ve acompanyant processos organit-
zatius des de 1975.
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indígenes de San Andrés Semetabaj.

 Organització aliada: MUSASE
Període d’execució previst: 2007-2010
Cofinançadors: AECID
Pressupost atorgat: 321.559 €
Subjectes de dret: 9.894 persones (70% dones)

—. Sobirania alimentària i producció sostenible: opcions viables per a la reducció de la 
vulnerabilitat de comunitats rurals de San Agustín Acasaguastlán.

 Organització aliada: ADIPSA
Període d’execució previst: 2008-2010
Cofinançadors: AECID
Pressupost atorgat: 180.766 €
Subjectes de dret: 1.350 persones (720 dones)

—. Trencant el silenci – Per la memòria, la justícia i la dignitat de les dones sobrevivents 
de violació sexual en la guerra.

 Organització aliada: Actoras de Cambio
Període d’execució previst: 2010-2012
Cofinançadors: Ajuntament de Barcelona
Pressupost atorgat: 212.500 €
Subjectes de dret: 840 persones (765 dones)

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 Guate-
mala, és a dir, per la lluita tant dels drets civils i 
polítics, com pels drets econòmics, socials i cul-
turals (DESC). Treballa en l’àmbit de la denúncia 
i la promoció de la vigència i respecte a aquests 
drets. www.caldh.org.

Colectiva Actoras de Cambio. Entitat de 
caràcter privat, feminista, autònoma, no lu-
crativa, no religiosa, conformada per dones de 
diferents ètnies i cultures, de diferents edats i 
identitats sexuals. Està basada en principis de 
respecte, justícia i igualtat. El seu objectiu és 
acompanyar processos socials orientats a l’au-
tonomia i autodeterminació de les dones super-
vivents de violació sexual a partir de trencar el 
silenci entorn aquesta violència, de reconstruir 
la seva vida i d’actuar col·lectivament en la ge-
neració d’un nou teixit social que desarticuli i 
deslegitimi la violència sexual.

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 indíge-
nes. En aquesta etapa, van facilitar processos 
per a altres persones i van voler crear un espai 
des de i per a elles mateixes, com a part d’una 
acció a favor de les dones maies. Kaqla s’ha po-
sicionat com una organització de referència en el 
treball de dones maies per a d’altres dones maies 
amb enfocament polític i de cura.

Municipalidad de San Andrés Semetabaj 
(MUSASE). Municipalitat del departament de So-
lolá, caracteritzada per la seva política partici-
pativa. Cooperacció treballa amb aquesta Muni-
cipalitat des del 2004.

Asociación Pro-Desarrollo Integral de la 
Mujer (ALANEL). Alanel va néixer el 1978 com un 
comitè de dones, en plena època del conflicte 
armat intern a Guatemala. Alanel és una paraula 
en quiché, la llengua local, que significa “dona 
creadora”. S’han convertit en l’organització re-
ferent de les dones en el municipi, encara que 
no aconsegueixen cobrir totes les comunitats 
del mateix. En la seva participació pública han  
assumit el paper de portaveus de les necessitats 
i interessos de les dones.

organitzacions aLiades
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Una de les àrees prioritzades ha estat Ciutadania econòmica de les dones, on s’em-

marquen actuacions diverses, des de la formació i l’enfortiment de les activitats produc-
tives de cooperatives de dones camperoles a Somotillo, passant per la defensa dels drets 
laborals i sindicals de les dones treballadores de les maquiles a Masaya, fins a actuacions 
més generals en defensa de l’exercici dels drets econòmics de les dones nicaragüenques, 
mitjançant programes d’alfabetització econòmica i enfortint la seva organització i la seva 
participació en els espais de concertació ciutadana municipals a León i Chinandega.

Com a culminació d’un treball de col.laboració de més de cinc anys amb el movi-
ment de dones María Elena Cuadra, a principis d’any es va presentar l’Agenda Econòmica 
Concertada de les Dones (AECM), en un acte massiu celebrat a Managua i amb una notable 
cobertura periodística. L’AECM, elaborada en coordinació amb l’UNIFEM, és un informe 
important que en aquest moment estan agilitzant les 14 organitzacions que el subscriuen, i 
sobre el qual han demostrat interès algunes agències de cooperació internacional. 

En la línia d’Autonomia del cos i sexualitats seguim donant suport a iniciatives de 
joves nicaragüenques per avançar en el reconeixement i exercici dels seus drets sexuals i 
reproductius, impulsant processos de formació, organització i participació amb l’objectiu 
que les i els joves enforteixin les seves capacitats per la defensa dels seus drets, així com 
per incidir en la societat civil i l’Estat a favor de polítiques locals i nacionals que reconeguin 
els seus drets. 

En l’àrea de Diàlegs i sabers de les dones hem promogut investigacions, diplomats, 
seminaris i tallers amb líders del moviment de dones/feminista, trobades i intercanvis de 
jovent, i la campanya pública “Tots els drets per a les dones, pel reconeixement dels drets 
de les dones a ser iguals des de les seves diferències”. 
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Aquestes actuacions estan estretament vinculades a l’Articulació de Dones i Feminis-
tes, de manera que els projectes van més enllà de les pròpies sòcies per tal d’incloure el 
moviment feminista de Nicaragua i la Xarxa de Dones del Nord. 

Per últim, i conscients de la importància i necessitat d’impulsar el treball en la 
línia de Dones lliures de violències, hem iniciat contactes per promoure accions col.lec- 
tives per a la prevenció i mitigació de la violència contra les dones del departament de 
Masaya.

proJectes

—. Desenvolupament de capacitats de les i els joves per avançar en el reconeixement i 
exercici dels seus drets sexuals i reproductius.

 Organització aliada: La Corriente
Període d’execució previst: 2009-2011
Cofinançadors: AECID
Pressupost atorgat: 170.000 €

 Subjectes de dret: 445 joves (270 dones)

—. Dones del Nord de Nicaragua per la igualtat, la llibertat i la justícia.

 Organització aliada: Las Venancias
Període d’execució previst: 2010-2012
Cofinançadors: AECID
Pressupost atorgat: 287.166 €
Subjectes de dret: 11.457 (9.277 dones)

—. Enfortiment de l’empoderament jurídic en matèria laboral de representants de tre-
balladors i treballadores de les zones franques del departament de Masaya amb 
perspectiva de gènere.

 Organització aliada: BPBV-Bufete Popular Boris Vega
 Període d’execució previst: 2010-2011
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Bufete Popular “Boris Vega” (BPBV). Ins-
titució jurídico-social defensora dels drets hu-
mans, 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 vulne-
rables i les organitzacions socials de base, amb 
enfocament de gènere, mitjançant programes 
que contribueixin l’accés a la justícia, la cultu-
ra jurídica per a la democràcia participativa, els 
drets humans de treballadores/rs de zones fran-
ques, 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 
camperoles, cooperatives i empreses de treballa-
dors i treballadores agrícoles. www.cipres.org.ni

Grupo Venancia. És una organització de-
dicada a l’educació i comunicació popular femi-
nista i la promoció cultural que té com a objectiu 
enfortir l’autonomia personal i col·lectiva de les 
dones i aportar a la transformació social i cultu-
ral per una societat més lliure, justa i equitativa. 
Realitza fonamentalment accions de capacitació, 

continua>>
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promou espais de trobada, intercanvi i accés per 
a qualsevol tipus de públic a expressions cultu-
rals artístiques alternatives i de qualitat.

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 ini-
ciar un procés col·lectiu de construcció de mo-
viment social de dones, en el marc de l’organit-
zació 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 femi-
nista. Actualment desenvolupa dos eixos priorita-
ris de treball: la defensa dels drets sexuals i dels 
drets reproductius, i la democratització dels mo-
viments de dones a través de l’obertura d’espais 
de diàleg que permetin ampliar les mirades i pro-
postes, des de les múltiples realitats de les dones.  
http://movimientofeministanicaragua.org.

 Cofinançadors: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 Pressupost atorgat: 7.788,29 € (pressupost gestionat per Huayna,  

per la qual cosa no surt en l’apartat de finançament)
 Subjectes de dret: 24 homes i 36 dones (directes) 10.000 persones (indirectes)

—. Enfortiment del moviment de dones/feminista per a la defensa dels drets de les 
dones a Nicaragua.

 Organització aliada: La Corriente i Grupo Venancia
Període d’execució previst: 2010-2011
Cofinançadors: ACCD
Pressupost atorgat: 200.000 €

 Subjectes de dret: 104 dones líders

—. Promoció de l’exercici dels drets econòmics de les dones.

 Organització aliada: MEC
 Període d’execució previst: 2006-2010
 Cofinançadors: Ajuntament de Barcelona
 Pressupost atorgat: 200.000 € (2009-10) 600.000 € (Total programa)
 Subjectes de dret: 12.000 dones (caps de famílies, dones pobres, microempresàries, 

líders locals, etc.)

—. Protecció dels drets humans per a l’enfortiment jurídic popular de treballadors/es 
de zones franques del departament de Masaya.

 Organització aliada: BPBV-Bufete Popular Boris Vega
 Període d’execució previst: 2010
 Cofinançadors: Ajuntament de Cerdanyola i Ajuntament de  

Santa Coloma de Gramenet
 Pressupost atorgat: 5.122,49 € (pressupost gestionat per Cooperacció)  

8.839,19 € (pressupost gestionat per Huayna, per la qual cosa no surt en l’apartat 
de finançament)

 Subjectes de dret: Treballadores/rs de les maquiles del departament de Masaya, 
10.000 persones de les quals el 80% són dones

—. Suport al desenvolupament socioeconòmic de les dones cooperativistes de Somotillo.

 Organització aliada: CIPRES
Període d’execució previst: 2009-2012
Cofinançadors: La Caixa
Pressupost atorgat: 500.000 €
Subjectes de dret: 350 dones
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Colòmbia
La nostra tasca durant el 2010 es va centrar en dues àrees d’acció definides al nostre 

Pla Estratègic: Dones lliures de violència i Equitat de gènere en les polítiques públiques. 
Així, vam donar seguiment i suport a:

• Iniciatives orientades a fomentar la participació de les dones víctimes i de les 
organitzacions de la Ruta Pacífica en la incidència política per exigir els drets a 
la veritat, la justícia i la reparació integral en front a les violències públiques i 
privades contra les dones. 

• Enfortiment de la implementació de les polítiques de gènere, generació i família 
a les comunitats indígenes. 

• Enfortiment de la incorporació de l’enfocament diferencial i de gènere a la polí-
tica pública sobre desplaçament forçat a Bogotà Districte Capital. 

• Obertura d’espais de treball amb noves organitzacions, orientada a contribuir a 
l’exibilitat del dret a una vida lliure de violències per a les dones víctimes. 

Vam participar també en les reunions de les ONG espanyoles a Colòmbia, convocades 
per l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC), en què es fan anàlisis de conjuntura, socialit-
zació de la informació i processos de consulta. Es va mantenir una constant relació amb la 
responsable de gènere de l’OTC i vam assistir a les reunions convocades per l’Ambaixada 
d’Espanya a Colòmbia. Així mateix, es va establir una relació fluïda amb el nou delegat de 
la Cooperació Catalana per a Colòmbia i es van mantenir reunions amb altres delegades de 

Amèrica del Sud



la cooperació catalana. Hem continuat la nostra participació a la Plataforma de Organiza-
ciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC), l’objectiu de la qual és portar a terme 
les tasques d’incidència davant les instàncies europees i delegacions de governs i de la UE 
respecte a les polítiques i pràctiques de la cooperació amb Colòmbia.

Tenint en compte que ha estat un any d’eleccions presidencials a Colòmbia, es va fer 
un seguiment de les propostes de les persones candidates perquè aquestes fossin respectu-
oses amb la situació de les dones.

Vam participar a la “Setmana Dones: Lideratge, Veritat, Justícia, Pau i Seguretat”, 
convocada per la Taula de Gènere de la Cooperació Internacional, amb motiu dels 10 anys 
de la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de l’ONU.

Es va avançar en la definició d’una Estratègia d’Incidència per als propers anys, tot 
elaborant una àmplia enquesta a més de 20 persones de Colòmbia, Catalunya i amb tre-
ball a la Unió Europea, totes elles amb un gran coneixement de la situació de Colòmbia i 
molts anys de lluita per la pau i la defensa dels drets humans. Amb el resultat d’aquestes 
enquestes, es va celebrar una trobada de dos dies per avançar en el procés de definició de 
la nostra estratègia d’incidència.

proJectes

Projecte amb el “Centre d’Estudis de l’Esplai (CEE)”
—. Casa del pensament de Chaxb Wala Kiwe per a l’enfortiment de processos socials i 

comunitaris, Caucas, Colòmbia.

 Organització aliada: ACIN
Període d’execució previst: 2010
Cofinançadors: ACIB, amb la col·laboració del Centre d’Estudis de l’Esplai (CEE)
Pressupost atorgat: 67.354,09 €

 Subjectes de dret: 214 dones i homes líders, el 50% són dones

—. Construcció de pactes ciutadans per fer visibles i prevenir les violències contra les 
dones.

 Organització aliada: CIASE
Període d’execució previst: 2009-2010
Cofinançadors: Ajuntament de Gavà
Pressupost atorgat: 5.000 €

 Subjectes de dret: 295 persones, caps municipals de grups i organitzacions de dones 
(adultes i joves) de Cundinamarca associades a la Federació de Dones Camperoles de 
Cundinamarca, funcionàries i funcionaris municipals i homes dels municipis

—. Desenvolupament de la política de gènere, generació i família de la OIA per a l’en-
fortiment de les dones indígenes a Colòmbia. Tercera fase.

 Organització aliada: OIA
Període d’execució previst: 2010-2012
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Asociación de Cabildos del Norte del Cau-
ca (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 sis-
temes de desenvolupament propi en salut, recur-
sos naturals, economia, administració territorial, 
justícia i legislació pròpia (laboral, administració 
de recursos naturals, família...)

Centro de Cooperación al Indígena (CECO-
IN). Institució no governamental que desenvolu-
pa 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 publi-
cació de treballs sobre diversos problemes que 
afecten la territorialitat de la població indígena.

Corporación Casa de la Mujer. Expressió 
del moviment feminista a Colòmbia. Desenvolu-
pa programes d’acció política i educació per la 
democràcia i l’exercici de la ciutadania de les 
dones, i busca generar processos de concertació 
amb altres organitzacions de la societat civil, 
amb instàncies governamentals i amb congressis-
tes per fer més efectiva la seva acció.

Corporación de Investigación y Acción So-
cial y Económica (CIASE). Sorgeix com una orga-
nització de la societat civil en pro de fer realitat 
els drets econòmics, socials i culturals, amb par-
ticular 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 reconeixe-
ment en el món de les ONGD i ONGDH, d’orga-
nitzacions 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

Ruta Pacífica de las Mujeres. És una pro-
posta política feminista, que inclou 315 orga-
nitzacions i grups de dones que treballen per la 
tramitació negociada del conflicte armat a Co-
lòmbia i per la visibilització dels efectes de la 
guerra en la vida de les dones. Es declaren paci-
fistes, antimilitaristes i constructores d’una ètica 
de la Noviolència. www.rutapacifica.org.co



Cofinançadors: AECID
Pressupost atorgat: 329.432 €
Subjectes de dret: 1.100 dones

—. Dones víctimes del delicte de desplaçament forçat: Enfortiment de la incorporació 
de l’enfocament diferencial i de gènere a la política pública sobre desplaçament 
forçat a Bogotà Districte Capital.

 Organització aliada: CIASE
Període d’execució previst: 2010-2012
Cofinançadors: Ajuntaments de Sant Boi i Cerdanyola
Pressupost atorgat: 13.748,99 €

 Subjectes de dret: 110 persones (90 dones)

—. Enfortiment de la participació de les dones víctimes i organitzacions de la Ruta 
Pacífica de las Mujeres en l’exigibilitat dels drets a la veritat, justícia i reparació 
integral a Colòmbia.

 Organització aliada: Ruta Pacífica de las Mujeres
Període d’execució previst: 2009-2012
Cofinançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Pressupost atorgat: 450.000 €
Subjectes de dret: Més de 1.000 dones

—. Suport a l’exigibilitat del dret a una vida lliure de violències per a dones víctimes 
a quatre departaments de Colòmbia.

 Organització aliada: La Casa de la Mujer
Període d’execució previst: 2011-2014
Cofinançadors: ACCD Programes
Pressupost atorgat: 680.000 €
Subjectes de dret: 944 persones (800 dones)
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Mali
La presència de Cooperacció a Mali respon a la profunda desigualtat existent entre 

dones i homes i la continua vulneració dels drets de les dones en aquest país. És important 
promoure noves actituds i pràctiques que impulsin l’equitat i la igualtat de gènere, i per-
metin el ple exercici dels drets i l’empoderament de les dones per tal d’enfortir la seva 
capacitat d’acció.

En aquesta línia, les àrees principals d’aquesta estratègia que es duen a terme a 
través del partenariat amb organitzacions de dones locals són:

• Autonomia del cos i sexualitats: Vam promoure el reconeixement i l’exercici 
dels drets humans de les dones, donant especial èmfasis als drets sexuals i drets  
reproductius. Vam reforçar els programes d’informació i sensibilització sobre la 
contracepció, la mutilació genital femenina (MGF), el matrimoni precoç forçat i 
les pràctiques tradicionals considerades nefastes per a la salut i els drets de les 
dones i les nenes.

• Equitat de gènere en les polítiques públiques: es reforcen i es dóna suport als 
grups i a les associacions de dones en el seu rol de subjectes actives de la vida 
pública i en la política del país. 

Àfrica

organitzacions aLiades

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 mares i els infants.

Association Jeunesse Action Mali, AJA 
Mali. ONG constituïda el 1994, la missió de la 
qual és contribuir a la reducció de la pobresa a 
través de la formació i el suport a la inserció so-
cioeconòmica de les persones joves.
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• Ciutadania econòmica de les dones: vam promoure el desenvolupament dels drets 
econòmics de les dones a través de l’impuls d’activitats generadores d’ingressos 
per reduir la vulnerabilitat de les dones i les joves i la seva inserció en el teixit 
econòmic del país. 

Durant el 2010, hem avançat el treball per a l’autonomia del cos i sexualitats i hem 
identificat i formulat diverses propostes en les àrees de ciutadania econòmica i equitat de 
gènere. 

Al mateix temps hem consolidat la relació amb les entitats sòcies i hem identificat 
noves entitats locals per a projectes futurs. 

Cal esmentar que Cooperacció compta amb una oficina al país i participa activament 
en diversos espais vinculats a la cooperació internacional. 

proJectes

—. Dones de Mali: drets sexuals i reproductius de les dones.

 Organització aliada: Iamaneh
Període d’execució previst: 2011-2014
Cofinançadors: ACCD Programes
Pressupost atorgat: 805.000 €
Subjectes de dret: 110.260 persones (56.582 dones)

—. Identificació, prevenció i atenció de les fístules obstètriques a la regió de Kayes.

 Organització aliada: Iamaneh
Període d’execució previst: 2009-2011
Cofinançadors: Caja Navarra i AECID
Pressupost atorgat: 221.840,95 €
Subjectes de dret: 200 persones (150 dones)
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Marroc
Durant els últims anys, Cooperacció ha centrat la seva acció al Marroc en l’àrea 

d’Equitat de gènere en les polítiques públiques amb l’Association Fórum des Femmes-AFFA, 
al municipi de Al-Hoceima, al nord del país. 

En aquesta línia, AFFA ha impulsat l’enfortiment de les capacitats de la societat civil 
organitzada d’Al-Hoceima per impulsar polítiques de desenvolupament participatives i amb 
equitat de gènere. 

S’han realitzat dos diagnòstics participatius, un sobre la participació de la societat 
civil a Al-Hoceima, i un altre sobre la integració de l’equitat de gènere en les polítiques i 
estratègies de desenvolupament del municipi, a partir dels quals s’han realitzat activitats 
de reflexió amb diversos actors, accions formatives, de sensibilització, divulgació i incidèn-
cia política. 

Al mateix temps, s’han contemplat activitats d’intercanvi d’experiències entre en-
titats socials i ajuntaments de la comarca del Penedès i d’Al-Hoceima, amb la finalitat de 
facilitar espais de reciprocitat. 

La prioritat i concentració de treball en equitat de gènere en les polítiques públiques 
del Marroc té especial rellevància davant del context de canvi que està vivint el país des 
dels últims anys.

organitzacions aLiades

Association Forum des Femmes de Alhoci-
ema (AFFA). Treballa per potenciar el desenvolu-
pament de l’acció associativa femenina a nivell 
local i regional, sensibilitzar a l’opinió pública, 
lluitar pel canvi de codi de família (la Mouda-
wana), informar i assessorar a les dones sobre 
els seus drets, fent-les partícips en la presa de 
decisions i treballar amb dones de l’àmbit rural.
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Des de 2002, s’implanten estratègies per la incorporació de les dones en els pro-
cessos electorals, procés iniciat amb la incorporació de la llista única de dones. En les 
eleccions locals del 2009, s’aconsegueix el 12% de dones a la llista amb la qual Al-Hoceima 
aconsegueix 5 conselleres al municipi.

Així mateix, la nova carta comunal de municipis estipula la creació d’un Comitè 
d’equitat i igualtat d’oportunitats on es preveu la constitució d’una instància composta per 
la societat civil i els actors locals, per donar suport a les comunes i els municipis en l’esta-
bliment de plans, programes i polítiques de gènere. 

En aquest context, AFFA, com a entitat de dones de la societat civil organitzada d’Al-
Hoceima, potencia la incorporació d’una pràctica participativa amb enfocament de gènere 
a nivell municipal com a camí cap a la democràcia.

proJectes

—. Enfortiment de les capacitats de la societat civil organitzada d’Al-Hoceima per im-
pulsar polítiques de desenvolupament participatives i amb equitat de gènere. Sego-
na fase.

 Organització aliada: AFFA
 Període d’execució previst: 2010
 Cofinançadors: Ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia i La Granada
 Pressupost atorgat: 16.083 €
 Subjectes de dret: 800 persones (50% dones)
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Distribució dels ingressos per finançadors, països i àrees d’acció
Institució Projecte Àrees d’acció Import

AECID Desenvolupament de la política de gènere, generació i família de la OIA per a  
l’enfortiment de les dones indígenes a Colòmbia. Tercera fase/OIA

Colòmbia 329.432,00 €

AECID Consolidant polítiques públiques per la igualtat de gènere i enfortiment de la capaci-
tat d’incidència de les dones a Cuscatlán

El Salvador 400.528,00 €

AECID Dones del nord de Nicaragua per la igualtat, la llibertat i la justícia Nicaragua 287.165,00 €

AECID Desenvolupament local i democràcia participativa amb equitat de gènere El Salvador 360.000,00 €

AECID Construcció d’una agenda política i econòmica de les dones a Mesoamèrica, que 
suposi noves formes de relació entre gèneres des de la pluralitat i fonamentades en la 
igualtat

Mesoamèrica 300.000,00 €

Generalitat de Catalunya 
(ACCD)

Suport a l'exigibilitat del dret a una vida lliure de violències Colòmbia 680.000,00 €

Generalitat de Catalunya 
(ACCD)

Dones de Mali: Drets sexuals i reproductius de les dones Mali 805.000,00 €

Generalitat de Catalunya 
(ACCD)

Comunitat virtual per a la gestió del coneixement en gènere i desenvolupament Catalunya 145.000,00 €

Generalitat de Catalunya 
(ACCD)

Informa't, reflexiona i participa per la superació de la crisi de DDHH i la construcció 
de Pau a Colòmbia - 3r any

Colòmbia 70.000,00 €

Generalitat de Catalunya  
(Oficina de Pau)

Incidència política. Colòmbia 3.500,00 €

Generalitat de Catalunya Construint xarxa des del territori: La plataforma en suport a la Ruta Pacifica de Muje-
res de Colòmbia

Colòmbia 5.500,00 €

Generalitat de Catalunya Enfortiment d’organitzacions locals guatemalenques en sobirania alimentària - 3r any Guatemala 163.000,00 €

Generaltat de Catalunya  
(ICD)

Mirades feministes a l'agenda del desenvolupament: els drets sexuals i els drets 
reproductius

Catalunya 2.767,00 €

Generalitat de Catalunya Enfortiment de la participació d'organitzacions de la Ruta Pacífica - 2n any Catalunya 150.000,00 €

Diputació de Barcelona Mirades feministes a l'agenda del desenvolupament: els drets sexuals i els drets 
reproductius

Catalunya 22.062,00 €

Diputació de Barcelona Conveni accions de sensibilització 2011 Catalunya 3.652,00 €

Diputació de Barcelona 
(presidència)

Suport comunicació Cooperacció Catalunya 11.000,00 €
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Institució Projecte Àrees d’acció Import

Ajuntament de Barcelona Trencant el silenci, per la memòria i la justícia Guatemala 212.500,00 €

Ajuntament de Barcelona 
Associacionisme-Participació

Planificació participativa per a l'enfortiment de la base social Catalunya  1.000,00 €

Ministeri d’Igualtat Suport i seguiment del projecte "Irradiant el desenvolupament local amb un enfoca-
ment de gènere a Suchitoto”

El Salvador 54.900,00 €

Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament
Ajuntaments de Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet,  
la Roca del Vallès i Roquetes

Dones maies construint el benestar dels seus pobles Guatemala 5.454,54 €

Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat

Enfortiment de la participació i el lideratge de les dones maies en l'exercici dels seus 
drets i per la defensa del territori

Guatemala 13.000,00 €

Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès

Dones víctimes del delicte de desplaçament forçat: Enfortiment de la incorporació de 
l’enfocament diferencial i de gènere a la política pública sobre desplaçament forçat a 
Bogotà Districte Capital

Colòmbia 4.748,99 €

Sant Sadurní d'Anoia Autonomia de les dones mayes-k’iche: Enfortiment de les capacitats de les dones 
maya-k’iche’ de Santa Caterina Ixtahuacán per a la seva participació a nivell comuni-
tari i municipal

Guatemala 10.069,10 €

Ajuntament de Reus Consolidant polítiques públiques per la igualtat de gènere i enfortiment de la capaci-
tat d’incidència de les dones a Cuscatlán 

El Salvador 3.000,00 €

Ajuntament de Sant Boi 
del Llobregat

Dones víctimes del delicte de desplaçament forçat: Enfortiment de la incorporació de 
l’enfocament diferencial i de gènere a la política pública sobre desplaçament forçat a 
Bogotà Districte Capital

Colòmbia  9.000,00 €

Ajuntament de Granollers Enfortiment d'organitzacions comunals El Salvador 10.173,00 €

Ajuntament de Vilanova  
i la Geltrú

Formació de les dones líders a El Salvador/Las Dignas. Quarta fase El Salvador 19.357,05 €

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Dones maies construint el benestar dels seus pobles Guatemala 6.672,80 €

Ajuntament de Badalona Dones maies construint el benestar dels seus pobles Guatemala 28.987,20 €

TOTAL
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Distribució per finançadors

Distribució altres ajuntaments

Finançadors Quantitat Percentatge

Ministeri d’Igualtat 54.900,00 € 1,33%

AECID 1.677.125,00 € 40,73%

Generalitat de Catalunya 2.024.767,00 € 49,18%

Diputació de Barcelona 36.714,00 € 0,89%

Ajuntament de Barcelona 213.500,00 € 5,19%

Altres ajuntaments 110.462,68 € 2,68%

4.117.468,68 € 100,00%

Ajuntaments Quantitat Percentatge

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 13.000,00 € 0,32%

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 4.748,99 € 0,12%

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 10.069,10 € 0,24%

Ajuntament de Reus 3.000,00 € 0,07%

Ajuntament de Sant Boi del Llobregat 9.000,00 € 0,22%

Ajuntament de Granollers 10.173,00 € 0,25%

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 19.357,05 € 0,47%

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 6.672,80 € 0,16%

Ajuntament de Badalona 28.987,20 € 0,70%

105.008,14 € 2,55%

Altres ajuntaments
2,68%

Ajuntament de Barcelona
5,19%

Ministeri d’Igualtat
1,33%

Diputació de Barcelona
0,89%

AECID
40,73%

Generalitat de Catalunya
49,18%
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Distribució de fons per països

Catalunya
8,15%

Mali 
19,55%

Mesoamèrica
7,29%

El Salvador
20,59%

Colòmbia
26,77%

Nicaragua
6,97%

Guatemala
10,68%

Distribució per àrees d’acció

Dones lliures  
de violències

11,90%

9,40%

14,40%

15,80%

13,70%

5,90%

15,30%

13,70%

Soberania alimentària  
i Participació ciutadana  
(eixos anteriors)

Autonomia del cos i 
sexualitats 

Desenvolupament de la base 
social i pràctica associativa

Ciutadania econòmica 
de les dones

Equitat de gènere en 
les polítiques  

públiques 

Enfortiment dels espais 
d’articulació i de la capacitat 
d’incidència dels moviments 
feministes i de dones

Diàlegs i sabers  
de les dones

Projectes d’EpD i cooperació internacional

Incidència política
10,50%

Sensibilització
8,40%

Cooperació internacional
72,60%

Gestió de coneixements
en gènere  
i desenvolupament

8,40%
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DELEGACIONS SUD** GRUPS TERRITORIALSSEU CENTRAL

JUNTA DIRECTIVA

GRUPS SECTORIALS

Amèrica Central
El Salvador: 
Rosa María Menjivar Peraza
Colonia Buenos Aires Calle Gabriela Mistral 
N° 224 - San Salvador - El Salvador
Tel (503) 22 37 75 64
Mòbil (503) 75 32 69 24
cooperaccio@integra.com.sv

Guatemala: 
Mª Ángeles Medina Rodríguez
Colonia Pensativo, N° 12
Antigua - Guatemala
Tel: 502-78322523
oficinaguatemala@cooperaccio.org

Nicaragua: 
Kerman Merodio Vivanco
INTAE 1 1/2 c Norte, 15 vrs Este, Granada
Tel (505) 25 52 91 87
Mòbil (505) 86 58 79 55
nicaragua@cooperaccio.org

Amèrica del Sud
Colòmbia: 
Liliana Chaves Monroy
Carrera 35 No 54-41
Barrio Nicolás de Federmán-Bogotá
Tel 3133523974 
liliana@cooperaccio.org

Àfrica
Mali: 
Carolina Martín Tirand
Torokorobougou, rue 305, porte 313
Bamako - Mali 
Tel +223 77 5074 85
mali@cooperaccio.org

Badalona: 
Tel 933 183 425
badalona.cooperaccio@gmail.com

Cerdanyola del Vallès: 
Renaixement, 113
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel 935 947 528
info@cooperaccio.org

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

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

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

Sant Boi de Llobregat: 
Antoni Gaudí, 91 2n 4rt
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel 936 402 473
salsaweb49@hotmail.com

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

Valls: 
Sant Antoni, 18
43800 Valls
Tel 977 613 848
fguaschf@gmail.com

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

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

Equip Tècnic*
 

Direcció: Estrella Ramil Paz

Administració i Finances:  
Desirée Asensio i Conxita Mesa

Comunicació i Relacions Institucionals:  
Alícia Oliver i Pilar Molina 

Cooperació al Desenvolupament:  
Astrid Escrig, Belén García,  
Zaraya García i Maria Peix

Educació per al Desenvolupament:  
Eva Bellart, María Eugenia Blandón, 
Flavio Carvalho, María Piedad Espitia, 
Carolina Torrecilla i Beiby Vaca

Representacions a països:  
Liliana Chaves, Mª Ángeles Medina, 
Rosa María Menjivar, Kerman 
Merodio, Daniela Regoli, Alberto 
Romero, Anaité Roulet

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

 Nomenada en l’Assamblea General Ordinà-
ria de juliol de 2010

 
Permanent:  

Tono Albareda, Fina Rubio, Montse 
Piñol i Maite Ocaña

Vocals:  Anna Canals, Carme Crous,  
Alícia García, Francina Guasch, Iñaki 
Markiegi, Joana Martínez, Enrico 
Mora, Clara Murguialday, Lourdes 
Òdena, Carme Porta, Carme Rimbau, 
Joan Subirats, Jordi Vaquer, Eulàlia 
Vintró

Estades Solidàries
  

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