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Cooperacció és:

Una organització no governamental de cooperació 
internacional. Una associació on les sòcies i els socis tenen 
veu i vot, i si volen participen activament en les accions 
i projectes de l'entitat al Nord i al Sud, a través dels Grups 
Territorials i Sectorials.

Una organització catalana perquè els nostres membres 
són a Catalunya.

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

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

Cooperacció està compromesa en pro de la Sobirania 
Alimentària, com a dret de tots els pobles i com a garantia 
d'èxit en la lluita contra la pobresa i la fam.
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Tornem a ser davant la memòria anual d'activitats 
de Cooperacció. Un document que pretén resumir 
i glossar el conjunt d'accions que hem dut a terme 
durant un any. 

Sempre resulta difícil seleccionar quines activitats 
destaquem, i dintre d'aquestes quins aspectes 
considerem més rellevants per a exposar, doncs la 
nostra orientació a promoure estratègies de 
desenvolupament a mig i llarg termini fa que el que 
ens resulta més interessant de la nostra acció no 
siguin ben bé les activitats i projectes concrets que 
fem sinó els processos en els que estan immersos.

Fruit d'aquesta tensió entre conceptes i maneres 
possibles de llegir l'acció de l'associació us 
presentem el resum de les actuacions de 
Cooperacció durant el 2006, vinculades als eixos 
temàtics en què volem orientar-les i a les relacions 
que establim dia a dia amb els nostres aliats i 
aliades del sud i del nord.

Aquesta memòria la rebreu passat el 7 de juliol del 
2007, una data que se situa en l'equador del 
compromís que va portar a 189 països a subscriure 
la Declaració d'Objectius del Mil·lenni, l'estratègia 
internacional que l'any 2000 assumia el repte de 
reduir a la meitat la pobresa al món.

Des de Cooperacció sovint hem qüestionat el fet 
que la Declaració del Mil·lenni es tracta d'un 
compromís de mínims, però al mateix temps hem 
valorat aquest document com un instrument que 
ens permet fer seguiment del grau de compliment 
dels compromisos i de l'agenda política internacional.

Doncs bé, com malauradament podia ser previsible 
els països rics no tan sols no aporten el que seria 
necessari, sinó que ni tan sols aporten allò a que 
es van comprometre.

La Cimera del G8 que fa dos anys a Escòcia es va 
plantejar com a gran objectiu millorar i reflotar la 
situació de l'Àfrica va prometre una aportació extra 
de 15.000 milions d'euros que encara estan esperant 
els països africans. És més, les iniciatives de 

cancel·lació de deute que hi ha hagut durant aquests 
anys no arriben a representar ni una mínima part 
del que realment hauria de representar una xifra 
significativa que pretengui revertir l'actual situació 
d'empobriment en què viuen milions d'africans. La 
Cimera d'enguany no ha suposat cap canvi en 
aquesta línia.

Aquesta realitat ens recorda que hem de trenar 
aliances, barrejar mirades quan actuem per una 
justícia global i que, en definitiva hem de seguir 
sent actius en la mobilització i el recolzament als 
moviments socials que arreu del món treballem 
per fer complir els compromisos als estats. 

A casa nostra, tant el govern espanyol com el català 
estan incrementant de forma fefaent els 
pressupostos de cooperació internacional per al 
desenvolupament, acostant-nos així al compromís 
de 0'7% del Producte Interior Brut. Hi ha un 
calendari clar i, amb més o menys precisió es va 
complint. 

Ara bé, aquesta situació ens obliga a les 
organitzacions independents a concentrar la nostra 
mirada en la qualitat de les accions que es fan amb 
aquests increments reals dels pressupostos, les 
garanties jurídiques per a la seva consolidació, a 
través de quins actors es fan i la seva orientació o 
no cap a la transformació de les causes de les 
desigualtats.

Efectivament es tracta de qüestions que donen 
més peu al debat, són més opinables, però alhora 
són bàsiques i fonamentals si volem realment que, 
al marge de la voluntat de compliment que la resta 
de països tenen en relació als seus compromisos, 
les nostres accions tinguin sentit i efectes positius 
i perdurables en la defensa, exigència i gaudi dels 
Drets Humans per a més persones d'aquest planeta.

Som doncs en mig del repte de construir models 
de cooperació internacional per al desenvolupament 
que facin del compliment dels acords i compromisos 
internacionals una forma de fer més habitable, més 
just i millor aquest món.

PRESENTACIÓ

BARREJANT MIRADES 
QUAN ACTUEM PER A 
LA JUSTÍCIA GLOBAL



PROJECTES 
DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL

EIXOS
DE
TREBALL

Les vulneracions dels Drets Humans i la manca de 

condicions mínimes de vida són tan esteses en el 

món actual, que tota actuació és poca per a fer 

front a les desigualtats acumulades. Per això és 

imprescindible que tots els esforços, de treball i de 

diners, en aquesta direcció siguin destinats a 

programes i accions que proporcionin a les persones 

i comunitats afectades les condicions necessàries 

per a poder reaccionar, organitzar-se i treballar de 

forma eficaç per a la transformació de la realitat en 

que viuen. Aquesta ha estat la nostra filosofia de 

treball en més de deu anys de Cooperacció i 

constitueix l'orientació bàsica dels projectes que 

recolzem en els països del Sud al llarg de 2006, 

com expliquem en la resta de la memòria. 

En la nostra tasca quotidiana intentem incorporar 

eines que ens ajudin a mesurar l'impacte de les 

nostres accions i així poder conèixer realment fins 

a quin punt perduren i generem canvis estructurals, 

o bé ens limitem a aportacions puntuals, 

d'assistència immediata que s'esborren els seus 

efectes al poc temps d'acabar l'acció. Aquests 

criteris intentem aplicar-los en la sel·lecció dels 

nostres projectes vetllant per a que tinguin impacte 

tant en l'àmbit local, regional i nacional.

Estem treballant a l'Amèrica Central, Colòmbia i 

el Marroc, on amb els nostres socis locals - 

organitzacions amigues - impulsem accions que 

estem convençuts i convençudes tenen gran 

potencial de transformació social de les comunitats 

a les quals es destinen.

En la nostra relació amb les nostres organitzacions 

aliades del Sud valorem molt, a més de les seves 

capacitats de gestió i de lluita en defensa de l'equitat 

de gènere, la Sobirania Alimentària i els Drets Humans, 

la seva disposició a la permanent discussió de les 

experiències acumulades i la seva generositat per a 

compartir-les amb altres comunitats.

Equitat de gènere, perquè si els que ens 

motiva és la desigualtat, la més propera i flagrant 

és la de gènere.

Sobirania Alimentària, perquè volem garantir 

el dret a l'alimentació defensant l'autonomia i 

autosuficiència de la ciutadania dels països a la 

que recolzem.

Participació ciutadana,  perquè 

pensem que és imprescindible fer una aportació 

per a l'aprofundiment democràtic dels països en 

què som presents.
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ENTREVISTA 
AMB LAS DIGNAS

* Per a Las Dignas, com es pot contribuir a 

l'eradicació de la subordinació de gènere?

Podem contribuir de diverses maneres a l'eradicació 

de la subordinació de gènere i, específicament, a 

l'eradicació de la subordinació de les dones. 

Les institucions de l'Estat, per les seves responsabilitats 

directes amb la població, haurien de contribuir perquè 

no hi hagués una subordinació femenina, tenint molt 

en compte la diferent posició i condició de les dones 

i els homes, per d'aquesta manera poder promoure 

polítiques o accions enfocades a una equitat entre 

dones i homes. Però el sistema en el qual vivim ajuda 

a mantenir la subordinació de les dones. I nosaltres 

plantegem que les Institucions haurien de mirar la 

realitat des d'una perspectiva de gènere i tenir una 

voluntat política per canviar aquesta realitat. Cal fer 

una anàlisi exhaustiva de la realitat, identificant les 

desigualtats, per a poder impulsar iniciatives 

polítiques, plans d'acció, etcètera, que contribueixin 

a tancar la bretxa i no pas ampliar-la, com passa ara.

La Rosa María Menjívar ens va acompanyar en el nostre VIII 
Fòrum dels Drets Humans, sobre Objectius del Mil·lenni, 
en representació de Las Dignas

“Som diferents, és cert, 
però les diferències no ens han 
de fer desiguals”



…
L'esglèsia és una altra institució que ajuda a 

mantenir la subordinació de les dones, imposant 

formes d'actuació arcaiques en els temps actuals, 

plenes de tabús. L'altra institució és el matrimoni, 

no només des d'un punt de vista religiòs sinó també 

jurídic, perquè el matrimoni es basa en el fet que 

la dona és responsable de mantenir la unitat familiar, 

la parella, tenir cura dels fills i de la llar. L'home 

porta el pa a casa, però qui el transforma per a 

poder menjar-se'l és la dona.

Per tal d'anar eradicant aquesta concepció i la 

subordinació, cal fer campanyes massives de 

sensibilització, dir-los als homes que no volem ser 

més que ells, sinó tenir els mateixos drets que ells 

tenen, a l'igual que les mateixes obligacions. Som 

diferents, és cert, però les diferències no ens han 

de fer desiguals. Aquí és on hem de canviar el 

sentit, tant els homes com les dones, perquè 

socialment ens eduquen de diferent manera.

* S'està produint un progrés quant a l'equitat 

de gènere a El Salvador? En quins aspectes 

de les relacions es podria veure?

Ja ho crec que hi ha progressos, potser són mínims, 

però en el marc legal hem avançat molt: tenim una 

Llei contra la violència intrafamiliar, tenim una Llei 

de família i el 25 de novembre ha estat declarat el 

Dia Nacional contra la Violència vers les dones. 

Això és important, perquè el que fa és evidenciar 

una problemàtica que estava molt silenciada, i que 

ara està sortint a la llum, es visualitza.

Tenir aquesta Llei intrafamiliar és reconèixer que 

aquesta problemàtica existeix. Una altra cosa ben 

diferent és la seva aplicació, perquè no sempre és 

bona. L'any passat vam sistematitzar tots els casos 

de denúncia de violència intrafamiliar des de l'any 

2000 fins el 2003, analitzant el procés que havien 

seguit i si havien tingut o no resolució. I vam trobar-

nos amb un percentatge mínim de resolucions de 

casos, evidenciant així un greu problema en 

l'aplicació de la Llei. Però el marc jurídic existeix, 

significant això un avenç, encara que no n'hi hagi 

prou. Nosaltres fem un sondatge entre la gent per 

veure si coneixen 'existència d'aquestes lleis que 

protegeixen la situació de les dones i si identifiquen 

la violència com una problemàtica, perquè 

malauradament sempre s'ha viscut com una cosa 

que és natural.

* De quina manera la cooperació internacional 

està afavorint aquests progressos?

Crec que la cooperació internacional sí que ha 

afavorit el tema de l'equitat de gènere, en dos 

sentits: a El Salvador es va començar a parlar de 

l'equitat de gènere a partir del moment en què la 

cooperació ho va anar plantejant en els projectes. 

També entre els anys 1995 i 2000, amb el tema de 

les Convencions Internacionals de la Dona, la de 

Pequin, que va tenir un bon impacte, els governs 

es van comprometre a donar suport a l'equitat de 

gènere, es va començar a treballar una plataforma 

que té uns punts que donen eines i elements

   	 MEMÒRIA 2006	
pàgines 6 i 7



específics on els governs podien impulsar accions. 

A El Salvador es va crear l'Institut Salvadorenc per 

al Desenvolupament de la Dona (ISDEMU), per a 

treballar una política de la dona, que en l'actualitat 

existeix, tot i que no funciona tal com voldríem.

La cooperació també ha aportat alguns recursos per 

anar treballant aquesta temàtica, tot i que  segurament 

no els que hauria d'haver donat, perquè el tema de 

l'equitat de gènere sempre està vist més com el fet 

d'aconseguir unes quotes que s'han d'aconseguir a 

partir dels compromisos internacionals, però en 

realitat es destinen fons marginals i no estratègics 

per a aconseguir transformacions serioses en aquest 

sentit. Crec que la cooperació hauria d'escoltar més 

les opinions de totes les ONGs del sud i també del 

nord sobre aquest tema, perquè en matèria de 

gènere poden aportar molts elements. 

Quant a l'equitat de gènere, els països del nord no 

estan tan lluny com podria semblar dels països del 

sud, i crec que una bona retroalimentació d'informació 

i d'experiències des de la cooperació ens pot permetre 

força avenços en aquesta matèria. Una cosa que em 

va deixar molt marcada després de la xerrada sobre 

feminicidis que vaig fer ahir a la Federació Catalana 

d'ONGs, és que les dones que hi van participar em 

comentaven que aquí també hi ha violència 

domèstica; és a dir, que no són coses que només ens 

passen a les dones "del sud", sinó que és un fenòmen 

mundial que no té res a veure amb el país on vivim, 

sinó que té a veure amb les relacions de poder entre 

els homes i les dones. 

A partir del moment en què les ONGs han anat 

incorporant l'enfocament de gènere en els seus 

projectes, s'ha permès que el tema sigui més digerible 

i que es creïn eines com la Metodologia d'Avaluació 

de l'Impacte de Gènere de Cooperacció, que ha 

aportat el compromís i l'exigència de posar-nos les 

"ulleres de gènere" perquè ens mirem tots els 

projectes amb aquesta perspectiva. Perquè no és el 

mateix treballar amb dones i que en siguin les 

beneficiàries dels projectes, perquè participen de les 

capacitats i formacions, que facilitar empoderament 

per tal de crear una veritable equitat de gènere.

* Quines aportacions creus que estan fent les 

ONGDs catalanes en els processos de relacions 

d'equitat de gènere, tant al Nord com al Sud?

Em centraré en l'exemple de Cooperacció, que és 

el que conec millor. És molt important que hagi 

decidit donar prioritat a l'equitat de gènere en la 

seva tasca tant aquí, amb els projectes de 

sensibilització, com al sud, amb els projectes de 

cooperació. Una gran aportació ha estat la 

Metodologia d'avaluació d'impacte de gènere, que 

ha permès que el tema aparegui, es treballi, s'hi 

reflexioni, no només cap enfora, sinó també des de 

dins de la Institució. El fet positiu és que des d'aquí 

es vol treballar aquest intercanvi d'informació tot 

reconeixent que cal treballar més la temàtica, no 

només en els projectes del Sud, sinó des de casa 

seva; això demostra una obertura.



PROJECTES
A CATALUNYA

Cooperacció és una de les entitats promotores i 

fundadores de la Taula Catalana per la pau i els 

Drets Humans a Colòmbia, l'any 2003, quan inicia 

també la col·laboració amb la Ruta Pacífica de 

Mujeres de Colombia. 

La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia és una 

proposta política feminista que realitza una valuosa 

tasca tant a l'interior de Colòmbia com a nivell 

internacional. A Colòmbia ha permès que moltes 

dones i homes recuperin la confiança en la seva 

capacitat d'influir políticament en la construcció 

d'un país sense guerra ni violències, a partir del 

seu treball per a promoure la Cultura de la pau. 

I és que, actualment està molt estesa socialment 

la idea que els conflictes han de solucionar-se a 

través de la violència en totes les seves formes i 

dimensions, tant a nivell micro com macro. Però 

la Ruta treballa per “deconstruir” aquesta idea, 

és a dir, demostrar la seva debilitat, doncs com 

elles expliquen, els conflictes es poden transformar 

mitjançant formes creatives i pacífiques. 

Durant els mesos de setembre, octubre i novembre 

de 2006, la Ruta i Cooperacció vam realitzar 6 

tallers a Cubelles, Sant Boi, Olot, Santa Coloma, 

Molins de Rei i Vilanova, en els quals es va acostar 

l'experiència de construcció de pau de la Ruta a 

la societat catalana. Aquests tallers van tenir com 

a resultat, un exercici de participació ciutadana 

amb reflexions molt interessants de les persones 

assistents com la que apareix al títol. Però no 

només això; com a resultat dels tallers es van enviar 

cartes de suport a la Ruta que es van llegir en la 

Trobada de dones a Bogotà realitzada amb motiu 

del Dia Internacional de la No-violència contra les 

dones (25 de Novembre) i va sorgir la proposta 

de creació d'una plataforma catalana de suport a 

la Ruta Pacífica.  

Accions sincronitzades a Catalunya 
i Colòmbia amb repercussions 
polítiques i als mitjans de comunicació 

En paral·lel a la trobada de Bogotà, a Catalunya també 

es va organitzar el 25 de novembre un acte simbòlic 

a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, amb l'objectiu 

de visibilitzar les violències que pateixen les dones a 

tot el món, així com una recollida de signatures a 

Vilanova, on a més es va fer una tertúlia cafè.

Fer els deures a casa per a un món més solidari

LA RUTA PACÍFICA DE MUJERES DE COLOMBIA
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resistència pacífica”



Amb l'objectiu d'augmentar la repercussió de la 

trobada de dones a Bogotà, hi van participar dues 

persones representants de Cooperacció, la 

periodista Sònia Narváez i l'ex-diputada Carme 

Porta, que van participar en diverses accions de 

pressió política per a mostrar la situació de greu 

vulneració dels Drets Humans a Colòmbia i també 

van enviar a Catalunya les cròniques de la setmana. 

Els actes a Bogotà i Catalunya es van divulgar a 

través de Com Ràdio, Ràdio 4, TV3, lamalla.net, 

Indymedia i 34 televisions locals de la Xarxa de 

Televisions Locals. Després de la seva participació 

a la Trobada de dones a Bogotà, la Carme i la 

Sònia han realitzat xerrades a les 6 localitats on 

s'havien fet els tallers, per a explicar la seva 

experiència i mostrar el vídeo que recull el seu 

treball de recolzament durant la trobada. L'objectiu 

de Cooperacció és donar seguiment a aquesta 

feina en els propers anys. 

Per tal de construir la justícia
globalitzada, accions transformadores 
locals al Sud i al Nord



Educació pel desenvolupament
i sensibilització

Jornades

VIII Fòrum dels Drets Humans “Drets Humans i 

Objectius del Mil·lenni”, Contradiccions, reptes i 

propostes per a una cooperació transformadora, 

a Sant Boi de LLobregat. Jornada amb ponències 

i tallers per tal de reflexionar i debatre sobre la 

Cooperació que estem realitzant a Catalunya i al 

Sud, prenent com a referent els Objectius del 

Mil·lenni. Amb la participació de les organitzacions: 

Paz y Tercer Mundo (PTM), del País Basc; Las 

Dignas (El Salvador); La Ruta Pacífica de Mujeres 

de Colombia i la Fundación Comunitaria Oaxaca 

(Mèxic). 

Festa de les Estades Solidàries, al Harlem Jazz 

Club de Barcelona. Unes 100 persones ens vàrem 

aplegar en aquesta festa, recordant els motius que 

ens han portat els darrers 10 anys a divulgar la 

situació del Sud. Amb concurs de fotografies, 

conta-contes i actuacions musicals. El Grup 

d'Estades de Cooperacció va ser l'encarregat de 

l'organització i bon desenvolupament de l'acte.

Festa del Comerç Just, a diferents localitats 

catalanes. Jornada de sensibilització sobre el Comerç 

Just amb activitats diverses. Exhibició de l'exposició 

de Cooperacció “Mercat, l'altra cara del que 

compres” a la Festa de Barcelona. Participació a les 

Festes del Comerç Just de Vilafranca del Penedès, 

Reus i Vilanova i la Geltrú.

“Coneixent-nos”, trobada entre l'Associació Forum 

des Femmes d'Al Hoceima (Marroc) i institucions, 

 associacions i escoles dels municipis d'Hospitalet 

de Llobregat, Valls, Reus i Granollers. Presentacions 

institucionals, tallers, conferències, entrevistes amb 

els mitjans de comunicació, etc., van marcar les 

activitats de les trobades en els 4 municipis. Amb 

la participació de Milouda el Hankari (Marroc) i els 

Grups Territorials de Cooperacció.

TOTAL PERSONES DESTINATÀRIES: 20.877
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Educació pel desenvolupament
i sensibilització

“Drets sexuals i reproductius a Centreamèrica?”, 

jornada de reflexió sobre la situació dels Drets sexuals 

i reproductius de les dones centreamericanes. Amb la 

participació de l'Associació de planificació familiar de 

Catalunya i Balears, l'Associació de Dones Juristes 

Themis, la Universidad de El Salvador, la Universidad 

de Centroamérica en Nicaragua i la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

“Àrees geogràfiques d'actuació de Cooperacció” a 

Barcelona. Jornada de reflexió a l'entorn de la situació 

de l'Àfrica subsahariana i la possibilitat de treball futur 

en aquesta zona del món. Amb la participació de 

Grups, Junta Directiva i equip tècnic de l'entitat.

“Dia Internacional de la no violència contra les dones”, 

a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Acte simbòlic de 

recolzament a la Ruta Pacífica de Mujeres de Colòmbia.

Xerrades, Conferències,
Taules Rodones

Cicle de Conferències-Col·loqui “Els Objectius del 

Mil·lenni”, a Vilafranca del Penedès:

“La creació cultural i la construcció d'un món millor. 

Les aliances socials” a càrrec d'Eva Balza (membre 

de l'equip de guionistes de Josep María Benet i Jornet)

“El paper dels organismes polítics i econòmics 

internacionals en l'assoliment dels Objectius del 

Mil·leni” a càrrec de Pablo J. Martínez Osés de la 

Plataforma 2015 y más 

Xerrada sobre el Comerç Just a Reus. Associació de 

Veïns del Barri de Poetes

Xerrada “Els Objectius del Mil·lenni i els Drets de les 

dones”, a Cornellà (Consell de la Dona) i Manresa.

Xerrada “Els Objectius del Mil·lenni”, per a l'alumnat 

de l'Institut de Santa Margarida i els Monjos.

Xerrada “El treball de Cooperacció a Guatemala” a 

Reus, dins l'acte d'inauguració de l'exposició 

“Guatemala, un món de colors”

Xerrada “Els feminicidis a Amèrica Central” a Barcelona 

en el marc de les activitats prè-fòrum del VIII Fòrum 

de DDHH de Cooperacció. A càrrec de Rosa María 

Menjívar de l'organització Las Dignas de El Salvador

Presentació del treball del “Movimiento de Mujeres 

María Elena Cuadra de Nicaragua” a Sant Boi de 

Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.

Conferència “Serà el segle XXI el segle de les dones?”, 

a Vilafranca del Penedès. A càrrec d'Eulàlia Vintró 

catedràtica d'Història i membre de la Junta directiva 

de Cooperacció.

Conferència “Ordre i desordre a escala mundial. 

Diagnòstic i possibles solucions” a Sant Sadurní 

d'Anoia dins el marc de la presentació de Cooperacció 

en aquesta ciutat. Conferència a càrrec de Pere 

Vilanova, catedràtic de Ciencia Política a la UB i 

vicepresident de Cooperacció.

Trobada “Relacions Vilafranca del Penedès - Al 

Hoceima (Marroc)” a Vilafranca del Penedès. Amb la 

participació de l'alcalde, Marcel Esteve, de la regidora 

Angels Agramunt i del director de Cooperacció, David 

Prujà.

“Trobada d'Amistat Penedès-Magrib” a Vilafranca del 

Penedès, a càrrec del Grup Territorial Cooperacció-Alt 

Penedès. L'actuació de Cooperacció al Marroc i al Penedès; 

impressions d'un viatge al Marroc 2005 (video-reportatge) 

i perspectives de col·laboració institucional amb Al-

Hoceima van ser el temes abordats en aquesta Trobada.



Taula rodona “Una experiència d'Educació pel 

desenvolupament a Catalunya” a Barcelona. 

Conjuntament amb l'escola Jungfrau i l'Ajuntament 

de Badalona, dins el marc de les II Jornades “Les 

escoles compromeses amb el món”. Per la creació 

d'una xarxa educativa especialitzada en solidaritat 

i cooperació.

Taula Rodona “La societat de Vilafranca i el Penedès, 

viscuda per dones immigrants” a Vilafranca del 

Penedès dins el marc de l'Assemblea anual de socis i 

sòcies de Cooperacció -Alt Penedès. Diverses dones 

vingudes de l'Uruguay, Sudáfrica i el Marroc expliquen 

les seves vivències i experiència com a ciutadanes de 

la comarca de l'Alt Penedès. Amb la participació com 

a moderadora de Carme Mestre, antiga directora de 

Cooperacció.

“Trobada Cooperacció-Alt Penedès” a Vilafranca del 

Penedès. Informació del viatge realitzat al Marroc per 

un grup de membres i col.laboradors del Grup 

Territorial de Cooperacció, com a seguiment dels 

projectes i enfortiment de les relacions amb les 

contraparts. Passi de vídeo i fotos.

Taller “Ando Pacifista”, a Molins de Rei i Vilanova i la 

Geltrú, a càrrec de la Laura Badillo, representant de la 

Ruta Pacífica de Mujeres de Colòmbia.

Taller “Una acció de construcció de pau des de 

l'experiència de la Ruta Pacífica de Mujeres de 

Colòmbia”, a Olot, Cubelles, Sant Boi i Santa Coloma 

de Gramenet. A càrrec de Martha Elena Giraldo, 

representant de la Ruta. 

“El treball de Cooperacció a Colòmbia i Nicaragua” 

a Vilafranca del Penedès. Xerrada-debat a càrrec de 

Liliana Chaves, i Kerman Merodio, representants de 

Cooperacció a Colòmbia i Nicaragua dins la Trobada 

Cooperacció -Alt Penedès.  

“Treballem per un món més just, t'hi apuntes?” 

Cooperacció amb el Sud: Nicaragua i Colòmbia, a 

Granollers. Xerrada-debat a càrrec de Kerman Merodio 

i Liliana Chaves, representants de Cooperacció a 

Nicaragua i Colòmbia.

“ El treball de Cooperacció a Amèrica Central i Amèrica 

Llatina” a Barcelona. Trobades amb els Grups de Gènere 

i Estades de Cooperacció. A càrrec d' Alberto Romero, 

Beatriz Barrientos, Kerman Merodio i Liliana Chaves, 

representants de l'entitat a El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua i Colòmbia.

Tertúlia-cafè “Les dones parlen” a Vilanova i la Geltrú. 

Amb motiu del Dia Internacional en contra de la 

violència vers les dones. Amb la participació de dones 

de diverses edats, professions i procedència. Tertúlia 

moderada per l'escriptora i periodista Magda Bandera.
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	Publicacions
“Guia per a elaborar una política associativa 

de Cooperació Internacional”. Es pretenen 

donar algunes pautes per a facilitar l'elaboració 

d'una política associativa pròpia de Cooperació 

Internacional, amb fitxes de treball per a treballar 

en format taller. 

“Guia d'Educació pel Desenvolupament en 

l'àmbit de l'educació no formal”. (consorci amb 

Escola Lliure El Sol), adreçada als educadors i 

educadores en el lleure del Moviment Laic i 

Progressista (MLP). La intenció d'aquesta guia 

és construir un marc teòric comú entre les dues 

organitzacions sobre què entenem per Educació 

pel Desenvolupament i també un recurs pels 

educadors i educadores aportant bones 

pràctiques sobre la matèria. [elaborada al 2006, 

editada el primer semestre del 2007] 

“Guia didàctica de l'exposició sobre Gènere 

i Desenvolupament”. Facilita el treball continuat 

a l'aula dels temes que proposa l'exposició 

[elaborada al 2006, editada el primer semestre 

del 2007]. 

Butlletí“Educacció”, a càrrec del Grup 

d'Educació pel Desenvolupament de 

Cooperacció. Compilació en paper dels tres 

primers números de l'edició virtual.

>



“Curs joves cooperants: La cooperació internacional 

espanyola i catalana. Plans directors i Plans anuals”. 

Participació en el curs organitzat per la Federació 

Catalana d'ONGD, per al programa de joves cooperants 

de la Generalitat de Catalunya.

“Curs de gestió de projectes de Cooperació 

Internacional”, a Sant Boi de Llobregat.

“Curs de Formació per a l'elaboració de polítiques 

associatives de cooperació internacional”, a Sant 

Boi de Llobregat i Cerdanyola. 

“Taller per a l'elaboració de polítiques associatives de 

cooperació internacional”, a Sant Quirze del Vallès. 

Taller “Un pas més, avaluació de l'impacte de gènere” 

a Vilanova i la Geltrú.

Curs “Introducció a la Cooperació Internacional”, a 

Granollers, Sant Adrià del Besòs i Esparreguera.

Taller “Dos casos pràctics de l'aplicació de la 

metodologia per a l'avaluació de l'impacte de 

gènere” a Barcelona. A càrrec de Rosa María Menjívar 

de l'organització Las Dignas de El Salvador.

Curs “Gènere i Desenvolupament”, a la Universitat 

Rovira i Virgili de Reus (Tarragona).

Taller “Metaavaluació” (Revisió crítica de l'aplicació 

de la guia metodològica de l'impacte de gènere). A 

Barcelona, a càrrec de Clara Murguialday.

Seminari “Els Objectius del Mil·lenni”, a Reus.

Seminari d'Introducció a la Cooperació Internacional, 

a la seu del Moviment Laic i Progressista de Barcelona.

Reacciona!!! Anem a mitges. 

L'objectiu d'aquesta exposició és treballar amb joves 

a partir de 12 anys com la inequitat de gènere és 

una injusticia que afecta tant al Nord com al Sud 

encara que amb conseqüències diferents. L'exposició 

tractarà de fer viure en primera persona les 

consequències de la  inequitat de gènere a través 

d'un joc de rol. I així fer reflexionar sobre conceptes 

com el patriarcat, i situacions com les maquil·les, el 

sostre de vidre… També a les nostres exposicions 

procurem donar eines per poder respondre a la 

pregunta: “i jo què hi puc fer?” [pensada i dissenyada 

el 2006, produïda i muntada el primer semestre del 

2007]. 

 “Mercat, l'altra cara del que compres”, a Vilafranca 

del Penedès, Barcelona (Festa del Comerç Just), 

Vilanova i la Geltrú, Vacarisses i Sant Sadurní d'Anoia.

“Qui és qui en el Comerç Internacional”, a El 

Masnou, Vilanova i la Geltrú, Molins de Rei, Barcelona 

i Canovelles.

“El Comerç Just és una qüestió de dignitat”, a 

Granollers.

“El Salvador. Les dones, motor de canvi social”, 

a Vilafranca del Penedès i Figueres.

“Guatemala, un món de colors”, a Reus i Figueres

“El camí del cacau”, a Cornellà i Granollers.

Exposicions

• Participació a les Jornades Solidàries a Sant Boi (Barrejant'06), Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, 

Vilafranca del Penedès, Sant Vicenç dels Horts, i Granollers.

• Participació a la Setmana per la Pau a Vilanova i la Geltrú.

• Participació amb l'estand “El Nadal al món”, juntament amb l'Institut Gaudí de Reus, en el marc de les 

Jornades lúdico-educatives El Parc de Nadal de Reus

• Participació en la programació, butlletí, realització d'activitats i assistència tècnica a la Casa de la 

Solidaritat i la Pau de Santa Coloma de Gramenet.

Formació

Altres



Aliança d'organitzacions de dones per un 

desenvolupament local amb equitat de gènere

Cooperacció recolza el treball en defensa de l'equitat 

de gènere d'una aliança d'organitzacions de dones 

al Salvador conformada per l'Associació nacional 

de regidores, síndiques i alcaldesses de El Salvador 

(ANDRYSAS), la Col·lectiva feminista per al 

Desenvolupament Local (CFDL), la Unió de Dones 

Salvadorenques i Las Dignas. L'aliança entre els 

grups i la millora de les capacitats de les dones 

líders han permès incidir en diversos municipis, on 

els governs municipals han aprovat polítiques 

municipals de promoció de l'equitat de gènere. 

L'aliança d'organitzacions vetlla per al seu 

compliment i incideix en altres municipis per a 

l'aprovació de polítiques d'equitat.

També s'ha avançat molt en el suport a activitats 

econòmiques i de comercialització dels 26 grups 

que integren la Unió de Dones Salvadorenques.

Població beneficiària: 2.000 dones de 26 grups 

locals; 350 dones regidores i alcaldesses sòcies 

d'ANDRYSAS.

La nostra forma de treballar al sud consisteix bàsicament aliar-nos 

amb organitzacions del Sud i arribar a acords polítics a mig i llarg 

termini per a impulsar una estratègia de transformació social que 

concretem a partir de diversos projectes. A continuació us exposem 

una síntesi dels continguts d'aquestes aliances i un resum dels resultats 

obtingut el 2006 amb els projectes que les concreten.
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El Salvador



Participació Ciutadana a comunitats 

marginalitzades

La Coordinadora para el Desarrollo Comunal (CCM) 

està formada per organitzacions comunitàries 

rurals i urbanes marginalitzades que lluiten per 

elevar la seva capacitat d'incidència en polítiques 

municipals i per millorar les seves condicions de 

vida. Cooperacció està recolzant aquesta proposta 

de participació ciutadana des de fa 8 anys. 

Actualment se centra en la defensa de polítiques 

d'habitatge i assentaments humans, així com en 

la incorporació de models integrals de deixalles 

sòlides i la defensa dels drets mediambientals.

Població beneficiària: 3.234 persones de 58 

comunitats urbanes i rurals.

Altres organitzacions amb les que treballem:

• Fundación para al Fomento de Empresas de 

Recolección y Tratamiento de los Desechos Sólidos 

(Fundación ABA).

Nicaragua
El CIPRES i la Sobirania Alimentària de les famílies 

camperoles

Cooperacció treballa amb el CIPRES donant suport 

als processos d'organització producció i comercialització 

de les famílies camperoles nicaragüenques des de l'any 

1998. En l'any 2006 van començar l'execució d'un 

programa de 3 anys de durada que recolza a 800 

famílies de petites i petits productores a Chacraseca 

i Lechecuagos (León). El programa reforça les capacitats 

de producció i comercialització de 29 cooperatives 

que reuneixen a les famílies. També es recolza el 

funcionament d'una Planta Agroindustrial gestionada 

per una Central de Cooperatives conformada per 

cooperatives de base.

Població beneficiària: 800 famílies de petits i petites 

productores organitzades en 29 cooperatives.

Altres organitzacions amb les que treballem:

• MEC



Un programa centreamericà de formació en 

desenvolupament i equitat de gènere

Cooperacció recolza un programa centreamericà 

de formació per dones líders en col·laboració amb 

organitzacions de dones amb les que treballa (LAS 

DIGNAS a El Salvador, el MEC a Nicaragua i l'Àrea 

de la dona de CALDH a Guatemala) i Universitats 

dels tres països (la UES a El Salvador, la UCA a 

Nicaragua i la Universidad de San Carlos a 

Guatemala).

Població beneficiària: 900 dones

CALDH i la incidència política de la dona

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 

(CALDH) i Cooperacció estan treballant des de 

2004 en un programa que té per objectiu enfortir 

la capacitat d'organització de les dones i la seva 

incidència en les polítiques públiques municipals 

en els departaments de Guatemala i Chimaltenango.

Població beneficiària: 1.600 dones de diverses 

organitzacions socials

La Municipalitat de San Andrés Semetabaj i el 

sevei públic d'aigua

La Municipalitat de San Andrés Semetabaj i 

Cooperacció van iniciar en el 2004 un projecte conjunt 

dirigit a augmentar i millorar la cobertura i qualitat 

dels serveis d'aigua potable i sanejament en zones 

rurals del Departament de Sololá.

Població beneficiària:  Més de 3.100 habitants de 

6 comunitats rurals

Altres organitzacions amb les que treballem:

• Asociación de Mujeres Ixpiyakok (ADEMI)

• Asociación de Desarrollo Sostenible de la 		

Mancomunidad Huista (ADSOSMHU)

Centreamèrica

Guatemala
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Colòmbia

AFFA i la incorporació de les dones a l'àmbit 

públic

AFFA i Cooperacció treballen en col·laboració des 

de l'any 2000 amb l'objectiu de facilitar la 

participació de les dones a la vida social, associativa 

i econòmica del municipi d'Al Hoceima.

Població beneficiària: 2.000 dones participants en 

diferents activitats (formació de formadores i agents 

de desenvolupament; alfabetització; capacitació en 

informàtica; sensibilització sobre drets de la dona; 

etc.)

L'Associació Marroquína de Lluita contra la 

Violència vers les Dones (AMLVF)

L'any 2006 Cooperacció ha continuat recolzant el 

treball d'assistència directa a dones víctimes de 

violència realitzat per l'AMLVF. També ha donat 

suport a la realització d'un estudi sobre els obstacles 

i resistències existents en el sistema judicial per 

al'aplicació del nou Codi de Família, una eina que 

permet avançar en el reconeixement dels drets de 

les dones.

Població beneficiària: 500 dones víctimes de 

violència.

Les dones com a agent polític en lluita per la pau 

Després d'anys de relació i treball conjunt en 

diferents accions d'incidència política a l'Estat 

espanyol i Europa, Cooperacció va començar al 

2006 a recolzar els programes de formació de 

líders i incidència política a Colòmbia de la Ruta 

Pacífica de las Mujeres. La Ruta Pacífica és una 

plataforma política feminista que treballa per la 

tramitació negociada del conflicte armat i per la 

visibilització dels seus efectes en la vida de les 

dones. 

Població beneficiària: els més de 350 grups i 

associacions de dones que conformen la Ruta de 

9 regions de Colòmbia.

La formació de líders dones

Amb ATI (Asociación de Trabajo Interdisciplinario), 

primer, i posteriorment amb CIASE (Coorporación 

de Investigación y Acción Social y Económica), 

Cooperacció està recolzant des del 2003 una 

“Escola de Lideratge” a la zona de Bogotà i 

Cundinamarca, proposta que busca formar dones 

joves en temes de Drets Humans.

Població beneficiària: 40 dones joves de sectors 

socials vulnerables

Marroc
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Un any més, quan elaborem la memòria del nostre treball 
anual hem de fer un reconeixement explícit, en veure el 
conjunt de la nostra acció, a les dones i homes, sòcies i 
socis de Cooperacció, que a través del seu compromís 
individual i col·lectiu, articulat a l'entorn dels Grups 
Territorials i Sectorials, constitueixen el motor de 
l'Associació. És per l'acció dels nostres Grups que tenim 
representació directa en comarques i ciutats de Catalunya. 
És per l'acció dels nostres Grups que podem portar a les 
ciutadanes i ciutadans la veu d'altres ciutadanes i ciutadans 
de l'Amèrica Llatina i el Marroc, que s'organitzen i treballen 
per millorar les condicions de vida de les poblacions més 
vulnerables dels seus països i defensar i exigir l'exercici 
de tots els Drets Humans per a totes les persones.

El suport a projectes de desenvolupament; la realització 
d'activitats de sensibilització i educació pel desenvolupament; 
la seva participació dins l'Associació i en els àmbits locals, 
institucionals i privats, de solidaritat i cooperació (Consells 
Municipals, xarxes i plataformes solidàries...); l'establiment 
de relacions amb altres col.lectius socials (dones, joves, 
mitjans, agrupacions veïnals...), han fet possible, juntament 
amb les organitzacions del Sud, contraparts nostres, 
representants al Sud, equip tècnic, Junta Directiva, 
institucions i entitats col·laboradores, voluntaris i voluntàries 
a nivell individual, el treball que exposa aquesta mèmoria 
2006 que teniu a les mans.

ELS NOSTRES GRUPS 
TERRITORIALS I SECTORIALS

Activitats dels 
grups territorials
i sectorials
Programes:

El principal actiu de Cooperacció:

Es consolida la presentació de programes locals de 
sensibilització per part de diversos Grups Territorials. 
Programes que faciliten la planificació anual, acollint 
els diversos recursos de sensibilització, formació i 
educació pel desenvolupament de que disposa 
Cooperacció, així com incorporant noves iniciatives 
pel treball d'incidència i presència en el territori. 
Programes que compaginen amb la participació activa 
en les accións i projectes de sensibilització globals 
de l'Associació (Fòrum de DDHH, Jornades de reflexió, 
etc.) Algunes de les activitats incloses en aquests 
programes ja estan exposades en aquesta memòria 
en l'apartat d'accions en el Nord. El que dóna valor 
a la menció específica d'aquests programes és l'esforç 
de planificació i d'estratègia en la sensibilització que 
fan en el territori els socis i sòcies actives en els Grups 
de Cooperacció.

VILAFRANCA,
“Per una millor acció solidària” 
Població beneficiària: associacions, entitats i mitjans de 
comunicació relacionats i involucrats en activitats 
solidàries i de coperació internacional, entitats dels 
Consells Municipals de l'Alt Penedès, responsables 
polítics i tècnics municipals, socis i sòcies de la comarca. 

GRANOLLERS, 
“Per una millor acció solidària: forma't i actua” 
Població beneficiària: Grups de dones, població de 
dones magribines, col·lectius/associacions 
d'immigrants, entitats locals de solidaritat i cooperació, 
responsables polítics i tècnics municipals de Granollers.

REUS, 
“Equitat de gènere i participació ciutadana, eixos 
imprescindibles per una millor acció solidària” 
Població beneficiària: Centres d'ensenyament de 
secundària, població universitària, associacions de 
dones, entitats i mitjans relacionats i involucrats en 
activitats solidàries i de cooperació internacional, 
sòcies, socis i voluntariat de Reus.

VALLS, 
“Trobada Solidària Marroc-Valls” 
Població beneficiària: grups de dones, població de 
dones magribines de l'Alt Camp, col.lectius/associacions 
d'immigrants, entitats de cooperació i solidaritat, 
responsables polítics i tècnics municipals de Valls.

VILANOVA I LA GELTRÚ, 
“Programa d'activitats de sensibilització per a la 
solidaritat i la cooperació 2006” 
Població beneficiària: associacions de dones i joves, 
ONGs, membres de la Taula Comarcal i del Consell 
Municipal de Cooperació i Solidaritat, esplais, Instituts, 
sòcies, socis i voluntariat de la comarca del Garraf.

al territori
>>

Alt Penedès
Badalona

Barcelona
Cerdanyola

Cornellà
Granollers

L'Hospitalet de Llobregat
Manresa

Reus
Sant Boi de Llobregat
Sant Vicent dels Horts

Santa Coloma de Gramenet
Tarragona

Valls
Vilanova i la Geltrú



ELS NOSTRES GRUPS 
TERRITORIALS I SECTORIALS

El principal actiu de Cooperacció:

PROJECTES
“Un voluntariat format, un voluntariat actiu”. 

Disseny i elaboració participativa d'un Pla anual de 
Formació interna. Diagnòstic, enquestes, cartera de 
demandes formatives, selecció de continguts, 
metodologia... Persones beneficiàries: membres dels 
nostres Grups Territorials i Sectorials, socis i sòcies 
actius, entitats col·laboradores i voluntariat a nivell 
puntual.

 “Elaboració de polítiques associatives de solidaritat 
i cooperació per a entitats de diversos àmbits 
d'actuació” Fase II.

Disseny i edició dels materials del curs de formació 
adreçat a entitats de diversos àmbits d'actuació, sectorials 
i territorials de Barcelona, per a l'elaboració de les seves 
pròpies polítiques associatives en relació a la seva 
participació en accions de solidaritat i/o cooperació 
internacional. Població destinatària: associacions, xarxes, 
coordinadores i altres estructures de primer i segon grau 
no relacionades directament amb la cooperació 
internacional, però que hi col·laboren i/o s'involucren 
parcialment i/o esporàdicament

COMPANYS I 
COMPANYES AL SUD
ANDRYSAS, El Salvador.  Entitat gremial que aglutina a alcaldesses, 
síndiques, regidores i exregidores, manté principis d'autonomia i 
pluralisme, buscant la participació de més dones en els governs 
municipals i promovent estratègies de desenvolupament local per 
a l'equitat de gènere. Compta amb 450 sòcies provinents de 130 
municipis, de diferents regions del país i pertanyents a diversos 
partits polítics.

Asociación de Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista 
(ADSOSMHU), Guatemala. És una Associació Civil no lucrativa, per 
a la millora de la població de les comunitats on executa la seva 
acció, en els àmbits cultural, educatiu, de desenvolupament econòmic 
i social. Compta amb personal que ve acompanyant processos 
organitzatius des de 1975.

Asociación de Mujeres por la Dignidad y la vida, Las Dignas, El 
Salvador. És una organització política feminista que té com a missió 
contribuir a l'eradicació de la subordinació de gènere, a partir de 
cinc programes principals: educació per a l'equitat de gènere; justícia 
econòmica per a les dones; drets sexuals i reproductius i una vida 
lliure de violència; participació política i desenvolupament local; 
desenvolupament institucional. www.lasdignas.org

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

Associació Marroquí de Lluita contra la violència vers les dones 
(AMLVF), Casablanca, Marroc. Aquesta organització té com a missió 
la lluita contra totes les formes de violència contra les dones i per això 
els seus objectius són reforçar les capacitats de les dones víctima de 
violència i protegir la seva integritat psíquica i moral; fer visible la 
problemàtica de la violència contra les dones a la societat i formar 
part d'un moviment femení potent i actiu, capaç de fer front a totes 
les formes de discriminació i violència cap a les dones.

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

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

La Colectiva Feminista i La Unión de Mujeres Salvadoreñas, El 
Salvador. El propòsit de la Col·lectiva és la transferència de capacitats 
i habilitats als grups i organitzacions locals de dones, així com la 
consolidació de l'aliança entre les dones que ocupen càrrecs electes 
i les ciutadanes dels seus municipis. En concret aquest esforç sorgeix 
des del Programa de Participació Política de Les Dignes (PPDL). El 
gener 2004, es produeixen els primers passos per a la creació de la 
UNION de DONES, instància que agrupa a més de 20 associacions de 
diferents municipis, i a la qual la Col·lectiva dedica una bona part de 
les seves energies.

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

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), 
Colòmbia. Sorgeix com una organització de la societat civil per tal de 
la realització dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, amb particular 
èmfasi en dues de les seves dimensions: els drets econòmics i els drets 
culturals. La seva figura jurídica és la d'una Corporació sense ànim de 
lucre. Està conformada en la seva assemblea per persones d'àmplia 
trajectòria i reconeixement en el món de les Organitzacions No 
Governamentals per al Desenvolupament i de Drets Humans, 
d'Organitzacions Socials i de l'àmbit acadèmic, fet que permet una 
constructiva pluralitat de punts de vista en la deliberació i en l'acció. 
www.ciase.org

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

La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia, és una proposta política 
feminista, que inclou 315 organitzacions i grups de dones que treballen 
per la tramitació negociada del conflicte armat a Colòmbia i per la 
visibilització dels efectes de la guerra en la vida de les dones. Es 
declaren pacifistes, antimilitaristes i constructores d'una ètica de la 
Noviolència. www.rutapacifica.org.co
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COOPERACCIÓ EN XARXA
A Catalunya
v Federació Catalana d'ONGD

v Permanent Consell Municipal d'Associacions 		
de l'Ajuntament de Barcelona

v Consell de Coordinació Pedagògica de l'Ajuntament	
de Barcelona

v Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i	
Culturals)

v Moviment Laic i Progressista

v Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia

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

v Membre de la Plataforma d'Organitzacions de 		
Comerç Just, organitzadora de la VII Festa de 		
Comerç Just de Catalunya

A Espanya
v Coordinadora Estatal d'ONGD (CONGDE)

v Coordinadora Estatal d'Organitzacions de 		
Comerç Just

v Plataforma 2015 y más (a nivell estatal)

v Fòrum Social de la Mediterrània (FSMEDI)

A nivell internacional
v Grupo Sur (Xarxa Europea de Cooperació 		

Internacional en Amèrica Llatina i el Carib

v Plataforma d'Organitzacions de Desenvolupament	
Europees a Colòmbia(PODEC)

v Federació d'ONGD Europees a El Salvador

v Oficina Internacional de DDHH-Acció Colòmbia	
(OIDHACO), en qualitat de membre Observador

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

Xarxes de les que formem part

Orientació i avaluació: la importància del treball en xarxa per 
a la incidència política
Cooperacció, pel desenvolupament de la seva missió 
(“contribuir al canvi de les relacions Nord/Sud a través 
de la cooperació internacional i d'una tasca prioritària 
d'actuació al Nord”)*, té entre els seus objectius principals, 
la promoció i participació en instàncies de coordinació 
entre ONGD i altres agents socials, que ajudin a 
l'amplificació de l'impacte de les accions i programes, 
tant en l'àmbit dels projectes de desenvolupament com 
en l'àmbit de la sensibilització, educació pel 
desenvolupament i la incidència política. 

En conseqüència Cooperacció ha anat desenvolupant un 
important treball de relació, impuls, desenvolupament i 
participació en diverses xarxes, plataformes i 
coordinadores tant al Sud com al Nord, sempre en 
coherència tant pel que fa a les línees i eixos temàtics 
que conformen les seves intervencions (equitat de gènere, 
sobirania alimentària, participació ciutadana, defensa dels 
DDHH, democràcia, justícia econòmica i social), com pel 
que respecta als àmbits geogràfics en els que aquestes 
intervencions s'hi donen (molt especialment, a nivell 
internacional a Amèrica Central, Amèrica del Sud i Europa). 

Aquesta participació en xarxes ens ha permès, entre 
d'altres coses, col.laborar i participar activament en accions 
internacionals de denúncia i incidència en relació a 
problemàtiques tant greus com ara les situacións de 
violació dels DDHH a Colòmbia en el marc del conflicte 
armat que des de tant de temps està provocant patiment, 
pobresa i desplaçaments forçosos dins la població, molt 
especialment als sectors més oprimits i vulnerables, o el 
tema dels feminicidis a Guatemala:
- Audiència i tractament monogràfic en el si del 
Parlament Europeu de la terrible xacra dels Feminicidis 

a Mèxic i Guatemala a l'abril del 2006, com a membre 
del Grupo Sur.
- Participació com a membre de la Taula Catalana per la 
Pau i els Drets Humans a Colòmbia, en el “II Encuentro 
Londres-Cartagena” i seguiment de l'anomenat procés 
de Londres, donant suport a la Taula de Coordinació i 
Cooperació per a Colòmbia, per tal que aquesta Taula no 
sigui només un mecanisme d'assistència econòmica, sinò 
un espai polític internacional per tal de cercar sortides 
democràtiques al conflicte colombià.  

Ara, a més a més de consolidar i reforçar la nostra 
participació i presència en les xarxes de les que formem 
part, és el moment de donar un salt qualitatiu important: 
hem de promoure en totes les instàncies de Cooperacció 
(òrgans directius, delegacions al sud, grups territorials i 
sectorials, equip tècnic, entitats col.laboradores i 
voluntariat), l'atenció i inserció d'aquest treball 
d’interlocució i incidència política en les accions que duem 
a terme en cada nivell i àmbit d'actuació concrets, és a 
dir, incorporar i impregnar en el nostre actuar quotidià 
aquesta important àrea de treball.

Per això una de les primeres coses a abordar és la 
sistematització de la nostra experiència en aquest camp 
al llarg dels anys i implementar un instrument de 
comunicació específic que, d'una banda, alimenti el 
coneixement de les xarxes de les que formem part i del 
treball que realitzen i d'una altra, ajudi a la generació de 
noves propostes i iniciatives per al treball d'incidència 
política de l'Associació. Un nou repte que, amb la implicació 
de totes les persones que som Cooperacció, de ben segur 
enfrontarem i portarem a terme.

* Article 2 dels Estatuts de Cooperacció



Finançadors	 Eix	 país	  subvenció 
 	  	  	 
A. GENERALITAT DE CATALUNYA	  	  	 
Empoderament societat civil, acces digne a bens i serveis	 Participació	 El Salvador	            125.000,00 ¤ 
Millora capacitat en 29 cooperatives	 Sobirania Alim.	 Nicaragua	            250.000,00 ¤ 
Dones defensa de la democracia i resolució negociada	 Equitat gènere	 Colòmbia	              100.000,00 ¤ 
Reconeix.i reducció vulnerabilitat dones joves	 Equitat gènere	 Colòmbia	              85.000,00 ¤ 
Reforç associacions de dones nort Marroc	 Equitat gènere	 Marroc	               80.000,00 ¤ 
Les mediacions femenines. La Ruta Pacifica	 Equitat gènere	 Catalunya	               18.490,00 ¤
IX Fòrum Drets Humans	 Participació	 Catalunya	 41.000,00 ¤
Un voluntariat format, un voluntariat actiu	 Participació	 Catalunya	 4.500,00 ¤ 

B. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	  	  	 
Enfortint capacitat dones incidència governs locals	 Equitat gènere	 Guatemala	              70.000,00 ¤ 
Accions sensibilització per la solidaritat	 Sobirania Alim.	 Catalunya 	 46.860,00 ¤
Formació Polítiques associatives de cooperació	 Participació	 Catalunya	              17.000,00 ¤ 
Millora atenció socis/es	 Altres	 Catalunya	              15.000,00 ¤ 

D. AJUNTAMENT DE BARCELONA	  	  	 
Enfortiment dones ámbit econòmic 	 Equitat gènere	 Nicaragua	           200.000,00 ¤ 
Reaprenent la lliço: equitat de gènere 
i desenvolupament	 Equitat gènere	 Catalunya	             19.000,00 ¤
II Fase Curs Politiques Associatives	 Participació	 Catalunya	              2.900,00 ¤

E. AJUNTAMENTS DE CATALUNYA	  	  	 
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	 Equitat gènere	 Marroc	          12.000,00 ¤
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat	 Equitat gènere	 Marroc	               9.000,00 ¤
Ajuntament de Vilafranca del Penedès	 Equitat gènere	 Marroc	             21.796,64 ¤
Ajuntament de Vilafranca del Penedès	 Altres	 Catalunya	              4.381,56 ¤
Ajuntament Sant Cugat Sesgarrigues	 Equitat gènere	 Marroc	                  100,00 ¤
Ajuntament Sta. Margarida i els Monjos	 Equitat gènere	 Marroc	               5.000,00 ¤
Ajuntament de La Granada *	 Equitat gènere	 Marroc	                  1.400,00 ¤
Ajuntament de Granollers	 Equitat gènere	 Marroc	                  9.970,24 ¤
Ajuntament de Granollers	 Altres/E. gènere	 Catalunya	                  1.599,65 ¤ 
Ajuntament de Valls	 Equitat gènere	 Marroc	                  1.800,00 ¤
Ajuntament de Valls	 Equitat gènere	 Catalunya	                  907,20 ¤
Ajuntament de Sta. Coloma Gramenet	 Equitat gènere	 El Salvador	               8.035,91 ¤ 
Ajuntament de Reus *	 Altres/E. gènere	 Catalunya	               1.260,00 ¤ 
Ajuntament de Vilanova i la Geltru	 Equitat gènere	 El Salvador	               8.200,00 ¤ 
Ajuntament de Vilanova i la Geltru	 Altres/E. gènere	 Catalunya	               2.484,00 ¤ 
Ajuntament de Sant Sadurni  d'Anoia *	 Equitat gènere	 Marroc	               10.000,00 ¤
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès *	 Equitat gènere	 Marroc	              4.587,94  ¤
Altres Ajuntaments (Vilafranca, Vilanova, El Masnou,
Canovelles, Molins de Rei, S.Sadurni, Barcelona)	 Sobirania Alim.	 Catalunya	               12.080,00 ¤ 

F. AECI (MINISTERI D'AFERS ESTRANGERS)	  	  	 
Millora situació de violencia contra les dones	 Equitat gènere	 El Salvador	            186.779,00 ¤ 
Promocio drets sexuals i reprodoctius joves	 Equitat gènere	 Nicaragua	            100.000,00 ¤ 
Potenciant eines evaluació entre ONG espanyoles	 Equitat gènere	 Catalunya	            52.739,00 ¤
Enfortiment incidència a través Grupo Sur	 Participació	 Varis	 51.477 ¤

TOTAL	  	  	         1.580.348,14 ¤

	G. ALTRES FINANÇADORS PRIVATS		
Proces desenvolupament amb equitat gènere 	
a Suchitoto, “la Caixa”	 Equitat gènere	 El Salvador	 99.998,00 ¤	

Fons propis		
Socis i sòcies, donacions i altres			 82.235,90 ¤	

 	  	 	
TOTAL			 182.233,90 ¤

EL FINANÇAMENT
Durant el 2006 Cooperacció hem aconseguit aquests compromisos de finançament de projectes per part de diverses institucions 
públiques i privades. Aquests projectes els executem total o parcialment el 2006 i endavant.

* Ajuntament de Cerdanyola 4.587,94 ¤  i Aj.S.Sadurni 10.000 ¤, Aj. Reus 1.260 ¤, Aj La Granada 1.400 ¤,
subvencions aprovades al 2006, comunicades al 2007



EXECUCIÓ 2006

Malgrat no queda recollit en els números 

que us hem presentat, volem fer una menció 

especial a la dedicació de les nostres 

voluntàries i voluntaris, el treball dels quals 

suma unes 3.000 hores de treball i té per 

tant, un pes econòmic fonamental en 

l’organització.

La comptabilitat de l’any 2006 ha estat 

sotmesa a una auditoria externa per part de 

l’empresa FAURA CASAS. Per a qualsevol 

consulta, resta a la vostra disposició a la seu 

central de Cooperacció.

DISTRIBUCIO DESPESA

NORD	 35%	 549.466,08	

 	  	
SUD	 65%	 1.001.963,36 

TOTAL 	 100 %  	1.551.429,44

DISTRIBUCIÓ INGRÉS 	
 

EQUITAT DE GÈNERE	 71%	 1.105.307,90 ¤
 	  	  	

SOBERANIA ALIMENTÀRIA	 13%	 200.256,15 ¤
 	  	  	

PARTICIPACIÓ CIUTADANA	 15%	 226.812,00 ¤

ALTRES	   1%	 19.053,39 ¤

PÚBLICS	 88%	 1.369.517,65 		
 	 	

 	

PRIVATS	 12%	 182.233,90 
 	  	  	

TOTAL	 100 %	  1.551.751,55

DISTRIBUCIÓ DE 
DESPESES PER EIXOS

L’execució de l’activitat es realitza en 
funció de la durada dels projectes, per 
tant, part del finançament s’executarà 
en anys següents.



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

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

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

Sant Boi de Llobregat
Can Jordana
Ebre, 7
mariabianchi@cooperaccio.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Horta Guinardó
La Plana 10, 1r. 1a.
08032 Barcelona
tel 933 570 050
jordi@eltinter.net

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

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

GRUPS TERRITORIALS

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

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

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

Delegacions Sud
Centreamèrica:

Guatemala
Beatriz Barrientos
guatemala@cooperaccio.org

El Salvador
Alberto Romero
cooperaccio@integra.com.sv

Nicaragua
Kerman Merodio
nicaragua@cooperaccio.org

Amèrica Llatina:

Colòmbia
Liliana chaves
lilianachavesm@yahoo.es

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

Junta Directiva 
(nomenada en l'Assemblea General 
Ordinària de Juny 2006):

President: Antoni Albareda
Vice-president: Pere Vilanova
Secretari: Josep Giménez
Tresorera: Maite Ocaña
Vocals:  Berta Baquer, Jordi Borja, 
Gabriel Bronchales, Anna Canals, 
Carme Crous, Ruth Annya Doherty, 
Josep Anton Esteban, Alícia García, 
Francina Guasch, Joana Martínez, 
Lourdes Òdena, Jordi Panyella, 
Joan Parpal, Montse Pinyol, 
Carme Rimbau, Francisco Rodríguez, 
Joan Subirats, Joffre Villanueva, 
Eulàlia Vintró
Director: David Prujà Cárceles
Equip tècnic: Beatriz Barrientos, 
Maria Bianchi, Liliana Chaves, 
Mercè Cornudella, Jumon Erra, 
Jordi Gascón, Conxita Mensa, 
Pilar Molina, Giorgio Mosangini, 
Alberto Romero, Olga Sala, 
Marta Tudela.



Cooperacció forma part de:	
•	Coordinadora Estatal de ONGD	

•	Coordinadora Estatal de Organizaciones 				
de Comercio Justo	

•	Federació Catalana d’ONGD	

•	Federació d'ONGD Europees a El Salvador	

•	Fòrum Social de la Mediterrània	

•	Moviment Laic i Progressista	

•	Observatori dels Drets Humans DESC	

•	Oficina Internacional de DDHH-Acció 				
Colòmbia (OIDHACO), en qualitat de 				
membre Observador	

•	Plataforma 2015 y más	

•	Plataforma d'Organitzacions de 				
Desenvolupament Europees a 					
Colòmbia (PODEC)	

•	Taula Catalana per Colòmbia	

•	Xarxa Europea del Grupo Sur


