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Presentació

La Memòria de la Cooperació Catalana 2004 que us presen-
tem a continuació esdevé un instrument de màxima utilitat i re-
llevància. Aquesta memòria forma part, si és que no n’és el princi-
pal instrument, de l’indispensable exercici de responsabilitat
política que suposa informar a la ciutadania de les actuacions que
ha finançat i promogut el govern en matèria de cooperació al
desenvolupament. En aquesta memòria trobareu doncs, un de-
tall de tots aquells projectes, programes i intervencions que han
comptat amb el suport, l’impuls i el finançament del govern de
Catalunya en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la
solidaritat internacional.

En un moment en què el govern de Catalunya ha avançat cap
a l’afermament dels compromisos internacionals en matèria de fi-
nançament de l’ajut, esdevé especialment pertinent dotar-se
d’instruments que maldin per a garantir que l’Ajut Oficial al
Desenvolupament (AOD) de la Generalitat de Catalunya, cada
cop més quantiós, esdevingui, també, un ajut de qualitat. 

En aquest sentit, la Memòria 2004 registra en quina mesura
els esforços realitzats des de la cooperació catalana donen res-
posta als reptes del desenvolupament. L’eradicació de la pobresa,
la generació de benestar i la creació de condicions de desenvolu-
pament orienten les principals accions de la comunitat interna-
cional en termes de cooperació al desenvolupament i solidaritat
internacional. La consecució dels Objectius del Mil·lenni, procla-
mada a la cimera del 2000 i amb un horitzó d’obtenció de resul-
tats fixat pel 2015, han definit una fulla de ruta compartida per a
la comunitat internacional de donants. 

La política de cooperació catalana està plenament en sintonia
amb les prioritats definides per la comunitat internacional i defi-
neix tant en la Llei de cooperació de 31 de desembre del 2001, el
Pla director 2003-2006 i els diferents plans anuals, el compromís
de l’acció pública catalana en la promoció del desenvolupament
humà i l’eradicació de la pobresa. Els esforços de concentració
geogràfica i sectorial, la posada en pràctica de nous instruments
de cooperació i la voluntat de potenciar l’emprenedoria i capaci-
tats de l’ampli ventall d’agents de la societat catalana en la seva
contribució a l’ajut al desenvolupament són una mostra del camí
endegat per a millorar la qualitat i l’eficàcia d’aquest ajut, i aques-
ta Memòria en dóna testimoni.
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Així, a les pagines que segueixen el lector trobarà informació
sobre la posada en pràctica d’iniciatives de cooperació al desen-
volupament relativament novedoses per a la cooperació catala-
na, com són els enfocaments sectorials o la cooperació directa
entre institucions públiques catalanes i institucions públiques
dels països receptors d’AOD. La Memòria també dóna compte
de la posada en marxa de nous instruments de concurrència,
com són les convocatòries conjuntes amb els departaments i
l’entrada en funcionament d’un instrument de coordinació de
l’ajut humanitari d’emergència a Catalunya. 

Respecte a la Memòria de l’any passat, s’ha produït una millo-
ra quantitativa i qualitativa de la informació que es posa a l’abast
del conjunt de la ciutadania. La Memòria 2004 inclou, per primer
cop, una breu descripció de totes les actuacions promogudes des
de cadascun dels departaments de la Generalitat. A més, aquesta
Memòria informa de la despesa agregada i desagregada del go-
vern, oferint un còmput total de l’AOD del conjunt de la Genera-
litat i també distingint entre Departaments i Agència Catalana de
Cooperació; donant compte de la seva distribució per raó de país
receptor, objectiu al que s’adreça, naturalesa de la intervenció i
actor que executa.

Esperem que aquest tipus d’exercici ens ajudi, a tots plegats,
a identificar amb més precisió les oportunitats i els desafiaments
de la política pública de cooperació al desenvolupament catalana
en els anys que segueixen, amb el benentés que govern i ciutada-
nia caminin plegats en la consolidació d’una estratègia rellevant i
decidida de cooperació al desenvolupament.

Hble. Sr. Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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1.1. Evolució dels recursos destinats a cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional de la
Generalitat de Catalunya. 1986-2004

La Generalitat de Catalunya destina, des de l’any 1986, una partida específica en concepte de
cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, la partida d’Ajuts al Tercer Món. Aques-
ta partida, definida anualment a la Llei de pressupostos, passa a anomenar-se partida de Coopera-
ció i solidaritat internacional a partir del 2003 i partida de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD) des del 2004.1

A partir del 1995, el volum de despesa en cooperació al desenvolupament i solidaritat interna-
cional de la Generalitat es veu incrementat amb els recursos que el conjunt de departaments i els
seus organismes autònoms afegeixen a la partida de l’ACCD.

Així doncs, cada any des del 1995, la Llei de pressupostos preveu la quantitat corresponent a
la partida finalista de l’ACCD, i una quantitat mínima que els departaments i organismes autò-
noms de la Generalitat de Catalunya han de destinar a accions de cooperació i solidaritat interna-
cional. La incorporació de la contribució financera dels departaments ha significat un increment
substantiu de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat, que passa de gairebé 1,7 a 7,1
milions d’euros entre el 1994 i el 1995 (vegeu la taula 1.1).

Un altre element significatiu cal trobar-lo en la diferència en positiu que s’ha anat produint,
també des de l’any 1995, entre la quantitat que preveien els pressupostos i la que finalment s’ha
executat. La diferència s’explica, de nou, per la incorporació de l’ajut dels departaments, que
anualment destinen a accions de cooperació i solidaritat internacional una quantitat superior a la
quantitat mínima prevista a la Llei de pressupostos.

També cal subratllar el fort increment, a partir de l’any 2002, dels recursos destinats a la parti-
da de l’ACCD, fruit de l’aprovació de la Llei de cooperació al desenvolupament l’any anterior.
Aquest increment ha suposat un canvi de tendència en relació al volum de les dues partides de
cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. Així, si entre el 1995 i el 2001 el volum

Taula 1.1. Ajut al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya: 1986-2004

Ajut previst a la Llei de pressupostos

Any

 Partida d’Ajuts
al Tercer Món*

(euros)

Departaments i organismes
autònoms de la Generalitat de

Catalunya (euros)

Ràtio Depart. /
Partida d’Ajuts al

Tercer Món

Total Generalitat
de Catalunya

(euros)

Ajut total executat per la
Generalitat de Catalunya

(euros)

1986 43.873,88 0,0 43.873,88 43.873,88
1987 43.873,88 0,0 43.873,88 43.873,88
1988 87.747,77 0,0 87.747,77 87.747,77
1989 601.012,10 0,0 601.012,10 601.012,10
1990 661.113,31 0,0 661.113,31 661.113,31
1991 1.202.024,21 0,0 1.202.024,21 1.202.024,21
1992 1.262.125,42 0,0 1.262.125,42 1.262.125,42
1993 2.103.542,37 0,0 2.103.542,37 2.103.542,37
1994 1.682.833,89 0,0 1.682.833,89 1.682.833,89
1995 2.704.554,47 4.207.084,73 1,6 6.911.639,20 7.111.715,99
1996 2.704.554,47 4.207.084,73 1,6 6.911.639,20 7.127.502,07
1997 2.704.554,47 4.207.084,73 1,6 6.911.639,20 7.472.234,83
1998 2.704.554,47 4.808.096,84 1,8 7.512.651,30 9.313.149,63
1999 3.786.376,26 6.010.121,04 1,6 9.796.497,30 14.978.098,70
2000 4.838.147,44 7.212.145,25 1,5 12.050.292,69 13.298.274,10
2001 5.469.210,15 9.015.181,57 1,6 14.484.391,72 17.764.622,25
2002 11.419.229,98 10.517.711,83 0,9 21.936.941,81 23.641.290,63
2003 13.919.230,00 11.043.597,00 0,8 24.962.827,00 25.679.155,56
2004 18.998.088,57 11.595.777,29 0,6 30.593.865,86 31.163.359,33
* El 2003, partida de Cooperació i solidaritat internacional i a partir del 2 004, partida de l’Agència Catalana de Cooperació

al Desenvolupament.

1. A partir d’ara, i per tal de simplificar la lectura, aquesta partida s’anomenarà partida de l’ACCD.
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Gràfic 1.1. Ajut al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya previst
a la Llei de pressupostos: 1986-2004 (agregat)
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Gràfic 1.2. Ajut al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya previst
a la Llei de pressupostos: 1986-2004 (desagregat)
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més important de recursos procedia dels departaments, a partir del 2002 és la partida de l’ACCD
la que lidera la contribució de la Generalitat (vegeu el gràfic 1.2). 

Efectivament, tal com s’observa a la taula 1.1, la ràtio dels recursos destinats a cooperació al
desenvolupament dels departaments sobre els de l’ACCD s’inclina, a partir de l’any 2002, del cos-
tat de l’ACCD, tot mostrant una clara tendència a consolidar el paper de l’Agència com el princi-
pal gestor dels recursos de cooperació i solidaritat internacional de la Generalitat. Aquesta és una
tendència que es mantindrà en els propers anys, en aplicació de les provisions legals i dels com-
promisos polítics del govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvo-
lupament.

1.2. Evolució de la partida de l’ACCD i de l’ajut
dels departaments
1.2.1. La partida de l’ACCD

L’evolució de la partida de l’ACCD des que va ser creada l’any 1986, quan s’anomenava parti-
da d’Ajuts al Tercer Món, ha estat exponencial, especialment, com s’ha assenyalat més amunt, a
partir del 2002. Tal com s’observa a la taula i al gràfic 1.1, en un any es va passar de 5,5 milions
d’euros (2001) a 11,5 milions (2002), produint-se un increment del 109 %.

Després del salt significatiu que va experimentar aquesta partida el 2002, el segon increment
més important del període s’ha produït el 2004, quan s’ha passat dels prop de 14 milions d’euros
de l’any 2003 a quasi 19 milions, cosa que ha significat un increment del 36,5 %.

Vist en perspectiva, i si dividim el darrer període estudiat en quinquennis, el creixement més
important entre el 1995 i el 2004 s’ha donat en el segon quinquenni (2000-2004). En efecte, tal
com mostren les xifres, si durant el quinquenni 1995-1999 l’increment fou del 42 %, en el segon
quinquenni (2000-2004) es va créixer molt per sobre d’aquest percentatge, produint-se un incre-
ment del 254 % (vegeu la taula 1.3).

Aquesta partida s’ha destinat a tres grans línies d’actuació: accions de desenvolupament, ac-
cions d’educació i capacitats i, partir de l’any 2000, accions d’ajut humanitari. 

Des de l’inici del període contemplat, 1995, la línia que ha comptat amb més recursos ha estat
la de desenvolupament, que ha experimentat un increment més acusat a partir del 2002, pràcti-
cament doblant el volum de recursos (vegeu la taula 1.2).

Aquest fet és coherent amb el que estableix la normativa vigent de la cooperació catalana, que

Taula 1.2. Distribució de l’assignació de la partida d’Ajuts al Tercer Món/ACCD:
desenvolupament/educació i capacitats/ajut humanitari 1995-2004 (euros)

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Desenvolupament* 2.542.281,20 2.373.997,81 2.532.965,51 2.375.800,85 3.438.399,53 3.913.577,29
Educació i capacitats* 162.273,27 330.556,66 120.502,93 265.046,34 393.653,65 622.648,54
Ajut humanitari* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.374,48
Total 2.704.554,47 2.704.554,47 2.653.468,44 2.640.847,19 3.832.053,18 4.758.600,31

* Les categories corresponen a les tres línies estratègiques que defineix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2003-2006.

Taula 1.2. (Continuació)

2001 2002 2003 2004 Total període
% total
període

Desenvolupament* 5.164.313,51 9.230.151,15 9.394.208,59 11.444.180,55 52.409.875,99 77,06
Educació i capacitats* 848.328,58 1.664.518,86 3.221.029,41 2.967.077,19 10.066.794,68 11,84
Ajut humanitari* 120.202,42 1.021.000,00 1.207.100,00 2.438.236,44 5.537.754,09 11,10
Total 6.132.844,51 11.915.670,01 13.822.338,00 16.849.494,18 68.014.424,76 100,00

* Les categories corresponen a les tres línies estratègiques que defineix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2003-2006.
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preveu i aposta per destinar la major part dels recursos a finançar actuacions de desenvolupa-
ment, d’acord amb el que s’associa a un ajut de qualitat, sense deixar de banda, però, el finança-
ment en paral·lel d’actuacions de sensibilització de la societat catalana i la resposta davant de cri-
sis humanitàries.

La línia d’educació i capacitats ha estat la segona línia en importància segons els recursos que
s’hi ha destinat. L’any 2004 aquesta línia mostra un lleu estancament, que pot explicar-se pel fet
que és precedit d’un any, el 2003, en què quasi es duplica la despesa del 2002 (vegeu la tau-
la 1.2). A grans trets, però, i tal com es desprèn del gràfic 1.3, l’evolució de les tres línies estratègi-
ques ha estat a l’alça. 

Pel que fa a la distribució sectorial de la línia de desenvolupament, en aquesta memòria distin-
gim entre dos períodes, el que comprèn els anys anteriors a l’entrada en vigor del Pla director
(1995-2002) i el subsegüent període que coincideix amb l’aplicació del Pla director (2003-2004).2

Entre els anys 1995 i 2002, el sector al qual es destinen més recursos és el d’infraestructures i
serveis socials, que registra un percentatge acumulat del 66,9 %. En el període comprès entre
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Gràfic 1.3. Evolució de la distribució de l’assignació de la partida d’Ajuts al Tercer Món/ACCD:
desenvolupament/educació i capacitats/ajut humanitari 1995-2004

Taula 1.3. Increments quinquennals de la partida d’Ajuts al Tercer Món/ACCD per línies
estratègiques: 1995-2004

Increment 1995-1999 Increment 2000-2004

Desenvolupament 35 % 192 %
Educació i capacitats 143 % 292 %
Ajut humanitari - 1.234 %
Total 42 % 254 %

2. La comparació per a la totalitat del període no és possible ja que, com a resultat de l’aplicació del Pla director 2003-
2006, a partir de l’any 2003 es produeix una modificació en la classificació dels sectors d’intervenció.
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l’any 2003 i l’any 2004, de nou, l’àrea de treball de suport als drets socials bàsics és la que agluti-
na un percentatge més gran, 35,5 %, seguit de prop pels recursos destinats a la millora de la capa-
citat productiva i l’ocupació. 

Els increments més importants que s’han donat entre el 2003 i el 2004 corresponen a l’àrea de
suport als drets socials bàsics i a l’àrea multisectorial i altres (vegeu la taula 1.5). Cal relativitzar,
però, la significació d’aquest darrer increment, ja que pot respondre a una modificació en el còm-
put dels recursos. En efecte, el 2004 s’incorpora al còmput una nova categoria de classificació

Taula 1.4. Distribució sectorial de l’assignació de la partida d’Ajuts al Tercer Món/ACCD:
1995-2002 (detall desenvolupament, en euros)

1995 1996 1997 1998 1999
Infraestructures i serveis socials 1.751.649,78 1.700.864,26 2.043.741,66 1.552.414,27 2.328.029,67
Infraestructures i serveis econòmics 16.227,33 129.217,60 51.086,03 144.242,91 72.121,45
Sectors productius 422.812,02 243.409,90 81.136,63 204.344,12 582.981,74
Altres 300.506,05 357.001,19 474.799,56 455.266,67
Total 2.190.689,12 2.373.997,81 2.532.965,51 2.375.800,85 3.438.399,53

Taula 1.4. (Continuació)

2000 2001 2002 Total període % Total període
Infraestructures i serveis socials 2.626.569,97 3.664.353,51 5.217.594,63 20.885.217,74 66,90
Infraestructures i serveis econòmics 132.222,66 30.050,60 80.000,00 655.168,57 2,10
Sectors productius 435.733,78 444.748,95 1.378.600,00 3.793.767,14 12,15
Altres 719.050,88 1.025.160,45 2.553.956,52 5.885.741,32 18,85
Total 3.913.577,29 5.164.313,51 9.230.151,15 31.219.894,77 100,00
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Gràfic 1.4. Evolució de la distribució sectorial de l’assignació de la partida d’Ajuts al Tercer
Món/ACCD: 1995-2002 (detall desenvolupament)



Cooperació Catalana. Memòria 2004

16

«multisectorial», per tal de poder donar compte d’aquelles actuacions que s’adrecen a satisfer
més d’un objectiu estratègic. D’altra banda, la incorporació d’aquesta nova categoria també ha
respost al fet que el govern de Catalunya ha fet un esforç per finançar actuacions cada cop més in-
tegrals.

Pel que fa a la distribució geogràfica, entre el 1995 i el 2004 la regió que mostra un percentat-
ge acumulat més important és l’Amèrica Llatina —s’hi han destinat més del 40 % dels recursos.
L’Àfrica és la segona regió en percentatge de finançament acumulat al llarg d’aquests deu anys.

Per contra, l’Àsia és la regió amb un percentatge de finançament acumulat més baix (2,6 %),
fet que s’explica perquè no es tracta d’una regió prioritària d’acord amb la Llei de cooperació al
desenvolupament.

Taula 1.5. Distribució sectorial de l’assignació de la partida de Cooperació i solidaritat
internacional/Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament: 2003-2004
(detall desenvolupament, en euros)

2003 2004 Total període % Total període % Increment
Suport als drets socials bàsics 3.244.590,27 4.163.172,00 7.407.762,27 35,55 28,31
Millora de la capacitat productiva
i l’ocupació

3.026.850,04 3.494.497,48 6.521.347,52 31,29 15,45

Governabilitat 1.674.082,90 1.886.354,83 3.560.437,73 17,09 12,68
Multisectorial i altres* 1.448.685,38 1.900.156,24 3.348.841,62 16,07 31,16
Total 9.394.208,59 11.444.180,55 20.838.389,14 100,00 21,82
* La despesa imputada al 2003 correspon íntegrament a altres objectius de desenvolupament. En canvi, per al 2004 també es

comptabilitzen actuacions multisectorials.
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Gràfic 1.5. Distribució sectorial de l’assignació de la partida de Cooperació i solidaritat
internacional/Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament: 2003-2004 (detall
desenvolupament)
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Pel que fa als increments registrats durant aquests deu anys, destaca, en primer terme, el fort in-
crement que s’ha produït en els recursos adreçats a l’Àfrica, especialment en el segon quinquenni del
període (2000-2004). Tal com mostra la taula 1.7, es tracta d’un augment de quasi el 500 %. En se-
gon terme, l’Amèrica Llatina, a més de registrar el percentatge acumulat més important del període,
també presenta un increment percentual dels recursos molt acusat (el 216 % els darrers cinc anys).

Si ho desglossem per subregions, s’observa que entre el 2003 i el 2004 els recursos destinats a
l’Àfrica subsahariana han registrat l’increment més substancial pel que fa al continent africà, tot i
que els països del Magrib també han vist força incrementats els recursos que s’hi destinen. Al con-
tinent americà, el volum més important de recursos aquests dos darrers anys s’ha dirigit als països
d’Amèrica del Sud. I en termes incrementals, els recursos destinats a l’Amèrica del Sud han regis-
trat també un augment dues vegades més acusat (30 %) que els que s’han adreçat a l’Amèrica
Central i el Carib (15 %). 

Taula 1.6. Distribució geogràfica de l’assignació de la partida d’Ajuts al Tercer
Món/ACCD: 1995-2004 (euros)

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Àfrica/altres Mediterrània* 754.570,70 805.356,22 808.962,29 640.077,89 564.951,38 883.788,30
Mediterrània
Àfrica subsahariana
Amèrica 1.324.931,18 1.223.059,63 1.141.021,48 1.254.913,27 2.151.623,33 2.103.388,93
Amèrica del Sud
Amèrica Central i el Carib
Diversos Amèrica
Àsia 42.070,85 36.060,73 96.161,94 18.030,36 144.242,91 180.303,63
Europa** 267.450,39 312.526,29 324.546,54 355.198,15 622.047,53 1.058.382,32
Catalunya 622.648,54
Europa oriental i sud-est
d’Europa 435.733,78
Diversos 315.531,35 327.551,60 282.776,20 372.627,50 349.188,03 532.737,13
Total 2.704.554,47 2.704.554,47 2.653.468,44 2.640.847,19 3.832.053,18 4.758.600,31
* Aquesta categoria integra els recursos destinats a països africans però també aquells recursos destinats a l’àrea mediterrània. Atès

que la major part d’aquests es destinen als països del Magrib s’ha optat per comptabilitzar aquests recursos conjuntament amb els del
continent africà.

** Aquesta categoria integra la despesa corresponent a les accions en educació i capa citats, que es realitzen a Catalunya, i les accions
de desenvolupament i ajut humanitari dutes a terme als països del sud i del sud-est d’Europa. Només es disposa de les dades
desagregades a partir del 2000.

Taula 1.6. (Continuació)

2001 2002 2003 2004 Total període
% Total
període

Àfrica/altres Mediterrània* 1.104.059,25 2.888.783,51 4.266.893,63 5.277.705,41 17.995.148,57 26,46
Mediterrània 1.276.951,37 1.975.774,53
Àfrica subsahariana 2.939.942,26 3.276.836,49
Amèrica 2.761.965,25 4.973.216,29 5.427.581,88 6.637.032,97 28.998.734,20 42,64
Amèrica del Sud 2.743.676,38 3.560.524,35
Amèrica Central i el Carib 1.966.905,50 2.266.298,62
Diversos Amèrica 717.000,00 810.210,00
Àsia 585.716,35 84.000,00 175.000,00 448.816,67 1.810.403,44 2,66
Europa** 1.005.793,75 2.593.683,21 3.375.509,17 3.354.850,52 13.269.987,87 19,51
Catalunya 848.328,58 2.342.683,21 3.221.029,41 2.967.077,19
Europa oriental i sud-est
d’Europa 157.465,17 251.000,00 154.479,76 387.773,33
Diversos 675.309,92 1.375.987,00 577.353,32 1.131.088,61 5.940.150,66 8,73
Total 6.132.844,51 11.915.670,01 13.822.338,00 16.849.494,18 68.014.424,76 100,00
* Aquesta categoria integra els recursos destinats a països africans però també aquells recursos destinats  a l’àrea mediterrània. Atès

que la major part d’aquests es destinen als països del Magrib s’ha optat per comptabilitzar aquests recursos conjuntament amb els del
continent africà.

** Aquesta categoria integra la despesa corresponent a les accions en educa ció i capacitats, que es realitzen a Catalunya, i les accions
de desenvolupament i ajut humanitari dutes a terme als països del sud i del sud-est d’Europa. Només es disposa de les dades
desagregades a partir del 2000.
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1.2.2. La cooperació al desenvolupament dels departaments

Els recursos procedents dels departaments de la Generalitat de Catalunya s’han incrementat
substancialment des del moment en què la Llei de pressupostos en preveu per primera vegada
una aportació mínima. En efecte, els poc més de quatre milions d’euros de l’any 1995 han ascen-
dit en nou anys fins a 11,5 milions, xifra registrada el 2004 (vegeu la taula i el gràfic 1.1). En gaire-
bé una dècada, per tant, els departaments han triplicat pràcticament la seva contribució a la
cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.

Aquest increment, explicable en el marc del necessari esforç que significa avançar en l’assoli-
ment dels compromisos internacionals en matèria de finançament del desenvolupament, s’ha dis-
tribuït de manera molt heterogènia entre els diferents departaments. Tal com es desprèn de la
taula 1.8, les contribucions dels departaments van des de quantitats importants com les aporta-
des pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (7,5 milions d’euros per al
2004), fins a contribucions modestes com la del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(34.500 euros, el 2004).
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Gràfic 1.6. Evolució de la distribució geogràfica de l’assignació de la partida d’Ajuts
al Tercer Món/ACCD: 1995-2004

Taula 1.7. Increments quinquennals de la partida d’Ajuts al Tercer Món/ACCD:
1995-2004

Increment 1995-1999 (%) Increment 2000-2004 (%)

Àfrica –25 497
Amèrica 62 216
Àsia 243 149
Europa 133 217
Diversos 11 112
Total 42 254
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Fruit de l’anàlisi de l’evolució dels recursos destinats a cooperació al desenvolupament i solida-
ritat internacional dels departaments es pot identificar un conjunt de departaments que tradicio-
nalment han estat més actius en aquest àmbit. Si es considera el valor mitjà aportat al llarg d’a-
quest període, destaquen les contribucions de tres departaments: el Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació (DURSI), el Departament de Salut i el Departament de Comerç,
Turisme i Consum (especialment a través de les actuacions del COPCA).

Taula 1.8. Ajuda atorgada des dels departaments de la Generalitat de Catalunya
i els organismes autònoms: 1995-2004 (euros)

Departament 1995 1996 1997 1998 1999
Presidència 3.777.793,14 4.536.076,06 4.297.024,14 4.688.378,82 6.313.878,70

Partida d’Ajuts al Tercer Móna 2.704.554,47 2.704.554,47 2.704.554,47 2.704.554,47 3.786.376,26
Economia i Finances - - - 12.020,24 -
Governació i Administracions
Públiquesb 22.237,45 - - - 20.932,00

Partida d’Ajuts al Tercer Móna

Educacióc 42.521,61 53.157,05 7.212,15 95.883,63 18.030,36
Cultura - 81.703,60 25.765,39 431.743,06 273.483,91
Salutd 878.308,43 756.444,82 1.842.394,96 2.985.658,59 3.171.292,10
Política Territorial i Obres Públiques 57.697,16 109.652,91 237.399,78 179.702,62 3.074.092,40
Agricultura, Ramaderia i Pesca 90.878,44 8.864,93 49.282,99 32.328,44 62.912,19
Treball i Indústriae, f 139.528,01 13.793,23 90.151,82 - 358.393,86
Comerç, Turisme i Consume 1.241.297,57 1.009.296,92 633.118,62 609.801,52 931.208,64
Justíciag - 6.010,12 5.630,28 - 57.837,94
Interiorg

Benestar i Famíliah 640.767,04 406.607,29 178.054,64 167.832,63 458.722,49
Medi Ambient i Habitatgei 220.687,14 145.895,15 98.687,41 109.800,08 227.297,95
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió - - 7.512,65 - 10.016,17
Universitats, Recerca i Societat de la
Informació
Relacions Institucionals
i Participaciój

Ajut total Generalitat de Catalunya 7.111.715,99 7.127.502,07 7.472.234,83 9.313.149,63 14.978.098,70
a. Els anys 1995 i 1996 la partida d’Ajuts al Tercer Món es va executar des del Comis sionat per Actuacions Exteriors, aleshores adscrit

al Departament de la Presidència. Els anys 1997 i 1998 la partida d’Ajuts al Tercer Món es va executar des de la Direcció General
de Relacions Exteriors (DGRE), adscrita al Departament de la Presidència. A partir del mes de novembre de 1999 la DGRE passà
al Departament de Governació i Relacions Institucionals. L’any 2002 la Direcció passa a anomenar-se Secretaria de Relacions Exteriors
i a dependre del Departament de la Presidència. A partir de febrer del 2004, la Secretaria de Relacions Exteriors passa a anomenar-se
Secretaria de Cooperació Exterior i a dependre del Departament de Governació i Administracions Públiques.

b. Abans de desembre del 2003 (Decret 343/2003) era el Departament d’Administració Públi ca, i anteriorment el Departament
de Governació i Relacions Institucionals.

c. Abans del 2004, Departament d’Ensenyament.
d. Abans del 2004, Departament de Sanitat i Seguretat Social.
e. El 2002 els departaments de Treball i d’Indústria, Comerç i Turisme es van fusionar en un únic Departament (Decret 253/2002). A partir

de desembre del 2003 el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme passa a anomenar-se Departament de Treball i Indústria
(Decret 296/2003), a la vegada que es crea el Departament de Comerç, Turisme i Consum.

f. Fins al 1997, Departament d’Indústria i Energia.
g. El 2002 els departaments de Justícia i d’Interior es van fusionar en un únic departament (Decret 253/2002).
h. Abans del 2002, Departament de Benestar Social.
i. Abans de desembre del 2003 (Decret 296/2003), Departament de Medi Ambient.
j. Aquest departament es crea el desembre del 2003 (Decret 296/2003).
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Taula 1.8. (Continuació)

Departament 2000 2001 2002 2003 2004

Presidència 1.154.031,43 1.271.028,92 13.382.693,49 15.174.249,20 369.491,25
Partida d’Ajuts al Tercer Móna 11.915.670,01 13.831.742,42

Economia i Finances - - -
Governació i Administracions
Públiquesb 5.334.317,98 7.313.180,86 667.434,76 3.768,20 17.979.385,28

Partida d’Ajuts al Tercer Móna 4.758.600,31 6.132.844,51 17.721.337,72
Educacióc 65.510,32 188.946,18 101.176,27 132.565,00 98.335,00
Cultura 34.038,00 - 120.543,15
Salutd 610.208,95 1.587.431,22 1.349.694,06 512.428,84 782.232,72
Política Territorial i Obres Públiques 189.797,95 210.000,00 380.626,34 610.734,24 552.949,75
Agricultura, Ramaderia i Pesca 15.857,76 54.811,52 49.098,48 61.546,00 34.487,78
Treball i Indústriae, f 276.329,93 255.079,09 323.581,33
Comerç, Turisme i Consume 854.102,04 1.554.511,43

2.023.839,35 1.387.814,93
2.199.937,00

Justíciag 90.151,82 77.662,45 97.798,19
Interiorg 2.683,52

129.856,30 143.155,15
-

Benestar i Famíliah 247.097,80 345.754,27 100.709,00 39.790,00
Medi Ambient i Habitatgei 219.767,26 420.047,54 341.294,00 634.456,61 710.330,28
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió 15.972,82 864,25 - 328.154,00
Universitats, Recerca i Societat de la
Informació

4.225.128,04 4.482.621,00 5.181.539,58 6.917.728,39 7.519.894,99

Relacions Institucionals
i Participaciój 6.448,61
Ajut total Generalitat de Catalunya 13.298.274,10 17.764.622,25 23.641.290,63 25.679.155,56 31.163.359,33
a. Els anys 1995 i 1996 la partida d’Ajuts al Tercer Món es va executar des del Comissionat per Actuacions Exteriors, aleshores adscrit

al Departament de la Presidència. Els anys 1997 i 1998 la partida d’Ajuts al Tercer Món es va executar des de la Direcció General
de Relacions Exteriors (DGRE), adscrita al Departament de la Presidència. A partir del mes de novembre de 1999 la DGRE passà
al Departament de Governació i Relacions Institucionals. L’any 2002 la Direcció passa a anomenar-se Secretaria de Relacions Exteriors
i a dependre del Departament de la Presidència. A partir de febrer del 2004, la Secretaria de Relacions Exteriors passa a anomenar-se
Secretaria de Cooperació Exterior i a dependre del Departament de Governació i Administracions Públiques.

b. Abans de desembre del 2003 (Decret 343/2003) era el Departament d’Administració Pública, i anteriorment el Departament
de Governació i Relacions Institucionals.

c. Abans del 2004, Departament d’Ensenyament.
d. Abans del 2004, Departament de Sanitat i Seguretat Social.
e. El 2002 els departaments de Treball i d’Indústria, Comerç i Turisme es van fusionar en un únic Departament (Decret 253/2002). A partir

de desembre del 2003 el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme passa a anomenar-se Departament de Treball i Indústria
(Decret 296/2003), a la vegada que es crea el Departament de Comerç, Turisme i Consum.

f. Fins al 1997, Departament d’Indúst ria i Energia.
g. El 2002 els departaments de Justícia i d’Interior es van fusionar en un únic departament (Decret 253/2002).
h. Abans del 2002, Departament de Benestar Social.
i. Abans de desembre del 2003 (Decret 296/2003), Departament de Medi Ambient.
j. Aquest departament es crea el desembre del 2003 (Decret 296/2003).
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Taula 1.9. Ajuda atorgada des dels departaments de la Generalitat de Catalunya
i organismes autònoms: 2004

Departament Euros % total departaments
Presidència 369.491,25 1,19
Presidència 10.000,00 0,03
Institut Català de la Dona (ICD) 41.530,26 0,13
Secretaria General de Joventut 317.960,99 1,02
Governació i Administracions Públiques 17.979.385,28 57,69
Secretaria de Cooperació Exterior 258.047,56 0,83
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 17.721.337,72 56,87
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 7.519.894,99 24,13
Educació 98.335,00 0,32
Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa 98.335,00 0,32
Salut 782.232,72 2,51
Política Territorial i Obres Públiques 552.949,75 1,77
Institut Català del Sòl 233.333,00 0,75
Institut Cartogràfic de Catalunya 109.616,75 0,35
CETMO (Centre d’Estudis del Transport en el Mediterrani Occidental) 210.000,00 0,67
Agricultura, Ramaderia i Pesca 34.487,78 0,11
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 30.808,78 0,10
Centre de Formació i Estudis Agrorurals 3.350,00 0,01
Direcció General de Pesca i Afers Marítims 329,00 0,00
Comerç, Turisme i Consum 2.199.937,00 7,06
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) 2.196.937,00 7,05
Agència Catalana de Consum 3.000,00 0,01
Treball i Indústria 323.581,33 1,04
Institut Català d’Energia 323.581,33 1,04
Benestar i Família 39.790,00 0,13
Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques 39.790,00 0,13
Relacions Institucionals i Participació 6.448,61 0,02
Institut d’Estudis Autonòmics 6.448,61 0,02
Medi Ambient i Habitatge 710.330,28 2,28
Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 161.297,28 0,52
Agència Catalana de l’Aigua
Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient 549.033,00 1,76
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 328.154,00 1,05
Economia i Finances
Cultura 120.543,15 0,39
Entitat Autònoma de Difusió Cultural 91.543,15 0,29
Direcció General de Cooperació Cultural 29.000,00 0,09
Justícia 97.798,19 0,31
Interior
Ajut total Generalitat de Catalunya 31.163.359,33 100,00
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2.1. El marc legal i institucional

Els principals instruments normatius dels quals s’ha dotat la cooperació al desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya són la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvo-
lupament, els plans directors i els plans anuals.

Tal com el defineix la llei, el Pla director és l’expressió tècnica principal de la política de la Ge-
neralitat en matèria de cooperació al desenvolupament. El Pla estableix les prioritats d’intervenció
geogràfica i sectorial, alhora que fa una previsió dels recursos que es destinaran a cadascun dels
àmbits d’intervenció. Des de l’any 2003 es disposa del primer Pla director de cooperació al desen-
volupament de la Generalitat de Catalunya, que defineix les línies estratègiques de la cooperació
al desenvolupament per al període 2003-2006. 

Els plans anuals, per la seva banda, tenen la funció de traduir en actuacions concretes les línies
d’intervenció estratègica definides en el Pla director. El 2004 la Generalitat ha elaborat el primer
Pla anual de cooperació al desenvolupament, ja que el 2003, malgrat el que estableix la Llei, no
se’n va elaborar cap. Les actuacions que recull aquesta memòria, per tant, se situen en el marc
d’actuació que estableix el Pla anual 2004. 

Pel que fa a l’evolució de l’arquitectura institucional de la política de cooperació al desenvolu-
pament de la Generalitat de Catalunya, el 2004 també hi ha diversos elements que cal destacar. 

Així, hi ha hagut el desplegament organitzatiu i funcional de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (ACCD), que funciona des de l’octubre del 2003, quan se’n van aprovar els
estatuts. L’ACCD, adscrita a la Secretaria de Cooperació Exterior,1 té com a funció principal l’execu-
ció i la gestió de la política de cooperació al desenvolupament i el suport a les funcions de planifica-
ció, impuls i seguiment d’aquesta, que són competència de la Secretaria de Cooperació Exterior. 

A l’arquitectura institucional de la Generalitat (ACCD, Secretaria de Cooperació Exterior i
departaments) cal afegir-hi els òrgans consultius previstos a la Llei de cooperació: el Consell de
Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupa-
ment i la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals. Els òrgans consultius són mecanismes d’in-
formació, participació i coordinació, alhora que esdevenen instruments per a garantir la coherèn-
cia en la formulació i el disseny de la política de cooperació. 

Aquests òrgans, constituïts l’any 2003, han entrat en ple funcionament aquest any, i han cen-
trat l’esforç en els processos d’elaboració dels plans anuals de cooperació al desenvolupament
2004 i 2005. 

2.2. Els recursos destinats a l’Ajut Oficial al Desenvolupament

L’any 2004, la Generalitat de Catalunya va destinar més de 31 milions d’euros en concepte
d’ajut oficial al desenvolupament (AOD). Aquesta quantitat ha representat el 0,25 % dels tributs
propis d’aquest exercici. Sobre el volum total d’aquests recursos, la partida que ha executat
l’ACCD ha estat la contribució més important, amb 17,7 milions d’euros. Per la seva banda, els
departaments han aportat prop de 13,5 milions d’euros a l’AOD de la Generalitat.

Aquestes xifres representen un increment significatiu respecte a l’escenari pressupostari pre-
vist al Pla director 2003-2006. Així, davant la previsió del Pla director de destinar 16.919.229,98 €
a l’ACCD, al pressupost del 2004 s’ha incrementat el 12 % aquesta suma i s’ha fixat en
18.998.088,57 € la partida de l’ACCD.2 Pel que fa a la contribució provinent dels departaments,

1. L’any 2003 s’anomenava Secretaria de Relacions Exteriors i estava adscrita al Departament de la Presidència. A par-
tir del 2004, la Secretaria de Cooperació Exterior depèn del Departament de Governació i Administracions Públiques.

2. La diferència entre la quantitat pressupostada i la que finalment ha executat l’ACCD s’explica pel fet que no es va
comptabilitzar dins l’exercici de l’any 2004 la suma corresponent a la convocatòria d’universitats. Aquesta, tot i realitzar-se
el desembre del 2004, es va adjudicar al 2005, i per tant a l’efecte de còmput de l’AOD es registrarà a la memòria de l’any
2005.
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s’ha mantingut la xifra prevista al Pla director (11.595.777,29 €) tot i que, com ja s’ha mencio-
nat, els departaments han executat més recursos que el mínim que s’estableix a la Llei de pressu-
postos.

Aquesta diferència en positiu és el resultat del compromís polític amb el finançament del de-
senvolupament de la coalició que va assumir el Govern de la Generalitat a final del 2003.

2.3. La distribució dels recursos segons línies estratègiques

A continuació es mostra una distribució de l’ajut de la Generalitat segons les grans línies estratègi-
ques que es defineixen al Pla director. Com a novetat respecte a les memòries d’anys anteriors, les da-
des es mostren de manera agregada per al conjunt de la Generalitat (sumatori de l’AOD de l’ACCD
més la dels departaments) alhora que es continuen presentant, com en les edicions anteriors, de ma-
nera desglossada, fet que permet distingir les particularitats dels dos conjunts de despesa.

Aquest any, també per primera vegada, s’informa sobre els recursos d’AOD corresponents a
despeses administratives. En aquest sentit, val la pena subratllar que sobre els 31 milions d’euros
de despesa total, 1,8 milions són computables com a despeses administratives, suma que repre-
senta el 5,8 % del total de l’AOD executada en aquest exercici.

Pel que fa a la destinació per línies estratègiques, l’any 2004 la Generalitat de Catalunya ha de-
dicat 21.751.377,66 € a finançar actuacions de desenvolupament, xifra que representa el 74 %
del total dels recursos adreçats a finançar actuacions en matèria de cooperació al desenvolupa-
ment i solidaritat internacional. A la línia d’educació i capacitats s’hi han destinat 4.468.826,16 €,
el 15 % del total, i finalment, 3.109.068,44 € s’han adreçat a finançar actuacions d’ajut humani-
tari (el 10 %).

Si s’analitzen aquests percentatges en relació a les recomanacions d’assignació de recursos del
Pla director i del Pla anual 2004, s’observa que la línia estratègica d’ajut humanitari és la que més
s’hi ha adequat. Per contra, les línies d’educació i capacitats i de desenvolupament es desvien, a
l’alça i a la baixa respectivament, del que estava previst.

Taula 2.1. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya en cooperació
i solidaritat internacional per línies estratègiques: 2004

Línia estratègica Import % total recursos
% proposat pel

Pla director
% proposat pel
Pla anual 2004

A. Desenvolupament 21.751.377,66 74,16 82-85 82
B. Ajut humanitari general i d’emergència 3.109.068,44 10,60 7-10 9
C. Educació i capacitats 4.468.826,16 15,24 8-9 9
Total 29.329.272,26 100,00
Despeses administratives 1.834.087,07
Total amb despeses administratives 31.163.359,33

10,60 %

74,16 %

15,24 %

 Ajut humanitari general i d’emergència
 Desenvolupament
 Educació i capacitats 

Gràfic 2.1. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya en cooperació
i solidaritat internacional per línies estratègiques: 2004



Capítol II. L’ajut oficial al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya el 2004. Introducció

27

En perspectiva comparada, i segons el que es pot extreure de la memòria 2003 (Secretaria de
Cooperació Exterior, 2003), els esforços de convergència amb les recomanacions del Pla director
són força notoris tant pel que fa a la despesa en la línia d’educació i capacitats (que ha passat de
representar el 21 % del total l’any 2003 al 15 % el 2004) com pel que fa a la despesa en la línia
d’ajut humanitari (que passa del 4,8 % al 10 % de la despesa).

Tot i aquesta tendència positiva cap a la convergència amb les recomanacions dels diferents
instruments de planificació, la comparació de les dades apunta, com ja es feia en la memòria de
l’any 2003, a l’existència d’un decalatge entre la visió normativa i la realitat de la cooperació de la
Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la distribució de l’ajut gestionat per l’ACCD durant el 2004, les dades mostren que
prop del 70 % del total de recursos d’aquesta partida s’ha adreçat a finançar actuacions de desen-
volupament (vegeu taula 2.2). Els recursos destinats a finançar actuacions en l’àmbit de l’educació
i les capacitats han representat el 18 %, i els adreçats a l’ajut humanitari, el 14 %. 

Pel que fa a la distribució dels recursos procedents dels departaments, tal com es desprèn de la
taula 2.3, el 82 % s’ha destinat a finançar actuacions de desenvolupament, el 5 % a ajut humani-
tari i el 12 % a educació i capacitats.

Taula 2.2. Distribució de la despesa de l’ACCD en cooperació i solidaritat
internacional per línies estratègiques: 2004

Línia estratègica Import %
% proposat pel

Pla director
% proposat pel
Pla anual 2004

Nombre de
projectes

A. Desenvolupament 11.444.180,55 67,92 82-85 82 208
B. Ajut humanitari general i d’emergència 2.438.236,44 14,47 7-10 9 26
C. Educació i capacitats 2.967.077,19 17,61 8-9 9 95
Total 16.849.494,18 100,00 329
Despeses administratives 871.843,54
Total amb despeses administratives 17.721.337,72

14,47 %

67,92 %

17,61 %

 Ajut humanitari general i d’emergència
 Desenvolupament
 Educació i capacitats 

Gràfic 2.2. Distribució de la despesa de l’ACCD en cooperació i solidaritat
internacional per línies estratègiques: 2004

Taula 2.3. Distribució de la despesa dels departaments en cooperació i solidaritat
internacional per línies estratègiques: 2004

Línia estratègica Import %
% proposat pel

Pla director
% proposat pel
Pla anual 2004

A. Desenvolupament 10.307.197,11 82,59 82-85 82
B. Ajut humanitari general i d’emergència 670.832,00 5,38 7-10 9
C. Educació i capacitats 1.501.748,97 12,03 8-9 9
Total 12.479.778,08 100,00
Despeses administratives 962.243,53
Total amb despeses administratives 13.442.021,61
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12,03 %

5,38 %

82,59 %

 Educació i capacitats 
 Ajut humanitari general i d’emergència
 Desenvolupament

Gràfic 2.3. Distribució de la despesa dels departaments en cooperació i solidaritat
internacional per línies estratègiques: 2004
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3.1. Distribució de la despesa segons prioritats sectorials

El Pla director 2003-2006 proposa concentrar, el 2004, no menys del 65 % del total dels recursos
de la línia estratègia de desenvolupament en nou objectius prioritaris, agrupats en tres àrees de treball:
el suport als drets socials bàsics, la millora de la capacitat productiva i l’ocupació, i la governabilitat.

Aquest objectiu de concentració ha estat pràcticament assolit per la Generalitat, que ha desti-
nat prop del 61 % del total dels recursos de la línia de desenvolupament als nou objectius priorita-
ris (vegeu la taula 3.1). El 39 % restant s’ha destinat a altres objectius de desenvolupament (edu-
cació superior, desenvolupament sostenible, cooperació cultural, etc.).

L’àrea que ha concentrat més recursos de la Generalitat durant l’exercici 2004 ha estat la mi-
llora de la capacitat productiva i l’ocupació (el 28 % del total de la despesa en desenvolupament),
seguida de prop pel suport als drets socials bàsics (el 21 %), i a més distància, els objectius de go-
vernabilitat (prop del 10 %). 

Pel que fa als nou objectius prioritaris de desenvolupament que fixa el Pla director, aquests
són:

1.1. Enfortir els sistemes d’atenció primària de salut afavorint, de manera especial, els progra-
mes de control de les principals malalties infeccioses i la millora de la salut reproductiva

1.2. Enfortir els sistemes d’educació bàsica i d’alfabetització d’adults, així com la incorporació
i enfortiment de les cultures i llengües pròpies

1.3. Millorar l’accés a un habitatge adequat segons el context sociocultural i mediambiental
en zones periurbanes

1.4. Millorar les capacitats existents en la gestió integral del cicle de l’aigua
2.1. Millorar l’activitat productiva i comercial, en especial en els sectors populars
2.2. Donar suport a programes ocupacionals i de drets laborals
3.1. Contribuir a la generació de plans de desenvolupament locals per a millorar la governan-

ça i la participació ciutadana
3.2. Enfortir les capacitats dels actors estratègics per a millorar la governabilitat democràtica i

el desenvolupament humà
3.3. Millorar les capacitats per a prevenir els conflictes derivats de les amenaces sobre les mi-

nories ètniques, culturals i lingüístiques

Tal com s’observa a la taula 3.2, els objectius prioritaris que han concentrat més recursos de la
Generalitat l’any 2004 han estat la millora de l’activitat productiva i comercial (el 39 % dels recur-
sos destinats als objectius prioritaris de desenvolupament), l’enfortiment dels sistemes d’atenció
primària de salut (el 19 %) i la millora de la governabilitat democràtica (l’11 %), seguits de l’enfor-
timent dels sistemes d’educació bàsica (el 8 %) i el suport a programes ocupacionals i de drets la-
borals (gairebé el 7 %).

Per sota del 5 % d’assignació de recursos hi ha les actuacions encaminades a millorar la gestió

Taula 3.1. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya per àrees de treball
de la Línia estratègica de desenvolupament: 2004

Àrees de treball de desenvolupament
Import
(euros)

% del total de
desenvolupament

% proposat
pel Pla director

1. Suport als drets socials bàsics 4.527.072,72 20,81 -
2. Millora de la capacitat productiva i l’ocupació 6.056.479,16 27,84 -
3. Governabilitat 2.134.748,10 9,81 -
4. Diverses àrees 523.164,75 2,41 -
Total àrees prioritàries 13.241.464,73 60,88 Mínim: 65%
Altres 8.509.912,93 39,12 Màxim: 35%
Total desenvolupament 21.751.377,66 100,00



integral del cicle de l’aigua (4 %), prevenir conflictes (3 %), millorar l’accés a un habitatge ade-
quat (2 %) i, finalment, contribuir a la generació de plans de desenvolupament local (1 %).

Aquestes dades posen de manifest alguns biaixos en relació amb els percentatges d’assigna-
ció dels recursos destinats als objectius prioritaris que recomana el Pla director. El més important, i
a l’alça, és el referit a la millora de l’activitat productiva i comercial, que ha superat en uns trenta
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19,61 %

8,44 %

2,03 %
4,11 %

39,01 %

6,73 %
1,17 %

11,33 %
3,62 %3,95 %

Enfortir els sistemes d'atenció primària de salut afavorint, de forma
especial, els programes de control de les principals malalties
infeccioses i la millora de la salut reproductiva
Enfortir els sistemes d'educació bàsica i d'alfabetització d'adults així
com la incorporació i enfortiment de les cultures i llengües pròpies
Millorar l'accés a un habitatge adequat segons el context sociocultural
i mediambiental en zones periurbanes
Millorar les capacitats existents en la gestió integral del cicle de l'aigua
Millorar l'activitat productiva i comercial, en especial en els sectors
populars
Donar suport a programes ocupacionals i de drets laborals
Contribuir a la generació de plans de desenvolupament locals per
a millorar la governança i la participació ciutadana
Enfortir les capacitats dels actors estratègics per a millorar la
governabilitat democràtica i el desenvolupament humà
Millorar les capacitats per a prevenir els conflictes derivats de les
amenaces sobre les minories ètniques, culturals i lingüístiques
Diversos objectius prioritaris

Gràfic 3.1. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya per objectius
de la Línia estratègica de desenvolupament: 2004

Taula 3.2. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya per objectius
de la Línia estratègica de desenvolupament: 2004

A. Objectius de desenvolupament
Import
(euros)

% objectius
prioritaris desenv.

% proposat pel
Pla director

Objectius prioritaris
1. Suport als drets socials bàsics 4.527.073 34,19 -
1.1 Enfortir els sistemes d’atenció primària de salut afavorint, de

forma especial, els programes de control de les principals
malalties infeccioses i la millora de la salut reproductiva 2.596.933,72 19,61 12-18

1.2 Enfortir els sistemes d’educació bàsica i d’alfabetització
d’adults així com la incorporació i enfortiment de les cultures
i llengües pròpies 1.117.472,00 8,44 12-18

1.3 Millorar l’accés a un habitatge adequat segons el context
sociocultural i mediambiental en zones periurbanes 268.867,00 2,03 12-18

1.4 Millorar les capacitats existents en la gestió integral del cicle
de l’aigua 543.800,00 4,11 12-18

2. Millora de la capacitat productiva i l’ocupació 6.056.479,16 45,74 -
2.1 Millorar l’activitat productiva i comercial, en especial

en els sectors populars 5.164.860,16 39,01 5-11
2.2 Donar suport a programes ocupacionals i de drets laborals 891.619,00 6,73 5-11
3. Governabilitat 2.134.748,10 16,12 -
3.1 Contribuir a la generació de plans de desenvolupament locals

per a millorar la governança i la participació ciutadana 155.423,44 1,17 5-11
3.2 Enfortir les capacitats dels actors estratègics per a millorar la

governabilitat democràtica i el desenvolupament humà 1.499.794,66 11,33 5-11
3.3 Millorar les capacitats per a prevenir els conflictes derivats de

les amenaces sobre les minories ètniques, culturals i
lingüístiques 479.530,00 3,62 5-11

4. Diversos objectius prioritaris 523.164,75 3,95
Total objectius prioritaris 13.241.464,73 100,00 -
Altres objectius de desenvolupament 8.509.912,93
Total objectius de desenvolupament 21.751.377,66
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punts allò que preveu el Pla director (entre el 5 i l’11 % dels recursos destinats als objectius priori-
taris de desenvolupament). Per contra, els recursos assignats als objectius d’accés a un habitatge
adequat i de gestió integral del cicle de l’aigua han estat força per sota dels percentatges recoma-
nats (entre el 12 % i el 18 %). 

No obstant això, i si comparem les dades de l’any 2004 amb les del 2003, es pot apreciar un
esforç de convergència en relació amb les recomanacions del Pla director. Així, per exemple, s’han
doblat els recursos adreçats a l’objectiu de generació de plans de desenvolupament local i han dis-
minuït les distàncies entre els percentatges recomanats i la xifra executada en els àmbits de la sa-
lut i l’educació.

Pel que fa a l’ACCD, aquesta ha concentrat gairebé el 88 % de la despesa en els objectius prio-
ritaris de desenvolupament. L’àrea de treball a la qual s’ha dedicat més recursos ha estat el suport
als drets socials bàsics (el 36 % sobre el total de desenvolupament), seguit de la millora de la capa-
citat productiva i l’ocupació (30 %) i, en darrer terme, de la governabilitat democràtica (16 %).

D’altra banda, els quatre objectius prioritaris que han concentrat més recursos han estat, per
ordre d’importància, la millora de l’activitat productiva i comercial (gairebé el 27 %), l’enforti-
ment dels sistemes d’atenció primària de salut (22 %), la governabilitat democràtica (12 %) i l’en-
fortiment dels sistemes d’educació bàsica (11 %).

La distribució de la despesa dels departaments mostra que el volum més important de recur-
sos s’ha destinat a finançar altres objectius de desenvolupament (el 69 %), principalment el d’edu-
cació superior (vegeu el capítol V). En segon lloc, hi ha la millora de la capacitat productiva i l’ocu-

Taula 3.3. Distribució de la despesa de l’ACCD per àrees de treball
de la Línia estratègica de desenvolupament: 2004

Àrees de treball de desenvolupament
Import
(euros)

% del total de
desenvolupament

% proposat
pel Pla director

1. Suport als drets socials bàsics 4.163.172,00 36,38 -
2. Millora de la capacitat productiva i l’ocupació 3.494.497,48 30,54 -
3. Governabilitat 1.886.354,83 16,48 -
4. Diverses àrees 523.164,75 4,57 -
Total àrees prioritàries 10.067.189,06 87,97 Mínim: 65
Altres 1.376.991,49 12,03 Màxim: 35
Total desenvolupament 11.444.180,55 100,00

22,59 %

11,10 %

2,56 %
5,10 %

26,89 %

7,82 %

1,48 %

12,49 %

4,76 %
5,20 %

Enfortir els sistemes d’atenció primària de salut afavorint, de forma
especial, els programes de control de les principals malalties infeccioses
i la millora de la salut reproductiva
Enfortir els sistemes d’educació bàsica i d’alfabetització d’adults així com
la incorporació i enfortiment de les cultures i llengües pròpies
Millorar l’accés a un habitatge adequat segons el context sociocultural
i mediambiental en zones periurbanes
Millorar les capacitats existents en la gestió integral del cicle de l’aigua
Millorar l’activitat productiva i comercial, en especial en els sectors populars
Donar suport a programes ocupacionals i de drets laborals
Contribuir a la generació de plans de desenvolupament locals per
a millorar la governança i la participació ciutadana
Enfortir les capacitats dels actors estratègics per a millorar la governabilitat
democràtica i el desenvolupament humà
Millorar les capacitats per a prevenir els conflictes derivats de les amenaces
sobre les minories ètniques, culturals i lingüístiques
Altres objectius de desenvolupament

Gràfic 3.2. Distribució de la despesa de l’ACCD per àrees de treball
de la Línia estratègica de desenvolupament: 2004
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pació (gairebé el 25 %), seguida a molta distància de les àrees de suport als drets socials bàsics
(3 %) i de governabilitat (2 %). 

Pel que fa als objectius prioritaris, hi ha una clara concentració dels recursos en la millora de
l’activitat productiva i comercial (més del 77 % dels recursos destinats als objectius prioritaris
de desenvolupament). La resta dels recursos destinats a aquests objectius es dediquen, principal-
ment, a l’atenció primària de salut (10 %) i a la millora de la governabilitat (8 %).

10,16 %
0,36 %0,95 %

77,43 %

3,29 %
0,20 %

7,62 %

Enfortir els sistemes d’atenció primària de salut afavorint, de forma especial,
els programes de control de les principals malalties infeccioses i la millora de la
salut reproductiva
Enfortir els sistemes d’educació bàsica i d’alfabetització d’adults així com
la incorporació i enfortiment de les cultures i llengües pròpies
Millorar l’accés a un habitatge adequat segons el context sociocultural
i mediambiental en zones periurbanes
Millorar les capacitats existents en la gestió integral del cicle de l’aigua
Millorar l’activitat productiva i comercial, en especial en els sectors populars
Donar suport a programes ocupacionals i de drets laborals
Contribuir a la generació de plans de desenvolupament locals per a millorar
la governança i la participació ciutadana
Enfortir les capacitats dels actors estratègics per a millorar la governabilitat
democràtica i el desenvolupament humà
Millorar les capacitats per a prevenir els conflictes derivats de les amenaces
sobre les minories ètniques, culturals i lingüístiques

Gràfic 3.3. Distribució de la despesa dels departaments per objectius
de la Línia estratègica de desenvolupament: 2004

Taula 3.4. Distribució de la despesa de l’ACCD per objectius de la Línia estratègica
de desenvolupament: 2004

A. Objectius de desenvolupament
Import
(euros)

% objectius
prioritaris desenv.

% proposat pel
Pla director

Objectius prioritaris
1. Suport als drets socials bàsics 4.163.172,00 41,35 -
1.1 Enfortir els sistemes d’atenció primària de salut afavorint, de

forma especial, els programes de control de les principals
malalties infeccioses i la millora de la salut reproductiva

2.274.400,00 22,59 12-18

1.2 Enfortir els sistemes d’educació bàsica i d’alfabetització
d’adults així com la incorporació i enfortiment de les cultures
i llengües pròpies

1.117.472,00 11,10 12-18

1.3 Millorar l’accés a un habitatge adequat segons el context
sociocultural i mediambiental en zones periurbanes

257.500,00 2,56 12-18

1.4 Millorar les capacitats existents en la gestió integral del cicle
de l’aigua

513.800,00 5,10 12-18

2. Millora de la capacitat productiva i l’ocupació 3.494.497,48 34,71 -
2.1 Millorar l’activitat productiva i comercial, en especial

en els sectors populars
2.707.168,48 26,89 5-11

2.2 Donar suport a programes ocupacionals i de drets laborals 787.329,00 7,82 5-11
3. Governabilitat 1.886.354,83 18,74 -
3.1 Contribuir a la generació de plans de desenvolupament locals

per a millorar la governança i la participació ciutadana
148.974,83 1,48 5-11

3.2 Enfortir les capacitats dels actors estratègics per a millorar la
governabilitat democràtica i el desenvolupament humà

1.257.850,00 12,49 5-11

3.3 Millorar les capacitats per a prevenir els conflictes derivats de
les amenaces sobre les minories ètniques, culturals i
lingüístiques

479.530,00 4,76 5-11

4. Diversos objectius prioritaris 523.164,75 5,20 -
Total objectius prioritaris 10.067.189,06 100,00
Altres objectius de desenvolupament 1.376.991,49
Total objectius de desenvolupament 11.444.180,55
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3.2. Distribució de la despesa segons prioritats geogràfiques

El Pla director 2003-2006 estableix quatre zones geogràfiques prioritàries pel que fa a la línia
estratègica de desenvolupament: la Mediterrània, l’Àfrica subsahariana, Amèrica Central i el Carib,
i Amèrica del Sud. Cadascuna d’aquestes àrees ha de rebre entre un mínim del 15 % i un màxim
del 30 % del total de recursos que s’hi destinen anualment. El Pla anual 2004 proposa la distribu-
ció de recursos següent per a aquestes regions: Mediterrània, 18 %; Àfrica subsahariana, 25 %;
Amèrica Central i el Carib, 24 %, i Amèrica del Sud, 25 %.

El Pla director també identifica un seguit de països prioritaris que, el 2006 com a màxim, han
de concentrar el 70 % dels recursos destinats als objectius prioritaris de desenvolupament.

Taula 3.5. Distribució de la despesa dels departaments per àrees de treball
de la Línia estratègica de desenvolupament: 2004

Àrees de treball de desenvolupament
Import
(euros)

% del total de
desenvolupament

% proposat
pel Pla director

1. Suport als drets socials bàsics 363.900,72 3,53 -
2. Millora de la capacitat productiva i l’ocupació 2.561.981,68 24,86 -
3. Governabilitat 248.393,27 2,41 -
4. Diverses àrees 0,00 0,00 -
Total àrees prioritàries 3.174.275,67 30,80 Mínim: 65
Altres 7.132.921,44 69,20 Màxim: 35
Total desenvolupament 10.307.197,11 100,00

Taula 3.6. Distribució de la despesa dels departaments per objectius
de la Línia estratègica de desenvolupament: 2004

A. Objectius de desenvolupament
Import
(euros)

% objectius
prioritaris desenv.

% proposat pel
Pla director

Objectius prioritaris
1. Suport als drets socials bàsics 363.900,72 11,46 -
1.1 Enfortir els sistemes d’atenció primària de salut afavorint, de

forma especial, els programes de control de les principals
malalties infeccioses i la millora de la salut reproductiva 322.533,72 10,16 12-18

1.2 Enfortir els sistemes d’educació bàsica i d’alfabetització
d’adults així com la incorporació i enfortiment de les cultures
i llengües pròpies 0,00 0,00 12-18

1.3 Millorar l’accés a un habitatge adequat segons el context
sociocultural i mediambiental en zones periurbanes 11.367,00 0,36 12-18

1.4 Millorar les capacitats existents en la gestió integral del cicle
de l’aigua 30.000,00 0,95 12-18

2. Millora de la capacitat productiva i l’ocupació 2.561.981,68 80,71 -
2.1 Millorar l’activitat productiva i comercial, en especial

en els sectors populars 2.457.691,68 77,43 5-11
2.2 Donar suport a programes ocupacionals i de drets laborals 104.290,00 3,29 5-11
3. Governabilitat 248.393,27 7,83 -
3.1 Contribuir a la generació de plans de desenvolupament locals

per a millorar la governança i la participació ciutadana 6.448,61 0,20 5-11
3.2 Enfortir les capacitats dels actors estratègics per a millorar la

governabilitat democràtica i el desenvolupament humà 241.944,66 7,62 5-11
3.3 Millorar les capacitats per a prevenir els conflictes derivats de

les amenaces sobre les minories ètniques, culturals i
lingüístiques 0,00 0,00 5-11

4. Diversos objectius prioritaris 0,00
Total objectius prioritaris 3.174.275,67 100,00
Altres objectius de desenvolupament 7.132.921,44
Total objectius de desenvolupament 10.307.197,11
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Aquests països són Nicaragua, el Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba i la República Dominicana
a la regió centreamericana i del Carib; Bolívia, Equador i Perú a l’Amèrica del Sud; Algèria i el Mar-
roc a la Mediterrània; Costa d’Ivori, el Camerun, Etiòpia, el Senegal i Moçambic a la regió subsa-
hariana; i els països/territoris que es prioritzin anualment per raó de conflicte.

El Pla anual 2004 limita a set els països prioritaris en la línia de desenvolupament —el Marroc,
Bolívia, Equador, Moçambic, Guatemala, el Salvador i Nicaragua— i n’afegeix cinc per raó de con-
flicte —Colòmbia, Timor Oriental, Palestina, Kosovo i el Sàhara Occidental.

A continuació s’analitza la distribució de la despesa de la línia de desenvolupament segons as-
signació geogràfica, començant per la distribució dels recursos del conjunt de la Generalitat, i tot
seguit es presenta la gestió que han fet l’ACCD d’una banda, i els departaments, de l’altra.

Tal com s’observa a la taula 3.7, l’àrea geogràfica que més recursos va rebre de la Generalitat
l’any 2004 va ser l’Amèrica del Sud (gairebé el 40 % del total dels recursos), seguida de l’Amèrica
Central i el Carib (gairebé el 17 %), la Mediterrània (16 %) i l’Àfrica subsahariana (gairebé el 14 %). 

L’assignació de recursos a l’Amèrica del Sud ha superat en 14 punts percentuals el que es pre-
veia en el Pla anual 2004, mentre que els recursos destinats a l’Àfrica subsahariana estan 11 punts
percentuals per sota de les previsions del Pla anual. Pel que fa al volum de recursos que s’han adre-
çat a l’Amèrica Central i el Carib, i a la zona de la Mediterrània, aquests mostren una tendència
més elevada a la convergència amb les recomanacions del Pla anual.

Els principals països receptors d’AOD de la Generalitat l’any 2004 han estat, per ordre d’im-
portància en volum de recursos, Colòmbia, el Marroc, l’Equador, Moçambic i el Perú.

Taula 3.7. Distribució per àrees geogràfiques de la despesa de la Línia estratègica
de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya: 2004

Àrea geogràfica Euros %
% proposat pel Pla

directora

% proposat pel Pla
anual 2004a

Mediterrània 3.594.856,54 16,53 15-30 18
Àfrica subsahariana 3.029.118,47 13,93 15-30 25
Diversos Àfrica 86.284,39 0,40 -
Àfrica/altres Mediterrània 6.710.259,40 30,85 - -
Amèrica del Sud 8.640.525,88 39,72 15-30 25
Amèrica Central i el Carib 3.685.296,68 16,94 15-30 24
Diversos Amèrica 1.022.263,83 4,70 - -
Amèrica 13.348.086,39 61,37 - -
Àsia-Pacífic 1.148.984,59 5,28 - -
Europa oriental 48.579,90 0,22 - -
Sud-est d’Europa 224.588,82 1,03 - -
Europa 273.168,72 1,26 - -
Diversos continents 270.878,56 1,25
Total 21.751.377,66 100,00
a. Sobre el total de la Línia estratègica de desenvolupament.
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Gràfic 3.4. Distribució per àrees geogràfiques de la despesa de la Línia estratègica
de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya: 2004
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Taula 3.8. Distribució per països de la despesa de la Línia estratègica
de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya: 2004

País Euros % % acumulat
Països prioritaris segons el Pla director i el Pla anual 2004
Colòmbia 1.697.033,40 7,80 7,80
Marroc 1.666.084,75 7,66 15,46
Equador 1.455.642,56 6,69 22,15
Moçambic 1.325.856,83 6,10 28,25
Perú 1.314.284,84 6,04 34,29
Guatemala 728.694,48 3,35 37,64
Bolívia 702.912,25 3,23 40,87
Nicaragua 417.196,78 1,92 42,79
Etiòpia 381.692,26 1,75 44,55
Cuba 361.814,58 1,66 46,21
El Salvador 291.725,58 1,34 47,55
Costa d’Ivori 265.678,66 1,22 48,77
Diversos països Amèrica del Sud* 256.850,00 1,18 49,95
República Dominicana 256.109,03 1,18 51,13
Palestina 242.000,00 1,11 52,24
Senegal 216.354,98 0,99 53,24
Algèria 166.535,91 0,77 54,00
Camerun 155.277,75 0,71 54,72
Hondures 153.529,02 0,71 55,42
Sàhara 108.889,51 0,50 55,92
Kosovo 4.400,00 0,02 55,94
Total països prioritaris 12.168.563,17 55,94
Altres
Argentina 1.204.792,38 5,54 61,48
Mèxic 1.051.848,52 4,84 66,32
Brasil 874.110,64 4,02 70,34
Xile 654.780,32 3,01 73,35
Xina 393.441,40 1,81 75,16
Afganistan 343.249,89 1,58 76,73
Veneçuela 329.633,80 1,52 78,25
Índia 234.263,17 1,08 79,33
Uruguai 126.511,16 0,58 79,91
Bòsnia i Hercegovina 124.339,90 0,57 80,48
Congo 116.435,87 0,54 81,02
Guinea Equatorial 106.542,83 0,49 81,51
Togo 88.800,00 0,41 81,91
Burkina Faso 75.007,25 0,34 82,26
Tunísia 63.726,76 0,29 82,55
Mauritània 54.985,99 0,25 82,80
Iugoslàvia 46.843,67 0,22 83,02
Angola 34.444,48 0,16 83,18
Pakistan 29.031,43 0,13 83,31
Gàmbia 27.135,20 0,12 83,44
Rússia 25.000,00 0,11 83,55
Panamà 24.855,83 0,11 83,67
Iran 23.194,84 0,11 83,77
Guinea 22.943,84 0,11 83,88
Armènia 22.943,84 0,11 83,98
Paraguai 21.774,53 0,10 84,08
Síria 14.339,90 0,07 84,15
Líban 13.383,91 0,06 84,21
Egipte 13.227,92 0,06 84,27
Nepal 12.000,00 0,06 84,33
Costa Rica 11.615,92 0,05 84,38
Uzbequistan 11.471,92 0,05 84,43
Croàcia 11.471,92 0,05 84,49
Moldàvia 11.151,99 0,05 84,54
República Democràtica de Corea 10.552,64 0,05 84,59
Turquia 8.932,94 0,04 84,63
Eritrea 7.647,95 0,04 84,66
* Projectes dirigits a diversos països en els quals no s’ha pogut establir la contribució individual per país.
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D’altra banda, la Generalitat ha concentrat el 66 % dels recursos destinats als objectius priori-
taris de desenvolupament en els 21 països prioritaris segons el Pla director i el Pla anual (16 països
prioritaris del Pla director, més 5 països prioritaris el 2004 per raó de conflicte o postconflicte).

Les actuacions de l’ACCD han estat dirigides, en primer lloc, a l’Amèrica del Sud (que ha con-
centrat el 30 % de la despesa), seguida de prop per l’Àfrica subsahariana (23 %), i a més distància

Taula 3.8. (Continuació)

País Euros % % acumulat
Altres
Sud-àfrica 7.647,95 0,04 84,70
Dominica 7.647,95 0,04 84,73
Albània 7.647,95 0,04 84,77
Sèrbia i Montenegro 7.533,33 0,03 84,80
Filipines 5.735,96 0,03 84,83
Nigèria 4.779,96 0,02 84,85
Malàsia 4.779,96 0,02 84,87
Vietnam 4.779,96 0,02 84,89
Geòrgia 4.779,96 0,02 84,92
Ghana 3.869,32 0,02 84,93
Benín 3.823,97 0,02 84,95
Djibuti 3.823,97 0,02 84,97
Guinea Bissau 3.823,97 0,02 84,99
Maurici 3.823,97 0,02 85,00
Bangladesh 3.823,97 0,02 85,02
Oman 3.823,97 0,02 85,04
Uganda 2.801,36 0,01 85,05
Haití 2.758,99 0,01 85,06
Indonèsia 2.016,67 0,01 85,07
Namíbia 1.700,00 0,01 85,08
Jordània 955,99 0,00 85,09
Zimbawe 955,99 0,00 85,09
Azerbaidjan 955,99 0,00 85,09
Kazakhstan 955,99 0,00 85,10
Mongòlia 955,99 0,00 85,10
Ruanda 604,12 0,00 85,11
Total països no prioritaris 6.343.241,76 29,16
Diversos països
Diversos països Mediterrani* 1.296.778,95 5,96 91,07
Diversos països d’Amèrica Llatina* 1.024.463,83 4,71 95,78
Diversos països de Centreamèrica i el Carib* 377.500,00 1,74 97,51
Diversos països del món 270.878,56 1,25 98,76
Diversos països d’Àfrica subsahariana* 112.660,00 0,52 99,28
Diversos països d’Àfrica* 86.284,39 0,40 99,67
Diversos Àsia* 41.007,00 0,19 99,86
Diversos països del sud-est d’Europa* 30.000,00 0,14 100,00
Total diversos països 3.239.572,73 14,89
Total 21.751.377,66 100,00
* Projectes dirigits a diversos països en els quals no s’ha pogut establir la contribució individual per país.

Taula 3.9. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya dedicada als objectius
prioritaris de desenvolupament per països prioritaris i no prioritaris: 2004

Tipus de país Euros %
% proposat pel Pla director

per al 2006
Països prioritaris segons el Pla director i països en
conflicte prioritaris d’acord amb el Pla anual 2004 8.760.444,24 66,16 Mínim 70
Resta de països 4.481.020,49 33,84 Màxim 30
Total 13.241.464,73 100,00
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per l’Amèrica Central i la Mediterrània, que han concentrat un volum de finançament similar (el
17 % i el 16 % dels recursos, respectivament). 

En relació amb aquestes xifres, val la pena detenir-se a valorar quina és l’assignació mitjana de
recursos per projecte segons l’àrea geogràfica, ja que aquest pot esdevenir un indicador útil a l’ho-
ra de conèixer el nivell de fragmentació de l’estratègia d’intervenció a cada regió. 

Així, l’any 2004 la ràtio més alta i la més baixa de recursos per projecte correspon, respectiva-
ment, a l’Àfrica subsahariana (uns 70.000 euros de mitjana) i a l’Amèrica Central (uns 48.000 eu-
ros de mitjana). Es podria dir, doncs, que durant el 2004, l’actuació més fragmentada s’ha donat a
l’Amèrica Central i el Carib, i la més focalitzada a l’Àfrica subsahariana. Les actuacions que s’han
dut a terme a la Mediterrània i a l’Amèrica del Sud presenten una concentració de recursos inter-
mèdia entre aquests dos extrems.

Taula 3.10. Distribució per àrees geogràfiques de la despesa de la Línia estratègica
de desenvolupament de l’ACCD: 2004

Àrea geogràfica Euros %
% proposat pel

Pla directora

% proposat pel
Pla anual 2004a

Nombre de
projectes

Mediterrània 1.892.538,09 16,54 15-30 18 35
Àfrica subsahariana 2.676.836,49 23,39 15-30 25 44
Diversos Àfrica 25.094,39 0,22 1
Àfrica/altres Mediterrània 4.594.468,97 40,15 - - 80
Amèrica del Sud 3.480.524,35 30,41 15-30 25 66
Amèrica Central i el Carib 1.956.298,62 17,09 15-30 24 41
Diversos Amèrica 810.210,00 7,08 - - 8
Amèrica 6.247.032,97 54,59 - - 115
Àsia-Pacífic 199.816,67 1,75 - - 4
Europa oriental 34.240,00 0,30 - - 1
Sud-est d’Europa 117.533,33 1,03 - - 2
Europa 151.773,33 1,33 - - 3
Diversos continents 251.088,61 2,19 6
Total 11.444.180,55 100,00 208
a. Sobre el total de la Línia estratègica de desenvolupament.
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Gràfic 3.5. Distribució per àrees geogràfiques de la despesa de la Línia estratègica
de desenvolupament de l’ACCD: 2004
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Taula 3.11. Distribució per països de la despesa de la Línia estratègica
de desenvolupament de l’ACCD: 2004

País Euros % % acumulat Nombre de projectes
Països prioritaris segons el Pla director i el Pla anual 2004
Moçambic 1.276.400,00 11,15 11,15 17
Equador 1.176.315,22 10,28 21,43 17a

Marroc 832.737,73 7,28 28,71 18a

Perú 709.281,00 6,20 34,91 14a

Colòmbia 607.416,84 5,31 40,21 12a

Bolívia 607.267,73 5,31 45,52 14a

Guatemala 556.063,01 4,86 50,38 10a

Etiòpia 362.016,67 3,16 53,54 2a

Nicaragua 333.176,86 2,91 56,45 11a

Costa d’Ivori 262.880,00 2,30 58,75 4a

Diversos països prioritaris Amèrica del Sud* 250.990,00 2,19 60,94 4
Palestina 242.000,00 2,11 63,06 4
El Salvador 238.396,19 2,08 65,14 5a

República Dominicana 211.550,00 1,85 66,99 3a

Cuba 209.811,63 1,83 68,82 5a

Senegal 189.684,82 1,66 70,48 8
Camerun 134.425,00 1,17 71,66 3a

Algèria 135.600,00 1,18 72,84 3a

Sàhara occidental 100.000,00 0,87 73,71 1
Hondures 38.164,51 0,33 74,05 1
Total països prioritaris 8.474.177,21 74,05 74,05 156
Altres països
R. D. Congo 108.000,00 0,94 74,99 1
Índia 146.600,00 1,28 76,27 2
Togo 88.800,00 0,78 77,05 1
Brasil 83.236,89 0,73 77,78 2a

Bòsnia i Hercegovina 80.000,00 0,70 78,47 1
Burkina Faso 73.800,00 0,64 79,12 3
Mauritània 54.030,00 0,47 79,59 1a

Tunísia 51.600,00 0,45 80,04 1
Mèxic 44.248,37 0,39 80,43 1
Afganistan 39.200,00 0,34 80,77 2
Guinea Equatorial 37.000,00 0,32 81,10 2
Argentina 32.816,67 0,29 81,38 1a

Rússia (Txetxènia) 25.000,00 0,22 81,60 1
Veneçuela 13.200,00 0,12 81,72 1
Nepal 12.000,00 0,10 81,82 1
Moldàvia 9.240,00 0,08 81,90 0b

Sèrbia i Montenegro 7533,33 0,07 81,97 0b

Indonèsia 2.016,67 0,02 81,98 0b

Total altres països 908.321,93 7,94 81,98 21
Diversos països
Diversos països d’Amèrica Llatina* 810.210,00 7,08 89,06 8
Diversos països del Mediterrani* 530.600,36 4,64 93,70 8
Diversos països de Centreamèrica i el Carib* 324.888,05 2,84 96,54 5
Diversos països del món* 251.088,61 2,19 98,73 6
Diversos països d’Àfrica subsahariana* 89.800,00 0,78 99,52 2
Diversos països del sud-est d’Europa* 30.000,00 0,26 99,78 1
Diversos països d’Àfrica* 25.094,39 0,22 100,00 1
Total diversos països 2.061.681,41 18,02 100,00 31
Total 11.444.180,55 100,00 100,00 208
* Projectes dirigits a diversos països en els quals no s’ha pogut establir la contribució individual per país.
a. Part de la despesa imputada a aquest país correspon a beques concedides en el marc de la convocatòria DEBEQ. La convocatòria s’ha

comptabilitzat com un únic projecte a la categoria de diversos països del món.
b. El total de la despesa imputada a aquest país correspon a beques concedides en el marc de la convocatòria DEBEQ. La convocatòria

s’ha comptabilitzat com un únic projecte a la categoria de diversos països del món.
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En l’assignació per país, els principals receptors d’AOD de l’ACCD han estat, per ordre d’im-
portància, Moçambic, l’Equador, el Marroc, el Perú i Colòmbia. Pel que fa als percentatges de
concentració dels recursos destinats als objectius prioritaris de desenvolupament, el 77,41 % s’ha
adreçat a països prioritaris i el 22,59 % a països no prioritaris. 

En relació als departaments, la principal àrea de destinació dels recursos ha estat l’Amèrica del
Sud, on s’han concentrat més del 50 % dels recursos, seguit de l’Amèrica Central i el Carib i la Me-
diterrània, ambdós amb percentatges a l’entorn del 16 %. Les actuacions dels departaments a l’À-
frica subsahariana han representat el 3 % del total dels recursos dedicats a la línia estratègica de
desenvolupament.

Taula 3.12. Distribució de la despesa de l’ACCD dedicada als objectius prioritaris
de desenvolupament per països prioritaris i no prioritaris: 2004

Tipus de país Euros %
% proposat pel Pla director

per al 2006
Països prioritaris segons el Pla director i països en
conflicte prioritaris d’acord amb el Pla anual 2004 7.792.734,47 77,41 Mínim 70
Resta de països 2.274.454,59 22,59 Màxim 30
Total 10.067.189,06 100,00

Taula 3.13. Distribució per àrees geogràfiques de la despesa de la Línia estratègica
de desenvolupament dels departaments: 2004

Àrea geogràfica Euros %
% proposat pel Pla

directora

% proposat pel Pla
anual 2004a

Mediterrània 1.702.318,45 16,52 15-30 18
Àfrica subsahariana 352.281,98 3,42 15-30 25
Diversos Àfrica 61.190,00 0,59
Àfrica/altres Mediterrània 2.115.790,43 20,53 - -
Amèrica del Sud 5.160.001,53 50,06 15-30 25
Amèrica Central i el Carib 1.728.998,06 16,77 15-30 24
Diversos Amèrica 212.053,83 2,06 - -
Amèrica 7.101.053,42 68,89 - -
Àsia-Pacífic 949.167,92 9,21 - -
Europa oriental 14.339,90 0,14 - -
Sud-est d’Europa 107.055,49 1,04 - -
Europa 121.395,39 1,18 - -
Diversos continents 19.789,95 0,19
Total 10.307.197,11 100,00
a. Sobre el total de la Línia estratègica de desenvolupament.
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Gràfic 3.6. Distribució per àrees geogràfiques de la despesa de la Línia estratègica
de desenvolupament dels departaments: 2004
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D’altra banda, gairebé el 70 % dels recursos dels departaments dedicats als objectius priorita-
ris de desenvolupament ha anat dirigit a països no prioritaris com són l’Argentina, Mèxic, el Brasil,
Xile o la Xina. El país prioritari que ha rebut més finançament dels departaments ha estat Colòm-
bia, que ha concentrat més del 10 % dels recursos, seguit del Marroc (8 %) i el Perú (gairebé
el 6 %).

Taula 3.14. Distribució per països de la despesa de la Línia estratègica
de desenvolupament dels departaments: 2004

País Euros % % acumulat
Països prioritaris segons el Pla director i el Pla anual 2004
Colòmbia 1.089.616,56 10,57 10,57
Marroc 833.347,02 8,09 18,66
Perú 605.003,84 5,87 24,53
Equador 279.327,34 2,71 27,24
Cuba 152.002,95 1,47 28,71
Guatemala 172.631,47 1,67 30,39
Bolívia 95.644,52 0,93 31,31
Nicaragua 84.019,92 0,82 32,13
Hondures 115.364,51 1,12 33,25
El Salvador 53.329,39 0,52 33,77
República Dominicana 44.559,03 0,43 34,20
Algèria 30.935,91 0,30 34,50
Senegal 26.670,16 0,26 34,76
Moçambic 49.456,83 0,48 35,24
Sàhara occidental 8.889,51 0,09 35,32
Camerun 20.852,75 0,20 35,53
Etiòpia 19.675,59 0,19 35,72
Kosovo 4.400,00 0,04 35,76
Costa d’Ivori 2.798,66 0,03 35,79
Diversos països prioritaris Amèrica del Sud* 5.860,00 0,06 35,84
Total països prioritaris 3.694.385,96 35,84 35,84
Altres països
Argentina 1.171.975,71 11,37 47,21
Mèxic 1.007.600,15 9,78 56,99
Brasil 790.873,75 7,67 64,66
Xile 654.780,32 6,35 71,01
Xina 393.441,40 3,82 74,83
Veneçuela 316.433,80 3,07 77,90
Afganistan 304.049,89 2,95 80,85
Uruguai 126.511,16 1,23 82,08
Índia 87.663,17 0,85 82,93
Guinea Equatorial 69.542,83 0,67 83,60
Iugoslàvia 46.843,67 0,45 84,06
Bòsnia i Hercegovina 44.339,90 0,43 84,49
Pakistan 29.031,43 0,28 84,77
Gàmbia 27.135,20 0,26 85,03
Panamà 24.855,83 0,24 85,28
Iran 23.194,84 0,23 85,50
Guinea 22.943,84 0,22 85,72
Armènia 22.943,84 0,22 85,95
Paraguai 21.774,53 0,21 86,16
Síria 14.339,90 0,14 86,30
Líban 13.383,91 0,13 86,43
Egipte 13.227,92 0,13 86,55
Uzbequistan 11.471,92 0,11 86,67
Croàcia 11.471,92 0,11 86,78
Costa Rica 11.615,92 0,11 86,89
Turquia 8.932,94 0,09 86,98
Eritrea 7.647,95 0,07 87,05
Sud-àfrica 7.647,95 0,07 87,12
Dominica 7.647,95 0,07 87,20
Albània 7.647,95 0,07 87,27
* Projectes dirigits a diversos països en els quals no s’ha pogut establir la contribució individual per país.
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Taula 3.14. (Continuació)

País Euros % % acumulat
Filipines 5.735,96 0,06 87,33
Angola 34.444,48 0,33 87,66
Congo 8.435,87 0,08 87,74
Nigèria 4.779,96 0,05 87,79
Malàsia 4.779,96 0,05 87,84
Vietnam 4.779,96 0,05 87,88
Geòrgia 4.779,96 0,05 87,93
Benín 3.823,97 0,04 88,00
Djibuti 3.823,97 0,04 88,04
Guinea Bissau 3.823,97 0,04 88,08
Maurici 3.823,97 0,04 88,12
Bangladesh 3.823,97 0,04 88,15
Oman 3.823,97 0,04 88,15
República Democràtica de Corea 10.552,64 0,10 88,25
Tunísia 12.126,76 0,12 88,37
Ghana 3.869,32 0,04 88,41
Uganda 2.801,36 0,03 88,44
Moldàvia 1.911,99 0,02 88,46
Burkina Faso 1.207,25 0,01 88,47
Mauritània 955,99 0,01 88,48
Jordània 955,99 0,01 88,49
Haití 2.758,99 0,03 88,51
Zimbabwe 955,99 0,01 88,52
Azerbaidjan 955,99 0,01 88,53
Kazakhstan 955,99 0,01 88,54
Namíbia 1.700,00 0,02 88,56
Ruanda 604,12 0,01 88,56
Mongòlia 955,99 0,01 88,57
Total altres països 5.434.919,83 52,73 88,57
Diversos països del Mediterrani* 766.178,59 7,43 96,01
Diversos països d’Amèrica Llatina* 212.053,83 2,06 98,06
Diversos països d’Àfrica* 61.190,00 0,59 98,66
Diversos països de Centreamèrica i el Carib* 52.611,95 0,51 99,17
Diversos d’Àsia* 41.007,00 0,40 99,56
Diversos països d’Àfrica subsahariana* 22.860,00 0,22 99,79
Diversos països del món* 19.789,95 0,19 99,98
Diversos països d’Amèrica del Sud* 2.200,00 0,02 100,00
Total diversos països 1.177.891,32 11,43 100,00
Total 10.307.197,11 100,00 100,00
* Projectes dirigits a diversos països en els quals no s’ha pogut establir la contribució individual per  país.

Taula 3.15. Distribució de la despesa dels departaments dedicada als objectius
prioritaris de desenvolupament per països prioritaris i no prioritaris: 2004

Tipus de país Euros %
% proposat pel Pla director

per al 2006
Països prioritaris segons el Pla director i països en
conflicte prioritaris d’acord amb el Pla anual 2004 967.709,77 30,49 Mínim 70
Resta de països 2.206.565,90 69,51 Màxim 30
Total 3.174.275,67 100,00
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El Pla director de cooperació al desenvolupament 2003-2006 estableix com a línia estratègica
de treball la provisió d’ajut humanitari general i d’ajut humanitari d’emergència. A continuació, es
detalla la distribució dels recursos per al 2004 en aquest sector d’intervenció, així com les princi-
pals actuacions i avenços que s’han registrat.

L’ajut humanitari general i d’emergència de la Generalitat de Catalunya de l’any 2004 s’ha ca-
racteritzat per un doble esforç de qualitat. D’una banda, s’ha maldat perquè les actuacions finan-
çades complissin els principis ètics i operatius que han de guiar l’ajut humanitari d’acord amb la
doctrina i la pràctica internacional. 

D’altra banda, tant la localització geogràfica de les actuacions com la naturalesa mateixa d’a-
questes posen de manifest que s’ha donat resposta a diferents tipus de crisis humanitàries, ja fos-
sin resultat de desastres naturals, de conflictes, i/o també, i especialment, de les denominades
emergències complexes, en les quals al conflicte violent o armat s’hi suma la violació massiva dels
drets humans, la fam, etc.

Cal posar en relleu, a més, que durant l’any 2004 s’han destinat molts esforços a posar en fun-
cionament un mecanisme de coordinació de l’ajut d’emergència a Catalunya. En aquest sentit, tot
i que el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència no ha quedat formalment constituït fins
l’any 2005, durant el 2004 ja ha funcionat com a protocomitè en l’articulació i coordinació de la
resposta dels actors catalans davant les situacions d’emergència. Això ha redundat en una millora
significativa dels nivells de coordinació i eficàcia de l’ajut del govern de Catalunya en aquest àmbit.

4.1. Distribució geogràfica de la despesa

L’any 2004, la Generalitat de Catalunya ha destinat més de tres milions d’euros a finançar ac-
tuacions d’ajut humanitari general i d’emergència. El volum més important d’aquests recursos,
prop del 30 %, s’ha adreçat a finançar projectes dirigits a diversos països del món. Aquest és el cas
dels convenis de l’ACCD signats amb ONG d’àmbit internacional com Metges sense Fronteres,
Creu Roja o Farmacèutics Mundi, o de l’assistència sanitària que ha prestat el Departament de Sa-
lut a ciutadans de diferents països en desenvolupament (vegeu la taula 4.1).

Taula 4.1. Distribució per països de la despesa de la Línia estratègica de l’ajut humanitar
general i d’emergència de la Generalitat de Catalunya: 2004

País Euros % % acumulat
Diversos països del món* 880.000,00 28,30 28,30
Angola 500.000,00 16,08 44,39
Bòsnia i Hercegovina 484.041,00 15,57 59,95
Haití 190.000,00 6,11 66,07
Sàhara occidental 162.059,00 5,21 71,28
Veneçuela 125.166,00 4,03 75,30
Cuba 120.000,00 3,86 79,16
Txad 100.000,00 3,22 82,38
Iraq (Kurdistan) 90.000,00 2,89 85,28
Colòmbia 80.000,00 2,57 87,85
Filipines 70.000,00 2,25 90,10
Marroc 57.420,44 1,85 91,95
Ucraïna 51.958,00 1,67 93,62
Sri Lanka 50.000,00 1,61 95,23
Iran 39.000,00 1,25 96,48
Algèria 35.000,00 1,13 97,61
Romania 24.438,00 0,79 98,39
Bolívia 22.201,00 0,71 99,11
Bielorússia 18.552,00 0,60 99,70
Pakistan 4.447,00 0,14 99,85
Nicaragua 2.521,00 0,08 99,93
Equador 2.102,00 0,07 99,99
Nigèria 163,00 0,01 100,00
Total 3.109.068,44 100,00
* Projectes dirigits a diversos països en els quals no s’ha pogut establir la contribució individual per país.



Cooperació Catalana. Memòria 2004

48

Els països que han esdevingut els principals receptors d’ajut humanitari de la Generalitat de
Catalunya l’any 2004 han estat Angola, seguit de Bòsnia i Hercegovina, Haití i el Sàhara Occidental.

Del total de tres milions d’euros que la Generalitat de Catalunya ha destinat a accions d’ajut
humanitari, quasi dos milions i mig han estat gestionats per l’ACCD, tal com s’observa a la taula
4.2. Angola, Bòsnia i Hercegovina, Haití, Cuba i el Txad han concentrat l’actuació de l’ACCD, amb
prop del 50 % del total de recursos.

Taula 4.2. Distribució per països de la despesa de la Línia estratègica d’ajut humanitari
general i d’emergència de l’ACCD: 2004

País Euros % % acumulat Nombre de projectes
Diversos països del món* 880.000,00 36,09 36,09 5
Angola 500.000,00 20,51 56,60 1
Bòsnia i Hercegovina 236.000,00 9,68 66,28 5
Haití 190.000,00 7,79 74,07 3
Cuba 120.000,00 4,92 78,99 1
Txad 100.000,00 4,10 83,09 1
Iraq (Kurdistan) 90.000,00 3,69 86,78 1
Colòmbia 80.000,00 3,28 90,07 1
Filipines 70.000,00 2,87 92,94 2
Sri Lanka 50.000,00 2,05 94,99 1
Marroc 48.236,44 1,98 96,97 3
Iran 39.000,00 1,60 98,56 1
Algèria 35.000,00 1,44 100,00 1
Total 2.438.236,44 100,00 26
* Projectes dirigits a diversos països en els quals no s’ha pogut establir la contribució individual per país.
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L’ajut humanitari dels departaments ha ascendit a 670.832 euros. El 80 % d’aquests recursos
s’ha concentrat en accions a Bòsnia i Hercegovina, el Sàhara Occidental i Veneçuela (vegeu la tau-
la 4.3 i el gràfic 4.3).

4.2. Principals accions en l’àmbit de l’ajut humanitari general
i d’emergència

Pel que fa a les actuacions de l’ACCD amb una significació especial aquest 2004, destaca, en
primer terme, la resposta inicial davant la catàstrofe del tsunami del 26 de desembre. L’Agència es
va convertir, des del primer moment de la crisi, en un centre d’informació per a la ciutadania cata-
lana que volia fer aportacions econòmiques i donacions. Paral·lelament, i en el marc del protoco-
mitè català d’ajut humanitari d’emergència, es va coordinar l’enviament dels primers ajuts cap a
Sri Lanka: material hídric, alimentari, mèdic i també personal.

D’altra banda, el 2004 destaquen les actuacions que l’ACCD ha dut a terme a Angola, Filipi-
nes, Haití i el Txad. A Angola s’ha finançat un programa de repatriació i reintegració de refugiats
angolesos des de Zàmbia i la República Democràtica del Congo. El programa ha estat promogut
pel Comitè Català per als Refugiats (Comitè Català de l’ACNUR).

A Filipines s’han finançat actuacions de Creu Roja i de Save the Children per a donar resposta a
la situació d’emergència provocada pels tifons dels mesos de novembre i desembre. 

L’ACCD també ha donat resposta a la crisi humanitària d’Haití, arran de les tempestes tropicals

Taula 4.3. Distribució per països de la despesa de la Línia estratègica d’ajut humanitari
general i d’emergència dels departaments: 2004

País Euros % % acumulat
Bòsnia i Hercegovina 248.041,00 36,98 36,98
Sàhara occidental 162.059,00 24,16 61,13
Veneçuela 125.166,00 18,66 79,79
Ucraïna 51.958,00 7,75 87,54
Romania 24.438,00 3,64 91,18
Bolívia 22.201,00 3,31 94,49
Bielorússia 18552 2,77 97,25
Marroc 9.184,00 1,37 98,62
Pakistan 4.447,00 0,66 99,29
Nicaragua 2.521,00 0,38 99,66
Equador 2.102,00 0,31 99,98
Nigèria 163,00 0,02 100,00
Total 670.832,00 100,00
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de setembre del 2004. En aquest cas, l’ajut s’ha canalitzat a través dels projectes d’Ajuda en Acció
i UNICEF.

Al Txad s’ha donat suport sanitari als refugiats sudanesos, així com a la població autòctona.
Aquest ajut ha estat gestionat pels programes de Metges del Món i Farmacèutics Mundi.

Finalment, el 2004 l’ACCD ha fet, per primer cop, una acció d’ajut humanitari d’emergència
directa, adreçada a la població afectada pel terratrèmol de la província d’Al-Hoceima, al Marroc.

Pel que fa als departaments, les principals actuacions s’han concentrat a Bòsnia i Hercegovina,
el Sàhara Occidental i Veneçuela. Al Sàhara Occidental, bona part de l’ajut s’ha canalitzat a través
del Departament de Salut amb el programa d’assistència sanitària a ciutadans sahrauís. La despe-
sa imputada a Veneçuela també ha estat vehiculada a través del programa d’assistència sanitària
del Departament de Salut. En el cas de Bòsnia i Hercegovina, les actuacions s’han concentrat tant
a facilitar el retorn de refugiats com a impulsar la rehabilitació i reconstrucció de les zones afecta-
des pel conflicte (vegeu el capítol VIII).



Capítol V
Les actuacions
d’educació
i capacitats





Capítol V. Les actuacions d’educació i capacitats

53

5.1. La despesa de la Generalitat de Catalunya en matèria
d’educació i capacitats

La Generalitat de Catalunya ha destinat, l’any 2004, prop de quatre milions i mig d’euros a fi-
nançar actuacions en l’àmbit de l’educació i les capacitats. Aquesta línia estratègica de treball con-
templa el finançament de totes aquelles activitats orientades a incrementar l’abast de les accions
d’educació i sensibilització (primer objectiu del Pla director) i/o bé a millorar les capacitats dels
agents públics i privats de la cooperació catalana (segon objectiu).

Aquesta assignació de recursos se situa per sobre dels percentatges recomanats per a la línia
d’educació i capacitats tant al Pla director 2003-2006 (entre el 8 i el 9 % dels recursos) com al Pla
anual 2004 (el 9 %). No obstant això, i tal com s’ha vist en el capítol II, el 2004 s’ha millorat el
grau de convergència amb les directrius del Pla director i, més important encara, s’han realitzat
esforços notoris de racionalització i millora de la qualitat de les actuacions en aquest àmbit.

Tot i que aquests recursos han estat gestionats majoritàriament per l’ACCD (quasi tres milions
d’euros), els departaments també han mostrat una participació remarcable en el finançament
d’actuacions en matèria d’educació i capacitats, destinant-hi més d’un milió i mig d’euros (vegeu
les taules 5.2 i 5.3).

Pel que fa a la distribució de recursos segons objectiu, les taules mostren una pauta de distri-
bució que no difereix de manera significativa entre l’ACCD i els departaments. En tots dos casos,

Taula 5.1. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya per objectius
de la Línia estratègica d’educació i capacitats: 2004

C. Objectius d’educació i capacitats
Import
(euros)

% Línia
estratègica

C1. Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització 1.631.610,79 36,51
C2. Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats 1.626.208,67 36,39
C1 i C2 1.211.006,70 27,10
Total C 4.468.826,16 100,00

C1. Incrementar l’abast de les accions d’educació
i sensibilització
C2. Millorar les capacitats dels agents de cooperació
públics i privats
C1 i C2

27,10 %

36,39 %

36,51 %

Gràfic 5.1. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya per objectius
de la Línia estratègica d’educació i capacitats: 2004

Taula 5.2. Distribució de la despesa de l’ACCD per objectius de la Línia estratègica
d’educació i capacitats: 2004

C. Objectius d’educació i capacitats
Import
(euros)

% Línia
estratègica

C1. Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització 1.041.000,00 35,09
C2. Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats 1.180.580,49 39,79
C1 i C2 745.496,70 25,13
Total C 2.967.077,19 100,00
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els recursos s’han adreçat quasi en la mateixa proporció a finançar actuacions de sensibilització,
d’una banda, i a donar suport a accions per a millorar les capacitats dels agents de la coopera-
ció, de l’altra. Aquest és un element molt positiu si es té en compte que una estratègia d’educa-
ció i capacitats per al desenvolupament eficaç comporta un treball en paral·lel en les dues di-
mensions.

5.2. Principals accions en l’àmbit de l’educació i capacitats

L’any 2004, les actuacions d’educació i capacitats de la Generalitat s’han concentrat, bàsica-
ment, en quatre àmbits d’intervenció: (i) l’educació formal, (ii) el treball amb les universitats,
(iii) la incidència en les campanyes generals, i (iv) la millora de les capacitats dels agents, des d’un
vessant teòric i pràctic.

Pel que fa al treball en l’àmbit de l’educació formal, el 2004 s’han celebrat les primeres jorna-
des d’escoles compromeses amb el món, en el marc de les quals s’avança un procés de reflexió
compartit entre els diferents actors involucrats en l’educació per al desenvolupament (escoles,
ONG i administracions). 

25,13 %

39,79 %

35,09 %
C1. Incrementar l’abast de les accions d’educació
i sensibilització
C2. Millorar les capacitats dels agents de cooperació
públics i privats
C1 i C2

Gràfic 5.2. Distribució de la despesa de l’ACCD per objectius de la Línia estratègica
d’educació i capacitats: 2004

Taula 5.3. Distribució de la despesa dels departaments per objectius
de la Línia estratègica d’educació i capacitats: 2004

C. Objectius d’educació i capacitats
Import
(euros)

% Línia
estratègica

C1. Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització 590.610,79 39,33
C2. Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats 445.628,18 29,67
C1 i C2 465.510,00 31,00
Total C 1.501.748,97 100,00
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i sensibilització
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Gràfic 5.3. Distribució de la despesa dels departaments per objectius
de la Línia estratègica d’educació i capacitats: 2004
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En relació amb les actuacions en l’àmbit de les universitats, destaquen tres accions en concret: 

a. L’edició d’una convocatòria específica per a les universitats catalanes, des del reconeixe-
ment d’aquestes com un actor clau de la cooperació al desenvolupament;

b. L’articulació d’una comissió ad hoc amb el mandat de dissenyar un pla d’actuació 2005-
2007 de les universitats catalanes en matèria de cooperació al desenvolupament;

c. L’edició d’una convocatòria conjunta de beques de cooperació internacional i desenvolu-
pament del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i l’ACCD.
Aquesta s’ha adreçat tant a estudiants graduats en universitats catalanes com a estudiants
procedents de països beneficiaris d’AOD (vegeu el capítol IX).

Durant aquest any 2004, també s’ha donat suport a grans campanyes de sensibilització al vol-
tant de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional. En aquest sentit, desta-
quen les campanyes pel control del comerç d’armes, el consum responsable, l’accés als medica-
ments per part dels països empobrits i la banca ètica.

Pel que fa a la millora de la capacitat dels agents catalans de la cooperació al desenvolupa-
ment, d’entre les accions que s’han emprès durant el 2004, destaca l’establiment, per primer cop,
de convenis amb les coordinadores territorials d’ONGD catalanes amb la finalitat de contribuir a
enfortir-les institucionalment i de millorar-ne les estratègies de comunicació.

A més, durant aquest exercici s’ha continuat apostant per invertir en la millora de les capaci-
tats dels agents en les dues dimensions de la formació, la teòrica i la pràctica. Pel que fa a la capa-
citació teòrica, s’ha donat suport a la celebració de seminaris, tallers, taules rodones, etc., al vol-
tant de diversos eixos de treball i debat en l’àmbit de la cooperació —la sobirania alimentària, la
incorporació de la perspectiva de gènere, la interculturalitat, etc. (vegeu el capítol IX).

En relació al vessant pràctic de la capacitació, l’any 2004 s’ha convocat la sisena edició del Pro-
grama Joves Cooperants, amb la participació de l’ACCD, la Federació Catalana d’ONGD, el De-
partament de Treball i Indústria i la Secretaria General de Joventut. A través d’aquest programa
s’han contractat deu joves cooperants durant sis mesos amb la finalitat de treballar amb les con-
traparts locals dels països del Sud en projectes de desenvolupament promoguts per diverses ONG
catalanes.
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6.1. Distribució de la despesa segons tipus de concessió
de l’ajut

Els 29.329.272,26 milions d’euros que la Generalitat de Catalunya ha destinat en aquest exer-
cici a finançar actuacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional (AOD total
menys les despeses administratives) han estat assignats a través de tres grans instruments: les con-
vocatòries, les subvencions directes i la cooperació directa.

L’instrument de finançament que garanteix millor la concurrència i la transparència són les
convocatòries. L’any 2004, el 41 % dels recursos de la Generalitat s’ha assignat mitjançant aquest
instrument (vegeu la taula 6.1).

Aquest ha estat també el principal instrument de finançament de l’ACCD, a través del qual
l’ACCD ha assignat el 60 % del total d’AOD (sense comptar despeses administratives). Els departa-
ments, per la seva banda, han canalitzat el 16 % dels recursos a través de convocatòries pròpies de
cada departament, o conjuntes amb l’ACCD, com és el cas del COPCA i del DURSI (vegeu les tau-
les 6.2 i 6.3 i la descripció dels projectes dels departaments, capítols VII, VIII i IX).

Taula 6.1. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya en cooperació
i solidaritat internacional segons mecanisme de finançament: 2004

Mecanisme de finançament Euros %

Cooperació directa 10.142.700,35 34,58
Convocatòries 12.099.309,12 41,25
Subvenció directa 7.087.262,79 24,16
Total 29.329.272,26 100,0

Taula 6.2. Distribució de la despesa de l’ACCD en cooperació i solidaritat internacional
segons mecanisme de finançament: 2004

Mecanisme de finançament Euros %
Cooperació directa 474.190,84 2,81
Convocatòries 10.095.349,74 59,91

Ordinària 6.461.677,73 38,35
Permanent 2.306.672,00 13,69
Comitè Català d’Ajut Humanitari i d’Emergència 217.000,00 1,29
Conjuntes (COPCA i DURSI) 1.110.000,01 6,59

Subvenció directa 6.279.953,60 37,27
Total 16.849.494,18 100,00

Taula 6.3. Distribució de la despesa dels departaments en cooperació i solidaritat
internacional segons mecanisme de finançament: 2004

Mecanisme de finançament Euros %
Cooperació directa 9.668.509,51 77,47
Convocatòries 2.003.959,38 16,06

Pròpies 1.297.329,26 10,40
Conjuntes 706.630,12 5,66

Subvenció directa 807.309,19 6,47
Total 12.479.778,08 100,00
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L’any 2004, l’ACCD ha realitzat cinc convocatòries.1 D’aquestes, les que han canalitzat més re-
cursos han estat la convocatòria ordinària (el 38 % del total dels recursos) i la convocatòria perma-
nent (14 %). A banda d’això, les convocatòries del protocomitè català d’ajut humanitari d’emer-
gència i les convocatòries conjuntes amb el DURSI i el COPCA han canalitzat, en conjunt, el 8 %
del total de la despesa.

La convocatòria ordinària té l’objectiu d’impulsar les iniciatives cíviques de la cooperació al
desenvolupament i la solidaritat internacional que porten a terme les organitzacions no governa-
mentals. L’any 2004, tal com es va fer a l’edició del 2003, la convocatòria ordinària ha contemplat
dues línies de finançament: (i) les subvencions a projectes de cooperació a països receptors
d’AOD, i (ii) les subvencions a projectes destinats a incrementar l’abast de les accions d’educació i
sensibilització.

La convocatòria permanent de subvencions s’ha adreçat a donar suport a activitats de coope-
ració al desenvolupament i solidaritat internacional a l’entorn de tres línies de finançament: (i) una
línia de formació i capacitats, que inclou un programa de beques i ajuts a projectes de recerca i
formació, (ii) una línia de desenvolupament per a donar suport a accions complementàries, im-
previstes o urgents, de projectes de cooperació i sensibilització que ja han estat subvencionats, i
(iii) una línia de suport a projectes que afavoreixen el diàleg i la reconciliació social en països en
conflicte o postconflicte (Colòmbia, Palestina, Sàhara Occidental, Timor Oriental, Bòsnia i Herce-
govina, i Kosovo).

D’altra banda, l’any 2004 ha entrat en funcionament un nou instrument de concurrència per
a donar resposta a les situacions de crisi humanitària d’emergència, les convocatòries de l’ACCD
en el marc del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència. Durant aquest exercici, 217.000
euros d’ajut humanitari s’han canalitzat a través d’aquest instrument. 

Finalment, l’ACCD ha destinat més d’un milió d’euros a les convocatòries conjuntes amb el
COPCA —adreçades a finançar iniciatives procedents dels actors empresarials (per un valor de
610 mil euros)— i amb el DURSI —programa de beques DEBEQ (per un valor de 500.000 eu-
ros). 

El segon instrument de finançament de la Generalitat l’any 2004 ha estat la cooperació direc-
ta, a la qual s’han destinat gairebé 10 milions d’euros (el 34 % del total de la despesa). A més, la
cooperació directa ha estat el principal instrument d’assignació de recursos dels departaments de
la Generalitat, que hi han dedicat 9,5 milions d’euros. 

Finalment, la Generalitat ha assignat el 25 % dels recursos de cooperació i solidaritat interna-
cional mitjançant convenis o subvencions directes. El gruix d’aquests recursos, procedents de
l’ACCD, s’ha destinat a finançar actuacions executades, fonamentalment, per organismes vincu-
lats, agents multilaterals o accions d’especial significació per a la cooperació de la Generalitat de
Catalunya. En l’epígraf que segueix es descriu amb més detall quina ha estat l’assignació de recur-
sos segons actor.

6.2. Distribució de la despesa segons actor

L’any 2004, la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya ha estat execu-
tada per un ampli i divers conjunt d’agents. Així, a les ONG i a l’Administració de la Generalitat
mateixa s’hi han sumat les universitats, els sindicats, els agents empresarials, els organismes multi-
laterals, i altres.

De manera agregada, els recursos han estat executats en aquestes proporcions: quasi el 42 %
per les ONG i les federacions i coordinadores d’ONG, el 37 % per les administracions públiques

1. Addicionalment, el desembre del 2004 s’ha publicat la primera edició d’una convocatòria d’universitats, adreçada
específicament a finançar actuacions procedents d’aquest agent de la cooperació. Aquesta memòria, amb tot, no recull la
informació referida a aquesta convocatòria ja que l’adjudicació no s’ha fet fins l’any 2005, de manera que serà la memòria
del 2005 la que en donarà compte.
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(on s’inclou la Generalitat, altres administracions catalanes i també les administracions dels països
beneficiaris), i a força distància, el 6,5 % pels agents empresarials. Per sota del 5 % dels recursos i
en ordre descendent, l’AOD de la Generalitat ha estat executada per organismes vinculats, sindi-
cats, universitats i organismes internacionals (vegeu la taula 6.4). 

Pel que fa a la despesa executada per administracions, el gran volum d’aquesta correspon a
l’AOD gestionada per la Generalitat mateix. En aquest sentit, cal recordar que bona part de l’a-
jut procedent dels departaments s’ha canalitzat a través de la cooperació directa. De fet, en ob-
servar les xifres desagregades, destaca el fet que prop del 79 % del total del volum de despesa
dels departaments ha estat executat per l’Administració de la Generalitat mateixa (vegeu la tau-
la 6.5).

Continuant amb la despesa dels departaments, el segon actor de la cooperació en importàn-
cia de recursos gestionats han estat els agents empresarials, a través dels diferents programes i
convocatòries del COPCA. Els departaments canalitzen, doncs, prop del 90 % dels seus recursos a
través dels departaments mateixos (amb actuacions de cooperació directa) i a través d’agents em-
presarials. El 10 % restant es distribueix entre ONG (6 %) i universitats (4 %).

Pel que fa als recursos de l’ACCD, més del 66 % s’han adreçat a finançar actuacions executa-

Taula 6.4. Distribució de la despesa de la Generalitat de Catalunya en cooperació
i solidaritat internacional per tipus d’actors: 2004

Euros %
ONG 11.824.974,39 40,59
Federacions, coordinadores i xarxes d’entitatsa 317.290,00 1,36
Sindicats i associacions professionals agràries 887.200,00 3,02
Organismes internacionals 725.000,00 2,47
Administracions públiquesb 10.964.280,70 37,38

Generalitat 10.328.564,36 94,20
Administració local 385.716,34 3,52
Administració de països en desenvolupament 250.000,00 2,28

Agents empresarials 1.930.238,10 6,58
Organismes vinculatsc 1.208.818,00 4,12
Universitats 790.297,55 2,69
Altres 519.173,52 1,77
Total 29.329.272,26 100,00
a. FCONGD, Coordinadora ONGD de Lleida i Centre de Recursos ONG Girona i Alt Maresme.
b. Els percentatges desglossats d’aquest apartat es calculen sobre el total executat per administracions públiques.
c. IIG, CIDOB, ICCI, IEMed.

Taula 6.5. Distribució de la despesa dels departaments en cooperació i solidaritat
internacional per tipus d’actors: 2004

Euros %
ONG 754.741,00 6,05
Federacions, coordinadores i xarxes d’entitats 0,00 0,00
Sindicats i associacions professionals agràries 23.200,00 0,19
Organismes internacionals 0,00 0,00
Administracions públiquesa 9.820.564,35 78,69

Generalitat 9.791.564,35 99,70
Administració local 29.000,00 0,30

Agents empresarials 1.320.238,10 10,58
Organismes vinculats 0,00 0,00
Universitats 474.097,55 3,80
Altres 86.937,08 0,70
Total 12.479.778,08 100,00
a. Els percentatges desglossats d’aquest apartat es calculen sobre el total executat per administracions públiques.
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des per ONG. La major part d’aquests s’han assignat de manera concorreguda, a través de les di-
ferents convocatòries que s’han assenyalat més amunt.

En segon terme, i a molta distància de les ONG, els actors que han canalitzat més volum de re-
cursos de l’ACCD són els organismes vinculats (el 7 %). Aquests organismes, participats en diver-
sos graus per la Generalitat de Catalunya, són l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), la
Fundació CIDOB, l’Institut Català de Cooperació Iberoamericana (ICCI), i l’Institut Internacional
de Governabilitat de Catalunya (IIGC).

Així, l’ACCD, per la via dels convenis, ha donat suport a:

i. El programa d’activitats del CIDOB en matèria de cooperació al desenvolupament i solida-
ritat internacional.

ii. L’elaboració, per part de l’ICCI, d’un estudi per a la formulació de polítiques de cooperació
per al manteniment, la promoció i la pervivència de les llengües ameríndies.

iii. Un programa d’activitats sobre governabilitat democràtica de l’IIGC a l’Amèrica Llatina.
iv. Un programa de cooperació de l’IEMed als països del sud i de l’est de la Mediterrània (ve-

geu els capítols VII i IX per a ampliar informació).

D’altra banda, gairebé el 7 % de la despesa de l’ACCD ha estat gestionada per administracions
públiques (vegeu la taula 6.6): pels departaments de la Generalitat, la mateixa ACCD, les adminis-
tracions locals (especialment el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament), i finalment, les
administracions dels països receptors de l’ajut.

Per darrere de les administracions públiques, el 5 % dels recursos de l’ACCD s’ha adreçat a fi-
nançar iniciatives dels sindicats i les associacions professionals agràries. Aquest finançament s’ha
articulat majoritàriament a través de convenis. Així, destaquen:

i. Un conveni amb la UGT amb l’objectiu de donar suport a l’enfortiment sindical i la pro-
moció dels drets humans laborals a l’Amèrica Central, a la regió andina i a Guinea Equato-
rial. El conveni també contempla el suport a les activitats de sensibilització en matèria de
cooperació sindical al desenvolupament de la UGT a Catalunya.

ii. Un conveni amb CC OO amb els objectius d’enfortir les federacions sindicals del metall a
Bòsnia, Sèrbia, Kosovo, Macedònia i Croàcia; fer formació politicosindical a Colòmbia; do-
nar suport a l’enfortiment sindical i promoció dels drets humans laborals a l’Amèrica Central

Taula 6.6. Distribució de la despesa de l’ACCD en cooperació i solidaritat internacional
per tipus d’actors: 2004

Euros %
ONG 11.070.233,39 66,18
Federacions, coordinadores i xarxes d’entitatsa 317.290,00 2,36
Sindicats i associacions professionals agràries 864.000,00 5,13
Organismes internacionals 725.000,00 4,30
Administracions públiquesb 1.143.716,35 6,79

Generalitat 537.000,01 46,95
Administració local 356.716,34 31,19
Administració de països en desenvolupament 250.000,00 21,86

Agents empresarials 610.000,00 3,62
Organismes vinculatsc 1.208.818,00 7,17
Universitats 316.200,00 1,88
Altres 432.236,44 2,57
Total 16.849.494,18 100,00
a. FCONGD, Coordinadora ONGD de Lleida i Centre de Recursos ONG Girona i Alt Maresme.
b. Els percentatges desglossats d’aquest apartat es calculen sobre el total executat per administracions públiques.
c. IIG, CIDOB, ICCI, IEMed.
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i treballar en la incorporació del reconeixement i la garantia dels drets fonamentals al treball
i la responsabilitat social de l’empresa a les transnacionals espanyoles que operen a la regió
andina. El conveni també contempla la realització de seminaris i trobades de sensibilització
en matèria de drets laborals, responsabilitat social corporativa i negociació col·lectiva.

iii. El finançament de diverses actuacions de codesenvolupament liderades per la Unió de Pa-
gesos amb col·lectius d’immigrants del Marroc i Colòmbia.

Finalment, no es pot menystenir el volum de recursos que s’han adreçat a finançar actuacions
i programes del sistema de les Nacions Unides, concretament: (i) un conveni de col·laboració amb
el PNUD-Colòmbia per a la posada en marxa i desenvolupament de la Unitat d’Anàlisi sobre el
Conflicte Armat a Colòmbia, i (ii) un programa de repatriació i reintegració dels refugiats angole-
sos amb l’ACNUR.
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1. Projectes de l’ACCD

Àfrica/altres Mediterrània · Mediterrània

ALGÈRIA

Consolidació del centre per
a infants i joves amb
dificultats, a la Cabília,
per a la prevenció
i tractament de la
violència, dels riscos
associats a la sexualitat
i del consum de drogues
Descripció:
Consolidació del projecte iniciat el 2003, a la

província de Tizi-Ouzou, per a oferir serveis als nens i joves amb dificultats psicosocials greus i
desenvolupar un programa de treball que abasti transversalment els àmbits assistencials i
preventius.

Entitat promotora: Fundació Salut i Comunitat
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Algèria
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 70.000,00 €

ALGÈRIA

Desenvolupament i reestructuració de la xarxa
de familiars de desapareguts a Algèria
Descripció:
Obertura d’oficines d’assessorament i formació als familiars de desapareguts, a les ciutats de
Constantine i Oran; suport a la realització de viatges i assistència a fòrums internacionals, i
assessorament/formació als advocats i familiars en matèria de dret penal internacional.

Entitat promotora: Solidaritat, Desenvolupament i Pau (SODEPAU)
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Algèria
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 30.000,00 €
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ALGÈRIA

FORCODE-Formació de coaching per al desenvolupament
organitzatiu i empresarial
Descripció:
Formació d’un nucli d’especialistes locals perquè donin suport a les empreses en processos de
canvi empresarial i consolidar el seu paper de difusors de les tècniques de preparació (coaching)
entre el teixit productiu local. L’objectiu és afavorir la concurrència de les empreses algerianes a
escala internacional.

Entitat promotora: Fundació Privada Institut d’Educació Contínua/Universitat Pompeu Fabra
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Algèria
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 50.000,00 €

MARROC

Les dones construeixen democràcia participant,
incrementen les seves capacitats en matèria de
desenvolupament en igualtat de drets i enfocament
de gènere a les ciutats de Tànger i Tetuan

Descripció:
Accions de formació i sensibilització en els àmbits associatiu, empresarial i de govern municipal.
Capacitació de 40-50 dones en relació a la igualtat d’oportunitats i gènere; de 20 responsables
de 10 empreses de Tànger i Tetuan en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa; i 40-50
tècnics municipals en matèria d’igualtat d’oportunitats.

Entitat promotora: Projecte Local
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 80.000,00 €
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MARROC

Suport a l’escolarització
de la dona al Marroc.
Construcció d’un centre
cívic i social «Dar Taliba»
per a les estudiants
de la regió de Ras Tabouda
(Sefrou)
Descripció:
Construcció d’un centre cívic i social per a

joves estudiants, que servirà com a centre de formació sanitària i d’autoocupació, i per a accedir
a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Entitat promotora: Solidaritat, Desenvolupament i Pau (SODEPAU)
Objectiu estratègic: Multisectorial
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 80.000,00 €

MARROC

Formació, participació i empoderament de la dona
marroquina
Descripció:
Capacitació d’un grup de setanta dones de Tànger per a promoure iniciatives de
desenvolupament social.

Entitat promotora: Associació Wafae
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 30.000,00 €

MARROC

Impuls a la igualtat de la dona al Marroc. Centre de dones
de F’nidaq (2n any)
Descripció:
Finalització del projecte iniciat l’any anterior, que consisteix a completar l’equipament necessari
per al funcionament d’un centre per a la dona, que haurà de ser autosostenible amb els ingressos
que generi l’oferta de restaurant i de cursos d’informàtica.

Entitat promotora: Entrepobles
Objectiu estratègic: Multisectorial
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 150.000,00 €
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MARROC

Integració sociolaboral de les dones de Bni-Boufrah
mitjançant la creació d’una cooperativa de transformació
de plantes aromàtiques i medicinals (Projecte PAM,
2a fase)

Descripció:
Creació d’una cooperativa de transformació de plantes medicinals i aromàtiques amb l’objectiu
d’integrar dins del mercat laboral un col·lectiu de dones de Bni-Boufrah. El projecte inclou un
programa de formació.

Entitat promotora: Fundació Codespa
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 100.000,00 €

MARROC

Campanya de sensibilització per a la promoció
de l’escolarització al Marroc, mitjançant l’explicació
i divulgació del nou Codi de família
Descripció:
Impuls de l’escolarització de la dona mitjançant la divulgació del nou Codi de família aprovat al
país, a partir de la representació d’una obra teatral i debat posterior a 32 comunes rurals i barris
perifèrics de les ciutats del nord del Marroc amb baix índex d’escolarització.

Entitat promotora: Associació per a l’Estudi i la Promoció del Desenvolupament Comunitari (DC)
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 45.000,00 €
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MARROC

Projecte Cornisa: pla de dinamització comunitària
i promoció del desenvolupament local a les províncies
de Tetuan, Xauen, Larache, Tànger, Kermat-Meknés,
Missour i Sefron

Descripció:
Identificació de les necessitats i problemàtiques més significatives dels municipis i comunes del
nord del Marroc per a elaborar posteriorment, a través d’una metodologia participativa, un
programa d’intervenció en l’àmbit del desenvolupament local.

Entitat promotora: Associació per a l’Estudi i la Promoció del Desenvolupament Comunitari (DC). El projecte
compta amb el suport i la col·laboració dels ajuntaments catalans, la Diputació de Barcelona
i la Xarxa Cornisa.

Objectiu estratègic: Desenvolupament i governabilitat local
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 40.000,00 €

MARROC

Rehabilitació de sis cases i la seva integració a la xarxa
de turisme rural «gîtes d’etape» al nord del Marroc
Descripció:
Rehabilitació i integració de sis cases a la xarxa de turisme rural del nord del Marroc, com una
part de les infraestructures necessàries perquè la població rural de la província de Xexauen pugui
accedir a activitats econòmiques alternatives, no substitutives de les tradicionals.

Entitat promotora: Associació Catalana pel Temps Lliure i la Cultura (ACTLC)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 125.000,00 €



Cooperació Catalana. Memòria 2004

72

MARROC

Millora de les condicions socioeducatives de la població
de la comuna de Beni Abdellah, municipi afectat
pel terratrèmol, a la província d’Al-Hoceima, Marroc
Descripció:
Construcció d’un centre educatiu amb equipaments de biblioteca i ludoteca, i adequació de
terrenys esportius. El projecte inclou campanyes de sensibilització sobre escolarització, higiene,
control de natalitat i violència de gènere.

Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la Pau
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 140.000,00 €

MARROC

Hotel-escola, formació professional en hostaleria,
alfabetitzacions i viatges d’intercanvi per a fomentar
la cooperació entre ambdós països
Descripció:
Formació en hostaleria, llengües i informàtica al Centre d’Educació i Formació de la ciutat de
Chefchaouen, amb l’objectiu de capacitar recursos humans i facilitar la inserció laboral dels joves.

Entitat promotora: Fundació privada catalana Al Qantara Pont Mediterrani d’Amistat, Cultura, Formació i
Cooperació a través de l’Hostaleria

Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 20.000,00 €

MARROC, ALGÈRIA I TUNÍSIA

Foment de l’esperit emprenedor al Magrib
Descripció:
Elaboració de dues guies metodològiques sobre tècniques de competències emprenedores
i sobre serveis d’ajuts a la creació d’empreses; difusió d’aquestes metodologies i organització
d’activitats de formació en aquest àmbit.

Entitat promotora: Fundació CIREM
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc, Algèria i Tunísia
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 70.000,00 €
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PALESTINA

Elaboració d’una estratègia de cooperació en matèria
d’aigua en els Territoris Palestins Ocupats (TPO)
en el marc del programa AZAHAR
Descripció:
Estudi de la situació dels recursos hídrics de la regió, l’aprofitament i les disputes que genera, així
com la proposta de solucions tècniques i polítiques tenint en compte l’escassetat i els drets
d’accés a l’aigua.

Entitat promotora: Fundació Món-3
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats en la gestió integral del cicle de l’aigua
Localització geogràfica: Palestina
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 20.000,00 €

PALESTINA

Millora de l’assistència primària de salut per a la població
d’Al-Mawasi (Gaza)
Descripció:
Habilitar un centre d’atenció primària sanitària i dotació de personal, mobiliari i equips mèdics
per a una consulta de medicina general, una farmàcia i un laboratori d’anàlisis clíniques. A més,
es preveuen activitats de promoció i educació en salut a dues escoles i la constitució d’un Comitè
Local de Salut per a promoure la salut preventiva.

Entitat promotora: Creu Roja
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Palestina
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 70.000,00 €

PALESTINA

Projecte d’expansió del Centre Mèdic Beit Sahouir
Descripció:
Construcció d’un edifici annex al Centre Clínic de Beit Sahouir, i dotació d’equips
i subministraments per a garantir el bon funcionament i l’ampliació del local actual.

Entitat promotora: Solidaritat, Desenvolupament i Pau (SODEPAU)
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Palestina
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 70.000,00 €
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PALESTINA

Millora de l’atenció hospitalària per a la població
del governorat de Ramallah, a Cisjordània
Descripció:
Millora dels serveis d’assistència sanitària hospitalària de l’hospital-maternitat de la Mitja Lluna
Roja Palestina, per la via de: dotar-lo d’equipament suficient, ampliar l’UCI de nadons prematurs,
i establir una xarxa intranet local.

Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la Pau
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Palestina
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 90.000,00 €

SÀHARA

11a Caravana Catalana Solidària amb el Poble Sahrauí
Descripció:
Millora de les condicions de vida i salut dels refugiats sahrauís a través de l’enviament de
productes d’higiene personal i de camions per a transportar-los als campaments.

Entitat promotora: Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS)
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Sàhara
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 100.000,00 €
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MEDITERRANI SUD I SUD-EST (MARROC, ALGÈRIA, TUNÍSIA, TURQUIA, SÍRIA)

Solucions TIC per a les PIME del Mediterrani
Descripció:
Promoure solucions TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) entre PIME de vuit dels
països tercers mediterranis signants de l’Acord d’Associació Euromediterrània. L’objectiu és
facilitar l’accés de les PIME de la regió mediterrània sud i sud-est a la nova economia.

Entitat promotora: Fundació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (Fundació CIREM)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Mediterrani sud i sud-est (Marroc, Algèria, Tunísia, Turquia, Síria)
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 30.000,00 €

PAÏSOS MEDITERRANIS I CATALUNYA

Suport a l’Assemblea Internacional del 1r Fòrum Social
de la Mediterrània
Descripció:
Activitats adreçades a la internacionalització dels valors i la Carta de Principis de Porto Alegre.
L’objectiu és establir una xarxa permanent de col·laboracions entre els diversos actors del nord,
del sud i de l’est del Mediterrani per a la defensa dels drets col·lectius dels pobles.

Entitat promotora: Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN)
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Països mediterranis i Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 30.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE L’ÀREA MEDITERRÀNIA

Projecte Fòrum 2004-Transmediterraneum Links
Descripció:
Promoció dels valors de la pau i la convivència pels diversos països de la Mediterrània a través
d’exposicions, tallers culturals i artístics, i jornades de reflexió que es porta a terme en un vaixell
que actua com a contenidor d’aquestes activitats.

Entitat promotora: Fura dels Baus
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Diversos països de l’àrea mediterrània
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 320.000,00 €
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DIVERSOS PAÏSOS DE L’ÀREA MEDITERRÀNIA I CATALUNYA

Seminari avançat sobre la prevenció de la contaminació
en la indústria de l’adobament de la pell
Descripció:
Curs de formació adreçat a membres d’institucions i organismes que treballen directament amb
les empreses i els sectors industrials a Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Egipte, Líban,
Marroc, Sèrbia i Montenegro, Territoris Palestins i Tunísia. L’objectiu és reduir la contaminació
causada per aquest sector mitjançant l’aplicació de tècniques de producció més netes.

Entitat promotora: Centre d’Empresa i Medi Ambient de Catalunya (CEMA)
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Diversos països de l’àrea mediterrània i Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 37.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNIA

Seminari avançat sobre gestió i aprofitament de productes
forestals no fustaners del bosc mediterrani
Descripció:
Debat i intercanvi de les diferents alternatives de producció i gestió de productes forestals no
fustaners dels països inclosos al programa Azahar (Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina,
Jordània, Líban, Marroc, Sèrbia i Montenegro, Territoris Palestins i Tunísia), a més de Síria i
Turquia. Adreçat a responsables i tècnics de les administracions implicades, especialistes i ONGD.

Entitat promotora: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Diversos països de la Mediterrània
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 45.000,00 €
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Àfrica · Àfrica subsahariana

BURKINA FASO

Centre d’acollida i educació per a nens orfes i abandonats
a Sandeba
Descripció:
Construcció d’un nou centre d’acollida a Sandeba, a 40 km de Quagadougou, capital del país.
Inclou infraestructures per a l’obtenció d’aigua i instal·lacions agrícoles. Es desenvoluparà en dos
anys i servirà per a 200 nens. El projecte també inclou una campanya d’ajuda amb l’enviament
de roba, aliments i medicaments, i difusió per a apadrinament.

Entitat promotora: Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Burkina Faso
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 25.000,00 €

BURKINA FASO

10 pous d’aigua a Burkina Faso
Descripció:
Construcció de 10 pous d’aigua i de les instal·lacions necessàries per garantir l’accés a aigua
potable durant tot l’any. El projecte inclou el desenvolupament d’un programa de formació
tècnica adreçat als tècnics i usuaris, així com la constitució d’un comitè de gestió i seguiment
de cada pou a cada poblat.

Entitat promotora: Aigua per al Sahel
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats en la gestió

integral del cicle de l’aigua
Localització geogràfica: Burkina Faso
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 53.000,00 €

BURKINA FASO

Acció de cooperació amb les associacions femenines
d’agricultura del Departament d’Ouéssa, per a
l’abastiment d’aigua i millora de les accions de cultiu
Descripció:
Accions adreçades a intensificar cultius, proveir d’aigua, eines i condicions de treball, i
proporcionar oferta educativa al col·lectiu de dones.

Entitat promotora: Àfrica Viva
Objectiu estratègic: Multisectorial
Localització geogràfica: Burkina Faso
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 27.000 €
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CAMERUN

Desenvolupament de la població rural al Camerun
Descripció:
Instal·lació de 9 premses d’oli al sud del Camerun perquè les famílies que conreen les plantacions
de palmeres d’oli puguin disposar del producte final, ja sigui per a comercialitzar-lo o per al
consum propi. El projecte també preveu la incorporació del cultiu intercalat de plataners
i l’ampliació del nombre de cooperatives i de beneficiaris.

Entitat promotora: Agermanament sense Fronteres
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Camerun
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 119.000,00 €

COSTA D’IVORI

Escola primària al barri de Sogehifa, Tiémélékro, 2a fase:
construcció i posada en funcionament d’un parvulari i una
biblioteca, i urbanització del solar
Descripció:
Construcció i posada en marxa de tres aules de parvulari (32 places) i una biblioteca com
a ampliació de l’escola construïda el 2003. El projecte també preveu la finalització dels treballs
urbanístics pendents.

Entitat promotora: Arquitectes sense Fronteres Espanya
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Costa d’Ivori
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 150.000,00 €

COSTA D’IVORI

Acció integral per a l’atenció i la sensibilització sanitària
a la ciutat de Bouaké
Descripció:
Continuació del projecte subvencionat el 2001 i el 2002, que es va haver d’aturar amb motiu de
l’esclat del conflicte armat de l’any 2002. Les prioritats del centre maternoinfantil són: les mares
i els infants, l’embaràs, la planificació familiar, les vacunacions, l’accés a la medicació genèrica,
la sensibilització, etc.

Entitat promotora: Fundació Akwaba
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Costa d’Ivori
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 107.000,00 €
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ETIÒPIA

Salut ocular al Tigray (Etiòpia)
Descripció:
Completar i ampliar els equipaments de l’Hospital Públic de Quiha, iniciar l’equipament
oftalmològic de l’Hospital d’Axum, i continuar la formació d’infermers especialistes. El projecte
inclou la construcció d’una residència, la dotació per al projecte d’una escola universitària i les
campanyes de cirurgia.

Entitat promotora: Proyecto Visión
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Etiòpia
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 100.000,00 €

ETIÒPIA

Establiment d’un banc de suport a la gestió comunitària
per a l’accés a l’aigua potable. II fase. Llançament
de projectes
Descripció:
Provisió d’aigua potable a les àrees d’Amhara, Oromiya, Tigray i Southern Nations Nationalities
and People’s Regional (SNNPR) per tal de millorar les condicions de vida de la població rural
de zones no pastoralistes. El programa inclou la provisió d’infraestructures d’aigua així com
l’enfortiment institucional dels actors locals del sector.

Entitat promotora: Intermón Oxfam
Objectiu estratègic: Millorar les

capacitats en la
gestió integral del
cicle de l’aigua

Localització geogràfica: Etiòpia
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 300.000 €



Cooperació Catalana. Memòria 2004

80

MAURITÀNIA

Desenvolupament d’un sector turístic i cultural a Walata,
Mauritània
Descripció:
Consolidació de les activitats de preservació i recuperació del patrimoni cultural i arqueològic de
Walata, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Les activitats inclouen la millora del
Museu Arqueològic i Etnològic de la ciutat, així com l’estudi de viabilitat d’un sector turístic
cultural que millori les condicions de vida de la població.

Entitat promotora: Fundació Món-3
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Mauritània
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 70.000,00 €

MOÇAMBIC

Ulls de Moçambic 2004
Descripció:
Consolidar el programa de cooperació oftalmològica mitjançant l’enviament de professionals
mèdics i tècnics especialistes a l’Hospital General de Maputo i l’Hospital Provincial d’Inhambane.
El projecte inclou l’aportació dels materials i l’equipament necessari per a intervencions
quirúrgiques, així com la formació del personal local.

Entitat promotora: Fundació Privada Ulls del Món
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Moçambic
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 125.000,00 €

MOÇAMBIC

Reforçament de la societat civil i lluita contra la sida
a Moçambic
Descripció:
Construcció d’un centre polivalent per a la prestació de serveis socials i el desenvolupament de
programes de formació de joves en l’àmbit social i sanitari; i formació de joves que treballen en
educació sanitària i social.

Entitat promotora: Cultura, Solidaritat i Pau/Comunitat de Sant’Egidio
Objectiu estratègic: Multisectorial
Localització geogràfica: Moçambic
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 100.000,00 €
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MOÇAMBIC

Segona fase de l’ampliació de la
capacitat docent i clínica del
projecte del Centre de Salut
Polana Caniço i continuació del
programa de formació de
metges especialistes en
medicina familiar i comunitària,
infermers i tècnics mitjans
Descripció:
Construcció d’un hospital nou al barri Polana Caniço,
de Maputo, i ampliació de la capacitat del centre de
salut d’aquesta àrea urbana amb més consultes
d’atenció primària i més atenció hospitalària.
Continuació del programa de formació de metges
especialistes en medicina familiar i comunitària,
tècnics mèdics i infermers.

Entitat promotora: Associació per la Salut Integral
i el Desenvolupament Humà (ASIDH)

Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Moçambic
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 150.000,00 €

MOÇAMBIC

Escoles Familiars Rurals a la Regió Sud. Reforç de la xarxa
Descripció:
Dotació d’infraestructures, equipaments i d’estructura administrativa que asseguri la viabilitat
futura de les Escoles Familiars Rurals que ja han iniciat la formació de joves en l’àmbit rural a
diferents localitats de les províncies de Maputo, Gaza i Inhambane. El projecte inclou la
capacitació dels directors i els formadors d’aquestes escoles.

Entitat promotora: Associació per al Desenvolupament Integral i la Formació (ADIF)
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Moçambic
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 50.000,00 €
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MOÇAMBIC

Promoció de la dona a Moçambic: construcció
i equipament de dues sales de costura
per a la formació i creació de microempreses
comunitàries a Massaca i Chagalene

Descripció:
Construcció de dues sales de costura per a elaborar roba assequible i crear 30 llocs de treball.
El projecte inclou la formació dels responsables de la gestió i la capacitació de les dones en l’ús
de les màquines i en la creació de microempreses.

Entitat promotora: Amics per al Desenvolupament d’Àfrica Negra (ADANE)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Moçambic
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 21.000,00 €

MOÇAMBIC

Suport en els serveis preventius, curatius i pal·liatius
de tuberculosi i VIH/SIDA en la regió centre-nord de Gaza
Descripció:
Capacitació de personal tècnic i proveïment de medicaments amb l’objectiu de millorar l’atenció
als pacients i reduir la mortalitat d’aquesta zona, que disposa d’una xarxa sanitària molt dispersa
i amb molt dèficit de recursos humans.

Entitat promotora: Medicus Mundi Catalunya
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Moçambic
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 200.000,00 €
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MOÇAMBIC

Aportació al Fons Comú Provincial
Descripció:
Suport financer directe als pressupostos de l’Estat en el marc de l’anomenat enfocament SWAP
(sector wide approach: enfocament sectorial). El Fons Comú Provincial dóna suport al
funcionament del Servei Nacional de Salut a les deu direccions provincials de salut. Inclou el
pagament de totes les activitats curatives i preventives que són responsabilitat de la xarxa
sanitària a escala provincial.

Entitat promotora: Ministeri de Salut de Moçambic
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Moçambic
Convocatòria: Cooperació directa
Import de la subvenció: 250.000,00 €

MOÇAMBIC

Plataforma del virus de la immunodeficiència humana
al Centro de Saúde de Manhiça
Descripció:
Construcció del centre d’aconsellament i testatge voluntari. Les activitats previstes són:
assessorament, assistència mèdica i disponibilitat d’un centre de recerca capdavanter que ofereixi
serveis de diagnòstic laboratori, control poblacional i informació epidemiològica.

Entitat promotora: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Moçambic
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 300.000,00 €

R. D. CONGO

Millora de l’educació primària i preescolar, principalment
de les nenes, al barri de Nguba de Bukawu (R. D. Congo)
Descripció:
Construcció d’un nou centre d’educació preescolar i de primària obligatoris que permetin
incrementar en un 37 % la dotació de places del barri. El projecte també preveu iniciatives
econòmiques a base de microprojectes adreçats a millorar el sou dels professors i abaratir els
costos de l’ensenyament, atesa la mancança de subvencions per part del govern.

Entitat promotora: Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria (FISC)
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: R. D. Congo
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 180.000,00 €



Cooperació Catalana. Memòria 2004

84

SENEGAL

Consolidació de CEFAI Jeunes: Centre d’Informació
i Ajuda a la Inserció dels Joves
Descripció:
Desenvolupament de la segona fase del projecte, que pretén consolidar CEFAI Jeunes com a
centre de referència en l’àmbit dels serveis per a la inserció sociolaboral dels joves de la regió de
Dakar. El projecte preveu la formació i l’assessorament per a la creació de microcrèdits, i fer viable
un acord amb l’entitat financera Credit Mutuelle de Senegal.

Entitat promotora: Servei Solidari
Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Senegal
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 24.000,00 €

SENEGAL

Extensió, a la Comunitat Rural de Wassadou, del projecte
Suport als serveis de salut maternoinfantil Kounkané -
Maternitat sense risc
Descripció:
Enfortir els serveis posats en marxa a Kounkané i ampliar-los a la Comunitat Rural de Wassadou
per tal de disminuir la morbimortalitat maternoinfantil a la zona. Les actuacions inclouen
la formació de personal tècnic sanitari, el desenvolupament de programes de sensibilització
i l’estudi de viabilitat d’una mútua.

Entitat promotora: Metges del Món
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Senegal
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 70.000,00 €

SENEGAL

Formació de dones com a consultores especialitzades
en la creació de microempreses
Descripció:
Programa de formació per a dues dones senegaleses responsables del centre CEFAI Jeunes
a Dakar per a formar-les a les seus de Servei Solidari i CP’AC. L’objectiu és que coneguin
la metodologia de Servei Solidari i CP’AC, millorin les seves habilitats directives, intercanviïn
experiències, etc.

Entitat promotora: Servei Solidari
Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Senegal
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 7.000,00 €
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SENEGAL

Organització i posada
en marxa d’un circuit
de producció
i de comercialització de
productes agrícoles a la
comunitat de Sore Coly Salle
Descripció:
Desenvolupament d’un programa d’aprofitament
agrícola dels terrenys assignats pel govern
a la comunitat de Sore Coly Salle a la vora del
riu Anabé. El projecte preveu l’adquisició de
materials per a la producció, la construcció
d’infraestructures bàsiques de canalitzacions
d’aigua, l’establiment de sistemes de
transformació dels cereals per a comercialitzar-los
i la creació d’un fons de microcrèdits.

Entitat promotora: Grups de Recerca i Actuació
amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers (GRAMC)

Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Senegal
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 61.000,00 €

TOGO

Suport al Programa d’escolarització de base a la regió
de Savanes
Descripció:
Remodelació i ampliació de diverses escoles rurals. Inclou la construcció d’una nova escola
en un barri de Dapaong i el desenvolupament d’un programa formatiu de nous mestres.

Entitat promotora: Fundació Privada Promoció i Desenvolupament (PROIDE)
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Togo
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 148.000,00 €
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GUINEA EQUATORIAL I CATALUNYA

Projecte ACOGE 2004-2005
Descripció:
Becar estudiants sense mitjans de Guinea Equatorial per a fer estudis superiors a Espanya ateses
les poques possibilitats que tenen d’accedir a la universitat al seu país d’origen. El projecte
contempla el retorn dels becats un cop acabats els estudis.

Entitat promotora: Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial (AEJGE)
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Guinea Equatorial i Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 22.000,00 €

MOÇAMBIC I ANGOLA

Formació de professionals que treballen en l’àmbit
de la cooperació al desenvolupament sanitari a Moçambic
i Angola
Descripció:
Formació de personal local de Maputo i Luanda, adreçada a assistents logistes, logistes
administradors i educadors socials. També es contemplen formacions a Catalunya per a
administradors i metges locals i la formació de personal expatriat, que ja ha treballat amb
Medicus Mundi o que estan pendents de fer la primera sortida.

Entitat promotora: Medicus Mundi
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Moçambic i Angola
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 40.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE L’ÀFRICA SUBSAHARIANA

Seminari avançat sobre estratègies per al control
de la malària en l’embaràs
Descripció:
Acció formativa de salut maternoinfantil i de lluita contra les malalties de transmissió tropicals.
El seminari s’emmarca en el Programa VITA de la cooperació espanyola.

Entitat promotora: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Diversos països de l’Àfrica subsahariana
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 49.800,00 €
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Amèrica Llatina · Amèrica Central i Carib

CUBA

Xarxa Ciénaga 2004
Descripció:
Reconstrucció d’una escola rural i construcció d’una ludoteca, lavabo i espai-habitatge per
a l’educador, que servirà a les comunitats Cocodrilos i Bermeja. L’objectiu del projecte és ajudar
el govern cubà a crear una xarxa educativa en aquest territori de difícil accés.

Entitat promotora: Escoltes Catalans
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Cuba
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 15.000,00 €

CUBA

Millora de la qualitat de vida dels productors de cafè
a Cuba. Electrificació solar d’habitatges dels camperols
aïllats de Yateras (Guantánamo), 2a fase
Descripció:
Instal·lació de plaques fotovoltaiques per obtenir energia solar i dotar d’electricitat els habitatges
dels camperols productors de cafè que viuen aïllats en zones d’alta muntanya. L’objectiu del
projecte és evitar el despoblament d’aquestes zones de difícil accés.

Entitat promotora: Xarxa de Consum Solidari
Objectiu estratègic: Millora de l’accés a l’habitatge i planificació urbana
Localització geogràfica: Cuba
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 190.000,00 €

EL SALVADOR

Enfortiment en gestió de recursos naturals i riscos
geològics al municipi de Jucuarín
Descripció:
Consolidació de l’estudi hidrogeològic ja subvencionat el 2002. Ensenyament i capacitació
dels usuaris per a la interpretació de mapes i l’autogestió dels recursos hídrics.

Entitat promotora: Geòlegs del Món
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats en la gestió integral del cicle de l’aigua
Localització geogràfica: El Salvador
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 80.000,00 €
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EL SALVADOR

Promoció de polítiques municipals per a l’equitat
de gènere, mitjançant l’enfortiment de l’organització,
la participació i la incidència política de les dones
Descripció:
Articulació d’organitzacions locals de dones i promoció de les dones en els processos de presa de
decisions, orientades al ple exercici de la ciutadania en el marc de les polítiques municipals
d’equitat de gènere.

Entitat promotora: Cooperacció
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: El Salvador
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 140.000,00 €

GUATEMALA

Enfortiment del sistema de vigilància epidemiològica
en tres municipis del Departament de Chiquimula
Descripció:
Accions de capacitació dels promotors de salut, llevadores i facilitadors comunitaris en relació
als coneixements del sistema de vigilància epidemiològica, per al control de la morbimortalitat
maternoinfantil.

Entitat promotora: Acción Contra el Hambre
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Guatemala
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 45.000,00 €

GUATEMALA

Implicació de les dones indígenes mam en l’economia
i la política municipal, regional i nacional
Descripció:
Accions formatives de les comissions de dones perquè puguin proposar millores de salut,
habitatge, producció i educació, àmbits dels quals han quedat tradicionalment excloses.

Entitat promotora: Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala
Objectiu estratègic: Multisectorial
Localització geogràfica: Guatemala
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 95.000,00 €
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GUATEMALA

Reducció de la vulnerabilitat de les treballadores
i els treballadors del sexe a Escuintla, davant l’epidèmia
de l’HIV/SIDA/ITS
Descripció:
Conjunt d’accions de formació, prevenció de malalties i promoció de la salut als municipis de
Santa Lucía i Escuintla, adreçades especialment a les treballadores del sexe, en tant que col·lectiu
més vulnerable.

Entitat promotora: Fundació Privada Barcelona Sida 2002
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Guatemala
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 65.000,00 €

GUATEMALA

Aplicació de l’educació bilingüe amb equitat de gènere
en l’àmbit de l’educació primària i secundària a San José
de Poaquil i Chimaltenango
Descripció:
Polítiques de sensibilització de la comunitat educativa per a fomentar el bilingüisme intercultural
i l’equitat de gènere, accions de reforma educativa i adquisició de material educatiu per als
infants.

Entitat promotora: Educació sense Fronteres
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Guatemala
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 115.000,00 €

GUATEMALA

Suport a l’educació superior dels pobles indígenes
de les Verapaces
Descripció:
Suport als pobles indígenes de Guatemala que no tenen accés a l’educació superior. Promoure
la formació universitària i una educació amb pertinença social, econòmica i cultural maia.
La iniciativa s’insereix dins el marc de creació de la futura Universitat Maia.

Entitat promotora: Associació Entrepobles
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Guatemala
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 151.000,00 €
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NICARAGUA

Carpa-escola de circ a Managua. Fase I: concepció,
planificació i estructures
Descripció:
Adequació d’un local per a crear una Escola Circense, i formació dels «infants del carrer»
en les arts circenses que els permeti un futur digne.

Entitat promotora: Pallassos sense Fronteres
Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Nicaragua
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 25.000,00 €

NICARAGUA

Enfortiment del turisme camperol a Nicaragua
Descripció:
Accions de formació tècnica turística i desenvolupament del turisme rural integrat en l’economia
familiar camperola. El projecte també preveu accions d’informació als turistes potencials de
Catalunya sobre els avantatges i atractius de l’oferta turística nicaragüenca.

Entitat promotora: Associació Ciutadana Antisida de Catalunya (ACASC)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Nicaragua
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 115.000,00 €

NICARAGUA

Projecte pilot per a possibilitar l’accés a la justícia
a sectors socials d’escassos recursos econòmics
del Departament de Masaya
Descripció:
Assistència jurídica gratuïta en els àmbits de la violència intrafamiliar, la defensa de la propietat
i els drets dels col·lectius socials, en col·laboració amb l’Administració de justícia nacional.

Entitat promotora: Associació Catalana de Professionals per la Cooperació
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Nicaragua
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 70.000,00 €
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NICARAGUA

Comissió Tècnica de Verificació de la Campanya
d’alfabetització «Manel Bonfill» de Palacagüina
Descripció:
Suport a l’organització logística de la comissió tècnica de verificació dels resultats obtinguts
per la campanya d’alfabetització que es va dur a terme a Palacagüina, departament de Madriz.

Entitat promotora: Solidaritat Arbúcies Palacagüina (SOARPAL)
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Nicaragua
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 1.472,00 €

REPÚBLICA DOMINICANA

Microcrèdits a la dona emprenedora i formació
ocupacional
Descripció:
Finançament d’activitats comercials i programes de microcrèdits per a promoure el
desenvolupament de les dones en els sectors més deprimits. El projecte també preveu activitats
de formació ocupacional per als joves més desprotegits.

Entitat promotora: Fundació Privada Vida i Esperança
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: República Dominicana
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 120.000,00 €

REPÚBLICA DOMINICANA

Construcció d’una escola a Sabana Grande de Boya
Descripció:
Construcció d’un nou edifici escolar amb
capacitat per a 320 estudiants en dos
torns amb l’objectiu de millorar l’accés
i les condicions del sistema educatiu
de la zona, que fins ara s’ha demostrat
obsolet.

Entitat promotora: Lleida Solidària MPDL
Objectiu estratègic: Educació bàsica

i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: República Dominicana
Convocatòria: Ordinària (línia

cooperació)
Import de la subvenció: 120.000,00 €
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MÈXIC, EL SALVADOR I NICARAGUA

Enfortiment de les capacitats de comercialització
dels petits productors de cafè per a la xarxa de comerç
just a Mesoamèrica
Descripció:
Tallers de capacitació tècnica, productiva
i comercial dels productors de cafè a
Chiapas (Mèxic), el Salvador i Nicaragua;
juntament amb l’elaboració d’estudis de
participació i de millora dels processos
organitzatius per a la producció i el
comerç.

Entitat promotora: SETEM Catalunya
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat

productiva i comercial
Localització geogràfica: Mèxic, el Salvador i

Nicaragua
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 70.000,00 €

REPÚBLICA DOMINICANA, HAITÍ, CUBA

Promoció de la producció cunícola i transferència
de tecnologies als productors de conills de la República
Dominicana, Haití i Cuba
Descripció:
Obrir una oficina de coordinació a cadascun dels tres països caribenys; realització d’un taller per
a definir les necessitats de capacitació en la producció cunícola; instal·lació de les diferents
explotacions; realització de tallers sobre alimentació, manipulació i salut; i celebració d’un taller
d’intercanvi d’experiències.

Entitat promotora: Associació Catalana per la Pau
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: República Dominicana, Haití, Cuba
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 100.000,00 €
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Amèrica Llatina · Amèrica del Sud

BOLÍVIA

Suport a la supervivència maternoinfantil mitjançant
la capacitació de vigilants de salut en comunitats rurals
del municipi de Tacobamba

Descripció:
Formació bàsica de salut maternoinfantil a l’àrea rural conformada per deu comunitats del
municipi de Tacobamba. Inclou la preparació de 20 guardians de la salut i de 10 «parteres
empíriques» (llevadores tradicionals autòctones), per tal de lluitar contra la morbimortalitat
de la zona.

Entitat promotora: Matres Mundi
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 70.000,00 €

BOLÍVIA

Suport a la producció agropecuària i millora d’habitatges
a 10 comunitats rurals d’El Chorro
Descripció:
Millorar la qualitat de vida de les 10 comunitats del municipi a través de: la rehabilitació dels
habitatges de 334 famílies camperoles, la garantia de condicions sanitàries òptimes dels ramats,
la diversificació productiva agrària i la promoció de lideratges per a l’autogestió camperola.

Entitat promotora: ACSUR-Las Segovias. Associació per la Cooperació amb el Sud
Objectiu estratègic: Multisectorial
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 140.000,00 €
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BOLÍVIA

Extensió de la piscicultura rural en comunitats indígenes
de l’Amazònia boliviana. 2a fase
Descripció:
Continuació dels treballs d’extensió de la pràctica de la piscicultura rural a set noves comunitats
indígenes del Territori Indígena Mojoño-Ignaciano (TIMI) i Territori Indígena Multiètnic (TIM),
mitjançant la producció de mòduls familiars i comunals que permetin la seguretat alimentària
i la gestió d’una explotació semiintensiva.

Entitat promotora: Centro de Estudios Amazónicos (CEAM)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 78.000,00 €

BOLÍVIA

Promotors radials de control social
Descripció:
Capacitació de dos reporters de ràdio (Radio Imahibe de Caraparí) perquè promoguin
la participació de la ciutadania i dels dirigents d’organitzacions en el control social de la Llei
de participació popular, de descentralització i la llei Seguro Universal Materno Infantil.

Entitat promotora: Juristes sense Fronteres
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 25.000,00 €

BOLÍVIA

Mòduls agropecuaris productius a comunitats tacana
del riu Beni (2n any)
Descripció:
Continuació dels treballs per a l’aprofitament agroecològic dels terrenys del riu Beni a través d’un
conjunt d’activitats: la instal·lació de corrals i de farmacioles veterinàries, la recerca en
etnoveterinària i l’establiment de mesures per a la introducció dels productes tacana a les
associacions productives provincials.

Entitat promotora: Veterinaris sense Fronteres-VETERMON
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 170.000,00 €
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BOLÍVIA

Projecte de prevenció educativa per a nenes i adolescents
en situació de risc social i familiar a la ciutat d’El Alto
Descripció:
Compra d’un terreny i d’un edifici i reforma d’aquest per tal que pugui tenir la funció de segon
centre de dia integral d’educació i salut per a nenes i adolescents de sectors pobres d’El Alto.

Entitat promotora: Associació YANAPI
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 25.000,00 €

BOLÍVIA

Formació i capacitació dels equips directius
i administratius departamentals d’Escoles Populars
Don Bosco
Descripció:
Formar i capacitar el personal tècnic i directiu per tal que pugui donar una resposta millor a
les necessitats de la regió, i per tal de millorar la seva capacitat de planificació de l’estratègia
nacional de les Escoles Don Bosco.

Entitat promotora: Solidaris amb el Desenvolupament Bolivià
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 15.000,00 €

BOLÍVIA

Enfortiment institucional i organitzatiu de cinc
ONG bolivianes
Descripció:
Potenciar i capacitar el personal tècnic i administratiu de cinc ONG bolivianes, com a agents de
canvi, per a la promoció de processos de desenvolupament sostenible i de poder local en àrees
rurals.

Entitat promotora: Veterinaris sense Fronteres-VETERMON
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 35.000,00 €
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BRASIL

Projecte de formació mediambiental i recollida selectiva
a dues comunitats urbanes de la perifèria de Porto Alegre
Descripció:
Posada en marxa d’un procés de recollida selectiva de les escombraries generades en la
producció dels béns d’equip i transformació dels residus plàstics per a generar matèria primera
útil per a les indústries plàstiques de la zona. Es preveu la constitució d’una cooperativa integrada
per les dones caps de família.

Entitat promotora: ACSUR-Las Segovias. Associació per la Cooperació amb el Sud
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Brasil
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 30.000,00 €

COLÒMBIA

Desenvolupament social i participació ciutadana
amb enfocament de gènere a sectors populars urbans
afrodescendents de Cartagena d’Índies
Descripció:
Contribuir a la consolidació de processos de desenvolupament social i participació ciutadana
amb perspectiva de gènere i de drets humans, dirigit a sectors urbans populars afrodescendents.
Les activitats preveuen, entre d’altres, assessorament econòmic i de gestió a les microempreses,
organització d’escoles de ciutadania i interculturalitat i tallers de formació de dones.

Entitat promotora: Intermón Oxfam
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Colòmbia
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 80.000,00 €

COLÒMBIA

Colòmbia II
Descripció:
Ajudar a dissenyar polítiques i estratègies de pau a Colòmbia. L’acció preveu: sistematitzar les
experiències negociadores del passat, recopilar i analitzar les propostes actuals, redactar fulls de
ruta amb els diferents actors armats i proposar escenaris de futur.

Entitat promotora: Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans/UAB
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes
Localització geogràfica: Colòmbia
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 33.000,00 €
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COLÒMBIA

De ese arte... Paz!
Descripció:
Programa integral de prevenció de la violència i de foment del desenvolupament social fent ús
de l’art com a eina per a l’educació, la formació i el desenvolupament comunitari i econòmic, i
com a eina per al desenvolupament de la comunicació, la memòria i la identitat.

Entitat promotora: Associació per a la Creació i Estudis de Projectes Socials (CEPS)
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes
Localització geogràfica: Colòmbia
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 18.000,00 €

COLÒMBIA

Formació de persones defensores, gestores i promotores
de drets humans
Descripció:
Promoure la inclusió de sectors socials exclosos a partir de la constitució de consells comunitaris
populars, la disminució dels efectes derivats del desplaçament forçat, i el disseny de continguts
metodològics i pedagògics per enfortir els processos de participació.

Entitat promotora: Associació Juvenil Joves de la Intersindical-CSC
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes
Localització geogràfica: Colòmbia
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 25.000,00 €
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COLÒMBIA

Suport a processos de construcció de pau i promoció dels
drets humans a Colòmbia mitjançant l’escola de lideratge
per a dones joves a Bogotà i el reforç de la Taula per la
Pau i els Drets Humans Catalunya-Colòmbia. Fase II

Descripció:
Desenvolupar la segona fase de l’escola de lideratge de 50 dones joves socialment vulnerables a
través de: l’aprofundiment en estratègies de política pública, la capacitació perquè desenvolupin
projectes productius autònoms, la creació d’un fons de suport als projectes i de beques laborals i
d’estudis. Contribució a la Taula per la Pau i els Drets Humans amb mediadors i facilitadors
catalans.

Entitat promotora: Cooperacció/Entrepobles
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes
Localització geogràfica: Colòmbia
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 100.000,00 €

COLÒMBIA

Millora de les condicions de vida de la població
desplaçada de les zones periurbanes de Cali
Descripció:
Enfortir i donar sortides laborals, formació i acompanyament a la població desplaçada de les
comunitats de Yumbo, Palmira i Agua Blanca, a partir de les organitzacions de la població
desplaçada vinculades a la Coordinadora Nacional de Desplazados.

Entitat promotora: Associació Catalana per la Pau
Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Colòmbia
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 60.000,00 €
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COLÒMBIA

Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament i el Programa
de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD)
a Colòmbia

Descripció:
Establir un marc de col·laboració amb el PNUD-Colòmbia per a posar en marxa i desenvolupar la
Unitat d’Anàlisi sobre el Conflicte Armat a Colòmbia, així com per a finançar un programa de
beques.

Entitat promotora: Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes
Localització geogràfica: Colòmbia
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 125.000,00 €

EQUADOR

Projecte de desenvolupament econòmic i social
de les comunitats camperoles, afroequatorianes
i indígenes de la província de Sucumbíos. Fase III

Descripció:
Contribuir a l’establiment d’un procés local de desenvolupament sostenible a les comunitats
indígenes, camperoles i afroequatorianes de la província de Sucumbíos per tal de fer front
a la degradació econòmica i social de la zona.

Entitat promotora: Àgora Nord-Sud i Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat

productiva
i comercial

Localització geogràfica: Equador
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 277.000,00 €
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EQUADOR

Projecte integral d’infraestructura energètica sostenible
per a la cobertura de necessitats bàsiques i activitats
productives en comunitats rurals i urbanes marginals
a Equador

Descripció:
Instal·lació i posada en marxa d’una microxarxa solar fotovoltaica a cada comunitat. El projecte
també preveu la capacitació de la població i dels tècnics locals en l’ús eficient de l’energia
i l’enfortiment de les capacitats gerencials de les institucions locals en la gestió del servei
energètic.

Entitat promotora: Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms (SEBA)
Objectiu estratègic: Millora de l’accés a l’habitatge i planificació urbana
Localització geogràfica: Equador
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 160.000,00 €

EQUADOR

Consolidació de les
activitats productives
i de comercialització
de la Corporación
Talleres del Gran Valle

Descripció:
Consolidació de les activitats de
desenvolupament sostenible i
comunitari a través de l’ampliació
d’infraestructures, la formació del
personal de la Corporació i el seguiment
de les activitats de sensibilització en
medi ambient i gènere.

Entitat promotora: Xarxa de Consum
Solidari

Objectiu estratègic: Millora de l’activitat
productiva i comercial

Localització geogràfica: Equador
Convocatòria: Ordinària (línia

cooperació)
Import de la subvenció: 110.000,00 €
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EQUADOR

Millora i ampliació de les alternatives econòmiques i
socials per a la població camperola de Cayambre (2a fase)
i promoció del codesenvolupament amb immigrants
equatorians a Catalunya

Descripció:
Continuació de les estratègies de millora de les condicions ambientals, sanitàries i laborals de
la població del sector de la floricultura. Les estratègies inclouen la creació de serveis jurídics
i sanitaris, activitats recreatives per a joves i activitats de capacitació dels treballadors, l’impuls
d’un comitè interinstitucional per a la gestió de la floricultura i el desenvolupament d’alternatives
productives i microempreses.

Entitat promotora: Entrepobles/Llactacaru
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Equador
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 158.000,00 €

EQUADOR

Desenvolupament d’horts familiars i producció d’animals
menors a Loja
Descripció:
Capacitació familiar per al desenvolupament agropecuari i ramader menor i per a la
comercialització dels seus productes. També s’hi inclouen accions de capacitació tècnica per al
desenvolupament del projecte.

Entitat promotora: Creu Roja Catalunya
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Equador
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 150.000,00 €
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EQUADOR

Xarxa de construcció social de la salut a San Juan,
San Bartolomé i Ludo, Sigsig
Descripció:
Enfortiment organitzatiu orientat a millorar les condicions de salut i la qualitat de vida de les
2.316 famílies que pertanyen a les 46 parròquies de les comunitats de San Juan, San Bartolomé i
Ludo, a partir de l’embrionari Consell Participatiu de la Salut.

Entitat promotora: Ajuda en Acció
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Equador
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 240.000,00 €

EQUADOR

Projecte Yachay Fase IV. Segon curs de la llicenciatura de
formació docent en Educació intercultural bilingüe en
comunitats amazòniques
Descripció:
Realització d’un curs universitari a la comunitat Sarayaku destinat a l’aprenentatge de la llengua
quítxua.

Entitat promotora: Empremtes Grup Cívico Cultural
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Equador
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 20.000,00 €

PERÚ

Professionalització de mestres indígenes en educació
bilingüe intercultural
Descripció:
Professionalitzar mestres en exercici d’acord amb la proposta educativa d’Educació Bilingüe
Intercultural que planteja l’articulació dels coneixements indígenes amb coneixements i
conceptes científics d’origen occidental. Es preveuen cicles educatius no escolaritzats.

Entitat promotora: Alternativa Solidària Plenty
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Perú
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 55.000,00 €
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PERÚ

Millora de les
condicions d’educació
i salut i generació
d’ingressos de les
comunitats del litoral
de Sechura, Piura
Descripció:
Accions en l’àmbit productiu i social.
En l’àmbit productiu: desenvolupar la
maricultura i pràctiques millorades de
pesca (capacitació dels pescadors en
tècniques de cultiu de la concha de
abanico i en gestió empresarial i de
projectes). En l’àmbit social: millorar les
condicions de salut i salubritat de les
famílies de pescadors i de les seves
comunitats.

Entitat promotora: Mans Unides
Objectiu estratègic: Multisectorial
Localització geogràfica: Perú
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 180.000,00 €

PERÚ

Enfortiment de la democràcia (desenvolupament
sostenible a les zones frontereres del nord del Perú)
Descripció:
Activitats formatives d’enfortiment de les institucions pròpies i de participació ciutadana de les
poblacions rurals més vulnerables. El projecte inclou capacitació de jutges de pau i d’autoritats
públiques municipals, així com difusió de la participació democràtica mitjançant programes de
ràdio.

Entitat promotora: Agermanament Perú
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Perú
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 80.000,00 €
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PERÚ

Millora de la qualitat de l’educació i la salut dels nens,
les nenes i els adolescents de les comunitats rurals
de Cusco. Fase II
Descripció:
Formació en salut a quatre escoles de primària, construcció de menjadors i horts escolars,
dotació de biblioteques en onze centres educatius i material escolar per a tots. L’acció també
preveu activitats de capacitació i de promoció de la participació.

Entitat promotora: Fundació Save the Children
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Perú
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 80.000,00 €

PERÚ

Millora de la qualitat educativa («Red Educativa»
del Vicariato de Jaén-Perú)
Descripció:
Formació del professorat de la Red Educativa i millora de les condicions d’escolarització de la
població objectiu.

Entitat promotora: Agermanament Perú
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Perú
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 25.000,00 €

PERÚ

Consolidació d’una planta formatgera per a la producció
i comercialització de subproductes lactis caprins de petits
productors, mitjançant l’equipament i l’assistència
tècnica als criadors

Descripció:
Acabar d’equipar una planta formatgera i capacitar els ramaders i dos tècnics, un d’ells en
tècniques de comercialització.

Entitat promotora: Fundació Desenvolupament Sostingut (FUNDESO)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Perú
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 77.000,00 €
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PERÚ

Projecte de formació en cooperació internacional
Descripció:
Curs de Cooperació internacional (presencial i no presencial) per a professionals de la cooperació
per tal de formar-los en programació i gestió de projectes aprofitant la plataforma que ofereixen
les noves tecnologies.

Entitat promotora: Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Perú
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 150.000,00 €

COLÒMBIA I CATALUNYA

Segones Jornades de la Taula Catalana per la Pau
i els Drets Humans a Colòmbia
Descripció:
Jornades obertes sobre Colòmbia que emmarquen la presentació de l’informe de
desenvolupament humà 2003 del PNUD a Colòmbia: «Colòmbia, un carreró amb sortida».

Entitat promotora: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes
Localització geogràfica: Colòmbia i Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 15.000,00 €

EQUADOR I CATALUNYA

Educació i pràctica laboral. Fase II
Descripció:
Completar la formació acadèmica de quatre estudiants de l’ESPOL (Escuela Superior Politécnica
del Litoral; Guayaquil) d’últim curs o just finalitzats els estudis, amb pràctiques de treball en
empreses catalanes. L’objectiu és poder aplicar els coneixements adquirits a la millora i
modernització del país.

Entitat promotora: Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Equador i Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 30.000,00 €
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Amèrica Llatina · Diversos països

REPÚBLICA DOMINICANA, NICARAGUA, PERÚ I ARGENTINA

Consolidació del Grup Internacional per Reduir
la Mortalitat i la Morbiditat Associades a l’Hemorràgia
Puerperal (GIRMMAHP)
Descripció:
Anàlisi de l’àmbit d’atenció al part en hospitals rurals i aplicació i difusió de coneixements clínics
per evitar hemorràgies puerperals a sis hospitals urbans (dos per país), sobre la base del treball
realitzat a la primera part del projecte d’elaboració de la guia terapèutica, de prevenció i
tractament.

Entitat promotora: Fundació Institut Català de Farmacologia
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: República Dominicana, Nicaragua, Perú i Argentina
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 70.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE L’AMÈRICA LLATINA

Beques per a alumnes residents a Llatinoamèrica
i el Carib
Descripció:
Beques adreçades a alumnes de l’Amèrica Llatina, membres de cooperatives, comunitats
camperoles i PIME, per a assistir als cursos de la Diplomatura en xocolateria organitzats i
impartits per l’Escola Llatinoamericana i del Carib de Xocolateria a Cuba.

Entitat promotora: Fundació Privada pel Desenvolupament de l’Alimentació, la Nutrició
i Gastronomia Sostenible

Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Diversos països de l’Amèrica Llatina
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 50.000,00 €
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DIVERSOS PAÏSOS DE L’AMÈRICA LLATINA

Conveni de col·laboració 2004: Defensant els drets
econòmics, socials i culturals (DESC) a Amèrica Llatina
i Catalunya
Descripció:
Les accions de desenvolupament finançades en el marc d’aquest conveni són: 1) Dret a
l’habitatge al Gran Buenos Aires; 2) DESC en perspectiva de gènere; 3) Deute extern i DESC:
Equador i Colòmbia; 4) Observatori DESC-Bolívia.

Entitat promotora: Observatori DESC
Objectiu estratègic: Diversos
Localització geogràfica: Diversos països de l’Amèrica Llatina
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 111.350,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE L’AMÈRICA LLATINA

Ajut a estudiants del Tercer Món
Descripció:
Ajut en forma de microcrèdit per a cobrir una part important dels costos de formació
professional o universitària d’estudiants nadius en situació de pobresa, que es desenvoluparà
al seu país d’origen.

Entitat promotora: Fundació Torre del Palau
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Bolívia, Brasil, Xile i Guatemala
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 75.000,00 €
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Àsia

AFGANISTAN

Millora de les condicions educatives, de salut
i psicològiques, de dones i noies adolescents,
a Afganistan
Descripció:
Posada en marxa de cinc centres d’alfabetització per a 1.200 dones als barris de Kabul, Jalalabad,
Mazar-e-Xarif i Farah (amb un greu dèficit educatiu) que imparteixin assignatures de dari,
matemàtiques, geografia i salut, en un cicle de nou mesos. L’objectiu és promoure el rol femení a
la societat afganesa.

Entitat promotora: Associació per als Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA)
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Afganistan
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 32.000,00 €

AFGANISTAN

Projecte de formació i capacitació de dones docents
afganeses
Descripció:
Formació i capacitació de coordinadores de centres d’ensenyament de l’associació HAWCA
durant una estada de 15 dies a Catalunya conduïda per Mestres per Bòsnia i l’Associació de
Mestres Rosa Sensat. De tornada, les participants realitzaran sis seminaris de formació a la resta
de professorat de la contrapart local.

Entitat promotora: Associació per als Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA)
Objectiu estratègic: Educació bàsica i alfabetització d’adults
Localització geogràfica: Afganistan
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 20.000,00 €
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ÍNDIA

Subministrament de complements nutritius per a malalts
de sida i adquisició de tests clínics per a detectar el VIH
entre la població dàlit del districte d’Anantapur
Descripció:
Finançar la compra i part del transport del material necessari per a realitzar, durant un any, 6.700
tests clínics. El projecte també preveu el proveïment dels complements nutrients a base d’ous,
llet i proteïnes en pols, per a uns 1.500 malalts.

Entitat promotora: Fundació Vicente Ferrer
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Índia
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 161.000 €

NEPAL

Ampliació d’un centre d’acollida per a infants a Pokhara
Descripció:
Rehabilitació i ampliació de l’edifici del centre d’acollida de nens abandonats que permeti oferir-
los una llar afectiva, amb menjar, roba, medicaments i educació.

Entitat promotora: Amics del Nepal
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Nepal
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 20.000,00 €
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Europa

BÒSNIA I HERCEGOVINA

Esport, educació i cultura: dinamització de la xarxa
associativo-esportiva i cultural de Hadzici
Descripció:
Rehabilitació d’un centre especial per al municipi que va resultar malmès greument durant la
guerra. El centre va ser construït l’any 1970 a base de donacions locals amb l’objectiu d’oferir
serveis lúdics, formatius i culturals.

Entitat promotora: Acció Solidària-IGMAN
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes.
Localització geogràfica: Bòsnia i Hercegovina
Convocatòria: Ordinària (línia cooperació)
Import de la subvenció: 70.000,00 €

BÒSNIA I HERCEGOVINA

Promovent la rehabilitació i la cooperació mitjançant
la reconstrucció d’un centre cultural a Mostar
Descripció:
Reconstrucció de la segona fase del centre cultural Abrasevic a Mostar i sensibilització i promoció
de l’espai per mitjà de la realització de la 9a edició del Festival Intercultural de Mostar. Es tracta
d’enfortir la cooperació amb les administracions públiques i altres associacions o col·lectius que
necessitin trobar un espai social. Presentació del projecte global a Barcelona en el marc del
Fòrum Social Mediterrani.

Entitat promotora: Recursos d’Animació Intercultural (RAI)
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes
Localització geogràfica: Bòsnia i Hercegovina
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 80.000,00 €

RÚSSIA

Els teus drets i la pau estan a les teves mans
Descripció:
Organització de tallers, cursos i activitats d’educació per la pau i prevenció de la violència,
destinats a joves, amb l’objectiu de promoure la responsabilitat i consciència dels drets de
ciutadania, alternatives a la resolució violenta dels conflictes i impulsar un procés de reconciliació
entre la població russa i la txetxena.

Entitat promotora: Dones x Dones (per la Pau)
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes
Localització geogràfica: Rússia
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 25.000,00 €
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Diversos continents

CATALUNYA-TOTS ELS PAÏSOS

Segona trobada internacional Castell de Figueres
per la cultura de pau
Descripció:
Celebració d’una jornada sobre l’eficiència i la conveniència de reservar als exèrcits la funció
exclusiva de manteniment i construcció de la pau.

Entitat promotora: Associació Centre per a la Innovació Social
Objectiu estratègic: Prevenció de conflictes
Localització geogràfica: Catalunya-tots els països
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 24.000,00 €

XILE, PERÚ, COLÒMBIA, ARGENTINA, REPÚBLICA DOMINICANA I MÈXIC

2a edició del Seminari Internacional de la Càtedra
UNESCO d’e-learning de la UOC «Liderar la Universitat
en la societat del coneixement»
Descripció:
Dinamitzar la comunitat virtual resultant de la primera edició del seminari, formada per
31 persones, rectors i vicerectors de 26 universitats de països llatinoamericans. El projecte també
preveu la publicació i difusió dels principals resultats del procés d’aprenentatge.

Entitat promotora: Fundació Universitat Oberta de Catalunya
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Xile, Perú, Colòmbia, Argentina, República Dominicana i Mèxic
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 35.000,00 €
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DIVERSOS PAÏSOS

Programa d’activitats de cooperació catalana
en governabilitat democràtica per a l’any 2004
Descripció:
Contribuir a millorar la governabilitat democràtica als països en desenvolupament a l’Amèrica Llatina
i la Mediterrània, a través de l’enfortiment de les capacitats dels actors locals per a liderar processos
de desenvolupament. El programa inclou: 1) Informe sobre democràcia i desigualtat a l’Amèrica
Llatina 2004; 2) Elaboració de perfils de governabilitat d’Equador, Bolívia i Perú; 3) Assessoria tècnica
al procés constituent a Bolívia; 4) Impuls de la xarxa euro-llatinoamericana de governabilitat per al
desenvolupament; 5) Inici dels treballs sobre governabilitat democràtica a la Mediterrània.

Entitat promotora: Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 480.000,00 €

PALESTINA I SUDAN

Festival Mundial de la Joventut Barcelona 2004
Descripció:
Assegurar la participació de joves procedents de Palestina i Sudan al Festival de manera que
aquest pugui comptar amb la diversitat i pluralitat de cultures i procedències desitjada.

Entitat promotora: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Palestina i Sudan
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 20.000,00 €
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DIVERSOS PAÏSOS

Conveni de cooperació entre la Generalitat de Catalunya
i CC OO-Comissió Nacional Obrera de Catalunya
Descripció:
Impulsar les relacions que faciliten la col·laboració i el coneixement mutu en l’impuls
de la promoció i democratització dels drets humans laborals i sindicals. El conveni preveu:
1) Programa d’enfortiment i formació de les federacions sindicals del metall a Bòsnia, Sèrbia,
Kosovo, Macedònia i Croàcia; 2) Projecte de formació politicosindical dirigit als afiliats i afiliades
de la CUT-Valle del Cauca (Colòmbia); 3) Programa d’enfortiment sindical i promoció dels drets
humans laborals a l’Àrea d’Amèrica Central; 4) Els drets fonamentals al treball i la responsabilitat
social empresarial a les transnacionals espanyoles que operen a la subregió andina.

Entitat promotora: Comissió Nacional Obrera de Catalunya
Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Diversos països
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 261.929,00 €

DIVERSOS PAÏSOS

Conveni de cooperació entre la Generalitat de Catalunya
i UGT (Unió General de Treballadors) de Catalunya
Descripció:
Impulsar les relacions que faciliten la col·laboració i el coneixement mutu en l’impuls
de la promoció i democratització dels drets humans laborals i sindicals. El conveni preveu:
1) Programa d’enfortiment sindical i promoció dels drets humans laborals a l’Amèrica Central;
2) Enfortiment i desenvolupament sindical de la CUT-Perú i promoció dels drets humans laborals
a la regió andina; 3) Promoció i democratització dels drets laborals a les maquiles de la zona
franca industrial Saragota (Nicaragua); 4) Enfortiment del sindicalisme a Guinea Equatorial.

Entitat promotora: Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Diversos països
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 255.000,00 €
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DIVERSOS PAÏSOS I CATALUNYA

Contribució a les despeses derivades dels projectes que
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament destina
als països en vies de desenvolupament, així com a
les campanyes de sensibilització ciutadana relatives
a aquesta matèria

Descripció:
Els projectes de desenvolupament finançats han estat: 1) Desenvolupament econòmic i social de
les organitzacions camperoles, afroequatorianes i indígenes de Sucumbíos a l’Equador
(Vetermón, Medicus Mundi i Entrepobles). 2) Suport al desenvolupament socioeconòmic de
9 localitats de la conca de l’Oued Sbayhia a Tunísia (Intermón Oxfam). 3) Promoció del bon
govern local indígena a l’Equador (Projecte Local). 4) Instal·lació de 2 mòduls de cria estabulada
de bestiar vaquí lleter a la Conca del Chotano, al Perú (Ajuda en Acció). 5) Condicionament
i explotació de 4 perímetres de producció hortícola al voltant de pous i forages al Senegal.
6) Suport a l’enfortiment de la democràcia participativa a Veneçuela. 7) Àrea Mediterrània 2004.
8) Migracions i Desenvolupament 2004 a diversos països d’Àfrica. 9) Agenda per a una ciutat
solidària i sostenible a Amèrica Llatina i articulació d’actors socials als països andins. 10) Relatoria
del IV Fòrum d’autoritats locals. 11) Àrea de Municipalisme 2004.

Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Objectiu estratègic: Diversos
Localització geogràfica: Diversos països i Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 298.638,06 €

DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Codesenvolupament a través dels agents immigrants
Descripció:
Accions de desenvolupament local al Marroc i Colòmbia realitzades a través dels temporers
de la campanya de la fruita, tot reconeixent la seva naturalesa d’agents de desenvolupament.

Entitat promotora: Unió de Pagesos de Catalunya
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 125.000,00 €
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2. Projectes dels departaments
i els organismes autònoms

Àfrica/altres Mediterrània · Mediterrània

EGIPTE

Estació Experimental de Giza
Descripció:
Assistència tècnica a l’estació experimental d’arròs de Giza. El projecte es desenvolupa
conjuntament amb l’Institut Agroambiental Terres de l’Ebre (IATE).

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Egipte
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 800,00 €

MARROC

Línia de Projectes: Cooperació tècnica relacionada amb
la inversió (CTRI)
Descripció:
Ajudes a dues activitats col·lectives per a l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió en països en
vies de desenvolupament en què hi ha una efectiva transferència tecnològica i de saber fer als
socis locals i es contribueix positivament al desenvolupament del sector productiu del país
receptor.

Entitats promotores: COPCA
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Convocatòria del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 22.261,44 €
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MARROC

Línia de Projectes: Activitats relacionades amb el suport
a projectes d’inversió (IDE)
Descripció:
Activitats relacionades amb el suport a projectes d’inversió en què hi ha una efectiva
transferència tecnològica i de saber fer als socis locals i es contribueix positivament al
desenvolupament del sector productiu del país receptor.

Entitats promotores: Empreses catalanes
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Convocatòria del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 143.899,72 €

MARROC

AZAHAR. Electrificació rural amb microxarxes solars
híbrides
Descripció:
Electrificació rural amb energies renovables a través de microxarxes solars híbrides.

Entitat promotora: Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Subvenció directa del Departament de Treball i Indústria
Import de la subvenció: 2.774,00 €

MARROC

Programes de suport als països en vies
de desenvolupament del Centre de Formació i Estudis
Agrorurals
Descripció:
Curs de formació i desenvolupament a 28 tècnics marroquins a Meknes

Entitat promotora: Centre de Formació i Estudis Agrorurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 2.160,00 €
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MARROC

Aspectes sociolaborals de les inversions empresarials
al Marroc
Descripció:
Observatori de les inversions catalanes al Marroc i la interacció d’aquestes en el
desenvolupament del país, amb una especial incidència en l’àmbit de les relacions laborals i la
formació. Aquest és un projecte fruit de la col·laboració entre els agents empresarials, sindicals i
universitaris de Catalunya.

Entitat promotora: Centre d’Estudis i Recerca en Inversions i Desenvolupament de Catalunya (CERIDC)
Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Comerç, Turisme i Consum
Import de la subvenció: 90.000,00 €

MARROC

Intercanvi de tècnics d’informació juvenil i carnet jove
Descripció:
Intercanvi sobre el funcionament dels programes d’informació per a joves i de carnets joves
marroquins. El projecte es desenvolupa en col·laboració amb la Secretaria d’Estat de Joventut del
govern Marroquí.

Entitat promotora: Secretaria General de Joventut
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 12.416,24 €

MARROC

Formació de personal tècnic de l’Administració
marroquina
Descripció:
Curs de 35 hores de durada adreçat a formar el personal tècnic de l’Administració marroquina.

Entitat promotora: Institut Català de la Dona
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Cooperació directa de l’Institut Català de la Dona-Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 8.932,95 €
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TUNÍSIA

Programa de Cooperació Interuniversitària entre Espanya
i Tunísia
Descripció:
Assistència tècnica per a la selecció, conservació i valorització del garrofer conjuntament amb el
Ministeri d’Afers Exteriors de Tunísia.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), conjuntament amb instituts i
universitats de Tunísia.

Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Tunísia
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 6.472,00 €

TUNÍSIA

Projecte Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA)/AECI sobre el garrofer
Descripció:
Visita als socis locals de Tunísia del projecte AECI sobre la millora del garrofer.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Tunísia
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 2.786,78 €

TURQUIA

Programa PHARE de la Unió Europea
Descripció:
Valoració de la situació del sector pesquer de Turquia.

Entitat promotora: Direcció General de Pesca i Afers Marítims
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Turquia
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 329,00 €
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ALGÈRIA I MARROC

Línia de Projectes: Cooperació tècnica relacionada
amb la inversió (CTRI)
Descripció:
Ajudes a dos projectes individuals d’empreses per a l’estudi de viabilitat de projectes
d’implantació productiva a països en vies de desenvolupament de diferents sectors en els quals hi
ha una efectiva transferència tecnològica i de saber fer als socis locals i es contribueix
positivament al desenvolupament del sector productiu del país receptor.

Entitats promotores: Empreses catalanes
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Algèria i Marroc
Convocatòria: Convocatòria del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 19.423,77 €

DIVERSOS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNIA

Servei de Col·laboració del Centre d’Estudis del Transport
per a la Mediterrània Occidental (CETMO)
Descripció:
Estudis i anàlisi en l’àmbit del transport i de les infraestructures. Enfortiment d’institucions i
assessorament.

Entitat promotora: Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països de la Mediterrània
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Import de la subvenció: 210.000,00 €

DIVERSOS MEDITERRÀNIA

Projecte Magrib. Formació en tècniques de gestió
empresarial a professionals magribins
Descripció:
Contribuir a incrementar les relacions econòmiques i socioculturals entre les regions europees i
les de la riba del sud del Mediterrani. Afavorir el desenvolupament econòmic sostenible del nord
d’Àfrica a través de la incorporació de joves professionals d’aquesta zona.

Entitat promotora: Cambra de Comerç i Indústria de la Wilaya de Tetouan
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos Mediterrània
Convocatòria: Convocatòria del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 8.401,31 €
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DIVERSOS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNIA

Pla d’acció per a la Mediterrània (PAM)
Descripció:
Activitats de gestió integrada costera.

Entitat promotora: Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, S.A
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països de la Mediterrània
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Import de la subvenció: 12.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNIA

Pla d’acció per a la Mediterrània (PAM))
Descripció:
Elaboració d’una estratègia mediterrània de desenvolupament sostenible

Entitat promotora: Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, S.A.
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països de la Mediterrània
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Import de la subvenció: 12.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNIA

Pla d’acció per a la Mediterrània (PAM))
Descripció:
Seminari regional sobre la metodologia per a aplicar BAT i BEP (per a funcionaris)

Entitat promotora: Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, S.A.
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països de la Mediterrània
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Import de la subvenció: 60.000,00 €
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DIVERSOS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNIA

Estudis per al Pla d’acció per a la Mediterrània (PAM)
Descripció:
Programa d’estudis que inclou estratègies per a implantar el concepte de sostenibilitat,
alternatives de prevenció de la contaminació a la indústria del paper i al sector metal·lúrgic,
mòdul per a la introducció de la prevenció de la contaminació al currículum universitari.

Entitat promotora: Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, S.A.
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països de la Mediterrània
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Import de la subvenció: 178.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNIA

Publicacions per al Pla d’acció per a la Mediterrània (PAM)
Descripció:
Programa de publicacions que inclou, entre d’altres, fullet CMDS, Rac/CP fullets sectorials,
informacions de producció i neteja sobre països de la Mediterrània.

Entitat promotora: Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, S.A.
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països de la Mediterrània
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Import de la subvenció: 129.000,00 €
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MARROC, TUNÍSIA, ALGÈRIA, CROÀCIA, BÒSNIA, MONTENEGRO, ALBÀNIA,
TURQUIA, LÍBAN

IV fase del Programa «Across the Waters; an
environmental bridge to link the banks of the
Mediterranean»
Descripció:
Conveni de col·laboració per a facilitar la creació de moviments socials/ONG que liderin la
transició cap al desenvolupament sostenible als països de la conca Mediterrània.

Entitat promotora: Fons Mundial per a la Natura (WWFI)
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Marroc, Tunísia, Algèria, Croàcia, Bòsnia, Montenegro, Albània, Turquia, Líban
Convocatòria: Subvenció directa del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Import de la subvenció: 131.297,28 €

MARROC, LÍBAN, XIPRE

Accions mediambientals prioritàries a curt i mitjà termini
(SMAP)/Cooperació tècnica
Descripció:
Millora de la qualitat de l’aire urbà dels ajuntaments de Tetouan, Al-Fayhaa, Larnaka i Limassol
mitjançant plans de millora de l’aire i construcció de laboratoris de control en cadascun dels
municipis beneficiaris.

Entitat promotora: Institut Català d’Energia (ICAEN)
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Marroc, Líban, Xipre
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Treball i Indústria
Import de la subvenció: 25.480,00 €
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Àfrica · Àfrica Subsahariana

CAMERUN

Donació de material sanitari i quirúrgic
Descripció:
Donació de material sanitari i medicaments de l’hospital de Bellvitge a Bakou.

Entitat promotora: Kentaja
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Camerun
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 1.811,64 €

GUINEA EQUATORIAL

Projecte ACOGE
Descripció:
Ajuda a joves estudiants de Guinea per a realitzar estudis superiors a Espanya.

Entitat promotora: Joves de Guinea Equatorial
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Guinea Equatorial
Convocatòria: Convocatòria del Departament de Benestar i Família
Import de la subvenció: 1.200,00 €

NAMÍBIA, ANGOLA I SUD-ÀFRICA

Seguiment i legislació fitoplàncton tòxic de Namíbia,
Angola i Sud-àfrica
Descripció:
Assistència tècnica per al seguiment i legislació sobre el fitoplàncton tòxic de Namíbia, Angola i
Sud-àfrica conjuntament amb el Centre Nacional de Recerca en Recursos de la Pesca de Namíbia
(NATNIRC).

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Namíbia, Angola i Sud-àfrica
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 1.600,00 €
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NAMÍBIA, ANGOLA I SUD-ÀFRICA

Gran Ecosistema Marí del Corrent de Benguela (BCLME)
Descripció:
Assistència tècnica per a la millora de l’explotació de les zones de marisqueig a Namíbia
conjuntament amb el Centre Nacional de Recerca en Recursos de la Pesca de Namíbia
(NATNIRC).

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Namíbia, Angola i Sud-àfrica
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 1.700,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE L’ÀFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTAL

Synergy-Reverse (CE)/Cooperació
Descripció:
Potenciar l’electrificació rural amb energies renovables mitjançant l’avaluació dels mecanismes
de desenvolupament net (comerç emissions CO2) en projectes d’electrificació rural a l’Àfrica
subsahariana occidental (Benín, Burkina Faso, Cap Verd, Gàmbia, Ghana, Costa d’Ivori, Mali,
Níger, Senegal i Togo).

Entitat promotora: Fons d’Assistència de Situacions d’Emergència (FONDEM)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països de l’Àfrica subsahariana occidental
Convocatòria: Subvenció directa de l’ICAEN-Departament de Treball i Indústria
Import de la subvenció: 21.260,00 €
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Àfrica/Altres Mediterrània · Diversos països

DIVERSOS PAÏSOS DE L’ÀFRICA

Curs de divulgació i desenvolupament rural
Descripció:
Curs de divulgació i desenvolupament rural adreçat a tècnics africans.

Entitat promotora: Centre de Formació d’Estudis Agrorurals (CFA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països de l’Àfrica
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 1.190,00 €

MOÇAMBIC I EL SÀHARA

Projectes d’oftalmologia a Moçambic i el Sàhara
Descripció:
Diversos projectes oftalmològics a Moçambic i el Sàhara.

Entitat promotora: Ulls del Món
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Moçambic i el Sàhara
Convocatòria: Subvenció directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 60.000,00 €
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Amèrica Llatina · Amèrica Central i Carib

COSTA RICA

Assistència Tècnica a l’INTA de Costa Rica
Descripció:
Assistència tècnica a l’Institut Nacional de Tecnologia Agroalimentària de Costa Rica.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Costa Rica
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 1.100,00 €

HAITÍ

Donació de material sanitari i quirúrgic
Descripció:
Donació de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron d’incubadores per a l’Hospital Infantil Sant
Damien.

Entitat promotora: DIYITE
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Haití
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 1.803,00 €

MÈXIC (ESTAT DE CHIAPAS)

Construcció de sistemes d’aigua potable i capacitació
d’equips comunitaris; creació horts d’agricultura orgànica
Descripció:
Construcció de sistemes d’abastament i sanejament d’aigua potable; capacitació d’equips
comunitaris responsables del manteniment d’aquests, i creació d’horts d’agricultura orgànica.

Entitat promotora: Acció Solidària-IGMAN
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats en la gestió integral del cicle de l’aigua
Localització geogràfica: Mèxic (estat de Chiapas)
Convocatòria: Convocatòria del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Import de la subvenció: 30.000,00 €
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MÈXIC

Mestratge en govern i administració municipal estatal
Descripció:
Programa d’estudis dirigit a professionals i gestors públics de l’estat de Jalisco, el Colegio de
Jalisco i l’Ajuntament de Zapopan per a cooperar amb les reformes de descentralització i
desenvolupament local.

Entitat promotora: Institut d’Estudis Autonòmics
Objectiu estratègic: Desenvolupament i governabilitat local
Localització geogràfica: Mèxic
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Relacions Institucionals i Participació
Import de la subvenció: 6.448,61 €

MÈXIC

Línia de Projectes: Cooperació tècnica relacionada
amb la inversió (CTRI)
Descripció:
Ajut a una activitat col·lectiva per a l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió a països en vies de
desenvolupament en què hi ha una efectiva transferència tecnològica i de saber fer als socis
locals i es contribueix positivament al desenvolupament del sector productiu del país receptor. Es
tracta de donar suport a la realització d’un seminari, «La indústria dels components d’automoció
de Catalunya i el mercat mexicà», amb l’objectiu de donar suport a Bancomext en la seva política
d’atracció d’inversió estrangera en el sector de l’automoció.
Entitats promotores: COPCA
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Mèxic
Convocatòria: Cooperació directa del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 1.000,00 €

MÈXIC

Associació teatral companyia La Jarra Azul
Descripció:
Projecte d’investigació i difusió cultural a partir de tres eixos –dones, Mèxic i teatre– i que s’ha de
materialitzar en un seguit d’exposicions temàtiques, un cicle de conferències, un videofòrum i un
espectacle escènic. Aquest projecte s’integra en el marc de les accions de promoció i visibilització
de l’aportació cultural de les dones, subvencionades per l’Institut Català de la Dona.

Entitat promotora: Associació teatral companyia La Jarra Azul
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Mèxic
Convocatòria: Convocatòria de l’Institut Català de la Dona-Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 1.000,00 €
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NICARAGUA

Conveni IRTA/Centro Universitario Regional del Norte
Descripció:
Treball tècnic-docent per al desenvolupament del Conveni de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) i el Centro Universitario Regional del Norte, Universitat Autònoma
Nacional de Nicaragua (CURN).

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Nicaragua
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 1.900,00 €

NICARAGUA

Projecte Carpa. Escola del Circ Ciutat de Managua
Descripció:
Introduir el món del circ a nens i nenes a través de tallers de malabars, acrobàcies, titelles, clown,
etc.

Entitat promotora: Pallassos sense Fronteres
Objectiu estratègic: Programes ocupacionals i de drets laborals
Localització geogràfica: Nicaragua
Convocatòria: Convocatòria del Departament de Benestar i Família
Import de la subvenció: 14.290,00 €

HONDURES I MÈXIC

Línia de Projectes: Activitats relacionades amb el suport
a projectes d’inversió (IDE)
Descripció:
Activitats relacionades amb el suport a projectes d’inversió en els quals hi ha una efectiva
transferència tecnològica i de saber fer als socis locals i es contribueix positivament al
desenvolupament del sector productiu del país receptor.

Entitats promotores: Empreses catalanes
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Hondures i Mèxic
Convocatòria: Convocatòria del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 163.502,67 €
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DIVERSOS PAÏSOS DE L’AMÈRICA CENTRAL

Consultoria per a l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI)
Descripció:
Consultoria per a centres d’aqüicultura d’Amèrica Central per a la millora de la reproducció de
crustacis en zones costaneres.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) conjuntament amb l’AECI
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Diversos països de l’Amèrica Central
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 2.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DE L’AMÈRICA CENTRAL

Intercanvi d’experiències per la igualtat de drets
per a les dones
Descripció:
Seminari de treball per a determinar les necessitats formatives i les aportacions de les associacions
de dones i elaboració d’un programa i materials de suport.

Entitat promotora: Cooperacció
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Diversos països de l’Amèrica Central
Convocatòria: Convocatòria de l’Institut Català de la Dona
Import de la subvenció: 1.500,00 €
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Amèrica Llatina · Amèrica del Sud

BOLÍVIA

Taller de capacitacions en justícia penal juvenil
Descripció:
Seminari de capacitació en matèria de justícia penal juvenil, adreçat a personal d’institucions
públiques i privades de protecció, atenció i defensa de menors i adolescents conflictius.

Entitat promotora: Defensa del Niño Internacional
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Subvenció directa de la Direcció General de Justícia Juvenil del Departament de Justícia
Import de la subvenció: 10.361,11 €

BOLÍVIA

Donació de material sanitari i quirúrgic
Descripció:
Donació de material sanitari de l’Hospital Universitari de Bellvitge a les escoles San Ignacio de
Velasco.

Entitat promotora: Universitat sense Fronteres
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 200,00 €

BOLÍVIA

Aula Iberoamericana
Descripció:
Realització de diversos cursos dirigits a facilitar el perfeccionament professional de jutges i
magistrats iberoamericans en la realització de la seva funció jurisdiccional.

Entitat promotora: Consell General del Poder Judicial
Objectiu estratègic: Governabilitat democràtica i desenvolupament humà
Localització geogràfica: Bolívia
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Justícia
Import de la subvenció: 77.437,08 €
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BRASIL

Projecte P4 - IDS
Descripció:
Assistència tècnica per a la millora dels mètodes industrials d’assecat dels productes derivats de la
carn.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Brasil
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 3.250,00 €

EQUADOR

Conveni amb l’Honorable Consejo Provincial de Loja
Descripció:
Promoció de projectes d’eficiència energètica i energies renovables i assistència tècnica per a
l’estudi d’implantació d’un parc eòlic a la província de Loja.

Entitat promotora: Institut Català d’Energia (ICAEN)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Equador
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Treball i Indústria
Import de la subvenció: 8.242,00 €

URUGUAI

Conveni de l’Institut Nacional d’investigació
Agroalimentària (INIA) amb el Centre Internacional
per a la Millora i Transferència en Cereals (CIMMYT)
Descripció:
Assistència tècnica per a l’avaluació del conveni INIA (Uruguai)-CIMMYT (Mèxic) mitjançant el
qual s’han introduït varietats millorades de cereals a l’Uruguai.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Uruguai
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 800,00 €
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URUGUAI

Assessorament a l’Institut Nacional d’investigació
Agroalimentària d’Uruguai (INIA)
Descripció:
Assessorament en la planificació i implementació d’un sistema integrat de gestió de l’INIA, que
permeti la certificació de la seva qualitat, d’acord amb les normes ISO 9001.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Uruguai
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 2.500,00 €

URUGUAI

Projecte INIA-Uruguai
Descripció:
Presentació dels resultats de l’assistència tècnica en millora de la qualitat de la carn de vedella.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Uruguai
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 1.100,00 €

URUGUAI

Curs d’anàlisi sensorial de fruita
Descripció:
Impartir un curs d’anàlisi sensorial de fruita.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Uruguai
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 700,00 €
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XILE

Projecte de col·laboració i establiment de contactes
en el país
Descripció:
Preparació d’un projecte de col·laboració en millora de la qualitat de la fruita.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Xile
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 1.900,00 €

EQUADOR I BOLÍVIA

OPET-OLA. Promoció de les tecnologies energètiques
netes i eficients
Descripció:
Promoció de les energies renovables conjuntament amb la Direcció d’Energies Renovables i
Eficiència Energètica del Ministeri d’Energia i Mines d’Equador, i el Viceministeri d’Electricitat,
Energies Alternatives i Telecomunicacions de Bolívia.

Entitat promotora: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Equador i Bolívia
Convocatòria: Subvenció directa de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN)-Departament de Treball i Indústria
Import de la subvenció: 5.860,00 €

PAÏSOS DEL CON SUD

Assistència tècnica a universitats del Con Sud
Descripció:
Assistència tècnica per a la definició de tècniques analítiques de fruita i definició de paràmetres
de qualitat.

Entitat promotora: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)-instituts i universitats del Con Sud
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Països del Con Sud
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Import de la subvenció: 2.200,00 €
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ARGENTINA, BRASIL, COLÒMBIA I XILE

Línia de Projectes: Activitats relacionades amb el suport
a projectes d’inversió (IDE)
Descripció:
Activitats relacionades amb el suport a projectes d’inversió en els quals hi ha una efectiva
transferència tecnològica i de saber fer als socis locals i es contribueix positivament al
desenvolupament del sector productiu del país receptor.

Entitats promotores: Empreses catalanes
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Argentina, Brasil, Colòmbia i Xile
Convocatòria: Convocatòria del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 298.766,47 €
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Amèrica Llatina · Diversos països

MÈXIC, PANAMÀ, XILE, BRASIL, ARGENTINA I URUGUAI

Curs de publicació de cartografia amb tècniques digitals
Descripció:
Curs per a donar a conèixer les ciències i tècniques geomàtiques entre tots els membres de
DIGSA (Directores de Institutos Geográficos de Sudamérica, España y Portugal) i combatre
l’obsolescència dels sistemes productius a mitjà i curt termini.

Entitat promotora: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Mèxic, Panamà, Xile, Brasil, Argentina i Uruguai
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Import de la subvenció: 109.616,75 €

MÈXIC, PANAMÀ, XILE, BRASIL, ARGENTINA I URUGUAI

Al-Invest Sil 2004
Descripció:
Assistència tècnica a empreses de l’Amèrica Llatina i la Unió Europea per a promoure les
inversions, transferència de tecnologia, creació de societats mixtes. Actuacions en les quals hi ha
una efectiva transferència tecnològica i de saber fer als socis locals i es contribueix positivament
al desenvolupament del sector productiu del país receptor.

Entitat promotora: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Mèxic, Panamà, Xile, Brasil, Argentina i Uruguai
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Comerç, Turisme i Consum
Import de la subvenció: 25.000,00 €
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Àsia

AFGANISTAN

Landais. Dones i música afganesa
Descripció:
Enregistrament i difusió d’un CD per a contribuir a la recuperació de la música tradicional i la
reconstrucció cultural d’Afganistan.

Entitat promotora: Associació per als Drets Humans a l’Afganistan (ASHDA)
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Afganistan
Convocatòria: Convocatòria de l’Institut Català de la Dona-Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 1.000,00 €

COREA DEL NORD

Donació de material sanitari i quirúrgic
Descripció:
Donació de material Sanitari de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida a l’Hospital de
la Creu Roja a Pyongyang.

Entitat promotora: Associació Humanitària Dr. Josep Trueta
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Corea del Nord
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 6.728,67 €

ÍNDIA

ASIA URBS
Descripció:
Millora de la planificació i implementació d’edificis sostenibles a través de la capacitació
d’experts i suport a l’elaboració de plans d’acció per al govern de Haryana (programa ASIA URBS
de la Unió Europea).

Entitat promotora: Institut Català de l’Energia (ICAEN)
Objectiu estratègic: Millorar l’accés a l’habitatge i planificació urbana
Localització geogràfica: Índia
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Treball i Indústria
Import de la subvenció: 11.367,00 €
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XINA I ÍNDIA

OPET RES-E (CE)/Cooperació
Descripció:
Promoció de les energies renovables a escala local a la Xina i a l’Índia per a potenciar el seu
desenvolupament.

Entitat promotora: Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Xina i Índia
Convocatòria: Subvenció directa de l’Institut Català de l’Energia-Departament de Treball i Indústria
Import de la subvenció: 41.007,00 €

XINA I ÍNDIA

Línia de Projectes: Cooperació tècnica relacionada
amb la inversió (CTRI)
Descripció:
Ajudes a dos projectes individuals d’empreses per a l’estudi de viabilitat de projectes
d’implantació productiva a països en vies de desenvolupament de diferents sectors en els quals hi
ha una efectiva transferència tecnològica i de saber fer als socis locals i es contribueix
positivament al desenvolupament del sector productiu del país receptor.

Entitats promotores: Empreses catalanes
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Índia i Xina
Convocatòria: Convocatòria del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 18.310,00 €

XINA I ÍNDIA

Línia de Projectes: Cooperació tècnica relacionada
amb la inversió (CTRI)
Descripció:
Ajudes a dues activitats col·lectives per a l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió a països en
vies de desenvolupament en els quals hi ha una efectiva transferència tecnològica i de saber fer
als socis locals i es contribueix positivament al desenvolupament del sector productiu del país
receptor.

Entitats promotores: COPCA
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Xina i Iran
Convocatòria: Convocatòria del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 12.550,42 €
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PAKISTAN I XINA

Línia de Projectes: Activitats relacionades amb el suport
a projectes d’inversió (IDE)
Descripció:
Activitats relacionades amb el suport a projectes d’inversió en els quals hi ha una efectiva
transferència tecnològica i de saber fer als socis locals i es contribueix positivament al
desenvolupament del sector productiu del país receptor.

Entitats promotores: Empreses catalanes
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Pakistan i Xina
Convocatòria: Convocatòria del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Import de la subvenció: 301.618,09 €
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Europa

BÒSNIA I HERCEGOVINA

Pla d’acció per a la Mediterrània (PAM)
Descripció:
Formació de formadors en producció més neta en col·laboració amb el Centre pel
Desenvolupament Sostenible Mediambiental de Bòsnia Hercegovina (CESD).

Entitat promotora: Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, S.A.
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Bòsnia i Hercegovina
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Import de la subvenció: 30.000,00 €

KOSOVO

Donació de material sanitari i quirúrgic
Descripció:
Donació de material sanitari i medicaments de l’àrea de traumatologia de l’Hospital Universitari
de la Vall d’Hebron a la casa de la salut d’Istok.

Entitat promotora: Associació Humanitària Dr. Josep Trueta
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Kosovo
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 4.400,00 €
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Diversos continents

DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Permisos laborals per a activitats de cooperació sanitària
internacional

Entitat promotora: Departament de Salut
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 227.800,46 €

CUBA, GUATEMALA I KOSOVO

Donació de material sanitari i quirúrgic
Descripció:
Donació de material sanitari i medicaments de l’Hospital Universitari de Bellvitge a Cuba,
Guatemala i Kosovo.

Entitat promotora: Associació Humanitària Dr. Josep Trueta
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Cuba, Guatemala i Kosovo
Convocatòria: Subvenció directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 1.789,95 €

DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Tramesa de fàrmacs i material sanitari a països del Tercer
Món

Entitat promotora: Fundació humanitària pel 3r i 4t món Dr. Josep Trueta
Objectiu estratègic: Atenció sanitària bàsica
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Subvenció directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 18.000,00 €
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DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Ajuts a investigadors i professors visitants per a estades
a Catalunya

Entitat promotora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Import de la subvenció: 110.150,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Aportació de la Generalitat per als estudis d’alumnes
procedents de països beneficiaris d’AOD, matriculats
a les universitats catalanes (primer i segon cicle)

Entitat promotora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Import de la subvenció: 6.994.047,44 €

SÀHARA I CUBA

Equipament televisió
Descripció:
Proveïment de material de la Corporació Catalana de Radio i Televisió (CCRTV) per a la creació
d’una televisió als camps de refugiats sahrauís i a la Escuela Internacional de Cine i Televisión de
Cuba.

Entitat promotora: Associació Amics del Poble Sahrauí
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Sàhara i Cuba
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 44,00 €
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3. Convocatòries conjuntes
ACCD · Departaments

Convocatòria conjunta ACCD-COPCA 2004. Programa d’ajuts
per a l’impuls de la participació dels agents empresarials
catalans en la cooperació al desenvolupament

Els projectes finançats en el marc d’aquesta convocatòria conjunta de l’ACCD i l’àrea de Cooperació
Internacional del COPCA han estat:

MARROC

Recolzament a la posada a nivell en competències de
l’associació de les dones empresàries del Marroc (Fase II)
Descripció:
Transferència de la manera de fer i l’esperit emprenedor de les dones catalanes empresàries a les
seves homòlogues marroquines a partir d’un projecte de col·laboració que permeti la millora de
la gestió de l’associació de dones empresàries del Marroc mateixa.

Entitat promotora: Associació Catalana d’Empresàries i Executives
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc
Import de la subvenció: 100.000 €

MARROC

Cooperació per al desenvolupament i el foment de
la productivitat, competitivitat i internacionalització
del sector TIC al Marroc
Descripció:
Desenvolupar el sector TIC al Marroc de manera que pugui revertir en la creació de nous llocs de
treball. L’acció suposa la transferència de know-how per part de l’Associació Espanyola
d’Exportadors d’Electrònica i Informàtica (SECARTYS) a la contrapart local.

Entitat promotora: Associació Espanyola d’Exportadors d’Electrònica i Informàtica (SECARTYS)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc
Import de la subvenció: 75.056,82 €
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Convocatòria conjunta ACCD-COPCA 2004. Programa d’ajuts
per a l’impuls de la participació dels agents empresarials
catalans en la cooperació al desenvolupament

GUATEMALA

Enfortiment i desenvolupament del sector femení
productiu rural a Guatemala
Descripció:
Millorar la competitivitat i la inserció en el mercat de les organitzacions empresarials femenines
rurals guatemalenques a partir de l’assessorament de l’organització que les agrupa, la
FEDENMURG.

Entitat promotora: Associació Catalana d’Empresàries i Executives
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Guatemala
Import de la subvenció: 100.000 €

EQUADOR

Enfortiment del teixit de les organitzacions empresarials
sectorials d’Equador: gestió associativa i creació o millora
de serveis de recolzament a la MIPIME
Descripció:
Millora de les capacitats de les organitzacions empresarials de l’Equador a l’hora de proporcionar
serveis a les PIME del país, de manera de contribuir a la millora de la seva competitivitat i
capacitat exportadora.

Entitat promotora: Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Equador
Import de la subvenció: 99.570 €

COLÒMBIA

Enfortiment dels serveis de suport al comerç exterior de
la Direcció de Desenvolupament Empresarial de la Cambra
de Comerç de Cartagena d’Índies
Descripció:
Millora de la capacitat d’internacionalització de les empreses de la regió de Cartagena d’Índies.
L’acció es concentra a enfortir la Cambra de Comerç en la provisió de serveis d’assessorament a
les empreses.

Entitat promotora: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Colòmbia
Import de la subvenció: 98.296,50 €
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Convocatòria conjunta ACCD-COPCA 2004. Programa d’ajuts
per a l’impuls de la participació dels agents empresarials
catalans en la cooperació al desenvolupament

MÈXIC

Assistència tècnica en la creació d’oferta turística i gestió
de PIME vinculades al sector turístic i artesanal de les
zones periurbanes i rurals de l’àrea de protecció de flora
i fauna Bosque la Primavera (estat de Jalisco)

Descripció:
Potenciar el turisme rural i l’ecoturisme per contrarestar la pèrdua econòmica d’un important
col·lectiu d’habitants del bosc dedicats a la tala d’arbres, després de la creació de l’Àrea Natural
Protegida. Assistència tècnica adreçada a la dinamització de la microempresa i petita empresa en
el sector turístic i activitats complementàries com l’artesania.

Entitat promotora: Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Mèxic
Import de la subvenció: 86.952,38 €

MARROC

Projecte de transferència de know-how per a la millora
de la competitivitat de les PIME metal·lúrgiques
Descripció:
Transferència de l’experiència acumulada pel Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic
(CEAM) a les PIME metal·lúrgiques del Marroc per tal d’impulsar-ne la competitivitat. L’acció se
centra en la provisió d’informació econòmica, la millora de la gestió de la producció, la millora de
la gestió comercial, etc.

Entitat promotora: Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Marroc
Import de la subvenció: 100.000 €
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Convocatòria conjunta ACCD-COPCA 2004. Programa d’ajuts
per a l’impuls de la participació dels agents empresarials
catalans en la cooperació al desenvolupament

EL SALVADOR

Consolidació de vincles tècnics i comercials entre
empreses catalanes i salvadorenques productores
i processadores de plantes medicinals. Fase II
Descripció:
Transferència de l’experiència del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) en la gestió de
plantes medicinals a la contrapart local. Les accions es concentren en optimitzar els processos
productius de l’empresa i establir llaços comercials entre l’empresa i empreses del sector
catalanes usuàries d’aquestes matèries primeres.

Entitat promotora: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: El Salvador
Import de la subvenció: 79.389 €

NICARAGUA, GUATEMALA I COSTA RICA

Business angels i transmissió de know-how patronal
a països de Centreamèrica
Descripció:
Aconseguir recursos financers de persones físiques i jurídiques que es puguin invertir en projectes
d’empresa innovadors i viables. També es pretén afavorir la cooperació empresarial entre
patronals.

Entitat promotora: Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Nicaragua, Guatemala i Costa Rica
Import de la subvenció: 100.000 €

BRASIL

ESOB-Empresa Solidària a Brasil
Descripció:
Promoure la creació d’empreses d’economia social a la regió de Sao Paulo a través de la
transferència de tecnologia a la contrapart local.

Entitat promotora: Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC)
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Brasil
Import de la subvenció: 90.630,75 €
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Convocatòria conjunta ACCD-COPCA 2004. Programa d’ajuts
per a l’impuls de la participació dels agents empresarials
catalans en la cooperació al desenvolupament

GUATEMALA

Incubadora i viver d’indústries creatives a Guatemala
Descripció:
Transferència de know-how i d’experiència de la Fundació Interarts en el disseny i la
implementació d’incubadores, vivers i centres d’empreses creatives. Es pretén promoure
mètodes gerencials moderns i impulsar les capacitats emprenedores del país beneficiari.

Entitat promotora: Fundació Interarts per a la Cooperació Cultural Internacional
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Guatemala
Convocatòria: Convocatòria conjunta
Import de la subvenció: 94.635,75 €

NICARAGUA

TEC x NIC. Tecnologies per Nicaragua
Descripció:
Transferència de tecnologies i bones pràctiques als organismes responsables de la promoció
tecnològica a Nicaragua i a les PIME nicaragüenques.

Entitat promotora: Fundació Privada CETEMMSA
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Nicaragua
Import de la subvenció: 99.181,50 €

HONDURES

TCH-Tèxtil Catalunya-Hondures
Descripció:
Impulsar el sector tèxtil hondureny a través de la transferència de coneixement i experiència. Els
eixos d’actuació previstos són: 1) Responsabilitat social corporativa: suport a la contrapart local
per a treballar les eines de diàleg social treballadors-empreses i posar les bases d’un marc
regulador adequat; 2) Diagnosi de les relacions comercials: possibilitats de cooperació i
partenariat amb les empreses catalanes; 3) Transmissió de know-how per part de l’Agrupació
Espanyola de Gènere de Punt i el Centre Tèxtil; 4) Implantació de tecnologies de la informació i
de la comunicació en els processos tèxtils; 5) Formació de formadors.

Entitat promotora: Agrupació Espanyola del Gènere de Punt
Objectiu estratègic: Millora de l’activitat productiva i comercial
Localització geogràfica: Hondures
Import de la subvenció: 74.997€



Capítol VII. Projectes de desenvolupament

147

Convocatòria conjunta AGAUR/ACCD. Beques DEBEQ 2004

Convocatòria d’ajuts per a la concessió de beques de cooperació internacional i desenvolupament
(DEBEQ 2004), gestionada per l’AGAUR i l’ACCD, amb l’objectiu de facilitar la formació
de postgrau. La convocatòria contempla dues modalitats. Aquí es detalla la modalitat A vinculada
amb la línia de cooperació al desenvolupament.

DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Beques de cooperació internacional i desenvolupament
(DEBEQ 2004). Modalitat A
Descripció:
Modalitat de beques destinada a estudiants estrangers per a estades curtes d’assistència a cursos
d’especialització, per a estudis de postgrau i màster, i beques predoctorals per a la formació de
personal investigador d’un any i renovables fins a tres anualitats (363.817 €).

Entitat promotora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)/AGAUR
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Diversos països del món





Capítol VIII
Projectes d’ajut
humanitari





Capítol VIII. Projectes d’ajut humanitari

151

1. Projectes de l’ACCD

ALGÈRIA

Educació, formació i atenció assistencial en salut
maternoinfantil a la població dels campaments de
refugiats de Tindouf, Algèria
Descripció:
Desenvolupament de tres eixos fonamentals: formació de professionals sanitaris sahrauís,
educació de les dones en nutrició i higiene, i assistència en salut maternoinfantil a la població.

Entitat promotora: GASI
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Algèria
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 35.000,00 €

ANGOLA

Programa de repatriació i reintegració dels refugiats
angolesos
Descripció:
Assegurar una repatriació digna als refugiats angolesos des de Zàmbia i la República del Congo.
El programa inclou la distribució de paquets de reintegració (articles no alimentaris i equips
d’eines de construcció) i la rehabilitació d’infraestructura (fonts d’aigua, llocs de salut i escoles,
carreteres i ponts).

Entitat promotora: Comitè Català per als Refugiats-Catalunya amb ACNUR
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Angola
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 500.000,00 €

BÒSNIA I HERCEGOVINA

Apaguem els focs: reconstrucció de l’estació de bombers
de Tarçin
Descripció:
Arranjament de l’estació de bombers de Tarçin, a l’opcina de Hadzici.

Entitat promotora: Acció Solidària-IGMAN
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Bòsnia i Hercegovina
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 40.000,00 €
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BÒSNIA I HERCEGOVINA

Dobro Dosli, benvinguts! Projecte de reactivació
econòmica per facilitar el retorn de refugiats a Bòsnia
Descripció:
Facilitar el retorn de refugiats de Bòsnia i Hercegovina a les seves poblacions, a partir de la seva
dinamització econòmica. Inclou la dinamització de la zona de Socolac amb una proposta de
turisme rural i una cooperativa agrícola, i la construcció de vivendes per a dones de Srebrenica
que viuen en camps de refugiats.

Entitat promotora: Grup d’Estudis Pedagògics
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Bòsnia i Hercegovina
Convocatòria: Oberta. Línia de països en conflicte
Import de la subvenció: 25.000,00 €

BÒSNIA I HERCEGOVINA

Retorn autosostenible de persones desplaçades
i refugiades a la comunitat de Gora, municipi de Vogosca
Descripció:
El projecte contempla la reconstrucció de 30 habitatges i la construcció de l’estació d’adquisició
de llet a la comunitat local de Gora, així com la donació de vaques lleteres als beneficiaris, als
quals se’ls ha reconstruït la casa.

Entitat promotora: Fundació Lleida Solidària
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Bòsnia i Hercegovina
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 120.000,00 €

BÒSNIA I HERCEGOVINA

Cursos de tècnica arxivística destinats al personal
dels arxius de Bòsnia i Hercegovina
Descripció:
Realització de cursos de formació per a dotar als tècnics en arxivística de criteris a l’hora de fer
front a la situació límit en què es troben les dependències i els documents conservats als arxius
nacionals, municipals i a la resta de centres.

Entitat promotora: Arxivers sense fronteres
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Bòsnia i Hercegovina
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 9.000,00 €
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COLÒMBIA

Acompanyament de víctimes de mines. Fase II
Descripció:
Promoure i fer seguiment de l’atenció integral d’un grup de 100 víctimes de mines i optimitzar
els instruments creats en la primera fase o crear-ne en aquells departaments on encara no
existien.

Entitat promotora: Moviment per la Pau
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Colòmbia
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 80.000,00 €

CUBA

Projecte d’ajut humanitari de caràcter assistencial i
social, desenvolupat en col·laboració amb la Societat de
Beneficència de naturals de Catalunya a l’Havana
Descripció:
Transferències econòmiques als beneficiaris (avis catalans associats als casals catalans de tercera
edat i/o descendents amb malalties i dificultats diverses), visites mèdiques i donació de
medicaments.

Entitat promotora: Fòrum Solidari
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Cuba
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 120.000,00 €
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FILIPINES

Programa d’auxili pels tifons a Filipines
Descripció:
Pal·liar els danys causats pels tifons a Filipines. Les accions inclouen: 1) Assistència a 1.000
famílies indígenes (refugi, alimentació, articles no alimentaris i assistència mèdica, incloent-hi
aigua potable i educació per a la salut); 2) Provisió d’articles no alimentaris i provisió
d’instal·lacions sanitàries, aigua i educació per a la protecció dels infants.

Entitat promotora: Fundació Save the Children
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Filipines
Convocatòria: Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE)
Import de la subvenció: 30.000,00 €

FILIPINES

Projecte d’ajut d’emergència per a les víctimes dels tifons
2004 a Filipines
Descripció:
Pal·liar la situació de precarietat de les famílies afectades pels tifons que van afectar Filipines els
mesos de novembre i desembre de l’any 2004. Les accions inclouen provisió de paquets
alimentaris (500 famílies) i no alimentaris (300 famílies), provisió de kits higiènics (300 famílies), i
provisió d’estris agrícoles i de pesca (510 famílies).

Entitat promotora: Creu Roja Espanyola-Assemblea Catalana
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Filipines
Convocatòria: Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE)
Import de la subvenció: 40.000,00 €

HAITÍ

Projecte d’ajut a l’educació a Gonaives, arran
de les tempestes tropicals del setembre
Descripció:
Auxili a les víctimes de la catàstrofe provocada per les inundacions del 17 i 18 de setembre. El
projecte cobreix un període de 6 mesos i consisteix a proporcionar assistència psicosocial i
restablir les condicions que permetin als infants afectats tornar a l’escola i reprendre el curs amb
normalitat.

Entitat promotora: UNICEF-Comitè de Catalunya
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Haití
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 100.000,00 €
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HAITÍ

Projecte de reconstrucció a la regió sud-oest d’Haití
«Diners per Treball»
Descripció:
Recuperació de l’activitat econòmica i el desenvolupament sostenible a les zones afectades per
les inundacions. Accions: 1) Rehabilitació de les carreteres secundàries que condueixen als
centres de tractament del cafè; 2) Reactivació econòmica amb la creació de 500 llocs de treball;
3) Millora del procés de recollida i transport del cafè per al comerç just.

Entitat promotora: Ajuda en Acció
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Haití
Convocatòria: Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE)
Import de la subvenció: 40.000,00 €

HAITÍ

Projecte rehabilitació Gonaives
Descripció:
Reduir la vulnerabilitat de la població de Gonaives i enfortir les capacitats de les comunitats
locals. Millora de les condicions d’aigua/sanitat/sanejament (reconstrucció de 500 fosses
sèptiques i recollida de residus i fang). També es preveu la donació de carretons, eines, utensilis
de cuina, matalassos, botes i calçat, i recolzament psicosocial.

Entitat promotora: Ajuda en Acció
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Haití
Convocatòria: Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE)
Import de la subvenció: 50.000,00 €

IRAQ

Conveni de col·laboració d’ajut humanitari general
i d’emergència 2004
Descripció:
Posada en marxa del centre d’atenció primària de Hakkari, districte de Yuksekova (Kurdistan).

Entitat promotora: Acció Solidària-IGMAN
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Iraq (Kurdistan)
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 90.000,00 €
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IRAN

Programa d’auxili pel terratrèol a Bam, Iran
Descripció:
Garantir la supervivència dels infants i les seves famílies (10.000 persones), afectades pel
terratrèmol. Les accions inclouen la formació de voluntaris i la provisió de subministraments no
alimentaris (100 tendes, 1.000 mantes, 500 unitats de roba d’infants, 500 parells de sabates, 500
kits sanitaris i un generador).

Entitat promotora: Fundació Save the Children
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Iran
Convocatòria: Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE)
Import de la subvenció: 39.000,00 €

MARROC

Projecte d’emergència: El Rif tremola
Descripció:
Acció d’emergència en resposta al sisme a la província d’Al-Hoceima entre el 24 i el 28 de febrer.
El projecte inclou una primera actuació d’urgència i l’enviament del primer comboi d’ajut
humanitari.

Entitat promotora: Acció Solidària-IGMAN
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 13.000,00 €

MARROC

Adquisició de tendes per a una situació d’emergència
al Marroc
Descripció:
Adquisició i donació de tendes de campanya a les famílies més necessitades i damnificades pel
terratrèmol que va tenir lloc al febrer al Marroc.

Entitat promotora: ARPA-Tendes Emergència
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Despeses de béns corrents i serveis
Import de la subvenció: 17.236,44 €
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MARROC

Recolzament psicològic i social a dones i nens de nou
pobles afectats pel terratrèmol de la província
d’Al-Hoceima
Descripció:
Millora de les condicions de vida de les dones i nens afectats pel terratrèmol del 24 de febrer del
2004 a la província d’Al-Hoceima (als nou pobles afectats). Es preveuen activitats de formació, de
recolzament psicològic i de lleure per als infants (pintura, teatre, concursos, excursions,
pallassos).

Entitat promotora: Associació Cooperacció
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Marroc
Convocatòria: Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE)
Import de la subvenció: 18.000,00 €

SRI LANKA

Operació d’emergència per a socórrer les víctimes
del terratrèmol marí a Sri Lanka
Descripció:
Atenció a la població afectada i acompanyament al retorn al seu lloc d’origen o un de nou, tot
aportant-los els mitjans que els permetin refer les seves vides. L’acció preveu garantir l’accés a
l’aigua potable i aliments bàsics durant els primers dos mesos després de la catàstrofe a 50.000
persones afectades.

Entitat promotora: Fundación
Acción contra el
Hambre

Objectiu estratègic: Ajut humanitari
general i ajut
humanitari
d’emergència

Localització geogràfica: Sri Lanka
Convocatòria: Subvenció

directa
Import de la subvenció: 50.000,00 €
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TXAD

Projecte de recolzament al sistema sanitari a les regions
d’Ouaddai i Biltine per a l’atenció a la població autòctona
i refugiada
Descripció:
Millora de l’atenció sanitària a l’Hospital Regional d’Abeché. Millora del sistema de referència de
pacients des dels hospitals de districte a l’Hospital Regional, i millora de l’estructura i la gestió
farmacèutica de la regió d’Ouaddai.

Entitat promotora: Metges del Món/Farmacèutics Mundi
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Txad
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 100.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS

Col·laboració amb la Caixa de Recursos
Descripció:
Ampliació del servei Caixa de Recursos, la finalitat del qual és la recollida de material sanitari i
hospitalari de la xarxa d’utilització pública del Servei Català de la Salut amb l’objectiu de
destinar-lo a accions d’ajut humanitari.

Entitat promotora: Fundació Dr. Josep Trueta
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Despeses de béns corrents i serveis
Import de la subvenció: 60.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS

Conveni de col·laboració en ajut humanitari general
Descripció:
En el marc del conveni de col·laboració s’han dut a terme dues accions humanitàries: 1) Ajut
d’emergència a la població afectada pel conflicte de Dafur al Sudan i al Txad; 2) Ajuda
d’emergència als afectats pels huracans al Carib.

Entitat promotora: Creu Roja a Catalunya
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 120.000,00 €
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DIVERSOS PAÏSOS

Conveni de col·laboració d’ajut humanitari general
i d’emergència 2004
Descripció:
Les accions humanitàries desplegades en el marc del conveni són: 1) Assistència d’emergència
per a la població vulnerable i desplaçada de Darfur (Sudan); 2) Assistència mèdica i resposta a
emergències sanitàries per a la població de la zona de salut de Kabalo (República Democràtica
del Congo); 3) Atenció integral: un dret per a les persones que viuen amb el VIH/SIDA: apropant
la teoria a la pràctica de Guayaquil (Equador).

Entitat promotora: Metges sense Fronteres
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 400.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS

Tramesa de fàrmacs i material sanitari al Tercer Món
Descripció:
Suport a accions d’ajut i assistència humanitària general i d’emergència consistents en la tramesa de
fàrmacs i material sanitari per a les poblacions més desfavorides. S’han dut a terme les actuacions se-
güents: provisió de fàrmacs i equip mèdic a la República Democràtica del Congo, Mauritània, Sene-
gal, Guinea Equatorial, Costa d’Ivori, Togo, Nicaragua, Perú, Bolívia, Cuba, Haití i Corea del Nord.

Entitat promotora: Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 150.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS

Conveni de col·laboració en ajut humanitari d’emergència
2004
Descripció:
Proporcionar una resposta ràpida i eficaç davant d’una sol·licitud d’ajuda sanitària resultant
d’una situació de catàstrofe natural o crisi humanitària. L’ajut inclou medicaments, materials,
equip i personal amb un èmfasi especial en els grups més vulnerables i desfavorits (Libèria, Costa
d’Ivori, Kenya i Etiòpia).

Entitat promotora: Farmacèutics Mundi
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i ajut humanitari d’emergència
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 150.000,00 €
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2. Projectes dels departaments

SÀHARA OCCIDENTAL

Acolliment dels nens sahrauís
Descripció:
Acolliment de nens sahrauís en una estada de dos mesos a Catalunya per tal d’allunyar-los de la
problemàtica al seu país.

Entitat promotora: Associació Masos Mora Agermanament amb Sàhara Occidental
Objectiu estratègic: Ajut humanitari i d’emergència
Localització geogràfica: Sàhara occidental
Convocatòria: Convocatòria del Departament de Benestar i Família
Import de la subvenció: 500,00 €

SÀHARA OCCIDENTAL

Acolliment dels nens sahrauís a Viladecans
Descripció:
Acolliment de nens sahrauís en una estada de dos mesos a Catalunya per tal d’allunyar-los de la
problemàtica al seu país.

Entitat promotora: Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí-Viladecans
Objectiu estratègic: Ajut humanitari i d’emergència
Localització geogràfica: Sàhara occidental
Convocatòria: Convocatòria del Departament de Benestar i Família
Import de la subvenció: 500,00 €
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BÒSNIA I HERCEGOVINA

Projecte: Reconstrucció de 90 habitatges a Hadzici
Descripció:
Projecte de rehabilitació que s’emmarca en un programa general d’intervenció a l’àrea de
Hadzici (Cantó de Sarajevo) adreçat a la recuperació i dotació d’habitatges per a les famílies
desplaçades i refugiades pel conflicte bèl·lic.

Entitat promotora: Acció Solidària-IGMAN
Objectiu estratègic: Ajut humanitari i d’emergència
Localització geogràfica: Bòsnia i Hercegovina
Convocatòria: Subvenció directa de l’Institut Català del Sòl, Departament de Política Territorial i Obres

Públiques
Import de la subvenció: 233.333,00 €

DIVERSOS PAÏSOS

Atenció sanitària a ciutadans de països empobrits
o en vies de desenvolupament
Descripció:
Atenció sanitària a Catalunya a ciutadans de països receptors d’ajut al desenvolupament que
tenen un problema de salut que no es pot resoldre al seu país d’origen.

Entitat promotora: Departament de Salut
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i d’emergència
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 197.089,00 €

DIVERSOS PAÏSOS

Cobertura sanitària a col·lectius acollits a Catalunya
Descripció:
Cobertura sanitària a ciutadans de països receptors d’ajut al desenvolupament, acollits
temporalment a Catalunya.

Entitat promotora: Departament de Salut
Objectiu estratègic: Ajut humanitari general i d’emergència
Localització geogràfica: Sàhara occidental, Ucraïna, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 239.410,00 €
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1. Projectes de l’ACCD

1.1. Educació i sensibilització

CATALUNYA

Drets humans: passa’ls!
Descripció:
Conferències formatives sobre la Declaració Universal dels Drets Humans (amb especial
referència als drets econòmics, socials i culturals) i la seva aplicació. El projecte està adreçat a
joves entre 16 i 18 anys amb l’objectiu d’enfortir el respecte als drets humans i les llibertats
fonamentals.

Entitat promotora: Associació per a les Nacions Unides
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 7.000,00 €

CATALUNYA I EL SALVADOR

Sensibilització de la indústria catalana del cafè
de Catalunya en relació a les propostes del comerç just
Descripció:
Acció adreçada a despertar l’interès pel comerç just de la indústria catalana del cafè, a través de
l’apropament de les organitzacions dels petits productors de cafè del Sud als professionals
catalans, donant-los a conèixer la realitat quotidiana i la solidesa de les estructures organitzatives
i empresarials dels petits caficultors.

Entitat promotora: SETEM-Catalunya
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya i el Salvador
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 30.000,00 €
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CATALUNYA

2a fase d’introducció de cacau i sucre de comerç just
al sector del vending de Catalunya
Descripció:
Apropar les propostes del comerç just a les empreses catalanes que gestionen màquines
automàtiques de begudes calentes (sector del vending). Incentivar la demanda per part dels
consumidors i l’oferta d’aquestes empreses, a més del cafè, de cacau i sucre de comerç just en
màquines automàtiques certificades per les ONG promotores del projecte.

Entitat promotora: SETEM-Catalunya en consorci de col·laboració amb Cooperacció
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 20.000,00 €

CATALUNYA

Campanya de sensibilització ciutadana i educació
en valors sobre: vides destrossades, la necessitat
d’un control estricte del comerç internacional
d’armes

Descripció:
Campanya adreçada a informar i sensibilitzar la població catalana sobre la importància i
necessitat d’un control estricte del comerç internacional d’armes que millori de manera
substancial la seguretat de les persones.

Entitat promotora: Fundació Intermón Oxfam
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 60.000,00 €

CATALUNYA

Consumim per la Justícia i la Pau
Descripció:
Accions de sensibilització ciutadana per a donar a conèixer les responsabilitats, les conseqüències
d’actes de consum i les possibilitats de canvi i incidència que té la ciutadania a l’hora de lluitar
per una globalització més justa. L’objectiu és contribuir a la generació d’una nova consciència
social que estimuli noves formes de consum responsable i solidari.

Entitat promotora: Justícia i Pau
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 20.000,00 €
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CATALUNYA

Campanya sobre el VIH/SIDA als països del Sud
Descripció:
Elaboració i difusió d’informes, estudis i llibres sobre la SIDA, accions amb els centres
d’ensenyament d’ESO i Batxillerat, exposició de «Vides en Positiu» a diferents localitats catalanes,
participació a les Festes de la Mercè de l’any 2004 i activitats en el marc del Dia Internacional
contra la SIDA.

Entitat promotora: Ajuda en Acció
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 35.000,00 €

CATALUNYA

Quaderns solidaris 04: Salut i Educació. La salut i el món
Descripció:
Elaboració i difusió d’un material didàctic en forma de Quadern Solidari, juntament amb
activitats relacionades amb el tema de la salut. El projecte va adreçat als alumnes d’ESO i
Batxillerat dels centres educatius de secundària de Catalunya.

Entitat promotora: Educació sense Fronteres
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 10.000,00 €

CATALUNYA

Jornades sobre l’Amazònia; cultures indígenes i medi
ambient
Descripció:
Jornades i xerrades sobre cultures indígenes i medi ambient obertes al públic general, entitats i
institucions interessades en la cooperació i/o l’Amazònia amb l’objectiu de sensibilitzar la societat
catalana sobre la diversitat, riquesa cultural i ambiental de l’Amazònia i la seva problemàtica
actual.

Entitat promotora: Alternativa Solidària Plenty
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 15.000,00 €
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CATALUNYA

Oberts al món, proposta d’acció educativa per a nenes
i nens
Descripció:
Accions educatives per a construir una visió solidària del món adreçades a grups de nens i nenes,
a grups de joves, al teixit associatiu local i a la ciutadania en general.

Entitat promotora: Món-3
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 60.000,00 €

CATALUNYA

El moviment del comerç just, a debat
Descripció:
Estratègia de sensibilització de la població sobre la necessitat de buscar alternatives a les injustes
relacions comercials a escala internacional a través de trobades de debat i reflexió, la publicació
d’un llibre, l’edició d’una revista, presentacions de les publicacions i accions de carrer.

Entitat promotora: Xarxa de Consum Solidari
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 25.000,00 €

CATALUNYA

Ampliació de la xarxa de recursos d’Edualter i elaboració
del material didàctic sobre sobirania alimentària i dret
a l’alimentació
Descripció:
Estratègia d’ampliació de la Xarxa de Recursos d’Educació per a la Pau, el Desenvolupament i la
Interculturalitat cap a sectors de població que participen a través de moviments socials, grups de
solidaritat locals i ONGD. El projecte també inclou l’elaboració del material didàctic sobre
sobirania alimentària i dret a l’alimentació.

Entitat promotora: Edualter
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 10.000,00 €
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CATALUNYA

Fòrum Cornisa III, cap a un diàleg de civilitzacions
a la Mediterrània
Descripció:
Impulsar des d’un punt de vista ideològic i social el projecte d’articulació mediterrània i fer un
esforç de reflexió i propositiu per a establir les bases del que hauria de ser un veritable diàleg
entre civilitzacions.

Entitat promotora: Associació per a l’Estudi i la Promoció del Desenvolupament Comunitari (DC)
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 30.000,00 €

CATALUNYA

Fer arribar la filosofia i la pràctica del Comerç Just a tots
els municipis de la comarca del Maresme
Descripció:
Sensibilitzar la societat del Maresme sobre els problemes dels països del Sud i augmentar les
vendes que canalitza la xarxa de Comerç Just per tal d’ajudar directament els productors del
Tercer Món.

Entitat promotora: Fundació privada Grup Tercer Món Mataró
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 9.000,00 €

CATALUNYA

Medicaments que no curen
Descripció:
Campanya per a cridar l’atenció sobre la problemàtica de l’accés als medicaments essencials als
països empobrits. S’adreça als professionals sanitaris, als professionals en l’àmbit de la
cooperació, als adolescents i joves, i al públic general.

Entitat promotora: Farmacèutics Mundi
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 50.000,00 €
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CATALUNYA

Cinema i racisme
Descripció:
Sensibilitzar els estudiants de secundària sobre els valors de la tolerància i el respecte a la
diferència i contra el racisme i la xenofòbia utilitzant el cinema com a recurs pedagògic.

Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la Pau
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 11.000,00 €

CATALUNYA

VII Fòrum dels Drets Humans. Dones i lideratge
Descripció:
Reflexionar sobre el paper que tenen les dones dins la societat i la necessitat que assumeixin un
rol de lideratge si volen convertir-se en un motor de transformació social. El projecte contempla
la realització de tallers amb col·lectius de dones procedents de l’Amèrica Central i del Marroc.

Entitat promotora: Cooperacció
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 35.000,00 €

CATALUNYA

Àfrica, inspiració altermundista
Descripció:
Campanya de sensibilització per a enfortir el diàleg intercultural a Catalunya i promoure-hi la
convivència i el pluralisme cultural. Com a punt de partida es proposa conèixer els valors
culturals africans i d’aquí relativitzar l’absolutisme dels valors occidentals.

Entitat promotora: Fundació Akwaba, en consorci amb el Centre d’Estudis Africans
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 30.000,00 €
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CATALUNYA

Promovent la incidència política sobre la contribució
de Catalunya al foment de la salut reproductiva
en la cooperació al desenvolupament
Descripció:
Disseny, preparació i realització d’una Conferència Parlamentària i Municipal sobre «Salut
reproductiva, pobresa i vulnerabilitat sociodemogràfica» com a estratègia d’incidència política,
amb un èmfasi especial a la zona mediterrània.

Entitat promotora: Associació Salut i Família
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 15.000,00 €

CATALUNYA

Tu també pots fer Banca Ètica
Descripció:
Projecte de sensibilització de la població catalana sobre els principis i la pràctica de la banca
ètica, a través de la celebració de jornades, la creació d’un observatori de finances ètiques,
exposicions, etc.

Entitat promotora: Finançament Ètic i Solidari (FETS)
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 60.000,00 €

CATALUNYA

Catalunya amb Centreamèrica
Descripció:
Projecte de sensibilització de la societat catalana sobre la situació social, econòmica i política de
l’Amèrica Central, a través de la realització d’una exposició fotogràfica, un cicle de xerrades i
representacions teatrals.

Entitat promotora: Comitè de Solidaritat Óscar Romero Tarragona-Reus
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 8.000,00 €
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CATALUNYA

Catalunya Solidària
Descripció:
Emissió diària de 10 minuts de durada pel dial de Catalunya Cultura, d’informació, entrevistes i
reportatges relacionats amb les activitats que es fan des de Catalunya o a Catalunya sobre
cooperació i solidaritat internacional.

Entitat promotora: Solidaritat i Comunicació (SICOM)
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 14.000,00 €

CATALUNYA

Universitat Internacional de la Pau 2004. Projecte de
sensibilització per una cultura de pau en el municipi de
Sant Cugat
Descripció:
Celebració de seminaris i activitats en el marc de la XIX Edició de la Universitat Internacional de la
Pau per a reflexionar sobre els grans temes que giren al voltant de la construcció de la pau. El
tema d’aquesta edició és «Àfrica: camins per la Pau».

Entitat promotora: Fundació Privada Universitat Internacional de la Pau
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 12.000,00 €

CATALUNYA

Difusió de l’informe «Qui s’ocupa dels nens?»
Descripció:
Difusió de l’informe «Qui s’ocupa dels nens?». Aquest és un informe de seguiment del segon any
de la Sessió Especial de l’Assemblea de les Nacions Unides a favor de la infància, produïda pel
Moviment Mundial a Favor de la Infància.

Entitat promotora: Fundació Save the Children
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 8.000,00 €



Capítol IX. Projectes d’ajut humanitari

173

CATALUNYA

Campanya educativa: els drets humans i els refugiats
Descripció:
Campanya educativa als centres d’ensenyament de les quatre províncies de Catalunya que
proporcioni als professors i educadors materials didàctics que els ajudin a introduir els eixos
temàtics dels drets humans a l’aula.

Entitat promotora: Comitè Català per als Refugiats / Catalunya amb ACNUR
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 52.000,00 €

CATALUNYA

Altaveu per al coneixement i la difusió de les cultures
Descripció:
Conferències de l’Altaveu per al coneixement i la difusió de les cultures i cicles de conferències
sobre Amèrica Llatina.

Entitat promotora: Amics de la UNESCO de Barcelona
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 8.000,00 €

CATALUNYA

Campanya «Ajuntaments per la Pau»
Descripció:
Promoure la implicació activa dels ajuntaments en l’assoliment de compromisos i l’elaboració de
propostes per a la promoció de la cultura de pau.

Entitat promotora: Fundació per la Pau
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 8.000,00 €
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CATALUNYA

ONGC - Projecte per a la realització d’un Pla
de Comunicació
Descripció:
Elaboració d’un pla de comunicació en el marc del número 20 de la revista i coincidint amb el
seu 5è aniversari.

Entitat promotora: Acció Solidària-IGMAN
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 24.000,00 €

CATALUNYA

Consumim per la justícia i la pau
Descripció:
Ampliació amb nous recursos de la campanya «Consumim per la Justícia i la Pau», que és alhora,
la tercera fase del projecte quadriennal «Per una globalització més justa». Es preveu l’edició i
difusió d’un llibret divulgatiu, quaderns sobre banca ètica, notes informatives i pòsters de gran
format.

Entitat promotora: Justícia i Pau de Barcelona
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 15.000,00 €

CATALUNYA

Festa del Comerç Just
Descripció:
Impuls de la Festa del Comerç Just amb la voluntat de difondre el missatge del comerç just i
potenciar formes alternatives de consum i propostes de transformació de les actuals normes que
regeixen el comerç internacional. Accions de sensibilització de caràcter formatiu i lúdic en un
total de 37 municipis de Catalunya.

Entitat promotora: SETEM-Catalunya
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 50.000,00 €
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CATALUNYA

Escoles compromeses amb el món
Descripció:
Reflexionar al voltant de les experiències educatives que tenen les escoles, les administracions,
les institucions locals i les ONGD de Catalunya en el món de la cooperació, la solidaritat,
l’educació per la pau, el desenvolupament i els drets humans. L’objectiu és avançar cap a un
treball coordinat i en xarxa.

Entitat promotora: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, conjuntament amb l’Associació de
Mestres Rosa Sensat, el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona

Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 15.000,00 €

CATALUNYA

Fòrum Social de la Mediterrània
Descripció:
Conveni de col·laboració per a impulsar el primer Fòrum Social de la Mediterrània. Es preveu el
suport a la Secretaria Tècnica de Coordinació del Fòrum en les tasques d’elaboració i edició dels
materials del Fòrum, la realització i coordinació dels actes de difusió, i l’elaboració d’un informe
d’avaluació en relació al procés de consolidació del Fòrum per tal de garantir-ne la continuïtat.

Entitat promotora: Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN)
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció

directa
Import de la subvenció: 40.000,00 €
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CATALUNYA

Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa UBUNTU.
Fòrum mundial de xarxes de la societat civil per a
impulsar la campanya mundial per a una profunda reforma
del sistema d’institucions internacionals

Descripció:
Contribució al finançament de les accions d’abast internacional de difusió, sensibilització i
participació ciutadana de la Xarxa. El conveni preveu: 1) La participació de la Campanya al
Fòrum Social Mundial; 2) L’elaboració del document Escenaris de futur per a la reforma del sistema
d’institucions internacionals; 3) La presentació de la Declaració de Londres a la London School of
Economics i al Parlament britànic.

Entitat promotora: Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil-UBUNTU
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 75.000,00 €
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1.2. Millora de les capacitats dels agents de cooperació públics i
privats

CATALUNYA

La sobirania alimentària a la riba sud i nord
de la Mediterrània
Descripció:
Posar en comú i treballar conjuntament la qüestió de la sobirania alimentària a la Mediterrània,
amb un èmfasi especial en la situació del Magrib. El projecte contempla la participació a les
trobades preparatòries del Fòrum Social Mediterrani i l’organització d’una conferència de
caràcter públic en el marc d’aquest.

Entitat promotora: Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau (SODEPAU)
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 21.000,00

CATALUNYA I DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Programa Joves Cooperants. 2004
Descripció:
Sisena edició del programa Joves cooperants. El programa preveu la contractació de deu joves
cooperants durant sis mesos amb la finalitat de treballar amb les contraparts locals de països del
Sud en projectes de desenvolupament promoguts per diverses ONG catalanes.

Entitat promotora: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, conjuntament amb el Departament de
Treball i la Secretaria de Joventut

Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya i diversos països del món
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 20.000,00 €

CATALUNYA

Estudi diagnòstic sobre la incorporació de la perspectiva
de gènere a les ONGD catalanes
Descripció:
L’objectiu és que les ONGD que conformen la Federació Catalana introdueixin la perspectiva de
gènere en les seves polítiques, programes i projectes.

Entitat promotora: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 25.000,00 €
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CATALUNYA

Enfortiment de la xarxa associativa de solidaritat
i cooperació internacional de Catalunya
Descripció:
Disposar d’un mapa de les ONGD i grups de solidaritat amb una informació bàsica de cadascuna
de les entitats i grups. D’altra banda, es vol enfortir aquestes organitzacions i potenciar possibles
sinèrgies entre aquestes i grups de solidaritat amb objectius comuns.

Entitat promotora: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 25.000,00 €

CATALUNYA

Reforçament de l’estructura de l’entitat i suport
a les activitats de comunicació
Descripció:
Potenciar la comunicació interna entre les entitats de les comarques gironines i externa entre
entitats i ciutadania utilitzant mitjans de comunicació propis o externs.

Entitat promotora: Centre de recursos de la coordinadora d’ONG solidàries de les comarques gironines i de
l’Alt Maresme

Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 29.000,00 €

CATALUNYA

Reforçament de l’estructura de l’entitat, de la coordinació
de les seves activitats amb agents públics i privats
i suport a les activitats de comunicació
Descripció:
Suport a l’estructura i el funcionament de la Coordinadora d’ONG i altres moviments socials de
Lleida. Aquesta coordinadora aplega una trentena d’entitats i entre les seves funcions destaca la
coordinació de les activitats de sensibilització en matèria de solidaritat, pau i cooperació al
desenvolupament.

Entitat promotora: Coordinadora d’ONG i altres moviments socials de Lleida
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 21.000,00 €
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CATALUNYA

Seminari sobre la incorporació de la perspectiva
de gènere en projectes de desenvolupament i
sensibilització
Descripció:
Integrar la perspectiva de gènere a les intervencions de cooperació al desenvolupament a través
de la realització d’un seminari amb la participació de les ONGDs. Acció formativa que permeti
proporcionar un espai de reflexió i facilitar les eines metodològiques necessàries.

Entitat promotora: Creu Roja Espanyola-Assemblea Catalana
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de països en conflicte)
Import de la subvenció: 8.000,00 €

CATALUNYA, HONDURES, SENEGAL I MARROC

Cursos de cooperació sobre el terreny
Descripció:
El projecte contempla activitats de sensibilització sobre la situació dels països en via de
desenvolupament i les desigualtats Nord-Sud; cursos sobre el terreny a Hondures, Senegal
i el Marroc; i socialització de les experiències viscudes.

Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la Pau
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya, Hondures, Senegal i Marroc
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 10.000,00 €

CATALUNYA

Sensibilització en l’educació i la investigació
per al Desenvolupament a les universitats catalanes
Descripció:
Articular el món universitari català com espai per a la formació, la generació i la difusió de
coneixement en relació a l’educació per al Desenvolupament Humà.

Entitat promotora: Associació catalana d’Enginyeria sense Fronteres
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 90.000,00 €
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CATALUNYA I SENEGAL

Projecte de jornades de treball sobre la immigració
senegalesa a Espanya
Descripció:
Organització d’una jornada de treball sobre codesenvolupament al Senegal amb el suport dels
municipis catalans, el Fons Català i la Generalitat. L’objectiu és oferir un espai d’intercanvi i de
reflexió sobre la integració social de la immigració i el seu paper en el desenvolupament dels
països d’origen.

Entitat promotora: Associació Catalana de Residents Senegalesos
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya i Senegal
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 7.000,00 €

CATALUNYA

Campanya Aigua de tots. Un dret i no una mercaderia
Descripció:
Coordinar els actors principals de la cooperació catalana en el camp de l’aigua potable i el
sanejament dels països del Sud de manera que els Objectius del Mil·lenni passin a ser prioritats
de la cooperació catalana i s’integrin dins de les estratègies d’aquests actors.

Entitat promotora: Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 19.000,00 €

CATALUNYA

Formulació de polítiques de cooperació pel manteniment,
promoció i pervivència de les llengües ameríndies
Descripció:
Projecte que s’enmarca dins l’Espai de diàleg social, històric i intercultural de l’ICCI dedicat a
l’estudi del bilingüisme a l’Amèrica Llatina. El Fòrum de les Llengües Ameríndies del 2004 (ja se
n’han fet dues edicions anteriorment) pretén orientar el debat cap a la definició de polítiques de
cooperació que contribueixin al manteniment, la promoció i la pervivència de les llengües
ameríndies. Del debat, les reflexions i conclusions resultants de la taula rodona n’ha de derivar
una publicació.

Entitat promotora: Institut Català de Cooperació Iberoamericana
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 158.000,00 €
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CATALUNYA

Recolzament a les despeses d’infraestructura derivades
del funcionament habitual de l’entitat
Descripció:
Aportació de recursos materials i personals per a l’organització i coordinació de les activitats de la
Federació Catalana d’ONG.

Entitat promotora: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 120.000,00 €

CATALUNYA

Llibre blanc sobre la cooperació a Catalunya
Descripció:
Continuació del projecte iniciat l’any 2003 que té per objecte l’anàlisi de la situació actual de la
cooperació catalana en totes les dimensions. Valoració i proposta de línies i instruments
d’actuació futurs.

Entitat promotora: Fundació CIDOB
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Despeses de béns corrents i serveis
Import de la subvenció: 10.818,00 €

CATALUNYA

Estudi proposta de quines haurien de ser les noves línies
i tendències de la cooperació catalana a l’Àfrica
Descripció:
Elaboració d’un estudi que acompanyi el procés de definició de l’estratègia a seguir per part de la
cooperació catalana a l’Àfrica Subsahariana. L’informe constarà també d’una part específica
dedicada al Senegal, concretament a la regió de Cassamance, on es concentren la major part
dels projectes de cooperació catalana.

Entitat promotora: Centre d’Estudis Africans
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 40.000,00 €
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1.3. Projectes que adrecen els objectius 1 (Educació i
sensibilització) i 2 (Millora de les capacitats dels agents de
cooperació públics i privats)

CATALUNYA

Programa de formació permanent i sensibilització sobre
gènere en la cooperació al desenvolupament: Veu Dona
Sud II
Descripció:
Continuar i consolidar el Programa de formació permanent i sensibilització en gènere per al
desenvolupament, «Veu Dona Sud», iniciat l’any 2003 amb l’objectiu d’introduir l’enfocament
de gènere en els diferents programes sectorials.

Entitat promotora: ACSUR-Las Segovias. Associació per la Cooperació amb el Sud
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 27.000,00 €

CATALUNYA

Implicacions del nostre consum: sobirania alimentària,
deute ecològic
Descripció:
Elaboració d’un estudi per tal de mostrar que el nostre consum i les normes de comerç
internacional condicionen tant la qualitat de vida dels habitants de Catalunya com la qualitat de
vida i els drets de les persones dels països del Sud.

Entitat promotora: Veterinaris sense Fronteres-VETERMON
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 45.000,00 €
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CATALUNYA

Setmana Intercultural de Girona. 14a Escola d’Estiu sobre
Interculturalitat
Descripció:
Sensibilitzar la població sobre temes d’immigració i interculturalitat en el marc de la Setmana
Intercultural de Girona en tant que espai de reflexió i sensibilització en aquest àmbit. L’acció
comprèn un conjunt d’activitats formatives, de sensibilització, lúdiques i culturals.

Entitat promotora: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 13.000,00 €

CATALUNYA

Programa de formació i sensibilització sobre l’Àfrica
subsahariana i la cooperació al continent africà
Descripció:
Activitats de sensibilització i divulgació adreçades a la població en general i activitats formatives
adreçades a professionals catalans amb l’objectiu d’apropar Catalunya i l’Àfrica a través de
l’elaboració d’estudis sobre la realitat africana.

Entitat promotora: Centre d’Estudis Africans
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 35.000,00 €

CATALUNYA

Cooperació en xarxa: Trenkalòs, grups en moviment
Descripció:
Potenciar l’associacionisme català, especialment juvenil, al voltant de la cooperació per una
cultura de la pau i dels drets humans. Trenkalòs s’estableix com una xarxa on s’ofereixen
activitats de sensibilització i campanyes de cooperació.

Entitat promotora: Grup d’Estudis Pedagògics
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Ordinària (línia de sensibilització)
Import de la subvenció: 17.000,00 €
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CATALUNYA

Programa FIDH 2004-2005 (Projecte de formació
i intercanvi internacional en el desenvolupament dels
drets humans)
Descripció:
Activitats de formació que inclouen intercanvi de docents i la formació de becaris. L’objectiu del
projecte és la promoció dels drets humans i l’articulació d’una xarxa amb aquest objectiu.

Entitat promotora: Institut de Drets Humans de Catalunya
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de formació i capacitats)
Import de la subvenció: 60.000,00 €

CATALUNYA

Congrés Internacional d’Estudis Africans, Àfrica Camina
Descripció:
Projecte de sensibilització sobre les realitats de l’Àfrica i de promoció de les relacions entre
Catalunya i els països africans.

Entitat promotora: Laboratori per a la Investigació de les Societats Africanes (LISA)
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Oberta (línia de desenvolupament)
Import de la subvenció: 48.200,00 €
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CATALUNYA I DIVERSOS PAÏSOS

Contribució a les despeses derivades dels projectes
que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
destina als països en vies de desenvolupament, així com
a les campanyes de sensibilització ciutadana relatives a
aquesta matèria

Descripció:
Els projectes de sensibilització finançats han estat: 1) Elaboració participativa de les línies
estratègiques de la política local de solidaritat i cooperació de Santa Coloma de Gramenet
(Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet); 2) Veus de pau a la Mediterrània (Fundació per la
Pau); 3) Maquilas: Un model de desenvolupament a Centreamèrica; 4) Vertebració dels
agermanaments Catalunya-Nicaragua; 5) Confederació de Fons 2004; 6) La cooperació local a
Catalunya 2004.

Entitat promotora: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions de sensibilització / Millorar les capacitats dels agents de

cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya i diversos països
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 201.361,95 €

CATALUNYA

Conveni de col·laboració 2004: Defensant els drets
econòmics, socials i culturals (DESC) a Amèrica Llatina i
Catalunya
Descripció:
Accions de promoció i defensa dels DESC des de Catalunya que inclouen: 1) Impuls de
campanyes de promoció de drets socials; 2) Participació activa en actes nacionals i
internacionals; 3) Assistència a cursos de formació; 4) Suport institucional a la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).

Entitat promotora: Observatori DESC
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 138.650,00 €
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CATALUNYA

Conveni de cooperació entre la Generalitat de Catalunya
i CCOO-Comissió Nacional Obrera de Catalunya
Descripció:
Realització d’un seminari sindical internacional sobre la responsabilitat social corporativa i
celebració d’una trobada sobre la importància de la negociació col·lectiva i el paper de les forces
sindicals en la implementació de les normes fonamentals de l’Organització Internacional del
Treball.

Entitat promotora: Comissió Nacional Obrera de Catalunya
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 38.071,00 €

CATALUNYA

Conveni de cooperació entre la Generalitat de Catalunya
i la Unió General de Treballadors (UGT) de Catalunya
Descripció:
Suport a les activitats de sensibilització en matèria de cooperació sindical al desenvolupament de
la UGT Catalunya (fase II).

Entitat promotora: Unió General de Treballadors de Catalunya
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 45.000,00 €

CATALUNYA

Conveni de cooperació entre la Generalitat de Catalunya
i l’Institut Europeu de la Mediterrània
Descripció:
Marc general de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar iniciatives d’interès comú al servei de la
cooperació amb els països del sud i de l’est de la Mediterrània.

Entitat promotora: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa
Import de la subvenció: 250.000,00 €
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2. Projectes dels departaments

2.1. Educació i sensibilització

CATALUNYA

Coordinació de la xarxa d’escoles associades a la UNESCO
Descripció:
Projectes culturals i educatius per a impulsar el coneixement sobre solidaritat internacional,
conjuntament amb escoles catalanes i altres escoles d’arreu del món.

Entitat promotora: Centre UNESCO
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa del Departament d’Educació
Import de la subvenció: 21.035,00 €

CATALUNYA

Activitats de formació del professorat
Descripció:
Desenvolupament de quatre activitats de formació adreçades al professorat, sobre temes
d’interculturalitat i d’educació per la pau.

Entitat promotora: Departament d’Educació
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Educació
Import de la subvenció: 9.500,00 €

CATALUNYA

Activitats de formació del professorat
Descripció:
Desenvolupament de 46 activitats de formació adreçades al professorat, sobre temes
d’interculturalitat i d’educació per la pau.

Entitat promotora: Universitats catalanes
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa del Departament d’Educació
Import de la subvenció: 45.400,00 €
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CATALUNYA

Activitats de formació del professorat
Descripció:
Desenvolupament de 35 activitats de formació adreçades al professorat, sobre temes
d’interculturalitat i educació per la pau.

Entitat promotora: Associacions de mestres i professors
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa del Departament d’Educació
Import de la subvenció: 22.400,00 €

CATALUNYA

Programes de Televisió de Catalunya
Descripció:
Producció i emissió dels programes Fòrum la recta final, Retrat de la família en blanc, Conveni amb
la fam i Àfrica anar i tornar.

Entitat promotora: Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Cooperació directa de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Import de la subvenció: 177.110,00 €

CATALUNYA

Programes de Catalunya Ràdio
Descripció:
Producció i emissió dels programes Vents del Nord vents del Sud, Els viatgers de la gran Anaconda i
CC - Cultures del món.

Entitat promotora: Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Cooperació directa de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Import de la subvenció: 151.000,00 €
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CATALUNYA

Comissió permanent del segon congrés de la immigració
a Catalunya
Descripció:
Organització i celebració de conferències amb l’objectiu de fer difusió i donar a conèixer les
cultures del món.

Entitat promotora: AMIC
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria del Departament de Benestar i Família
Import de la subvenció: 5.000,00 €

CATALUNYA

Lliurament de petits somriures (joguines) a altres països
Descripció:
Recuperació, reciclatge, classificació, empaquetatge, enviament i lliurament de joguines.

Entitat promotora: Associació Solidària del Somriure Viatger
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria del Departament de Benestar i Família
Import de la subvenció: 300,00 €

CATALUNYA

Jornada Mundial de la Pau / Seminari: Globalització
i Pau/Jornades sobre Pobresa i Presons
Descripció:
Sensibilització en cultura de la pau, el desarmament, el control i la limitació del comerç d’armes i
la resolució pacífica dels conflictes.

Entitat promotora: Justícia i Pau
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria del Departament de Benestar i Família
Import de la subvenció: 18.000,00 €
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CATALUNYA

Què és això del 8 de Març? Les migrades ens ho expliquen
Descripció:
Jornades per a donar veu a la migració femenina amb l’objectiu de crear espais que ajudin a fer
visible la presència i el fet diferencial d’aquest col·lectiu. Les jornades es van dur a terme
conjuntament amb l’associació de dones E’Waiso.

Entitat promotora: Institut Català de la Dona
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Cooperació directa de l’Institut Català de la Dona del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 8.263,52 €

CATALUNYA

Cicle «Dansa i Conflicte»
Descripció:
Cicle d’activitats culturals –projeccions, espectacles, conferències, cursos i tallers– que
professionals de la cultura procedents de diversos països (Palestina, Líban, Algèria i Tunísia)
realitzen a Catalunya. Les activitats giren al voltant del tema dels conflictes.

Entitat promotora: Entitat Autònoma de Difusió Cultural
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa del Departament de Cultura
Import de la subvenció: 91.543,15 €

CATALUNYA

Festival Entrecultures
Descripció:
Organització del Festival Entrecultures amb representacions de caràcter pluricultural d’arrels
mediterrànies, amb companyies de Tunísia, Qatar, Marroc, Israel, Kuwait, Iraq, Jordània, Egipte,
etc.

Entitat promotora: Institut d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa de la Secretaria General del Departament de Cultura
Import de la subvenció: 29.000,00 €
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CATALUNYA

III Primavera Amaziga
Descripció:
Actes destinats a donar a conèixer la llengua i cultura amaziga, organitzats per la Universitat de
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Entitat promotora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Import de la subvenció: 1.337,55 €

CATALUNYA

Pack Escoles 2004
Descripció:
Programa de xerrades realitzat amb la col·laboració d’agents socials i entitats juvenils d’àmbit
local adreçats a estudiants de 4t d’ESO, Batxillerat, cicles formatius i programes de garantia
social.

Entitat promotora: Secretaria General de Joventut
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 5.021,57 €

CATALUNYA

Trobada d’associacions de dones catalanes del sud
Descripció:
Contactes i reunions amb les associacions de dones de Barcelona, catalanes i immigrades, i les
ONG barcelonines que treballen en cooperació per al desenvolupament.

Entitat promotora: Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria de l’Institut Català de la Dona del Departament de la Presidència.
Import de la subvenció: 1.800,00 €
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CATALUNYA

Dona i drets humans
Descripció:
Actuació que s’emmarca dins la línia de subvencions iniciada per l’Institut Català de la Dona l’any
2004 amb l’objectiu de promoure i visibilitzar experiències positives en relació a la incorporació
social de les migrades. Conferències i xerrades sobre els drets humans i la dona.

Entitat promotora: Associació per les Nacions Unides a Espanya
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria de l’Institut Català de la Dona del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 900,00 €

CATALUNYA

Promoció «Nadal 2004» de les botigues de comerç just
a set ciutats catalanes
Descripció:
Promoció per donar a conèixer l’existència de les botigues de comerç just a les ciutats de Lleida,
Girona, Tarragona, Sabadell, Terrassa, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell.

Entitat promotora: Intermón Oxfam
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria del Departament de Comerç, Turisme i Consum
Import de la subvenció: 3.000,00 €
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2.2. Millora de les capacitats dels agents de cooperació públics i
privats

CATALUNYA

Seminari sobre islamofòbia, antisemitisme i cristianofòbia
Descripció:
Organització, per part del centre UNESCO de Catalunya, d’un seminari sobre islamofòbia,
antisemitisme i cristianofòbia. Les conclusions que se’n derivin es posen a disposició de
l’Organització de les Nacions Unides.

Entitat promotora: Centre UNESCO Catalunya
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa del Departament de Justícia
Import de la subvenció: 10.000,00 €

CATALUNYA

Curs de projectes finançats per organismes internacionals
Descripció:
Organització de dos cursos en l’àmbit de la formació en procediments i mètodes de participació
pública internacional i en la gestió de projectes internacionals.

Entitat promotora: Consorci per la Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Comerç, Turisme i Consum
Import de la subvenció: 5.400,00 €

CATALUNYA

Taula rodona: Els agents catalans de suport als sectors
productius en la cooperació al desenvolupament
Descripció:
Organització i celebració d’una taula rodona que té per objectiu la socialització de les
experiències dels diferents agents de la cooperació catalana que treballen en el suport als sectors
productius.

Entitat promotora: Consorci per la Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Cooperació directa del Departament de Comerç, Turisme i Consum
Import de la subvenció: 930,00 €
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CATALUNYA I DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Programa de beques COPCA
Descripció:
Programa de beques adreçades als joves catalans per a la realització de projectes de cooperació
internacional.

Entitat promotora: COPCA
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya i diversos països del món
Convocatòria: Subvenció directa del Consorci per la Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), del

Departament de Comerç, Turisme i Consum
Import de la subvenció: 130.725,00 €

CATALUNYA

Projecte formatiu de postgrau «Especialista universitari
en gènere i diversitat cultural»
Descripció:
Actuació que s’emmarca dins la línia de subvencions de l’Institut Català de la Dona de l’any
2004. En aquest cas es tracta de donar suport a la coordinació i als continguts del postgrau en
l’àmbit del gènere.

Entitat promotora: Universitat Rovira i Virgili
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa de l’Institut Català de la Dona del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 3.000,00 €

CATALUNYA

Formació de metges cooperants
Descripció:
El Col·legi de Metges de Barcelona realitza diversos cursos de formació per a metges cooperants
en països en vies de desenvolupament.

Entitat promotora: Col·legi de Metges de Barcelona
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa del Departament de Salut
Import de la subvenció: 23.200,00 €
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CATALUNYA

Visita d’Estudi Euromediterrània: el paper de les entitats
juvenils en la construcció de la pau i l’entesa al
Mediterrani
Descripció:
Trobada de responsables d’entitats juvenils amb l’objectiu de reflexionar al voltant del paper que
han de desenvolupar les entitats juvenils en la construcció de la pau en la regió mediterrània.

Entitat promotora: Secretaria General de Joventut
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Cooperació directa de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 2.551,70 €

CATALUNYA

Convenis amb associacions juvenils
Descripció:
Convenis per al funcionament ordinari i la presència internacional de les entitats del teixit
associatiu juvenil de Catalunya en el camp de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat
internacional.

Entitat promotora: Servei Civil Internacional / SETEM / Fundació Món-3 / Moviment per la Pau / Vetermón
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 67.993,00 €

CATALUNYA

Subvencions per al funcionament ordinari d’associacions
juvenils
Descripció:
Línia de subvencions adreçades a donar suport al funcionament ordinari d’associacions juvenils
actives en el camp de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.

Entitat promotora: Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial / Ibn Batuta / Associació
Coordinadora d’Ajuda Unida

Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 8.900,00 €
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CATALUNYA

Projecte Subvencions per a activitats extraordinàries
d’associacions juvenils
Descripció:
Línia de subvencions adreçades a donar suport a les activitats extraordinàries de cooperació al
desenvolupament, solidaritat internacional o sensibilització d’associacions juvenils.

Entitat promotora: Associació Wifak / Assoc. Estudiants i Joves Guinea Equatorial / Azalea Art / Comissió
Agenda Llatinoamericana / Fundació Akwaba / Federació Catalana d’Associacions i Clubs
UNESCO / Fund. Autònoma Solidària / Moviment per la Pau / Escola Cultura Pau /
Solidaritat i Comunicació

Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 46.900,00 €

CATALUNYA

CALIDOSCOPI. Pla d’actuació per a la interculturalitat en
el lleure
Descripció:
Pla per a incorporar a les polítiques de Joventut la realitat multicultural

Entitat promotora: Fundació Jaume Bofill / CNJC / Moviments educatius i escoles de formació / Associacions
d’immigrants

Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Subvenció directa de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 15.108,08 €

CATALUNYA I DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Programa Joves cooperants
Descripció:
Programa que ofereix a joves de fins a 29 anys un contracte de sis mesos per a treballar donant
suport a projectes d’ONGD catalanes a països del Sud.

Entitat promotora: Secretaria General de Joventut / Agència catalana de Cooperació al Desenvolupament
Objectiu estratègic: Millorar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya i diversos països del món
Convocatòria: Convocatòria de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 117.920,4 €
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2.3. Projectes que adrecen els objectius 1 (Educació
i sensibilització) i 2 (Millora de les capacitats dels agents
de cooperació públics i privats)

CATALUNYA

Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures
Descripció:
Activitat que s’emmarca en la línia de subvencions del 2004 de l’Institut Català de la Dona. En
aquest cas es dóna suport a les activitats del Centre Dones i Literatura de la Facultat de Filologia,
en el marc del grup de treball de la Càtedra Unesco, «Dones, Desenvolupament i Cultures».

Entitat promotora: Universitat de Barcelona
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria de l’Institut Català de la Dona del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 10.000,00 €

DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Càtedres UNESCO en l’àmbit del desenvolupament
i la solidaritat internacional
Descripció:
Suport a les càtedres UNESCO de les diferents universitats de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF,
UDG, URL, UOC, IDEC) en l’àmbit del desenvolupament i la solidaritat internacional.

Entitat promotora: Càtedres UNESCO de les Universitats Catalanes
Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels

agents de cooperació públics i privats
Localització geogràfica: Diversos països del món
Convocatòria: Cooperació directa del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Import de la subvenció: 414.360,00 €

CATALUNYA

Subvencions per a activitats juvenils d’àmbit internacional
Descripció:
Subvenció a associacions juvenils per a activitats d’intercanvi d’experiències, sensibilització i
millora de les capacitats d’aquests agents en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la
solidaritat internacional.

Entitat promotora: RAI / Nexes interculturals / SETEM / Wafae / AMISI / Amics del CCU / FCEG / Nous Temps /
Joves Comunistes / Casal dels Infants del Raval / AIJOCC

Objectiu estratègic: Incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització / Millorar les capacitats dels
agents de cooperació públics i privats

Localització geogràfica: Catalunya
Convocatòria: Convocatòria de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència
Import de la subvenció: 41.150,00 €
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Convocatòria Conjunta AGAUR-ACCD. Beques DEBEQ 2004

Convocatòria d’ajuts per a la concessió de beques de cooperació internacional i desenvolupament (DEBEQ
2004), gestionada per l’AGAUR i l’ACCD amb l’objectiu de facilitar la formació de postgrau. La convocatòria
contempla dues modalitats. Aquí es detalla la modalitat B, vinculada amb la línia d’educació i capacitats.

DIVERSOS PAÏSOS DEL MÓN

Beques de cooperació internacional i desenvolupament
(DEBEQ 2004). Modalitat B
Descripció:
Modalitat de beques destinada a graduats en universitats catalanes que es vulguin formar
professionalment en cooperació al desenvolupament fora de Catalunya. Només preveu
l’assistència a cursos d’especialització.

Entitat promotora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació / DURSI / AGAUR
Objectiu estratègic: Altres
Localització geogràfica: Diversos països del món
Import de la subvenció: 250.329,38 €



Nota metodològica

Càlcul de l’AOD

El càlcul de l’AOD de la Generalitat de Catalunya de l’any 2004 està basat en la despesa regis-
trada durant aquest exercici. D’aquesta manera, i a diferència del que s’havia fet en anys anteriors,
la quantitat comptabilitzada de les convocatòries no correspon a la quantitat concedida durant
aquest exercici sinó a la quantitat efectivament executada. Aquest canvi afecta bàsicament la
Convocatòria Ordinària de Subvencions de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment, atès que la quantitat concedida es distribueix en dos pagaments, i per tant, es comptabilit-
za en dos anys diferents.

Així, si en les memòries anteriors es computava el total de les subvencions concedides en l’any
de la convocatòria, enguany només s’han comptabilitzat els primers pagaments d’aquestes sub-
vencions, fets a compte del 2004, corresponents al 60% de la subvenció. Amb la mateixa lògica,
també s’han computat els segons pagaments, ja que s’han efectuat l’any 2004, de les subven-
cions concedides en la convocatòria ordinària del 2003, corresponents al 40% de l’import con-
cedit.

Als capítols finals de la memòria, on s’avança una descripció dels projectes de les tres línies es-
tratègiques de la cooperació catalana, només hi apareix informació referida als projectes conce-
dits a la Convocatòria Ordinària 2004, amb l’import total concedit. La descripció dels projectes
concedits a la convocatòria 2003 ja apareix a la Memòria d’aquest any i, per tant, s’ha optat per
no repetir-la.

La variació en la base del càlcul comporta un problema metodològic a l’hora de fer la compa-
ració entre períodes. Tot i això, s’ha optat per mantenir l’anàlisi comparativa, afegint-hi l’AOD re-
gistrada per a l’any 2004, atès que la diferència entre la quantitat concedida i l’executada en exer-
cicis anteriors no era substancial. 

AOD agregada

A diferència de les memòries dels anys anteriors, la del 2004 incorpora l’anàlisi de l’AOD des
del punt de vista agregat per al conjunt de la Generalitat, és a dir, la suma de la despesa dels de-
partaments més la despesa de l’ACCD. A banda, i donant continuïtat al que s’ha fet a les edicions
d’anys anteriors de la memòria, també es presenta la informació desagregada per a l’ACCD i els
diferents departaments.






