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Aquest és el darrer any de vigència del Pla
director de la Cooperació Catalana 2003-
2006, el primer que ha tingut la Generalitat.
És moment de fer balanç de la tasca realit-
zada i de plantejar-se els reptes de futur i
la seva concreció en un nou Pla director
(2007-2010).

El nou Pla ha de representar un avenç sig-
nificatiu en la definició del model de
Cooperació Catalana, amb unes senyes d’i-
dentitat pròpies ben definides. Amb aquest
objectiu, el mes de gener vàrem iniciar un
ampli procés participatiu i d’elaboració de
consensos amb tots els actors implicats. 

Com a resultat, hem reflexionat plegats 
sobre el primer cicle de planificació de la
Cooperació Catalana i hem anat configu-
rant els fonaments del proper Pla director.

I ara cal seguir avançant perquè els reptes
del desenvolupament són grans. Millorar la
qualitat, l’eficàcia i l’eficiència, la coordina-
ció i la concertació i sobretot, facilitar els
mecanismes perquè els països del Sud si-
guin els veritables protagonistes de la nos-
tra cooperació.

Malauradament, la situació d’interinatge
del Govern no ens permet mantenir el rit-
me de treball amb les mateixes condicions
polítiques amb què varem començar. Per
aquesta raó, haurem de fer un punt i a part
un cop establerts els consensos assolits i
serà responsabilitat del proper govern 
proposar el pla director del proper 
quadrienni al Parlament de Catalunya.

David Minoves i Llucià
Director de l’Agència Catalana 

de Cooperació al Desenvolupament
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Els reptes de la llibertat
d'expressió a Colòmbia 

Les jornades "Els reptes de la lliber-
tat d'expressió a Colòmbia", orga-
nitzades per Casa Amèrica a
Catalunya i l’ONG SICOM amb el su-
port de l'ACCD, van atorgar el 3 de
maig a l'entitat colombiana "Medios
para la paz" el Premi Catalunya a la
Llibertat d'Expressió en reconeixe-
ment a l’exercici d’un periodisme
ètic i responsable en les informa-
cions del conflicte armat i els esfor-
ços de construcció de pau a
Colòmbia.

L'ACCD enviarà
representants de la
Cooperació Catalana 
a l'exterior 

L'ACCD té com a prioritat una major
presència en els països en els quals
intervé, així com la coordinació amb
la resta d’actors de la Cooperació
Catalana que també hi estan treba-
llant, factor imprescindible per a la
millora de la qualitat i de l'impacte
de la nostra cooperació. Per això,
l'ACCD apostarà des d’ara perquè re-
presentants de la Cooperació
Catalana treballin des de les ofici-
nes tècniques de cooperació a l'ex-
terior per facilitar i supervisar els
projectes que hi desenvolupen l’ad-
ministració i les entitats catalanes. 

Un dia per a l’esperança

Durant el 2006 i amb l'estreta col·la-
boració de l'ACCD, Intermón Oxfam
du a terme moltes accions de sensi-
bilització, ja que aquest any celebra
el seu 50è aniversari. Una d'aquestes
accions és la festa de la solidaritat,
que sota el lema "Un Dia per a
l'Esperança" va celebrar la seva dot-
zena edició el passat 7 de maig. Els
assistents va poder informar-se, en-
tre altres continguts, de la importàn-
cia del compliment dels Objectius del
Mil·lenni de Nacions Unides per re-
duir la pobresa i la fam al món.

Es publica el primer
anuari de processos 
de pau

L’Escola de Cultura de Pau, amb el su-
port de l’ACCD, acaba d’editar l’Anuari
2006 de processos de pau. La publi-
cació defineix i identifica de mane-
ra didàctica una trentena de conflic-
tes i  processos de pau que han
tingut lloc en els darrers anys i posa
èmfasi en la importància de la nego-
ciació entre els actors d’un conflic-
te per resoldre’l. L’Anuari 2006 de
processos de pau es converteix en
una nova eina de treball en l’àmbit
de la mediació de conflictes i la
construcció de pau internacional.
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VIII Fòrum dels Drets
Humans

El VIII Fòrum dels Drets Humans, or-
ganitzat per l’ONG Cooperacció l’11
i el 12 de maig, va proposar nous
reptes i propostes per a una coope-
ració transformadora en l’àmbit dels
drets humans i els Objectius del
Mil·lenni. Dues ponències, a càrrec
de l’ONG PTM Mundubat d’Euskadi i
de la Fundació Comunitària Oaxaca
de Mèxic respectivament, i tres ta-
llers sobre l’avaluació de l’impacte de
gènere en els projectes al Sud, polí-
tiques de cooperació i Objectius del
Mil·lenni van completar la trobada.

L'ACCD dóna suport a la
sensibilització en drets
humans i cooperació 

En la línia d'implicar-se amb els ac-
tors de la Cooperació Catalana,
l'ACCD ha donat suport a diverses
activitats com la Setmana de la
Cooperació a la UAB (24-27 d'abril),
les II jornades "Les escoles compro-
meses amb el món" (5 i 6 de maig),
organitzades per l'Associació de
Mestres Rosa Sensat; i les jornades
"Justícia en un món global. Eliminar
la pobresa és possible" (11 i 12 de
maig) de l'ONG Justícia i Pau.



L’ACCD ha fet públiques durant
el mes de maig quatre
convocatòries de subvencions
adreçades a recolzar projectes
d’acció humanitària,
d’universitats i joventut, així
com també per a l’enfortiment
de les capacitats d’acció de
diverses ONG. Les bases i els
formularis per a aquestes
convocatòries es poden
consultar al lloc web
www.cooperaciocatalana.net.

Enfortiment de les capacitats
d’acció de les ONG catalanes

Des de l’ACCD es considera que cal fomentar
l’enfortiment i la capacitació de les entitats
catalanes petites i mitjanes que treballen en
l’àmbit de la cooperació internacional que es
troben, sovint, en situació de desigualtat a 
l’hora de rebre subvencions públiques.

Aquesta convocatòria té com a objecte l’in-
crement i enfortiment de les capacitats
d’acció i d’incidència de les organitzacions
no governamentals catalanes que treballen
en l’àmbit de la cooperació al desenvolu-
pament, la pau i els drets humans. Des de
la formació dels membres de les mateixes
ONG, fins al suport a algunes demandes per
millorar el funcionament de l’entitat. En
l’edició d’enguany, l’import de les subven-
cions previst és de 800.000 euros.

Entre els requisits necessaris per a l’obten-
ció d’aquestes subvencions, es demana a
les entitats que fan la petició que no hagin
rebut ajuts per un import superior a
200.000 euros en els darrers dos anys en
matèria de cooperació.

Acció Humanitària 

La Llei de cooperació al desenvolupament
i el Pla director de cooperació al desenvolu-
pament 2003-2006 estableixen l’ajut huma-
nitari com un camp d’actuació específic de
la Cooperació Catalana.

L’objectiu dels ajuts és definir marcs d’actua-
ció entre l’ACCD i entitats especialitzades en
l’acció humanitària per tal de garantir que
aquestes entitats disposin dels suficients re-
cursos econòmics per dur a terme projectes
en aquesta matèria. Del conveni es derivaran
propostes d’intervencions concretes en l’àm-
bit o àmbits pels quals s’hagi sol·licitat suport
i a desenvolupar al llarg de la seva vigència.
Per aquesta convocatòria hi ha previst un im-
port total d’1,8 milions d’euros.

Els sectors preferents són salut, distribució
alimentària i nutrició, aigua i sanejament,
distribució de productes no alimentaris i es-
tructures d’aixopluc i previsió de desastres.
Es consideraran zones objecte de les inter-
vencions aquelles on el nombre d’afectats pel
desastre sigui significatiu i no hi hagi capa-
citat local per fer-hi front i on hi hagi una
demanda específica per part de la societat
civil, de les autoritats del país o de la regió
afectada en casos d’emergència. També es
donarà resposta, si s’escau, a una crida in-
ternacional d’ajut humanitari. 

Universitats

L’ACCD ha treballat durant l’any 2005 de for-
ma conjunta amb el DURSI i les universitats
públiques catalanes i han elaborat un Pla
d’Actuació 2006-2007 per potenciar el seu
paper com a actors de la Cooperació
Catalana. 

L’ACCD obre quatre noves convocatòries
de subvencions per a aquest 2006
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Joventut 

El Departament de Presidència i l’ACCD
col·laboren en la concessió de subvencions
a projectes que realitzin les entitats juve-
nils catalanes en l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament i la solidaritat inter-
nacional.

S’han establert línies de subvenció per a
projectes que es duguin a terme en països
del Sud, per a estades de solidaritat tam-
bé al Sud, així com per a projectes de sen-
sibilització en drets humans i cooperació,
en aquest cas, al Nord. 

En el cas de les organitzacions polítiques
juvenils catalanes es donarà suport a les
accions que promoguin l’enfortiment de les
organitzacions polítiques juvenils del Sud
pel que fa a la seva capacitat d’incidència
i al foment de la participació política dels
i de les joves.

Les universitats són actors que duen a ter-
me una tasca cabdal en l’àmbit de la sen-
sibilització, la formació, la investigació i
la transferència de coneixements en diver-
sos camps, entre els quals, el de la coope-
ració al desenvolupament. Des de les aules
ofereixen assistència tècnica de diversos
tipus a administracions i d’altres univer-
sitats a països del Sud i contribueixen a
la formació de persones susceptibles de
dedicar-se a l’estudi i l’execució d’accions
de desenvolupament i de cooperació inter-
nacionals als països del Nord.

En aquest context, des de l’ACCD s’ha im-
pulsat la segona convocatòria de subven-
cions adreçada a consolidar el paper de les
universitats com a actors de la Cooperació
Catalana i donar suport a determinades ac-
tivitats que duen a terme en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament i solidaritat
internacional. Per a aquesta convocatòria,
enguany es destinen 1,5 milions d’euros. 
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Amb aquestes convocatòries 
es consolida la voluntat 

de concurrència i transparència 
de la Cooperació Catalana



Del 20 al 22 d’abril, la Taula
Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia va
celebrar a Barcelona les seves
quartes jornades amb el títol
“Terra i desplaçament: crisi
humanitària pel control del
territori a Colòmbia”. 

La trobada va incidir en la qüestió de la po-
blació desplaçada com a conseqüència del
conflicte i en el seu paper en la consolida-
ció d’una agenda de pau.

La terra s’ha convertit a Colòmbia en motiu
d’interès per a molts dels actors socials, eco-
nòmics i militars implicats en el conflicte.
Una conseqüència molt directa és l’agreuja-
ment de la guerra a determinades zones del
país que genera, d’una banda, l’expulsió de
la seva població (Còlombia és avui dia el se-
gon país amb més desplaçats del món, tres
milions de persones) i que, de l’altra, afavo-
reix la concentració de terres en poques mans. 

L’atenció a la població expulsada, la devolu-
ció de les seves terres i la reforma agrària

són alguns dels elements que s’han de te-
nir en compte en l’agenda dels acords de
pau entre els grups guerrillers i el Govern
colombià, així com en l’actual procés de des-
mobilització dels grups paramilitars. 

Les jornades les va inaugurar l’aleshores
conseller de Governació, Xavier Vendrell, i
van comptar amb el suport de l’ACCD.
Durant l’acte de cloenda, el seu director,
David Minoves, va refermar el compromís
del Govern de Catalunya amb el respecte
als drets humans, el dret internacional hu-
manitari, la construcció de la pau i la con-
solidació democràtica a Colòmbia.

La Taula Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia és un espai de concer-
tació d’àmbit català, format per ONG, sin-
dicats, administracions públiques i entitats
del món acadèmic, sorgit l’any 2002. El seu
objectiu principal és la promoció i protec-
ció dels drets humans a Colòmbia, així com
també el suport a un procés de pau nego-
ciat, tot tenint com a marc de referència les
recomanacions de les Nacions Unides i d’al-
tres organismes internacionals.
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La població desplaçada, protagonista
de les IV Jornades de la Taula
Catalana per Colòmbia



El decret de nacionalització
dels hidrocarburs del
president de Bolívia, Evo
Morales, ha aixecat veus
d’alarma en diferents sectors
polítics i econòmics d’arreu. 

Aquest decret ha sobtat bàsicament per-
què s’ha fet sense una negociació prèvia
i molt aviat des que el partit de Morales va
guanyar les eleccions de desembre de 2005.
Però no ha estat cap sorpresa per aquells
que coneixen bé la realitat política i social
del país andí. I és que la recuperació de la
propietat i el dret d’explotació i comercialit-
zació dels recursos naturals era el punt prin-
cipal del programa electoral de Morales i és
el que van votar la majoria dels bolivians. 

Evo Morales va ser elegit democràticament i
no se li pot criticar que exerceixi el dret a
governar amb sobirania i donant compliment
al seu programa electoral. A més, també és
lògic que defensi els interessos dels seus
ciutadans i que elegeixi el model de desen-
volupament que consideri més adient pel
seu país. 

Des de Catalunya, hem d’entendre el procés
de nacionalització dels recursos naturals de
Bolívia com una resposta per aturar els crei-
xents índexs de pobresa de la població bo-
liviana, agreujats en els últims 10 anys,
quan es va aprovar la llei de privatització
de l’explotació del petroli. Cal anotar que
un 60% de la població boliviana viu sota el
llindar de pobresa -un 70% si parlem de po-
blació indígena-, i que s’ha disparat de for-
ma espectacular el nombre de bolivians que
emigra cap a altres països, com ara el nos-
tre, on ja són la comunitat d’immigrants que
més creix. 

Així, per tal que el govern bolivià pugui can-
viar aquesta situació, necessita recursos

econòmics per afavorir un nou model de
desenvolupament econòmic i social. En
aquest sentit, mentre aquesta regulació de
l’explotació petroliera i de gas a Bolívia
afectarà menys d’un 1% els beneficis nets
anuals de Repsol, pel govern bolivià supo-
sarà un ingrés extra de gairebé 700 milions
d’euros que desbloquejarà molts programes
socials. 

Des de Catalunya s’ha d’entendre i acceptar
el dret d’un govern democràtic a aplicar les
mesures necessàries per millorar les condi-
cions de vida dels seus ciutadans, sense
condicionar com ni quan ho han de fer. El
compromís l’hem de tenir amb les propostes
que plantegen transformar i reduir les con-
dicions de desigualtat i injustícia social,
una aposta de futur que treballi pels interes-
sos de la gent, no de les empreses. 

Una delegació de l'ACCD va viatjar a
Bolívia la primera setmana d'abril per es-
tablir contactes institucionals amb el nou
govern i definir conjuntament les línies
proritàries de cooperació al desenvolupa-
ment amb el país andí. El director de
l'ACCD es va reunir amb el Vicepresident
del Govern, Sr. Álvaro García Linera, que
va sol·licitar suport pel procés de
l'Assemblea Constituent. També es van
mantenir reunions amb el Ministre de
Desenvolupament Agrari i Pobles
Indígenes; el Ministre de l'Aigua i la
Ministra de Justícia.
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Bolívia tria 
el seu model de
desenvolupament



local competents en matèria de cooperació
puguin actuar de registre per a la presenta-
ció de la còpia del contractte i del certificat
del treball.

En el mateix consell de ministres que va do-
nar llum verda a l’Estatut del Cooperant, es
va establir la data del 8 de setembre com a
dia del cooperant. Aquesta data es va triar
en commemoració de l’aprovació, el mateix
dia de l’any 2000 i per part de l’Assemblea
General de Nacions Unides, de la Declaració
del Mil·leni, en la qual s’establiren vuit ob-
jectius globals per aconseguir l’eradicació
de la pobresa al món.

El nou Estatut del Cooperant ja
és una realitat, després que 
el Govern espanyol l’aprovés
per decret el passat 28 d’abril. 

El text permet definir el concepte de coo-
perant, els seus drets i deures, i regular l’ac-
tivitat laboral de les persones que executen
programes de cooperació internacional per al
desenvolupament o d’ajut humanitari.

L’estatut beneficiarà uns 1.400 cooperants
de tot l’Estat i incorpora, com a principals
novetats i millores, una assegurança 
mèdica col·lectiva i mesures per afavorir
la incorporació del cooperant al mercat la-
boral quan aquest retorni després de la se-
va estada a l’exterior.

La Llei estatal de Cooperació de juliol de
1998 ja establia l’aprovació d’un estatut que
regulés la situació dels cooperants, ator-
gant-los uns drets i obligacions, així com
també un règim de formació i l’homologa-
ció de la seva tasca.

L’ACCD valora molt positivament que s’ha-
gi donat compliment a allò que estableix
aquesta llei, així com també els drets que
es deriven d’aquest text. El director de
l’ACCD, David Minoves, també considera po-
sitiu que l’Estatut del Cooperant prevegi
l’aplicació d’indemnitzacions als partici-
pants en operacions internacionals de pau
i seguretat, i l’ampliació de l’àmbit d’apli-
cació d’aquest text pel que fa a la defini-
ció de les persones o entitats promotores
de cooperació internacional o acció huma-
nitària per a les quals poden treballar els
propis cooperants.

Davant del text inicial i el primer esbós de
l’Estatut, des de l’ACCD es van proposar di-
verses esmenes que han estat preses en con-
sideració i incorporades al text. Entre aques-
tes, que les administracions autonòmica i

Llum verda a l’Estatut del Cooperant

Principals punts del nou
Estatut del Cooperant

Seguretat Social: 
Creació d’una assegurança col·lectiva fi-
nançada per l’AECI. 

Retorn un cop acabada l’estada::
Es preveuen mesures per facilitar la rein-
corporació al món laboral dels coope-
rants una vegada retornin. El temps tre-
ballat com a cooperant podrà ser
computat com a mèrit en els concursos
per accedir al sector públic. 

Acord complementari de destinació:
El text recull els seus drets i serà d’o-
bligat compliment.

Drets dels cooperants: 
Tenen dret a rebre formació específica,
informació del país de destinació, i a
obtenir un certificat, quan acabin la se-
va estada.

Deures dels cooperants:
Inscriure’s en el consolat del país de
destinació i respectar la legalitat del
país on treballi.
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A proposta de l’ACCD, les administracions
autonòmiques i locals competents en matèria 
de cooperació al desenvolupament podran 
actuar com a registre dels contractes certificats 
de treball dels i les cooperants
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des i la garantia d’unes relacions comercials
diferents entre els països del Nord i del Sud. 

El Pla Anual de Cooperació al Desenvolu-
pament del 2006 ja estableix diverses ac-
tuacions en aquest sentit:  

• Definició d’actuacions en l’àmbit de la in-
tegració del cafè de comerç just dels països
centreamericans i andins en els canals tra-
dicionals de comerç europeu.

• Posada en marxa, conjuntament amb la
resta d’actors de la cooperació públics i pri-
vats, d’accions de comunicació orientades a
donar suport al comerç just, la compra pú-
blica ètica, els processos de reforma de les
normes de comerç internacional i les inicia-
tives en pro de la sobirania alimentària.

• Suport a les estratègies de difusió foca-
litzades, tot prestant especial atenció al co-
merç just i el consum responsable, la banca
ètica, la responsabilitat social corporativa,
la cultura de la pau, la promoció i defensa
dels drets humans i els Objectius de 
la Declaració del Mil·lenni, en el marc de la
campanya internacional “Acció Global con-
tra la Pobresa”.

• Elaboració d’un estudi sobre la compra èti-
ca pública i les possibilitats d’incloure clàu-
sules ètiques en les compres / vendes que es
fan des de la Generalitat, per estendre a tots
els departaments de la Generalitat les 
màquines de venda de comerç just.

• Impuls a diverses actuacions d’informació
i divulgació entre els consumidors dels pro-
ductes de comerç just.

• Suport a les campanyes locals i interna-
cionals en pro de l’establiment d’un siste-
ma de comerç internacional més just.

Els dies 26, 27 i 28 de maig 
i 3 i 4 de juny, més d’una
trentena de municipis 
de Catalunya van celebrar 
una nova edició de la Festa 
del Comerç Just.

Una trobada que anualment organitzen di-
verses entitats per sensibilitzar la societat
catalana de la importància d’exercir un con-
sum sostenible i responsable. Així, seguint
l’esquema habitual, es van proposar diver-
ses activitats lúdiques i alhora educatives
per als assistents i es va oferir una mostra
i venda de productes de comerç just. L’ACCD,
un any més, va donar suport a la seva cele-
bració. 

L’ACCD, conscient de la necessitat de treba-
llar per un desenvolupament global soste-
nible, té com un dels seus objectius priori-
taris el foment d’alternatives a les regles del
comerç internacional, així com també do-
nar suport a estratègies de difusió focalitza-

Catalunya fomenta el comerç just
i el consum responsable 
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Els nou principals països on
es dóna la situació de crisi
humanitària oblidada a
l’Àfrica, als quals els i les
participants del “Carnet Jove
Solidari 2006-2007” podran
triar on destinar la partida
econòmica d’aquest projecte
són Costa d’Ivori, Etiòpia,
Mali, Malawi, Mauritània,
Níger, República Democràtica
del Congo, Sudan i Uganda.

11

Els més de 400.000 titulars del Carnet Jove
i +25 poden decidir a quin país volen des-
tinar part de la seva quota anual entre di-
versos països africans que han patit –i con-
tinuen patint- una crisis humanitària. Així,
a la pàgina web www.carnetjove.net, es po-
drà consultar i triar entre les diferents 
crisis oblidades del continent negre i vo-
tar a quina de les quals consideren més
oportú ajudar econòmicament.

La partida econòmica que s’hi
destinarà és de 75.000€ (la
part de la quota dels titulars),
i es posarà a disposició d’una
ONG que treballi en el país
escollit.

Quan parlem de crisis humanitàries obli-
dades ens referim a aquelles que presen-
ten una necessitat més imminent d’actua-
ció, es donen en països del Sud amb molts
recursos naturals, i acostumen a estar vin-
culades amb un conflicte armat allargat en
el temps. Els factors clau d’aquesta situa-
ció poden estar en les guerres internes, en
la dificultat per accedir a aigua potable,
l’analfabetisme, la propagació de malalties
infeccioses, entre d’altres.

La presentació oficial d’aquest projecte es va
fer el passat 4 de maig a la seu de la
Secretaria General de Joventut, un dels or-
ganismes de la Generalitat responsables de
la seva posada en marxa i també de la seva
execució, juntament amb l’ACCD. El termini
de presentació es tanca el 30 de juny.

Nou projecte solidari del Carnet Jove
i +25 que fa pedagogia de les crisis
oblidades a l’Àfrica

El projecte “Carnet Jove Solidari 2006-2007”, de caràcter biennal 
i pioner a Europa, pretén ser una eina de sensibilització sobre les
crisis humanitàries oblidades a l’Àfrica i, a la vegada, fomentar 
la participació activa entre els joves per a fer-hi front.
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Amb un objectiu doble de
donar a conèixer els Objectius
del Mil·lenni (i la importància
de tenir-los presents en les
polítiques de cooperació) i 
de sensibilitzar la societat
catalana de la difícil situació
sanitària dels països més
pobres, les ONG Farmacèutics
Mundi i Medicus Mundi
Catalunya, amb el suport 
de l’ACCD, van organitzar les
jornades “La Salut en el
Mil·lenni: una signatura
pendent”. 

Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de
Barcelona, els dies 26 i 27 de maig, es va
posar èmfasi en donar a conèixer l’abast
d’aquests grans objectius, principalment
en matèria de salut, i de les diverses ac-
tuacions que s’estan duent a terme per as-
solir-los. 

En el transcurs de les jornades van partici-
par diversos experts i professionals del sec-
tor salut, entre ells, representants de
l’Organització Mundial de la Salut i  de les

Nacions Unides, altres entitats i ONG vincu-
lades, així com responsables de programes
de salut a Moçambic o Libèria. 

A finals de 2005, la Generalitat de Catalunya
va signar un acord marc de cooperació amb
la Campanya del Mil·lenni de Nacions Unides.
Aquest acord tenia per objectiu donar suport
a la campanya en àrees com la sensibilització,
l’expansió de les associacions estratègiques i
la consolidació de campanyes nacionals. El
suport es va concretar aquest 2006 amb una
contribució inicial de 600.000€.

Quatre dels Objectius del
Mil·lenni fan referència
directa a la salut:

Objectiu 4- Reduir la mortalitat infantil

Objectiu 5- Millorar la salut materna

Objectiu 6- Combatre el VIH/SIDA, 
el paludisme i altres malalties

Objectiu 8- Fomentar una associació
mundial per al desenvolupament. 
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L’any passat, en el marc de l’Any
Internacional del Microcrèdit de Nacions
Unides, l’ACCD i la Fundació Un Sol Món van
començar a treballar per establir un nou ins-
trument de la Cooperació Catalana: una car-
tera de microcrèdits internacionals.

El context financer global, les desigualtats,
les conseqüències de la globalització i al-
tres factors han agreujat i dificultat l’accés
als instruments de finançament dels sectors
més empobrits. L’actual conveni posa les
bases per enfortir el microcrèdit com una
eina més de desenvolupament que, sumada
a la formació i a l’enfortiment del teixit as-
sociatiu i productiu, permeten millorar les
capacitats productives dels països del Sud.

En concret, el conveni signat entre la
Generalitat i Un Sol Món suposa la dotació,

per part de l’ACCD, de mig milió d’euros per
a la gestió d’una cartera de microcrèdit in-
ternacional. L’objectiu és que aquesta carte-
ra esdevingui un potent instrument de des-
envolupament de les àrees més necessitades
d’arreu del món i permeti a famílies empo-
brides, especialment les dones, superar la
pobresa d’una forma digna.

La Fundació Un Sol Món de l’Obra Social
de Caixa Catalunya serà l’entitat encarre-
gada de la gestió tècnica i financera dels
recursos de la cartera, atesa la seva expe-
riència en l’àmbit de les microfinances in-
ternacionals des de l’any 2001. L’entitat
serà la responsable tant de la negociació
de les condicions de les operacions amb
les entitats bancàries, com del seguiment
de les inversions realitzades i la correspo-
nent recuperació.

Microcrèdits internacionals, 
una eina per enfortir 
la capacitat productiva del Sud

El director de l’ACCD, David Minoves, i el director de la Fundació
Un Sol Món de Caixa Catalunya, Àngel Font, han firmat un
conveni de col·laboració per a la gestió d’un fons de mig milió
d’euros en microcrèdits per a institucions microfinanceres de
països del Sud. Els principals beneficiaris d’aquest fons seran el
Marroc, Moçambic, l’Equador i el Senegal.
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Recollint totes aquestes sensibilitats, el
Parlament de Catalunya va aprovar el 2002
una resolució (Resolució 1197/V) de 
suport a la identitat, llengua i cultura del
poble amazic.

L’ACCD, complementant altres actuacions im-
pulsades des d’altres Departaments de la
Generalitat, ha vingut donant suport en els
darrers temps a tota una sèrie d’accions amb
un triple vessant: recolzar projectes de co-
operació al desenvolupament en el terreny;
enfortir la comunitat amaziga a Catalunya;
i visibilitzar la cultura identitat amaziga. En
referència al primer punt, les poblacions
amazigues han estat històricament margi-
nades per les polítiques governamentals d’a-
quests països. Això s’ha traduït en una sig-
nificativa mancança d’estructures físiques,
socials i polítiques. 

L’ACCD està recolzant, mitjançant associa-
cions i amb la col·laboració de diversos mu-
nicipis, projectes de desenvolupament local
dirigits, d’una part, a millorar les condicions
de vida d’una població sotmesa a dificultats
socioeconòmiques i, de l’altra, a enfortir els
moviments socials i el teixit associatiu d’a-
questes zones que els permeti construir un
projecte social i econòmic sòlid. 

Els amazics constitueixen un
dels pobles més antics de la
Mediterrània que han poblat
el nord d’Àfrica fins els
nostres dies. Als amazics, que
en llengua amaziga vol dir
“homes lliures”, també se’ls
coneix amb el terme berbers.
Aquesta denominació deriva
del terme bàrbar, mot que
feien servir els grecs per
designar aquells pobles que
no parlaven la seva llengua,
mantingut posteriorment per
romans i àrabs. 

Originàriament ocupaven un immens terri-
tori, que encara reconeixen com Tamazgha.
Aquest anava des d’Egipte fins a les Illes
Canàries, i des de la Mediterrània fins al riu
Níger i els confins de l’Àfrica Negra. Amb el
temps, l’espai amazigòfon s’ha restringit da-
vant la creixent arabització. La colonització
francesa ha contribuït a la seva fragmenta-
ció geogràfica.

Actualment, els amazics estan repartits en-
tre el Marroc i Algèria, encara que també
hi ha importants comunitats amazigòfones
a Mali, Líbia, Tunísia, Mauritània, Egipte,
Níger i també a França i a l’Estat espanyol.
En qualsevol cas, la cultura amaziga, si bé
no minoritària, sí que ha estat tradicional-
ment minoritzada per les autoritats d’a-
quests Estats. 

La importància de la població amaziga a
Catalunya és ben notòria. La majoria dels
immigrats magribins són d’origen amazic,
amb col·lectius organitzats a diferents co-
marques catalanes. Avui dia, la llengua ama-
ziga és una de les més parlades a Catalunya.
Totes aquestes dades mostren la necessitat
de crear espais d’interacció que acostin la
societat catalana a una cultura i a una co-
munitat que cada cop ens és més propera.

Primavera amaziga a Barcelona
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El 13 de maig va tenir lloc al Centre Cívic de la Barceloneta la
celebració de la cinquena edició de la Primavera Amaziga,

Coorganitzada per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i
l’AGRAW, i on van col·laborar diferents Departaments i organismes de la Generalitat, com
ara el DURSI, el Departament d’Educació, la Casa de les Llengües i l’ACCD. La Primavera
Amaziga commemora la revolta popular que es va produir a la Cabília (Algèria) el 1980
quan el govern va prohibir un acte acadèmic de l’escriptor Mulud Maamri sobre les lletres
amazigues antigues a la Universitat de Tizi Uzzu. Les jornades van incloure diferents tau-
les rodones sobre els contactes entre Tamazgha i els Països Catalans, la situació dels
amazics a Catalunya i al món, i sobre les actuacions que les diferents administracions
públiques catalanes estan realitzant en suport de la llengua, la cultura i la societat ama-
zigues. David Minoves, director de l’ACCD, va participar en aquesta darrera taula, on va
exposar les actuacions recolzades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
en favor de la comunitat amaziga, tant a Catalunya com a Tamazgha.

D’altra banda, l’enfortiment de la comuni-
tat amaziga a Catalunya pretén que aques-
ta esdevingui un actor de codesenvolupa-
ment, a partir d’una concepció de les
comunitats migrants com a factor i subjec-
te de processos de desenvolupament. 

El Pla Director de Cooperació de la
Generalitat de Catalunya (2003-06) reconeix
explícitament el foment del codesenvolupa-
ment com un instrument principal de la se-
va estratègia de cooperació. En aquest sen-
tit, l’ACCD ve col·laborant des de fa un
temps amb l’Assemblea Amaziga de
Catalunya (AGRAW), com a plataforma que
agrupa i coordina les activitats d’uns quants
col·lectius amazics de Catalunya.

Finalment, el tercer vector de l’acció de
l’ACCD en aquest àmbit és el referent a la
visibilitat de la comunitat i cultura amazi-
gues. D’aquesta manera, l’any 2005 es va
donar suport al Seminari Internacional “Els
amazics avui, la cultura bereber”, junta-
ment amb una exposició de joies amazi-
gues, ambdós organitzades per l’IEMed.
Aquest seminari va ser reconegut per la

seva pluralitat i representativitat. També
es va recolzar el IV Congrés General del
Congrés Mundial Amazic (CMA), que va te-
nir lloc a Nador (Marroc), significant la im-
portància que fos la primera vegada que
se celebrava a la ribera sud de la
Mediterrània, origen de la cultura amazi-
ga. El CMA és una organització no gover-
namental que aplega un centenar d’asso-
ciacions amazigues del nord d’Àfrica,
Europa i Amèrica i que és un bon exemple
de la voluntat del  poble amazic de coor-
dinar els seus esforços i així reivindicar i
rehabilitar la seva cultura.

Aquest any 2006, l’ACCD ha contribuït per
primera vegada en el finançament dels 
actes de celebració del Nou Any Amazic
que van tenir lloc aquest gener i febrer 
passats a diversos indrets de Catalunya.
En el marc d’aquests actes es van organit-
zar taules rodones, concerts, obres de te-
atre i projecció de documentals, amb 
el doble objectiu de renovar els lligams
amb la cultura d’origen per part d’aques-
ta comunitat, i també apropar la cultura
amaziga a la societat catalana.
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En la seva visita a Barcelona va
oferir la conferència “La violació
dels drets humans en els
territoris ocupats del Sàhara
Occidental”. Quin és el missatge
que va donar a la societat
catalana?
El nostre és un conflicte silenciat, hi ha un
bloqueig d’informació que no permet saber
què estan fent al poble sahrauí... Estan
atemptant constantment contra els nostres
drets humans, contra la nostra dignitat,
contra tot el que representem. Nosaltres
volem fer desaparèixer la teranyina que
amaga tot això perquè tothom ho conegui,
en prengui consciència i ens ajudi a can-
viar les coses.

Aquesta és una crida de suport a
la comunitat internacional? 
Necessitem la seva màxima implicació per
trobar una solució al conflicte. Demanem
suport als governs d’arreu perquè facin
pressió contra aquesta realitat, en especial
al Govern espanyol. Sempre hem tingut
posada la nostra confiança en aquest gov-
ern, pensem que té una responsabilitat
amb el Sàhara i que n’ha de dir alguna
cosa. Però tot i que són solidaris amb la
nostra causa, no ens recolzen i el seu
silenci ens perjudica.

Ha estat agredida en moltes
ocasions per activista i acusada
de participar en activitats
violentes de protesta. 
He estat desapareguda durant més de tres
anys, he patit constants tortures, detencions
il·legals i vexacions per part de les autori-
tats marroquines... Ens acusen de ser crea-
dors de bandes violentes, d’incitadors a la
violència, de pertànyer a bandes criminals...
Nosaltres només volem trobar una solució
pacífica al conflicte.

Li han otorgat el premi Juan
María Bandrés en reconeixement
a la seva tasca fins ara. Què cal
fer d’ara endavant?
Després de tres dècades d’ocupació al Sàhara
Occidental, molta de la seva població con-
tinua exiliada, d’altres estan desapareguts,
nosaltres continuem patint . Hem de seguir
lluitant per aconseguir que els sahrauís ve-
gin lliure la seva terra.

Què li espera a la tornada al
Sàhara?
Sé que quan torni, em portaran de nou a la
presó. Però creiem en la nostra causa i no dei-
xarem mai de lluitar pel bé dels drets humans
i per aconseguir un Sàhara en pau.

AMINATOU HAIDAR,
activista sahrauí 

Va néixer a El Aaiun, al Sàhara
Occidental. Defensora dels drets humans,
ha participat en campanyes per demanar
l’autodeterminació del Sàhara Occidental
i la llibertat dels presos polítics sahrauís
Recentment ha rebut el Premi Juan María
Bandrés 2006 a la Defensa del Dret d’Asil
i la Solidaritat amb els Refugiats en reco-
neixement a la seva tasca pacífica a favor
dels refugiats i desplaçats del Sàhara.

“Sé que quan aterri al Sàhara,
m’espera la presó”
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