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L’ACCD és una organització força nova, que

gaudeix de molt bona salut i és plena de vi-

da i de projectes per al futur. Hi treballen

professionals joves i entusiastes, amb un alt

nivell de formació i de capacitats i un bon

coneixement del sector. En molts casos tam-

bé amb experiència personal de treball en

països del Sud.

L’aposta del govern catalanista i d’esquerres

per incrementar el pressupost que destina a

ajut oficial al desenvolupament ha estat for-

ta i continuada al llarg de la present legis-

latura. Dels 23 milions d’euros l’any 2002

per a cooperació hem augmentat fins als

gairebé 57 milions.

Tots els recursos humans, tècnics i econò-

mics de l’Agència són a disposició dels diver-

sos actors que des de Catalunya treballen en

cooperació al desenvolupament, amb mane-

res de fer molt plurals, però amb l’objectiu

comú de millorar la qualitat de vida de les

persones i pobles del Sud, que són els veri-

tables protagonistes de la cooperació.

És amb aquest mateix objectiu que des de

l’Agència continuem treballant amb entu-

siasme i rigor en la redacció del Pla Director

de Cooperació 2007-2010. Un pla que s’es-

tà desenvolupant des de fa mesos, amb un

procés d’elaboració molt participatiu i que

compta amb aportacions dels diversos ac-

tors i sectors afectats. Des de dins i fora de

l’ACCD, des de les ONG, sindicats, universi-

tats, agents empresarials, departaments del

govern o grups parlamentaris... han arribat

aportacions valuoses que cal tenir en comp-

te i prendre en consideració, a l’hora de de-

finir les línies estratègiques i els objectius

de la Cooperació Catalana per als propers

quatre anys. I així ho farem.

Àlex Masllorens i Escubós

Director de l’Agència Catalana 

de Cooperació al Desenvolupament
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Inaugurada l’exposició

Imatges de Guatemala 

En el marc del conveni entre l’ACCD

i l’ICCI-Casa Amèrica, l'exposició

"Imatges de Guatemala, 1850-

2005" mostra, a partir de les visions

de 57 fotògrafs guatemalencs, la re-

alitat social i quotidiana d'aquest

país d’Amèrica Central. 

Guatemala és país prioritari de la

Cooperació Catalana i s'hi actua per

enfortir-ne la societat civil i la go-

vernabilitat, així com també en edu-

cació, salut sexual i reproductiva i

en l'activitat productiva i comercial. 

En el darrer número d’aquest butlle-

tí vam anunciar la publicació durant

el mes de maig de quatre noves

convocatòries de subvencions per al

2006. Atès que la reestructuració

departamental i l’adscripció de

l’ACCD al departament de la Presi-

dència han afectat els procediments

per a la publicació de les bases en

el DOGC en la data inicialment pre-

vista, es preveu que aquestes con-

vocatòries es publiquin finalment al

llarg del mes de juliol.

Comerç just i consum

responsable a Catalunya

Setem va presentar a La Pedrera

l'Anuari 2005 sobre l'evolució del co-

merç just i el consum socialment res-

ponsable a Catalunya, objecte del

conveni entre aquesta entitat,

l'Agència Catalana del Consum i

l’ACCD. En aquest anuari es publica

informació quantitativa i qualitativa

sobre la situació, l'abast i l'evolució

d'aquest sector a Catalunya durant el

2005. Quant a continguts, l'anuari

informa sobre l'evolució de la com-

pra pública ètica a Catalunya, pre-

senta l'estudi sobre el comerç just a

Catalunya i cinc estudis temàtics so-

bre la vinculació entre el desenvolu-

pament i el comerç just a Catalunya.

Segona Setmana del Llibre

Solidari 

Després de l’èxit de la primera

Setmana del Llibre Solidari, organit-

zada per SICOM i el programa Tots

x Tots de COM Ràdio, amb el suport

de l’ACCD, l’Fnac de Barcelona ha

acollit la segona edició d’aquest ci-

cle que pretén donar suport als es-

criptors i escriptores que, amb la se-

va feina, donen a conèixer i apropen

la realitat dels països del Sud.

Granollers celebra la 2a

Setmana de la Cooperació 

Per tal de conèixer l'activitat del

Consell Municipal de Cooperació i

Solidaritat i millorar l'intercanvi

d'informació entre les ONG del mu-

nicipi, Granollers va celebrar entre

els dies 3 i 8 de juny la Segona

Setmana de la Cooperació i la

Solidaritat. Entre els actes que hi

van tenir lloc, una mostra d'entitats

inaugurada pel director de l’ACCD,

Àlex Masllorens, juntament amb l’al-

calde del municipi, Josep Mayoral,

amb un espai dedicat al futur Centre

de Cultura per la Pau, diversos es-

tands de productes de comerç just,

xerrades, projeccions de documen-

tals i mostres de fotografies. 

Més música i solidaritat

al Palau Robert 

Durant aquest mes de juny, als jar-

dins del Palau Robert s’ha endegat

la temporada 2006 de Les nits d'es-

tiu, plena dels sons del jazz més

clàssic, música amb arrels medite-

rrànies i melodies que formen part

de la història del cinema.

Aquestes activitats són d'accés gra-

tuït, però les aportacions voluntà-

ries dels participants es destinen,

mitjançant l'ACCD, a l'ONG Metges

del Món i als projectes que du a ter-

me en l’àmbit de la salut a la regió

de Darfur, a l'oest del Sudan. És el

segon any que l'ACCD i el Palau

Robert col·laboren en l’organitza-

ció d’aquesta activitat.

NOTA de l’ACCD

3
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El 27 de maig, un terratrèmol

de 6,2 graus a l’escala de

Richter afectava fortament

l’illa de Java, a Indonèsia. El

sisme va provocar més de

5.000 víctimes mortals i

20.000 ferits i el nombre total

de damnificats va ser de més

de 200.000 persones. Una altra

vegada en menys d’un any i

mig, la població d’aquest país

del sud-est asiàtic patia les

conseqüències devastadores

d’un nou terratrèmol.

Per fer front a les principals necessitats de

la zona afectada pel sisme -l’assistència sa-

nitària als ferits i la provisió d’aliments i

productes no alimentaris per a la població

afectada-, des d’un primer moment hi va ha-

ver una resposta per part de les autoritats

locals de Java, i també van mobilitzar-se

recursos a nivell internacional.

La presència de diferents organismes inter-

nacionals i ONG que ja estaven treballant

en projectes d’assistència i rehabilitació a

la regió d’Aceh, a l’illa de Sumatra, afecta-

da pel tsunami de desembre de 2004, a l’i-

lla de Nias i a la mateixa illa de Java per la

previsió d’activitat del volcà Merapi, va afa-

vorir una resposta més ràpida i coordinada

davant d’aquesta nova crisi. 

Des d’un principi, la Generalitat de

Catalunya mitjançant l’àrea de construcció

de pau i acció humanitària de l’ACCD, va fer

un seguiment informatiu i d’avaluació de la

catàstrofe des del mateix dissabte dia 27,

amb l’objectiu d’estudiar la resposta més

adequada a donar per part de la Cooperació

Catalana davant de la catàstrofe a

Indonèsia.

Arrel de les diferents converses i reunions

mantingudes amb l’Oficina de Coordinació

de l’Ajut Humanitari de Nacions Unides

(OCHA), l’Agència Espanyola de Cooperació

Internacional (AECI), diverses ONG, l’am-

baixada i el consolat d’Indonèsia, es va

convenir que les prioritats se centraven en

la provisió de medicaments i material sani-

tari, així com de productes no alimentaris

(mantes i tendes). L’ACCD va enviar dos kits

mèdics que van sortir cap a Java dilluns 29

de maig.

4

La Cooperació Catalana envia ajut

humanitari a l’illa de Java per

pal·liar els efectes del terratrèmol
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Un d’aquests kits mèdics permet atendre

10.000 persones durant tres mesos, i l’ACCD

el tenia en estoc mitjançant un conveni amb

l’ONG Farmacèutics Mundi. El kit es compo-

sa de 810 Kg de material mèdic i medica-

ments com antibiòtics, analgèsics i mate-

rial fungible. L’altre kit enviat per l’ACCD és

d’acció immediata i serveix per a la dotació

de brigades mèdiques, format per 100 kg de

material mèdic. Ambdós kits van ser consig-

nats a l’ONG Metges del Món, que va des-

plegar els seus equips sanitaris a la zona

afectada, i van sortir en un avió noliejat per

l’AECI amb més material d’altres ONG.

L’ACCD va estar en contacte permanent amb

altres departaments de la Generalitat de

Catalunya i va comunicar puntualment a

tots els membres del Comitè Català d’Ajut

Humanitari d’Emergència, convocat dijous

dia 1 de juny, de l’estat de la situació i de

les actuacions dutes a terme pel Govern.

La resposta del Govern de Catalunya mitjan-

çant l’ACCD s’emmarca en el conjunt d´ac-

cions que aquest ha vingut desenvolupant

al sud-est asiàtic des de finals de 2004 arran

del tsunami que va devastar l’illa de Sumatra

(entre d’altres), causant més de 170.000 víc-

times mortals només a la província d’Aceh. 

Les primeres intervencions es van centrar

en l´assistència immediata a la població

afectada per la catàstrofe natural més im-

portant de les darreres dècades, mitjançant

la subvenció d’actuacions de les ONG espe-

cialitzades, així com amb l’enviament d’un

equip mèdic amb personal del Departament

de Salut . 

Posteriorment, es va decidir intervenir en

processos de rehabilitació i recuperació

tant física com econòmica a l’Índia i a

Indonèsia, reafirmant així el compromís

establert per la Generalitat de Catalunya

de donar suport en el procés de recons-

trucció de les zones afectades. 

Finalment, i no menys important, des de

l´ACCD s´ha estat treballant en la possibi-

litat de donar suport al procés de pau sig-

nat l’agost del 2005 entre el grup armat

per a l’alliberament d’Aceh (GAM) i el go-

vern de la República d’Indonèsia en relació

a l’estatus de la província d´Aceh, i que va

posar fi a gairebé 30 anys de conflicte ar-

mat. Aquest és un dels casos en els quals

una tragèdia com la soferta el desembre

del 2004 pot obrir una finestra d’oportuni-

tats i, en aquest cas, permetre avançar i

consolidar un procés de pau. 

És un deure moral amb les víctimes, tant

del tsunami com del conflicte armat, el

que tenim les institucions, i l’ACCD en par-

ticular, per tal de recolzar, en la mesura

de les nostres possibilitats, la consolidació

d’aquest procés de pau encara incipient.

5
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El 26 de juny a la tarda, el president de la

Generalitat, Pasqual Maragall, va inaugurar

l’oficina dels Objectius del Mil·lenni a

Barcelona (C/Avinyó, 15), que ha de dur a

terme projectes i activitats que facin di-

fusió dels Objectius del Mil·lenni a

Catalunya. Aquesta oficina treballarà es-

tretament amb la seu de Nacions Unides a

Nova York per definir l’estratègia mundial

en la Campanya del Mil·lenni. 

En l’acte inaugural, també hi van partici-

par  l’alcalde de Barcelona, Joan Clos, la co-

ordinadora general de la campanya, Eveline

Hefkens, i representants de l’entitat Ciutats

i Governs Locals Units (CGLU). L’oficina es-

tarà ubicada a la mateixa seu de la CGLU,

que actualment ja està treballant en aquest

àmbit. 

Amb la inauguració d’aquesta oficina, es

dóna compliment a l’acord de col·labora-

ció que van signar el passat 6 de desembre

de 2005 la Generalitat de Catalunya i la

Campanya Objectius del Mil·lenni de

Nacions Unides, i per al qual l’ACCD va

aportar un milió d’euros. La durada inicial

d’aquesta col·laboració és de tres anys tot

i que la voluntat dels signants és de pro-

rrogar-la fins a la fi de la campanya.

La Campanya del Mil·lenni de

Nacions Unides té com a

principal objectiu aconseguir el

compromís dels governs d’arreu

del món perquè donin

compliment a allò que

estableixen els Objectius del

Mil·lenni.

6

La Campanya del Mil·lenni de l’ONU

obre una oficina a Barcelona

Els 8 Objectius del Mil·lenni

1 Eradicar la pobresa extrema i la fam

2 Educació primària universal 

3 Igualtat de gènere i autonomia 

de la dona 

4 Reduir la mortalitat infantil 

5 Millorar la salut materna

6 Combatre la SIDA, paludisme i altres 

7 Garantir la sostenibilitat del medi 

ambient 

8 Crear una aliança mundial per al 

desenvolupament 
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Joseph E. Stiglitz: “El

coneixement és essencial per

a la reducció de la pobresa” 

L’1 de juny el professor Joseph E. Stiglitz,

de la Universitat de Columbia, va partici-

par a Barcelona en un col·loqui sobre els

Objectius del Mil·lenni. La seva interven-

ció va girar al voltant de la importància

de fomentar el coneixement i sensibilitzar

la població mundial de la necessitat d’ac-

tuació en els països en desenvolupament.

Stiglitz va dir que “és important transme-

tre les idees per aprendre a fer les coses

d’una manera diferent”.

També va posar en dubte l’actual sistema

de negociacions i intercanvis entre el

Nord i el Sud, especialment en l’àmbit

del comerç, i va expressar la seva con-

fiança en les organitzacions internacio-

nals i en la seva capacitat de generar no-

ves normes mundials.

Stiglitz, que va ser vicepresident del Banc

Mundial, va concloure dient que “després

de tot, vivim en un sol món, de manera

que tot el que passa als països en desen-

volupament, a la llarga, ens acaba afec-

tant a tots”. Stiglitz va ser reconegut amb

el premi Nobel d’Economia l’any 2001.

7

Objectius del Mil·lenni: una aposta

per eradicar la pobresa al món

L'any 2000, en el marc de la

Cimera del Mil·lenni de

Nacions Unides, 191 països van

reafirmar el seu compromís de

posar fi a la pobresa, garantir

els drets humans i millorar les

condicions de vida de tota la

humanitat. D'aquí van néixer

els vuit Objectius del Mil·lenni

que havien de ser assolits en

un termini de 15 anys. 

Per tal de sensibilitzar la societat catalana

sobre la importància del compliment d'a-

quests objectius, durant el passat mes de

juny es van organitzar a Barcelona diverses

activitats de difusió.

La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de

Catalunya va organitzar el 9 de juny, amb el

suport de l'ACCD, l'exposició "Els Objectius

del Mil·lenni", d'Alfonso López, també au-

tor del llibre La pobresa no és rendible. Els

Objectius del Mil·lenni, que es va presen-

tar en el marc de la mateixa jornada. L’autor

insisteix en la necessitat de comprendre que

“també hi ha uns mecanismes interns que

poden portar-nos a la desigualtat i que, sen-

se aquesta consciència, díficilment podrem

corregir-los”. 

Paral·lelament, diversos ponents van reu-

nir-se al voltant d'una taula rodona per de-

batre sobre aquest tema, sense perdre de

vista la relació entre el compliment d'a-

quests objectius i l'eradicació de la pobresa

al món. La taula estava composada per

Xavier Guerrero, de l'Associació per a les

Nacions Unides a Espanya, Irene Maestro,

professora del Departament de Política

Econòmica i Estructura Econòmica Mundial

(UB), Jordi Ribó, president de la Fundació

Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya i l’au-

tor del llibre, Alfonso López.
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regula actualment la Cooperació Catalana...

A més, no m’he desvinculat mai de les en-

titats i ONG, que potser han vist en mi un

dels ponts de contacte amb les organitza-

cions polítiques. 

Com veu la Cooperació Catalana

i la feina que es fa des de

l’ACCD?

Des de l’ACCD es fa molta feina diària mitjan-

çant professionals que tenen una gran impli-

cació personal amb el projecte. A més, aques-

ta implicació va unida a un increment molt

fort dels recursos que enguany es gestionen

des de l’ACCD. L’aposta del Govern per la co-

operació al desenvolupament és molt forta.

Des de l’ACCD s’estan duent a terme molts

programes i projectes de cooperació, s’ha

apostat fortament per la construcció de pau

i també existeix la ferma decisió de donar

resposta ràpida a les situacions d’emergèn-

cia, per tal de ser el màxim d’eficients i efi-

caços possible. L’aposta és clara, i el que cal

ara és seguir treballant amb el mateix rigor

i professionalitat.

Quin va ser el seu primer

contacte amb el món de la

cooperació? 

Vaig entrar a Justícia i Pau l’any 1981, des

d’on em vaig vincular a diversos projectes

de cooperació, entre ells, la primera cam-

panya del 0,7% que, per ser pionera en

aquest sector, va tenir un fort impacte so-

cial. Més tard, vaig entrar com a voluntari

a Càritas i, amb el temps, vaig esdevenir

cap del departament de Migració d’aques-

ta entitat. 

Després, com a diputat, també

va continuar vinculat en

aquest sector...

Sí, durant els anys que he estat diputat

vaig ser ponent en diverses comissions de

cooperació, com la ponència que va elabo-

rar la Llei de Cooperació al Desenvolu-

pament, que ha estat una de les accions

més positives que he dut a terme al

Parlament. També he seguit de prop la Llei

de Foment de la Pau, el Pla Director que

C
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Periodista. Diputat al Parlament de Catalunya entre 1999 i

2006 pel grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi.

Ponent del nou Estatut d'Autonomia de Catalunya .

Patró de la Fundació Futur. Va ser vicepresident de Justícia i

Pau, membre de la junta directiva d'ACNUR a Catalunya i cap

del Departament de Migració de Càritas de Barcelona.

Inscrit al Registre Internacional de Ciutadans del Món.

Autor de diverses publicacions, com "El Quart Món" (1991) i

Informe sobre la immigració" (1995)

“Volem ser referents, sense

intervencionisme, i que tots els actors

de la cooperació caminem plegats”

C
Enguany, aquesta aposta es veu

materialitzada amb un

increment de més del 50% dels

recursos econòmics. Aquesta

serà una tendència a l’alça?

El compromís del Pacte del Tinell és molt

clar en aquest terreny. I, a més, volem que

aquest compromís també quedi reflectit en

el nou Pla director 2007-2010, en el qual

estem treballant ara. Tot i així, i sabent que

és important mantenir amb força la tendèn-

cia a l’alça, també ens marquem l’objectiu

de millorar-ne la gestió. 

Així, quin és el camí que

dibuixa el nou Pla Director? 

Estem parlant sovint de la importància de

mantenir o incrementar els recursos econò-

mics, però en aquest nou Pla director vo-

lem incidir en el reconeixement i l’avaluació

de la feina feta. No ens hem de conformar

amb concedir subvencions a les entitats per-

què duguin a terme els seus projectes, ni

tampoc hem de donar per fet que les nostres

accions sobre el terreny tenen sempre els

efectes desitjats. També és imprescincible

l’avaluació posterior, conèixer com s’execu-

ten aquests projectes i quin és l’efecte que

ocasionen.

De fet, la concentració en països i les ac-

tuacions concretes en alguns sectors priori-

taris, ja ens permeten fer unes polítiques

més coherents i avaluar-ne els impactes d’u-

na forma real. 

En aquest marc, quin és el paper

de les ONG i la resta d’actors de

la cooperació?

A Catalunya existeix una gran diversitat d’ac-

tors que treballen en la cooperació. És un

sector ric i plural i podem dir que aquesta di-

versitat ajuda en l’execució i posada en mar-

xa dels projectes de cooperació, com també

ho fa la cada cop més gran professionalitza-

ció dels seus membres. 

Des de l’Administració, volem ser un referent

per a aquestes entitats, però sense ànim d’in-

terferir en la seva feina. No volem influir en

la seva forma de fer, sinó que pensem en co-

ordinar-nos i treballar plegats per fer reali-

tat l’objectiu de millorar els resultats de la

cooperació que es fa des de Catalunya. 

Quins són els principals reptes

actuals que cal assumir?

És bàsica la formació de tots els actors impli-

cats en el procés, tant a nivell intern com ex-

tern. Així, si aquesta professionalització a la

qual ara ens referíem se suma a la formació

dels actors locals, dels receptors dels ajuts,

garantim un impacte més gran en les societats

dels països en desenvolupament.
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Resolts els ajuts del 2006 

per a projectes d’ONG en cooperació,

sensibilització i construcció de pau 

1
0

Quantitat subvencionada %

Cooperació al desenvolupament 7.600.000€ 71%

Tempesta tropical Stan 400.000€ 3,8%

Construcció de pau 1.500.000€ 14%

Sensibilització 1.200.000€ 11,2%

TOTAL 10.700.000€ 100%

Convocatòria de subvencions per donar suport a projectes 

que realitzen les ONGD en l'àmbit de la cooperació 

al desenvolupament. Línia CD2006O

Enguany, s’han concedit ajuts a 86 projectes d’ONG per un valor total de 10.700.000€ 

Aquesta convocatòria de subvencions té, entre els seus objectius, augmentar la sinèrgia amb

la societat civil per implicar-la i que doni contingut al Pla director de cooperació al desen-

volupament amb la presentació de projectes que responguin, principalment, als objectius

estratègics que la Cooperació Catalana s'ha marcat per a aquest període.

Projectess subvencionatss dee cooperacióó all desenvolupamentt perr àreess 
geogràfiques.. Líniaa CD2006O.. Total:: 866 projectes

Amèrica Central i
Carib

20 (23,25%)

Amèrica del Sud
20 (23,25%)

Àfrica 
subsahariana
 27 (31,4%)

Mediterrània i
altres

19 (22,1%)

Quantitat subvencionada a projectes de cooperació al 
desenvolupament 

per àrees geogràfiques. Línia CD2006O. Total: 7.600.000€

Projectes subvencionats de cooperació al desenvolupament

per àrees geogràfiques. Línia CD2006O. Total: 86 projectes
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Subvencions a projectes de rehabilitació i de reconstrucció 

a Guatemala i El Salvador arran de la tempesta tropical Stan.

Línia CD2006O-STAN 

A principis del mes d’octubre de 2005, la tempesta tropical Stan afectava greument tota

la regió de l’Amèrica Central i provocava la mort de gairebé 2.000 persones. Guatemala, El

Salvador i la regió de Chiapas, a Mèxic, van ser les zones que van concentrar la majoria de

víctimes i danys materials. Els despreniments de terra van provocar que nombroses pobla-

cions quedessin colgades i també la destrucció de moltes cases.

L’ACCD va obrir una convocatòria per a projectes de rehabilitació i de reconstrucció a

Guatemala i El Salvador dotada amb 400.000 euros. En total s’hi van presentar nou pro-

jectes d’ONG catalanes a la zona, dels quals finalment quatre han rebut subvenció per a

rehabilitació de cases i estructures físiques. En concret, han rebut l’ajut les ONG Acsur-

Las Segovias, Entrepobles, Ajuda en Acció i l’Assemblea de Cooperació per la Pau.

Més detalls de la resolució de la convocatòria al lloc web www.cooperaciocatalana.net.

Del total dels 7.600.000€ destinats a la convocatòria CD2006O, un 26,5% dels recursos 

s’han concedit a projectes d’ONG a l’Àfrica Subsahariana; un 23,5% a la Mediterrània i altres,

i un 25% a projectes d’Amèrica del Sud i Amèrica Central i Carib.

L’ACCD dóna suport a projectes per a

la reconstrucció de zones d’Amèrica

Central afectades per l’huracà Stan

Projectes subvencionats de cooperació al desenvolupament per àrees 
geogràfiques. Línia CD2006O. Total: 86 projectes

Quantitat subvencionada a projectes de cooperació al 
desenvolupament 

per àrees geogràfiques. Línia CD2006O. Total: 7.600.000€

 Àfrica 
Subsahariana
2.018.000€ 

(26,5%)

Amèrica Central
i Carib 

1.900.000€ 
(25%)

Amèrica del Sud
1.900.000€ 

(25%)

Mediterrània i
altres 

1.782.000€ 
(23,5%)

Quantitat subvencionada a projectes de cooperació al desenvolupament

per àrees geogràfiques. Línia CD2006O. Total: 7.600.000€
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Enguany s’han concedit

subvencions a 27 projectes per

un valor d’1.500.000€. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la de

fomentar la pau, la justícia, la igualtat i

l’equitat en les relacions entre persones,

pobles, cultures, nacions i estats; la pre-

venció i la solució pacífica dels conflictes

i les tensions socials, i l’enfortiment de

l’arrelament de la pau i de la convivència.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desen-

volupament entén que no pot haver-hi

desenvolupament sostenible sense pau i

respecte als drets humans, i amb aquesta

voluntat enforteix la línia d’actuació es-

pecífica de construcció de pau impulsada

al llarg del 2005 com un dels instruments

de la política catalana de cooperació al

desenvolupament. 

Aquesta línia pretén incidir en la preven-

ció, la gestió, la resolució i la recons-

trucció de conflictes, d’acord amb allò que

recull la Llei de foment de la pau i el de-

cret de constitució del Consell Català de

Foment de la Pau, de maig de 2005.AÏSOS

1
2

Subvencions a projectes de

construcció de pau en la prevenció i

gestió de conflictes i la rehabilitació

postbèl·lica 

Projectes subvencionats de construcció de pau per àrees

geogràfiques. Línia CP2006O.

En el context internacional, la tensió i la violència no paren d'augmentar. La producció i la

venda d'armament generen un comerç de gran importància econòmica; la desigualtat afavo-

reix els fanatismes; la lluita acarnissada per extreure i explotar les primeres matèries justi-

fica tota mena d'abusos i condemna a la marginació i a la misèria sectors molt significatius

de la població d'arreu del món.

7 (25,93%) 10 (37,04%)

3 (11,11%)

3 (11,11%) 3 (11,11%)
1 (3,70%)

Catalunya Mediterrània Amèrica Central

Àfrica Àsia Amèrica del Sud
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Enguany s'han concedit ajuts a

38 projectes per un valor total

d’1.200.000€. 

La present convocatòria vol donar suport a

les Organitzacions No Governamentals en

el foment de l'esperit crític entre el con-

junt de la població entorn a les causes i

efectes del desenvolupament desigual en-

tre el Sud i el Nord. A més, també té com

a objecte contribuir a generar una ciutada-

nia global activa i compromesa des de la

participació i l'acció transformadora per

assolir un món més solidari.

El propòsit de la convocatòria és enfortir

els lligams i les accions comunes entre el

Sud i el Nord. 

El suport a xarxes internacionals, accions

i campanyes de sensibilització i d'incidèn-

cia política seran línies d’actuació priori-

tàries de l’ACCD per fomentar els valors de

la tolerància, la diversitat i el diàleg in-

tercultural i interreligiós i d'aquesta ma-

nera construir una societat civil forta,

compromesa i solidària que promogui pro-

cessos de transformació social tant al Nord

com al Sud.

Subvencions a projectes d’educació,

formació i sensibilització per al

desenvolupament i la solidaritat

internacional

Projectes subvencionats d’educació i sensibilització per eixos

temàtics. Línia S2006O.

*NOTA: El detall de les subvencions, amb les entitats, projectes seleccionats, països i

quantitats dels ajuts, es pot consultar al web de l’ACCD: www.cooperaciocatalana.net

2 (5%)
1 (3%)

8 (21%)

3 (8%)
2 (5%)

14 (37%)

7 (18%)

1 (3%)

Promoció dels Drets Humans Diversitat i codesenvolupament
Reducció deute i comerç just Reforma principals organ. Internac.
Equitat homes i dones Decenni Internacional Aigua
Sostenibilitat i Medi Ambient Objectius Declaració del Mil·lenni
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país, contribuir a millorar l’accés de les po-

blacions al sistema de salut, a la xarxa d’ai-

gua potable, la gestió dels recursos i la pres-

tació i atenció als serveis de salut. 

La missió de l’ACCD serà, sobretot, reforçar

les relacions institucionals amb la DPS de la

província. Es coordinaran les ONG que exe-

cuten les activitats associades a l’acord per

tal d’assegurar-ne més eficàcia i s’identifica-

ran nous actors per donar-hi millor compli-

ment. A més, es durà a terme una avalua-

ció contínua que permeti redefinir les

actuacions perquè “tant els contextos com

les necessitats varien i cal tenir la flexibili-

tat per adaptar-s’hi”, explica Rui Reis. En

tot cas, l’objectiu fonamental és el de re-

colzar les institucions responsables per tal

de millorar l’accés de la comunitat a uns ser-

veis de salut de qualitat així com millorar

la gestió dels recursos associats. 

El programa també preveu la creació del

Comitè Tècnic de Seguiment. Segons Rui

Reis, “l’experiència ens diu que la coordina-

ció entre els membres és fonamental per a

l’èxit de les actuacions. Volem prioritzar els

Rui Álvaro Serra da Costa Reis

és el nou coordinador del

programa de cooperació directa

a Inhambane i Maputo

(Moçambic), una plaça que

l’ACCD va convocar públicament

per tal d’impulsar les relacions

amb la Direcció Provincial de

Salut d’Inhambane (DPS_I) i

donar compliment al programa

de cooperació que van signar

els dos organismes al desembre

del 2005 mitjançant un acord

marc de col·laboració. 

Aquest programa va sorgir fruit d’una de-

manda del Ministeri de Salut moçambicà i

d’un treball de cooperació directa de l’ACCD

al país. Es va començar a dissenyar conjun-

tament l’any 2003 i es va comptar també

amb les aportacions d’ONGD catalanes.

Bàsicament, el programa vol donar suport a

la DPS d’Inhambane per tal de, com esta-

bleix el propi pla de reducció de pobresa del

L’ACCD a Moçambic

Rui Álvaro Reis, coordinador del programa

de cooperació directa de l’ACCD a Moçambic

1
4
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espais de comunicació entre les entitats i

les institucions”. 

Per aquesta raó, l’ACCD ha creat dos comi-

tès de seguiment. Per una banda, un co-

mitè que tindrà com a funció relacionar

constantment l’ACCD amb les entitats im-

plicades en el programa de cooperació di-

recta per tal d’avaluar els progressos, rede-

finir les necessitats, identificar els

problemes que vagin sorgint i cercar solu-

cions de forma conjunta. Per altra banda,

també s’ha creat un comitè de caire més

institucional on hi participaran directa-

ment les entitats signatàries de l’acord

marc junt amb algunes institucions asso-

ciades. 

Moçambic és un dels països prioritaris

d’actuació de la Cooperació Catalana. Es

tracta d’un país que ha fet uns esforços

molt grans per assolir un progrés. “Després

de la guerra colonial i la guerra civil, molts

serveis socials van ser destruïts i una gran

part de la població va ser desplaçada pel

conflicte”, explica Rui Reis. L’assoliment

de la pau ha estat clau per al desenvolu-

pament de l’economia i de la societat. El

creixement de la societat civil moçambi-

cana que, paulatinament assumeix el pa-

per d’interlocutor del govern, també és for-

ça visible. 

No obstant, no tot són èxits. Segons Rui

Reis, “successius desastres naturals, agreu-

jats per una situació de vulnerabilitat de

base, van afectant el país amb un impac-

te molt negatiu sobre l’economia. No po-

dem oblidar que Moçambic segueix estant

a la cua dels països amb baixos índexs de

desenvolupament i les conseqüències que

això té per a la població. Hi ha molt a fer

en el camp polític, social i econòmic per

tal de millorar la vida i les oportunitats

dels moçambicans”. 

El nou coordinador del programa de coo-

peració directa de l’ACCD a Moçambic apos-

ta per un model de cooperació internacio-

nal que recolzi les iniciatives pròpies dels

països en desenvolupament, però aclareix

que “lamentablement de vegades la coo-

peració internacional respon a agendes

pròpies que no són prou consensuades amb

els beneficiaris. Un requisit fonamental

hauria de ser una harmonització amb les

polítiques internacionals i nacionals que

tinguin com a objectiu la millora de les

condicions de vida de les poblacions.

Alhora, crec que ha de donar prioritat a

l’enfortiment de la societat civil com una

via de recolzament per a la construcció

d’una societat més justa”.

La Cooperació Catalana concep el desen-

volupament com una associació on estan

compromesos donants i receptors i es com-

parteixen els objectius, el disseny d’estra-

tègies i la gestió de recursos. Alhora,

l’ACCD té molt en compte que la responsa-

bilitat primera pel que fa al desenvolupa-

ment de Moçambic correspon al propi pa-

ís, entenent com a tal totes les seves

instàncies, tant polítiques com civils. Així

doncs, el paper de l’ACCD és el d’acompan-

yament i de reforç, de diàleg i d’aprenen-

tatge mutu.

1
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Quin va ser el paper de les dones

de Burundi en el procés de pau?

Molt important, tot i que els polítics burun-

desos mai no l’han acabat de reconèixer.

Quan va començar el procés, dones de to-

tes les ètnies vam demanar la fi definitiva de

la violència mentre unes altres oferien refu-

gi als desplaçats o als orfes. Vam contribuir

a la restitució de béns robats i vam agru-

par-nos en entitats de treball per la pau,

com el CAFOB, que agrupava set entitats 

i que actualment ja en té més de 60.

Les dones van participar en les

negociacions des del principi,

com una veu específica?

Doncs no. Quan el 1996 va començar el pro-

cés de pau a Tanzània, ni una sola dona for-

mava part de les delegacions. Més tard, amb

la mediació de Nelson Mandela, una dona es

va incorporar a les converses. Però ens sen-

tíem del tot excloses i realment va costar

molt capgirar aquesta situació.

I què van fer?

Històricament havíem estat excloses de la

presa de decisions i del govern, i érem les

víctimes principals del conflicte -les dones

som el 52% de la població-. Va ser quan vam

decidir trencar el silenci i protestar per

aquestes exclusions. I vam concloure que la

millor manera de garantir la participació de

les dones en la reconstrucció del país era

prendre part activa en les converses.

Finalment, però, se’n van sortir i

les van escoltar…

Sí. Ens vam organitzar, vam demanar entre-

vistes al president, a tots els partits i grups ar-

mats que participaven en la negociació, a

Nacions Unides... I a la tercera ronda de les

converses, ja va participar una primera dele-

gació interètnica de dones. El 2000, ja vam

ser observadores permanents. La clau de l’è-

xit va ser, sobretot, el desig de fer sentir la

nostra veu per no quedar excloses del procés.

Què van aportar les dones de

Burundi a les converses de pau?

Teníem ben clara una doble missió: represen-

tar un grup polític però, alhora, totes les do-

nes, fossin de l’ètnia que fossin. Vam analit-

zar conjuntament tot allò que afectava la

condició de la dona a Burundi i vam fer reco-

manacions per prendre en consideració en el

redactat final dels acords de pau.

I suposem que ara es pot veure

el resultat de tot aquell procés…

La nova Constitució estableix una quota del

30% de dones en el Govern i el Parlament.

Burundi ha adoptat una política nacional de

gènere i la llei sobre el genocidi va reconèi-

xer la violació com a arma de guerra i crim

contra la humanitat. Amb tot, de reptes no

en falten: la quota de representació a molts

sectors de la societat burundesa és encara

del tot insuficient i encara persisteixen 

inèrcies culturals discriminatòries.

SABINE SABIMBONA, advocada 

de la divisió de drets humans 

de l’ONU a Burundi 

Va participar a les negociacions de l’acord

de pau al seu país i va dirigir el comitè

sobre genocidi al Parlament de Burundi. 

El mes de maig va intervenir a la jornada

“Les dones africanes, constructores de

pau”, organitzada per l’Institut Català de

les Dones amb el suport de l’ACCD per

reflexionar sobre el paper de les dones

africanes en la resolució de conflictes.

“Les dones de Burundi vam fer sentir la nostra

veu per no quedar excloses del procés de pau”
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