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Comença una altra legislatura amb un
Govern de progrés. Des de la perspectiva
de la cooperació per al desenvolupament,
és un moment especialment dolç a casa
nostra. La constitució del Parlament, la in-
vestidura del nou president de la Genera -
litat i la formació de Govern coincidiran
gairebé amb l’entrada en vigor d’un nou
Pla Director de cooperació 2007-2010 i
amb un augment molt significatiu dels re-
cursos econòmics que es destinaran a la
cooperació.

L’anterior legislatura va significar un com-
promís molt ferm del Govern amb el desen-
volupament dels pobles del Sud. Els pressu-
postos que es van destinar a la solidaritat
internacional es van doblar en només tres
anys i els recursos humans de l’Agència
Catalana de Cooperació també van augmen-
tar d’una manera espectacular. Però l’Agència
ha crescut sobretot en capacitats i conei-
xements. La capacitat, la professionalitat i
la independència de les persones que treba-
llen a l’ACCD és avui destacada i posada com
a exemple gairebé per tothom. 

La proposta de Pla director que hi ha so-
bre la taula inclou, a més, un escenari eco-
nòmic que tornarà a duplicar en quatre
anys els recursos que la Generalitat desti-
narà a la cooperació per al desenvolupa-
ment: es passarà dels quasi 57 milions d’eu-
ros actuals als 121 milions, la qual cosa
ens permetrà assolir el 0,7% del PIB l’any
2012. Així, contribuirem perquè Espanya
pugui ser un dels pocs estats del món (en-
tre 5 i 8) que compliran els compromisos
que els països rics van prendre, ja fa mas-
sa anys, davant la comunitat internacional
en aquesta matèria.

Àlex Masllorens i Escubós
Director de l’Agència Catalana 

de Cooperació al Desenvolupament
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Amb el compromís de
lluitar contra la SIDA, la
tuberculosi i la malària

El govern català destinarà aquest
2006, mitjançant l’ACCD, 1,5 milions
d’euros al Fons Mundial contra la SI-
DA, la Tuber culosi i la Malària. El
Fons Mundial és un instrument fi-
nancer que té com a objectiu reco-
llir fons per la lluita contra aquestes
tres malalties i assegurar  la soste-
nibilitat de les actuacions. Amb
aquesta aportació, el govern cata-
là manté el seu compromís de con-
tinuar donant suport a una iniciati-
va a la qual ja va destinar 1 milió
d’euros el 2005.

Per a l’enfortiment dels
defensors del poble i dels
drets humans

L’ACCD i la Sindicatura de Greuges
de Catalunya han signat un conve-
ni  marc de cooperació per impul-
sar actuacions conjuntes en l’enfor-
timent de l’administració de justícia,
del suport institucional en matèria
de drets humans i de consolidació
de l’Estat de Dret. Així, es donarà
suport al procés d’establiment d’a-
questa institució i un cop establer-
ta, se’n reforçarà la independència,
credibilitat i eficàcia, per mitjà de
l’assessorament extern, visites d’es-
tudi, assessors a la institució i una

sèrie de conferències. El conveni
permetrà finançar diversos semina-
ris de formació i també el programa
de cooperació que el defensor de les
persones porta a terme a la zona
dels Balcans, iniciat fa 8 anys.

380.000 euros més
destinats a programes de
pau a Colòmbia 

L’ACCD ha concedit una subvenció
de 380.000 euros al Programa de
Nacions Unides per al Desenvolupa -
ment (PNUD) a Colòmbia per a se-
guir finançant els programes i pro-
jectes de cooperació que aquests
duen a terme en aquest país. Amb
aquesta aportació, es recolzarà el
“Banc de Bones Pràcti ques per a
Superar el Conflicte”, la Unitat d’A -
nà lisis, Informes de Desenvo lupa -
ment Humà per a Bogotà i el Valle
del Cauca i l’anàlisi d’experiències
de reconciliació a escala local. Així
mateix, també es finançarà l’apor-
tació d’un/a jove cooperant català-
na a l’Àrea de Desenvolupament
Humà del PNUD a Colòmbia.

Suport a iniciatives de
seguretat alimentària als
pobles del Sud 

El president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, va signar a Roma
un conveni de col·laboració amb el
director general de l’Organització
per l’Agricultura i l’Alimentació de
les Nacions Unides (FAO), Jacques
Diouf, per dur a terme actuacions
sobre seguretat alimentària, agri-
cultura, pesca i alimentació dels po-
bles menys afavorits. El conveni té
una durada inicial de tres anys i in-
clou accions concretes al voltant de
la seguretat alimentària, satisfacció
a les necessitats bàsiques, l’eradi-
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cació de la pobresa i de la margina-
ció, la promoció i defensa dels drets
socials, civils i polítics. Les col·la-
boracions es concretaran anualment
mitjançant addendes que s’aniran
sumant a aquest conveni.

Segon Congrés
Internacional de
Feminisme Islàmic 

Els dies 3, 4 i 5 de novembre es va
celebrar a Barcelona el II Congrés
de Feminisme Islàmic al voltant de
la problemàtica de la llei islàmica i
les discriminacions que hi ha en els
codis de família vigents en alguns
països musulmans. El Congrés, que
va comptar amb la participació d’in-
tel·lectuals musulmanes que treba-
llen per la igualtat de gènere a l’is-
lam, va permetre analitzar la
situació dels drets humans de les
dones en països com Pakistan, Iran,
Senegal, Tunísia o Indonèsia i va
posar sobre la taula temes com la
poligàmia, l’avortament, el divorci,
la planificació familiar i el lideratge
intel·lectual de les dones.

Inaugurat un magatzem
d’acció humanitària de la
Creu Roja a la Pobla 
de Claramunt (Anoia)
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El Consell Català de Foment de
la Pau (CCFP) va fer públic un
manifest, amb motiu del Dia
Internacional de la Pau -que se
celebra el 21 de setembre- on
recordava els conflictes armats
que hi ha actualment al món.

Davant d’aquesta situació -assenyala el co-
municat- “pot aparèixer com a temptador el
recurs de la força: des de reforçar aparells
repressius dels Estats, encara que sigui a
costa de reduir els nivells de llibertat i res-
pecte als drets humans, fins a pretendre
combatre el terrorisme amb la guerra”. 

Amb motiu d’aquest Dia Internacional de la
Pau, el CCFP fa una crida a la responsabili-
tat de partits polítics, entitats i persones
perquè s’impliquin en el treball per a acon-
seguir un món que descarti l’ús de la vio-
lència per a resoldre els conflictes.

Declaració del Consell Català de
Foment de la Pau

Entre els grans problemes que la humanitat
encara no ha resolt, la persistència de la
violència d’origen sociopolític, juntament
amb la profunda i creixent divisió entre el
nord i el sud, figuren segurament entre els
més importants del moment actual i els que
haurien d’ocupar les agendes dels respon-
sables polítics del món.

Avui tenim una trentena de conflictes ar-
mats arreu del món, alguns dels quals pas-
sen completament desapercebuts per la ma-
joria de la població. Però tots ells, fins i tot
aquells dels quals no se’n parla, suposen un
ús indiscriminat de la violència, cada vega-
da més adreçada a la població civil i molt
especialment als sectors més desvalguts, la
violació continuada dels drets de les perso-
nes. La major part d’aquests conflictes te-

nen les seves causes en les desigualtats eco-
nòmiques i polítiques que es pateixen en
moltes zones del sud del nostre planeta.

A més, alguns dels conflictes que s’allarguen
des de l’època de la descolonització, en els
darrers anys no han fet més que agreujar-
se. I d’aquesta manera veiem com el tracta-
ment bel·licós, prepotent i unilateral amb
què la principal potència del món, amb el
recolzament d’alguns dels seus aliats, ha en-
focat el conflicte del Pròxim Orient, no ha
fet més que agreujar-lo i fer més difícil la
recerca de vies de solució. El terrorisme, de
vegades d’efectes massius i sempre destruc-
tor i indiscriminat, la lluita pels principals
recursos de la terra, la presència activa de
grups armats que escapen de qualsevol con-
trol estatal, etc., són manifestacions de no-
ves formes de violència que flagel·len una
població afectada moltes vegades per la
fam massiva, les malalties, el tràfic de per-
sones, l’emigració forçosa i la recerca de
refugi polític.

Davant d’aquesta situació, pot aparèixer com
a temptador el recurs a la força: des de re-
forçar els aparells repressius dels estats, en-
cara que sigui a costa de reduir els nivells de
llibertat i de respecte als drets humans, fins
a pretendre combatre el terrorisme amb la
guerra, amb el consegüent cicle d’increment
de la despesa militar, la recerca militar, la
fabricació i comerç d’armes, de control so-
cial, etc.

La societat catalana ha demostrat al llarg
dels últims anys ser molt sensible a la cau-
sa de la pau. I ho ha fet de moltes maneres
diferents: de vegades, sortint massivament
al carrer per protestar davant les guerres.
També organitzant i participant en campan-
yes de denúncia en contra de la violència,
la fabricació i el comerç d’armament i l’em-
magatzematge d’arsenals nuclears. I el que
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és més important, organitzant-se en múlti-
ples entitats i plataformes, creant un movi-
ment social ben articulat, i alhora dinàmic,
que ha estat capaç de mobilitzar i de sensi-
bilitzar el conjunt de la societat catalana
de tal manera que avui la cultura de la pau
i els seus valors són un patrimoni col·lectiu
que hem de cuidar i estendre encara més.

És per això que les persones membres del
Consell Català de Foment de la Pau, orga-
nisme de participació del moviment per la
pau i assessor de les administracions, fem
una crida, amb motiu de la celebració del
Dia Internacional de la Pau, a la responsa-
bilitat de totes i tots, perquè el treball per
aconseguir un món on es descarti l’ús de la
violència per a resoldre els conflictes, que
sempre existiran, depèn de tothom, i ningú
pot deixar d’estar-hi implicat. Apel·lem a
la responsabilitat de:

• Partits polítics, perquè es comprometin a
continuar la tasca empresa en la construc-
ció d’instruments institucionals per a fomen-
tar una política pública al servei de la pau,
bé sigui des del camp de la cooperació, bé
sigui des del camp estricte de la pau, ini-
ciada des de l’aprovació pel Parlament de
Catalunya de la Llei de Foment de la Pau.

• Les entitats, perquè intensifiquin els seus
esforços i treball a favor d’una cultura de
pau, per tal que la violència, la prepotèn-
cia i la intolerància vagin quedant progres-
sivament arraconades.

• I de cada una de les persones, perquè les
opcions personals tenen un gran impacte en
la tasca de fer possible la pau.

Les entitats, les universitats i les adminis-
tracions estan endegant una gran quantitat
d’accions i de compromisos en favor de la
cultura de pau, cada una destacant diferents

Negociadors per la pau

Del 28 al 30 de setembre es va celebrar a
Madrid el Primer Encontre Interna cional
de Negociadors de Pau Governa mentals,
organitzat per l’Escola de Cultura de Pau
de la UAB, amb el suport de l’ACCD.

A la reunió hi van participar els negocia-
dors de 12 països (Algèria, Azerbaidjan,
Burundi, Colòmbia, Congo, Geòrgia, Indo -
nè sia, Pakistan, Filipines, Sudan i Ugan -
da), i van actuar com a moderadors, a més
dels responsables del programa de proces-
sos de pau de l’Escola de Cultura de Pau,
representants d’International Alert
Conciliation Resources, el Centre pel Diàleg
Humanitari i el Ministeri d’Exteriors de
Noruega.

Durant la trobada es va parlar dels reptes
per iniciar una negociació, el rol dels or-
ganismes o persones encarregades de fer
les mediacions i les facilitacions, l’estruc-
tura del procés negociador, les dificultats
més freqüents en un procés de pau, la su-
peració dels moments de crisi, les dificul-
tats per dur a terme els acords i altres
qüestions vinculades a un procés de ne-
gociació. Tots els participants van mani-
festar la seva satisfacció per aquesta ini-
ciativa i van demanar que tingués una
continuïtat en el futur.

5

aspectes, que mereixen i requereixen el re-
colzament massiu de la ciutadania: campa-
nyes per al desarmament, en contra de la
recerca, fabricació, comerç i ús de les ar-
mes, per a l’objecció contra els referents mi-
litars, per la sensibilització i la promoció
dels valors de la pau, per la no-violència,
etc. Una actitud activa en favor de la pau
serà la millor garantia que la pau avanci,
ara i aquí.

04_05_pau_n13-v6:Maquetaci n 1  17.11.06  10:07  PÆgina 5



6

L’ACCD i la Fundació del Món
Rural van organitzar la jornada
de debat i de reflexió “Què
menjarem i qui ho produirà?”
(6 d’octubre) sobre el futur de
la producció agrària i la
sobirania alimentària. Tot això,
des de la diversitat de realitats
i d’interessos, però també amb
les coincidències que hi pot
haver en aquest sector entre
països del Nord i del Sud.

El concepte de producció agrícola i ramade-
ra s’està transformant. Hi ha un clar avenç
en el camp de l’enginyeria genètica, es refor-
ça el concepte de globalització, augmenta la
concentració de les explotacions en grans ex-
tensions. També les condicions del transport
han variat radicalment, facilitant la presèn-
cia de productes d’arreu del món en els mer-
cats. Tot això planteja dificultats a una bona
part de les explotacions familiars agràries i
ramaderes, tant al Nord com al Sud. 

En aquesta jornada, diversos actors del sec-
tor van debatre aquests plantejaments amb

l’objectiu d’intercanviar impressions sobre
la producció agroalimentària i els models
d’agricultura al món: quines són les noves
tendències en la producció, els efectes que
aquests canvis poden tenir en el desenvo-
lupament del món rural, en les relacions en-
tre els pagesos i els ramaders del Nord i del
Sud, així com també en la qualitat dels pro-
ductes per al consum humà. 

Es van sentir les veus de
pagesos i ramaders,
representants de la indústria
alimentària, ONG de la
cooperació internacional,
professors universitaris i
periodistes especialitzats. 

També es va fer una anàlisis de la situació
actual del sector català per conèixer si està
preparat per a una reconversió del sector, i
de com afectaran els canvis en els productors
del país i en la producció agrícola del Tercer
Món. Altres temes van ser la necessitat de ser
solidaris amb els productors del Sud i d’esta-
blir mecanismes d’actuació que garanteixin
un desenvolupament sostenible arreu.

La producció agroalimentària i els
models d’agricultura, a debat
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L’Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF)
es construeix l’any 2000 gràcies al treball
de brigades voluntàries i disposa d’espais
com un telecentre, una biblioteca per a més
de 30.000 llibres i un projecte paisatgístic
i de medi ambient. En el decurs del darrer
any, més de 1.000 persones han passat per
l’Escola en activitats formatives, educatives
i de gènere. Amb el suport de l’ACCD, de
290.670 euros per a un any, es completarà
la construcció de l’edifici administratiu de
l’Escola, es reforçaran activitats producti-
ves per a la sostenibilitat alimentària dels
estudiants residents a l’ENFF i es donarà su-
port a les activitats pedagògiques.

L’ENFF es troba al municipi de Guararema,
en el gran Sao Paulo. El seu objectiu és
crear un model pedagògic rural i camperol
mitjançant la formació d’educadors i diri-
gents que atenguin el conjunt de les famí-
lies que viuen en els assentaments i que
enforteixin el procés de reforma agrària al
Brasil.

La reforma agrària i la legalització de les 
terres al Brasil són qüestions d’actualitat en
aquests moments i han estat tema central
dels comicis a la presidència del país cele-
brats diumenge passat, 1 d’octubre. Al
Brasil, prop de 5 milions de famílies viuen
com a sense terra mentre 26.000 latifundis-
tes són propietaris del 46% de totes les 
terres del país.

El conveni de cooperació firmat el passat 5 d’octubre estableix un
suport econòmic de 290.000 euros per a l’Escola Nacional
Florestan Fernandes, institució vinculada al Moviment dels
Treballadors Sense Terra del Brasil (MST), i té com a objectiu la
formació de dirigents i de població que viu en assentaments. El
conveni s’emmarca en una  resolució del Parlament de Catalunya
que insta el Govern a donar prioritat a accions de cooperació i
suport a la reforma agrària al Brasil.

La Resolució 206/VII del Parlament de
Catalunya, de 16 de novembre de 2005, ins-
ta el Govern a donar prioritat, en el marc
de les polítiques de cooperació al desenvo-
lupament, a les accions de suport a la re-
forma agrària al Brasil.

En suport a un projecte 
pedagògic de camperols brasilers

Moacyr Vilella, responsable del Mo -
viment dels Treballadors Sense Terra al
Brasil, en una imatge presa durant la
signatura del conveni amb l’ACCD. Foto:
Premsa ACCD.
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és un pla més ambiciós i tècnicament més
consistent, i un pas més cap a un model de
cooperació de qualitat per als propers qua-
tre anys.

Han participat del debat els departaments
de la Generalitat, les entitats locals i tam-
bé les ONG, sindicats, algunes patronals,
universitats, moviments juvenils, els grups
parlamentaris i experts a títol individual.

El nou Pla es dota d’un veritable instrument
de planificació i avaluació i aposta per una
cooperació transformadora i multiplicadora
d’esforços dels països del Sud, la concentra-
ció sectorial i geogràfica, la participació, la
coherència, la coordinació i la complemen-
tarietat; conceptes, tots ells imprescindibles
per a una política de cooperació de qualitat.

Es defineixen set eixos bàsics d’actuació:
dret a la salut i l’aigua, educació, promoció
dels drets humans, governabilitat democràti-
ca, enfortiment del teixit social, apoderament
de les dones, sostenibilitat mediambiental,
construcció de pau i drets socials. 

Alhora, s’assenyalen també unes prioritats
geogràfiques per focalitzar els objectius de
la cooperació catalana. Així, es distingeix
entre països prioritaris (Guatemala, el Salva -
dor, Nicaragua, Bolívia, Equador, Colòmbia,
Moçambic, Senegal, el Marroc i Palestina) i
els anomenats països preferents (alguns es-
tats del Brasil, el Perú, Sàhara occidental,
Burkina Fasso, el Camerun, Etiòpia i
Algèria). Els països prioritaris rebran el 60%
dels recursos de què disposarà la línia es-
tratègica de desenvolupament, els prefe-
rents rebran el 20%, i la resta, un altre 20%. 

Un altre dels canvis destacats del nou Pla
director és la proposta d’escenari econòmic

L’última setmana de setembre,
els tres òrgans consultius de la
Generalitat que,
preceptivament, havien de
pronunciar-se sobre el
contingut del nou Pla director
de cooperació al
desenvolupament, van donar
llum verda a la proposta per
unanimitat. Ara, serà el nou
Parlament de Catalunya qui
haurà d’aprovar definitivament
el Pla que regirà la cooperació
catalana en el període 
2007-2010.

El 29 de setembre, el Consell de Cooperació
al Desenvolupament va donar llum verda a la
proposta de Pla director. Un aprovat que
també va arribar aquella mateixa setmana
de la mà de la Comissió Interdepartamental
de Cooperació al Desenvolupament i la
Comissió de Coordinació amb els Ens Locals.

Després de mesos d’un llarg procés partici-
patiu basat en l’estudi, la informació i la
consulta entre els sectors i agents que con-
formen la cooperació catalana, el resultat

Via lliure al Pla dire
al desenvolupame
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que es planteja per al període 2007-2010.
El compromís és arribar als 121 milions d’eu-
ros per a la cooperació al desenvolupament
de la Generalitat en la propera legislatura,
més del doble dels recursos destinats en l’e-
xercici actual, després que aquest ja doblés
la quantitat de recursos per a fer cooperació
de la legislatura anterior. El Pla director in-
clou el compromís que l’any 2012 Catalunya
ja destini el 0,077% del PIB a l’ajuda ofi-
cial al desenvolupament (AOD).

Aquesta xifra, sumada a l’aportació de la res-
ta d’administracions públiques, suposaria
complir el compromís de l’Estat espanyol de
dedicar el 0,7% del seu PIB total a AOD l’any
2012. Aquesta seria una fita important per-
què a tot el món no hi ha més de cinc paï-
sos que compleixin aquest compromís inter-
nacional per al desenvolupament.

El Pla director de cooperació al desenvolu-
pament és el principal instrument de plani-
ficació estratègica i preveu els recursos i
les prioritats geogràfiques i sectorials que
marquen les polítiques de cooperació al
desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya.

9

irector de cooperació
ment 2007-2010

El nou Pla director: l’anàlisi

La proposta de Pla director que s’ha dicta-
minat representa un avenç important des
del qual seguir progressant en la millora
de la cooperació al desenvolupament ca-
talana. El text, elaborat a partir de la im-
plicació activa d’un ampli ventall d’actors
de la Cooperació Catalana:

• Aposta per una cooperació transforma-
dora i multiplicadora dels esforços dels
països del Sud per la promoció del 
desenvolupament humà sostenible, l’era-
dicació de la pobresa i la lluita contra les
desigualtats al món.

• Suposa un avenç en la concentració 
geogràfica, mitjançant una doble priorit-
zació: en el nucli de països prioritaris i en
altres països que mereixen una relació pre-
ferent. Així com també en la concentració
sectorial, apostant per la governabilitat i
els drets humans, l’equitat entre dones i
homes i la sostenibilitat ambiental.

• Es compromet amb l’educació i la cons-
cienciació dels ciutadans dels països del
Nord en relació amb els reptes del desen-
volupament i les relacions Nord-Sud. 

• Proporciona major claredat en les mo-
dalitats i instruments amb les quals comp-
ta la nostra política de cooperació al des-
envolupament.

• Es compromet amb la millora de la par-
ticipació, la coherència, la coordinació i
la complementarietat. 

• Reforça considerablement la planificació,
l’avaluació i el compromís de Cata lunya amb
el finançament del desenvolupament.
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que fa a la millora de la qualitat del treball
en els països del Sud, sinó també per trobar
noves formes de treball i relació social en el
si de les organitzacions per millorar les con-
dicions de vida de les persones i treballar per
l’equitat de gènere.

Tot i l’augment de la sensibilitat respecte
als temes de gènere, encara són minoria les
ONG i entitats que han fet una aposta ins-
titucional sobre aquest tema. Ni polítiques
de gènere, ni grup de gènere, ni pressupost
de gènere, ni tan sols un pla de treball
orientat a incorporar aquesta perspectiva,
són algunes de les conclusions que han ex-
tret les autores d’aquest estudi.

Malgrat la feminització del sector pel que
fa a la vinculació laboral, l’estudi constata
una clara correlació entre sexe home i edat
en la figura del poder dins les entitats així
com una precarietat laboral más alta de les
dones. Així, el 21,5% del personal contrac-
tat a les ONGD són dones amb jornades la-
borals iguals o inferiors a 20 hores, un grup
format majoritàriament per mares o bé noies
joves en permanent formació. 

Tot i la valoració positiva d’aquest tipus de
jornades, que permeten conciliar la vida la-
boral amb altres centres d’interès, des d’u-
na anàlisi de gènere aquestes persones aca-
ben gaudint de menys drets i es troben en
una situació de força precarietat tenint en
compte les ja precàries condicions econò-
miques del sector de les ONGD.

També s’ha pogut constatar que es dóna una
divisió sexual del treball molt similar a la
que es reprodueix en l’estructura social i eco-
nòmica. Una singularitat del cas català seria
l’important nombre de presidències femeni-
nes, tot i que representarien entitats petites
sense o amb poc personal remunerat.

Primer estudi sobre gènere a les
ONGD que es fa a Catalunya

La Federació Catalana d’ONG
per al Desenvolupament, amb
el suport de l’ACCD, ha
presentat l’estudi “La
perspectiva de gènere en el
treball de les ONGD catalanes”,
de Laia Franco i Clara
Bastardes. Aquesta és la
primera anàlisi d’aquestes
característiques que es fa al
nostre país.

L’estudi és una eina de treball i d’incidència
dins el món de la cooperació al desenvolupa-
ment però amb una vocació d’extensió cap a
altres sectors de la societat, i no només pel
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L’Agència Catalana de
Cooperació ha signat acords 
de col·laboració amb les sis
entitats receptores de les
subvencions dels convenis
d’acció humanitària 2006.
Aquest és el segon cop que
l’ACCD resol una convocatòria
pública de convenis d’acció
humanitària perquè les ONG
executin projectes d’atenció a
les víctimes de diferents tipus
de desastres i de prevenció de
riscos i reducció de
vulnerabilitats en els països
que pateixen una situació
d’emergència. 

Enguany s’han presentat 12 propostes a la
convocatòria, de les quals se n’han aprovat
sis per un valor total d’1.800.000 euros. Els
convenis els han signat el director en fun-
cions de l’ACCD, Àlex Masllorens, i represen-
tants de les sis ONG que reben la subven-
ció: Acció contra la Fam, Ajuda en Acció,

Creu Roja a Catalunya, Farmacèutics Mundi,
Intermón Oxfam i Metges sense Fronteres.

L’objectiu dels convenis de col·laboració és
que les entitats especialitzades en acció hu-
manitària disposin de recursos econòmics
per implementar els seus projectes. Del con-
veni se’n derivaran propostes d’intervencions
concretes en àmbits com la salut, la distri-
bució d’aliments i la nutrició, aigua i sane-
jament, prevenció de desastres i distribució
de productes no alimentaris i estructures
d’aixopluc.

La Generalitat de Catalunya ha expressat la
voluntat que l’acció humanitària sigui una
línia estratègica de la cooperació catalana
tal com reflecteix el futur nou Pla director
ha apostat per incrementar la qualitat de
les actuacions en acció humanitària des de
Catalunya amb la creació de nous instru-
ments per desenvolupar les intervencions
humanitàries (convenis) o mecanismes de
coordinació com el Comitè Català d’Ajut
Humanitari d’Emergència (CCAHE).

11

L’ACCD destina 1,8 milions a
subvencions per a ONG en matèria
d’acció humanitària

Entitat Projecte
Quantitat
atorgada

Metges sense Fronteres Conveni de col·laboració amb l’ACCD en acció humanitària 380.000 euros

Fundació Ajuda en Acció Enfortiment de capacitats locals a l’Amèrica Llatina 300.000 euros

Intermón Oxfam Execució de projectes d’aigua i sanejament en contextos de refugiats 280.000 euros

Acció contra la Fam Conveni en matèria d’acció humanitària, aigua i sanejament i nutrició 300.000 euros

Farmacèutics Mundi Projectes que incideixen en la salut de poblacions víctimes de crisis 200.000 euros

Creu Roja a Catalunya Assistència a la població desplaçada per cobrir necessitats de refugi 340.000 euros

Total convocatòria 1.800.000 euros
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fortiment d’actors socials i de la seva inci-
dència en la construcció de polítiques pú-
bliques. Aquesta acció es concretarà amb la
projecció de cinc Centres de Recursos per al
Desenvolupament Local i amb el suport a la
posada en marxa de mecanismes institucio-
nals que garanteixin els drets fonamentals a
la població. 

La visita a Quito també va permetre con-
cretar dos acords més: un primer amb la
Direcció Nacional d’Educació Intercultural
Bilingüe, la  DINEIB, per a enfortir la cul-
tura i llengües dels pobles indígenes de
l’Equador; i un segon, amb el Consejo
Nacional de las Mujeres (CONAMU) i
l’Associació de Dones per la Vida, amb qui
s’iniciarà un treball conjunt per tal d’en-
fortir els drets de la dona i iniciar forma-
ció de dones líders en diversos municipis
del país.

12

Per afavorir el desenvolupament 
de l’Equador, Guatemala i Nicaragua

La Cooperació Catalana
treballa per al
desenvolupament dels pobles,
vol contribuir a facilitar-los
l’accés als drets bàsics, evitar
que es vulnerin els drets
humans i ajudar a la
construcció de paus duradores
al món. Però la cooperació
internacional no ha de ser un
pilar en el qual recaigui tot el
pes del desenvolupament d’un
país. Cal una implicació
directa de les institucions dels
diversos països, el seu
compromís per garantir que
aquest desenvolupament serà
eficient i eficaç per a la seva
població.

Des de l’Agència Catalana de Cooperació,
s’està apostant i treballant, cada cop més,
per enfortir aquestes institucions. I és així
que s’estan signant diversos convenis de
col·laboració directament amb ministeris,
ajuntaments i altres institucions de caracte-
rístiques similars que permetin dur a terme
aquesta política de cooperació. Va ser, a
més, en aquesta línia, que es van signar,
durant el passat mes d’octubre, diversos
convenis de col·laboració amb institucions
de l’Equador, Guatemala i Nicaragua en àm-
bits tant diversos com la salut, l’educació,
gènere i la justícia, per cert, sectors priori-
taris per a l’ACCD.

Equador, Quito. Dies 9 a 12
d’octubre

La signatura del primer conveni es va fer a
tres bandes entre l’ACCD, l’Ajuntament de
Quito i l’ONG local Fundación Terranueva
amb UNICEF, i tenia com a objectiu la millo-
ra de la governabilitat local a partir de l’en-

El responsable de la DINEIB, Mariano
Morocho (esquerra de la foto), durant l’ac-
te de signatura del conveni. Foto: ACCD.
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Managua, Nicaragua. Dies 12 a
15 d’octubre

A Nicaragua, el segon país més pobre de
l’Amèrica Central, es va acordar donar con-
tinuïtat a uns projectes pilot que des de fa
dos anys ja funcionen en l’àmbit de la jus-
tícia al país. Es tracta del suport a les
Defensories Públiques de les ciutats de
Masaya i de Matagalpa perquè aquestes do-
nin accés gratuït a la justícia als sectors so-
cials amb baixos o escassos recursos en to-
tes les matèries i davant de totes les
jurisdiccions. 

En aquest cas, l’ACCD juntament amb el
Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya van signar un conveni de
col·laboració amb la Cort Suprema de
Justícia de Nicaragua. 

Ciutat de Guatemala, Guatemala.
Dies 15 a 18 d’octubre

A Guatemala es van concretar dos acords:
el primer amb el Ministeri de Salut Pública
de la República de Guatemala, per dur a ter-
me accions concretes en la prevenció i el
tractament del VIH/SIDA i de les Infeccions
de Transmissió Sexual (ITS) al departament
d’Escuintla.

I un segon, amb la Procuraduria dels Drets
Humans del país (el que nosaltres coneixem
com a Defensor del Poble), amb el compro-
mís de donar suport a un projecte d’inves-
tigació dels Arxius Històrics que pertanyien
a la Policia Nacional guatemalenca i que po-
den aclarir les violacions dels drets humans
que va patir la població durant els 36 anys
de guerra civil que van sacsejar el país.Sr. José Manuel Martínez Sevilla, Magistrat

President de la Cort Suprema de Justícia de
Nicaragua. Foto: ACCD

Sr. Victor Manuel Gutiérrez Longo, Ministre
de Salut Pública i Assistència Social del
Govern de Guatemala. Foto: ACCD
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Suport a la producció agrícola,
ramadera i a la indústria de la
floricultura a l’Equador

A l’Equador es recolzen projectes de l’àmbit
rural, com el que l’ACCD finança des del 2003
per a la “Millora i ampliació de les alterna-
tives econòmiques i socials per a la pobla-
ció camperola de Cayambe”, que executa
l’Associació Entrepobles. El seu objectiu és
millorar les condicions ambientals, de salut
i laborals dels treballadors/es de l'agroin-
dústria de la floricultura, propiciar i enfor-
tir la seva organització, evitar els fenòmens
antisocials en augment (violència social i
domèstica), i diversificar les alternatives
productives, treballant especialment amb
dones i joves. (fotos 1, 5 i 6 de la pàgina
següent).

Suport mediambiental a la
Laguna de Apoyo, Nicaragua

L’ACCD va donar suport el 2003 al projecte
“Bases i accions per a l’ordenament territo-
rial del Municipi de Catarina (Nicaragua)”,
executat per l’ONGD Geòlegs del Món.
Aquest projecte va donar peu a una actua-
ció més integral de gestió de la conca de la
Laguna de Apoyo, que també va rebre una
subvenció de l’ACCD en la seva convocatò-
ria ordinària de l’any 2005. Actualment, en
el desenvolupament de la gestió de la
Laguna, hi estan involucrades totes les mu-
nicipalitats que hi tenen competències, i
que han constituït l’Asociación de
Municipalidades de la Laguna de Apoyo
(AMICTLAN) (foto 2). 

Guia per a la prevenció de la
mortalitat maternoinfantil 
a Nicaragua

L’ACCD ha finançat una guia d’atenció al part
elaborada pel “Grup Internacional per a la
Reducció de la Morbi litat i Mortalitat mater-
na Associades a l’He mo  rràgia Puerperal (GIRM-
MAHP)” i amb la qual es treballa la preven-
ció i el tractament d’hemorràgies puerperals
que es produeixen durant l’embaràs o quan
arriba el part. El projecte analitza el camp de
l’atenció al part en centres hospitalaris per
identificar els problemes relacionats amb una
atenció inapropiada del part i discutir-los amb
els professionals implicats. En tot cas, els in-
vestigadors responsables s’han d’apropiar del
mètode utilitzat i aplicar-lo a altres zones
amb el mateix problema (foto 3).

Prevenció i el tractament del
VIH/SIDA a Guatemala

La Cooperació Catalana dóna suport als pro-
jectes UALE i MANGUA executats per la
Fundació Privada Barcelona Sida 2002 al de-
partament d’Escuintla, a Guatemala. El pri-
mer dels projectes, UALE, vol contribuir a la
disminució de la incidència del VIH/SIDA i
les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) en
la població d’aquest departament. El projec-
te MANGUA facilita el suport tècnic al
Ministeri de Salut Pública i Assistència Social
de Guatemala i als dos principals hospitals
de la ciutat de Guatemala per a desenvolu-
par una aplicació informàtica que permeti el
seguiment i avaluació dels tractaments anti-
retrovirals contra la SIDA (foto 4).

Projectes i programes de la Cooperació
Catalana que s’executen 
a l’Equador, Guatemala i Nicaragua 
Durant el viatge que recentment s’ha fet a l’Equador, Nicaragua 
i Guatemala, l’ACCD ha visitat diversos projectes als quals dóna
suport, per tal de conèixer com s’estan executant i també per 
fer-ne el corresponent seguiment. 
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Galeria d’imatges

FOTO 3: Projecte Grup Internacional per a la

Reducció de la Morbilitat i Mortalitat materna

Associades a l’Hemorràgia Puerperal

FOTO 1: Millora i ampliació de les alternatives eco-

nòmiques i socials per a la població camperola de

Cayambe. II Fase. Piscifactoria

FOTO 5: Millora i ampliació de les alternatives econò-

miques i socials per a la població camperola de

Cayambe. II Fase. Ramaderia

FOTO 2: Programació

per a la gestió am-

biental integral i sos-

tenible de la Laguna

de Apoyo

FOTO 6: Millora i ampliació de les alternatives econòmiques i so-

cials per a la població camperola de Cayambe. II Fase

FOTO 4: Reducció de la vulnerabilitat de les treballado-

res i treballadors del sexe comercial a Escuintla

(Guatemala) davant de l'epidèmia de l'HIV/SIDA/ITS
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El president de la Generalitat en funcions,
Pasqual Maragall, va viatjar del 5 al 8 de no-
vembre a la república del Senegal acompan-
yat del director de l’ACCD, Àlex Masllorens,
i de la secretària de Relacions Internacionals,
Margarida Obiols. Aquest, que va ser el pri-
mer viatge d’un president de la Generalitat a
l’Àfrica subsahariana, tenia com a objectiu
conèixer de prop la tasca de la cooperació al
desenvolupament que s’hi du a terme des de
Catalunya, i reforçar els vincles de caire ins-
titucional amb aquest país.

La delegació va visitar diversos projectes de
cooperació que s’executen al departament
d’Oussouye, a la zona de Ziguinchor, i va
tenir l’oportunitat de reunir-se amb repre-
sentants de les principals institucions del
país, així com amb un grup d’entitats i co-
operants que treballen a la zona de Velin -
gara. Durant l’estada també van poder pre-
senciar una representació teatral que,
dirigida als nadius, té per objectiu sensibi-
litzar-los sobre la importància de prevenir-
se de la malària.

El president de la Generalitat, Pasqual
Maragall, visita projectes de la cooperació
catalana al Senegal

Foto: Jordi Bedmar
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