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M’incorporo a la direcció de l’ACCD amb la voluntat i el
compromís de continuar la tasca que fa la Generalitat
de Catalunya per la defensa dels drets universals de les
persones, la llengua i la cultura dels pobles; per la
equitat de gènere; per assegurar l’accés a la sanitat i a
l’educació; per la construcció d’una pau justa i durado-
ra; contra les discriminacions polítiques i econòmi-
ques; i, com no, per eradicar la fam i la pobresa al
món, encara que aquesta no només entesa com la sa-
tisfacció de les necessitats materials o com la supera-
ció dels dèficits en la distribució de la riquesa, sinó
també en termes culturals i d’ampliació de drets, capa-
citats i oportunitats, especialment  per a les pobla-
cions oprimides. Prenc aquesta responsabilitat espero-
nat per la bona feina feta fins ara i mantenint molt
present un vell objectiu plenament vigent: continuar
treballant per arribar al 0’7% del PIB de Catalunya de-
dicat a la cooperació al desenvolupament. Del 0,23%
de 2003 fins al 0,36% del darrer exercici, la tendència
creixent mostra la ferma voluntat del Govern de conti-
nuar augmentant el volum total d’ajut oficial al desen-
volupament de Catalunya. 

Des de l’ACCD, vetllarem perquè tots els recursos que
es destinin a aquesta causa, es gestionin amb la màxi-
ma transparència, qualitat i concurrència, amb una
aposta ferma per treballar a fons en l’avaluació i l’anà-
lisi de les nostres accions. Perquè al llarg d’aquesta le-
gislatura hem d’aconseguir que la Cooperació Catalana
assoleixi quatre objectius bàsics: una cooperació de
qualitat mitjançant l’obertura d’oficines a l’exterior
que ens permetin millorar el sistema d’avaluació de
tots els projectes i programes; una cooperació compro-
mesa amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupa-
ment del Mil·lenni; una cooperació que treballa amb
tots els actors; i una cooperació coherent amb un co-
merç just i un consum responsable que assumeixi cri-
teris ètics, socials i ambientals en el seu comporta-
ment contractual. 

Iniciem aquesta nova etapa, finalment, amb el repte
de fer arribar a la ciutadania catalana la realitat Nord-
Sud per anar posant entre tots i totes les bases d’un
món més just. És per això que des de l’ACCD afrontem
els propers anys amb l’objectiu de consolidar el nostre
creixement i de reforçar àmbits com els de l’educació,
la sensibilització i la comunicació per tal d’afavorir i
provocar el canvi, explicar a la ciutadania què estem
fent amb els seus impostos, i, en la part que ens perto-
ca, per aconseguir assentar les bases d’un món que es
desenvolupi de manera més solidària i en pau. I aquesta
nova proposta de revista va en aquest sentit
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Carod-Rovira, que era a l’Índia en
visita oficial en representació de la
Generalitat per tal d’avançar en les
relacions culturals, comercials i
tecnològiques entre ambdós paï-

sos, no va voler abandonar el país
sense haver visitat els projectes en
els que treballa des de fa quasi cin-
quanta anys l’organització catalana
a través de la seva contrapart a

l’Índia, el Consorci de Desenvolu-
pament Rural (Rural Development
Trust).

La Fundació Vicenç Ferrer és la
principal entitat catalana que tre-
balla a l’Índia i ha rebut finança-
ment per part del govern català per
a projectes de diversa índole des
del 1996. Les seves actuacions te-
nen com a beneficiària principal a
la població dàlit, coneguts com a
intocables, i per tant, està con-
demnada a realitzar els treballs
més servils i humiliants, sense
drets ni possibilitats de progrés.
Una de les principals característi-
ques que destaca l’ACCD de la feina
realitzada per la Fundació és el fet
que les seves intervencions es fan
sempre des d’una perspectiva inte-
gral (que contempla qüestions de
salut, d’infraestructures, d’aigua,
d’ensenyament, d’integració de
discapacitats, de gènere, de medi
ambient) i amb un fort vessant par-
ticipatiu, amb la pròpia comunitat
com a executora dels projectes i fo-

En profunditatEn profunditat
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El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, acompanyat del Secretari d’A-
fers Exteriors, Albert Royo, i del Director General de Cooperació al Desenvolupament i
Acció Humanitària, David Minoves, va visitar el darrer mes de febrer diversos dels pro-
jectes que la Fundació Vicenç Ferrer duu endavant a la regió índia d’Anantapur amb fi-
nançament de l’ACCD.

Jordi Bedmar - GENERALITAT DE CATALUNYA



El Govern coneix de
primera mà els projectes
de cooperació a l’Índia
mentant, així, que les comunitats
es recolzin mútuament i es creïn
dinàmiques de desenvolupament
local sostenible.

Els projectes de l’ACCD 
al subcontinent indi

Entre d’altres, l’ACCD ha subvencio-
nat projectes que van des de l’àm-
bit sanitari, especialment per al
subministrament de complements
nutricionals per a pacients amb la
SIDA i l’adquisició de tests clínics
per a detectar el VIH entre la po-
blació dàlit, però també de capaci-
tació i manteniment de més de
quaranta treballadores de la sani-
tat rural; programes que treballen
per a garantir l’accés a un habitat-
ge digne per a aquestes famílies
dàlits, i que inclouen el disseny i

construcció de cases adaptades per
a les persones amb discapacitats;
projectes d’educació que comen-
cen també per la construcció d’es-
coles rurals; fins a projectes de
caire més estructural, com ara el
desenvolupament de conques hi-
drogràfiques o la recuperació de
les infraestructures bàsiques d’al-
gunes de les poblacions costaneres
més afectades pel tsunami que el
26 desembre de 2004 va assolar el
sud-est asiàtic. La Fundació Vicenç
Ferrer té més de 130.000 col·labo-
radors i col·laboradores, dels quals
gairebé 40.000 són a Catalunya, i
tots els seus projectes (excepte els
d’emergència, en els que també
treballa puntualment) es desenvo-
lupen al districte d’Anantapur. El
districte d’Anantapur, amb una ex-
tensió de 19.130 km2 i una pobla-
ció de 3.640.470 habitants, dels
quals un 25,26% viuen a les zones

urbanes, és el més gran de l’estat
indi d’Andrha Pradesh, un dels es-
tats més pobres i el més àrid de
l’Índia, desprès del desert de Rajas-
than. Al llarg de la seva estada  a
Anantapur el vicepresident del Go-
vern va poder visitar l’hospital de
Bhatalapali, i inaugurar l’escola ru-
ral de C.J. Puram i una vintena de
cases de nova construcció a Rotari
Purem, tots ells finançats per
l’ACCD. Carod-Rovira va aprofitar la
seva trobada amb l’ex-missioner
català Vicenç Ferrer per tal de fer
una crida a la societat catalana
perquè sigui fidel a la seva tradició
solidària i s’aboqui encara més en
el seu recolzament a l’àmplia xarxa
d’ONGs de Catalunya en la gran tas-
ca que aquestes porten a terme
arreu del món 
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les noticies   

El director general de Cooperació
al Desenvolupament i Acció Hu-
manitària de la Generalitat, Da-
vid Minoves, i el director de
l’ACCD, Andreu Felip, van encap-
çalar la delegació catalana parti-
cipant al Fòrum Social Mundial
(FSM) 2007 celebrat el mes de
gener a Nairobi. La Cooperació
Catalana ha contribuït amb
110.000 euros a l’organització
de l’esdeveniment.  

L’espai democràtic de debat, refle-
xió i formulació de propostes d’in-
tercanvi d’experiències i articula-
ció de moviments socials, ONG i
altres organitzacions de la societat
que representa el FSM ha esdevin-
gut un punt de trobada des del
qual articular totes les entitats i
moviments compromesos en ac-
cions concretes, tant a nivell local
com internacional, per tal d’assolir
un món més just, més solidari i en
pau. Un món que treballa i predica
per la globalització de la solidari-
tat i la pau. 

El FSM ja té set anys i en tot aquest
temps hem viscut el seu naixement
i la seva consolidació; els FSM
s’han multiplicat i han arribat a
gairebé tots els continents en for-
mat mundial, regional i temàtic. Es

tracta d’un creixement que no no-
més ha estat en termes de partici-
pació, sinó que ha anat acompan-
yat d’un salt qualitatiu molt
important en matèria i objectius
assolits. 

Catalunya, 
sempre present al Fòrum

En tots aquest anys d’història dels
Fòrums Socials, Catalunya ha jugat
un paper molt important, ja sigui
per la presència de diferents per-
sones, moviments, organitzacions
i entitats catalanes des de la pri-
mera edició, ja sigui pel paper ju-
gat en l’elaboració de continguts i

L’ACCD col·labora en l’edició
d’enguany del Fòrum Social 
per afavorir la participació
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alternatives en els diferents es-
pais, ja sigui per la voluntat d’a-
companyar aquest procés des de
diferents nivells de l’administració
pública catalana. Un acompanya-
ment que s’ha concretat amb la
participació en els Fòrum d’Autori-
tats Locals i de Parlamentaris, amb
el suport a l’organització del Fòrum
Social Mediterrani ara fa dos anys a
Barcelona, i finalment, amb el su-
port econòmic, logístic i polític a
l’organització dels dos darrers Fò-
rums africans. Un suport que s’ha
concretat en ajuts de l’ACCD per als
comitès organitzadors africans i
per al foment de la participació de
les entitats catalanes i les seves

A. S. - ACCD



de l’Agencia

todeterminació i els drets de les
persones; construir una economia
centrada en les persones i sosteni-
ble; edificar institucions políti-
ques, democràtiques participatives
en relació a la presa de decisions
dels afers públics. 
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contraparts al sud, per poder afa-
vorir així l’intercanvi.

L’ACCD participà, un cop més i ja en
van quatre (Porto Alegre, Bamako,
Caracas i Nairobi), de forma activa
en la celebració del darrer FSM do-
nant suport a l’organització i a la
possibilitat que hi siguin presents
llengües pròpies amb un ajut de
110.000€, així com entitats catala-
nes i les seves contraparts. Així
mateix, les intervencions dels re-
presentants de l’ACCD van estar
centrades en qüestions com la im-
migració, la necessitat d’un nou
sistema internacional per aconse-
guir els Objectius de Desenvolupa-
ment a l’Àfrica, la descolonització
lingüística, cultural i identitària i
les relacions entre la societat civil i
l’espai públic.

Aquesta darrera edició ha eviden-
ciat de nou les possibilitats que
obren els FSM per a l’articulació de
capacitats i xarxes locals i per al
foment de sinergies i d’intercanvi
d’experiències. El FSM de Nairobi es
va estructurar al voltant de nou ob-
jectius: construir un món en pau,
justícia, ètica i respecte per a les
diferents espiritualitats; alliberar
el món del domini del capital mul-
tinacional i financer; assegurar
l’accés universal i sostenible als
béns comuns de la humanitat i de
la natura; democratitzar el conei-
xement i la informació; assegurar
la dignitat, la defensa de la diversi-
tat, garantir la igualtat de gènere i
eliminar les discriminacions; ga-
rantir els drets a l’alimentació, als
serveis de salut, a l’educació i a un
treball decent; edificar un ordre
mundial basat en la sobirania, l’au-

A. S. - ACCD
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Enguany, tal i com va fer notar l’Ar-
cadi Oliveres davant de més de se-
tanta assistents a la tradicional
trobada de catalans i catalanes al
FSM, va haver més d’un centenar de
catalans participant al Fòrum, com
ja va sent habitual 



Com s’enceta aquesta nova etapa
dins de l’Agència?
És un retrobament amb els dife-
rents agents de la Cooperació Ca-
talana, amb els que vàrem iniciar
ara fa tres anys un projecte com-
partit: la construcció d’un verita-
ble model de cooperació pública
catalana. I per fer-ho amb garan-
ties ens caldran noves eines, en
especial en l’àmbit de la comuni-
cació, ja que la informació serà un
element clau durant els propers
anys, i per això calia un nou for-
mat de revista com cooperació.cat,
així com els futurs canvis en la
web.
Com queda el repartiment de
tasques entre la nova direcció
general i la direcció de l’ACCD?

En el nou govern, les competències
en matèria de cooperació al desen-
volupament s’han concentrat en el
Departament de la Vicepresidència.
Hem fet realitat allò que preveia la
Llei de Cooperació de 2001 i hem
creat la Direcció General de Coope-
ració al Desenvolupament i Acció
Humanitària, que s’encarregarà de
la planificació i l’elaboració de les
polítiques, la coordinació entre de-

partaments i les relacions exter-
nes, mentre que l’ACCD s’encarrega-
rà d’executar la política de coope-
ració i gestionar els recursos
econòmics i materials de l’Agència,
així com coordinar-ne els diferents
àmbits i àrees. 
Quina és la principal fita a asso-
lir?
El repte principal és situar la coo-
peració catalana en el mapa, una
cooperació de qualitat i transfor-
madora que abraci la lluita pels
drets humans emergents, que no
entengui el desenvolupament dels
individus i els col·lectius menys
afavorits només com la satisfacció
de les seves necessitats materials,
sinó també en termes polítics, so-
cials i culturals i de realització in-

“El repte principal és situar la
nostra cooperació en el mapa”

“Volem una 
cooperació de
qualitat i 
transformadora”

Aproximació aAproximació a
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tel·lectual. Tot plegat coordinat
amb la resta d’actors internacionals
de cooperació al desenvolupament
i compromesa en l’assoliment dels
Objectius de Desenvolupament del
Mil·leni. I això ho volem fer mit-
jançant l’aprovació definitiva del
Pla Director 2007-2010 i consoli-
dant l’ACCD com l’organisme de re-
ferència. 
Arribarem al tan reclamat 0,7%?
Sens dubte. El Govern de Catalunya
ha d’estar a l’alçada de la seva ciu-
tadania, que és qui li reclama arri-
bar a aquesta fita. En primer lloc,
cal que ens posem d’acord sobre la
base de càlcul quan parlem del
0’7%. En qualsevol cas és evident
que hem de donar compliment al
compromís fixat per la Llei de Coo-
peració i pel Pla de Govern i arribar
al 0’7% el 2010.
Com encareu el creixement pres-
supostari previst per l’ACCD?
Reforçarem l’avaluació per assegu-
rar la qualitat i comptarem amb
una presència directa de personal
de l’ACCD als països prioritaris de la
Cooperació Catalana, augmentarem
les capacitats de l’ACCD dotant-la
de més personal, d’una millor es-
tructura organitzativa i d’una nova
seu. Pel que fa als ajuts als actors
de cooperació, activarem convoca-
tòries públiques amb concurrència
i transparència i les adaptarem a
les diferents necessitats i poten-
cialitats.
Quins són els reptes de la coope-
ració directa?
Catalunya pot aportar un especial
reconeixement en diferents àmbits
com la governabilitat local, l’enfor-
timent de les llengües i cultures
minoritzades o l’enfortiment del
teixit associatiu, entre d’altres. En

aquest sentit, caldrà trobar els es-
pais de cooperació directa per en-
fortir les capacitats de les adminis-
tracions públiques dels països
prioritaris i abocar-hi el nostre va-
lor afegit en les seves polítiques
públiques. Pel que fa a l’acció hu-
manitària, un altre dels reptes prio-
ritaris serà enfortir les capacitats
per actuar en les diferents fases
d’emergència, post-emergència, re-
construcció i rehabilitació, així
com prevenció de riscos.

Quina és la política de sensibilit-
zació cap a la ciutadania catalana
per part de l’Agència, així com el
seu funcionament basat en els
principis del comerç just?
Una de les raons que ens impulsa a
ser el màxim de rigorosos en l’exi-
gència de qualitat té per voluntat
complir amb el deure d’assegurar
un bon ús dels diners públics i hem
de garantir que els ciutadans en si-
guin informats puntualment. És
també una obligació de l’adminis-
tració pública ser coherent amb la
política de cooperació al desenvo-
lupament, mitjançant una actuació
responsable socialment. Ens plan-
tegem fer un pas endavant en l’ex-
tensió del comerç just dins de la
Generalitat, així com la introducció
de paràmetres ètics en els contrac-
tes d’adquisició de béns i serveis
per part de la Generalitat

David Minoves, director general de Cooperació 
al Desenvolupament i Acció Humanitària

Andreu Felip, director de l’ACCD

“Assegurem 
un bon ús dels
nostres diners
públics”
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L’experiència personal dels
directors en cooperació

David Minoves:
“Des de molt jove vaig partici-
par en la creació del moviment
a favor de l’objecció de con-
sciència i en el moviment anti-
militarista. Recordo en espe-
cial la campanya de denúncia
del genocidi kurd perpetrat per
Sadam Hussein a finals dels
80, les campanyes contra la
celebració del cinquè cente-
nari del “descubrimiento” d’A-
mèrica” i l’ajuda humanitària a
Bòsnia-Herzegovina a princip-
is dels 90. Amb la primera visi-
ta als camps de refugiats
sahrauís el 95 vaig tenir una
percepció real de la situació
d’injustícia política, econòmi-
ca, social i cultural amb la que
viuen moltes persones i po-
bles.” 

Andreu Felip:
“Recordo campanyes amb
Justícia i Pau de denúncia del
racisme o contra l’escalada ar-
mamentística de la Guerra Fre-
da, la campanya pel no a la
OTAN, l’enviament d’aliments
durant la gran crisi a Etiòpia
amb la Crida a la Solidaritat,
els viatges iniciàtics a l’Europa
de l’Est, la Caravana juvenil als
camps de refugiats sahrauís
amb el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya o la
campanya de divulgació de la
realitat del poble amazic amb
la Comissió de la Solidaritat de
les JERC.”
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Àfrica subsahariana

Representants d’onze països
africans, actors de la cooperació
catalana i membres de diverses
organitzacions internacionals es
van reunir a Barcelona (Pati Lli-
mona) entre el 27 de febrer i el 3
de març per participar en les Jor-
nades tècniques sobre polítiques
de salut sexual i reproductiva a
l’Àfrica. 

Aquestes jornades van posar en
contacte organitzacions interna-
cionals com el Fons de Població de
Nacions Unides (UNFPA), l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS) i el
Fons Mundial de lluita contra la
SIDA, la tuberculosi i la malària
amb representants de diversos paï-

sos africans com el Camerun, Etiò-
pia, Kenya, Moçambic o Senegal
perquè poguessin debatre la situa-
ció del continent africà en matèria
de salut sexual i reproductiva. Des-
prés de la inauguració oficial –el
28 de febrer- les jornades es van
estructurar en dos blocs de treball:
fins al 2 de març, es van realitzar
tot de reunions tècniques en les
quals es van debatre temes relacio-
nats amb els principals problemes
als quals s’enfronta el continent
africà en aquesta matèria.  

De forma més específica, els tallers
van abordar qüestions relacionades
amb els subministraments de salut
reproductiva, la salut materna, la

prevenció, detecció precoç i trac-
tament del VPH i el càncer de cèr-
vix. 

El segon bloc, obert al públic en
general, va coincidir amb l’acte de
clausura, i va servir per presentar
les conclusions de la trobada.
Aquesta sessió final, va centrar-se
en l'accés a la salut reproductiva
com a dret humà bàsic i prioritari a
l'Àfrica mitjançant ponències so-
bre el paper fonamental de la salut
per a la consecució al 2015 dels
Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni fixats per l'ONU.

La millora de la
sexualitat a través 
del Programa Vita 

Les Jornades tècniques sobre polí-
tiques de salut sexual i reproducti-
va a l'Àfrica s'emmarquen dins del
Programa Vita de l’AECI i reben el
suport de l’ACCD. Aquest programa
de Cooperació al Desenvolupa-
ment de la Salut a l'Àfrica neix el
2004 i constitueix un esforç de co-
ordinació i complementarietat en-
tre diversos actors de la coopera-
ció en matèria de salut per al
continent africà: catorze comuni-
tats autònomes de l’Estat espanyol
i cinc ministeris de l'administració
central. El Programa centra la seva
atenció en quatre àmbits d'actua-
ció preferent, entre els quals des-
taca el treball per la salut sexual i
reproductiva 

A debat la salut sexual 
i reproductiva a l’Àfrica
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Nyéleni és el nom d’una dona
que és tot un símbol a Mali.
Quan s’esmenta el seu nom to-
thom sap el que representa.
Dona i camperola, filla única,
que va lluitar per fer valer la
seva condició en un entorn que
no li era gens favorable. Dir Nyé-
leni, a Mali, és apostar per una
alimentació digna i per la sobira-
nia alimentària.

Del 23 al 27 de febrer, prop de 600
persones de gairebé un centenar
de països van reunir-se a la petita
població de Sélingué, a Mali, per
debatre sobre l’estat de la qüestió i
el futur de la sobirania alimentà-
ria. El Fòrum el va organitzar un
col·lectiu d’entitats i moviments
socials, entre els quals hi ha la Via
Campesina, la ROPPA (Xarxa d’Or-
ganitzacions Camperoles d’Àfrica
Occidental), la Marxa Mundial de
les Dones, la Xarxa per la Sobirania
Alimentària i Amics de la Terra, en-
tre altres. La cita va comptar amb
la presència d’una delegació cata-
lana que, per part de l’ACCD, en-
capçalava el seu director, Andreu
Felip.

Àfrica, sense
sobirania alimentària 

Els organitzadors van voler expres-
sament que la trobada se celebrés
a l’Àfrica, on l’agricultura ocupa un

lloc central en la producció d’ali-
ments i on moltes famílies campe-
roles i de les ciutats encara passen
fam. I Mali va ser el país elegit per
tractar-se d’un país democràtic
amb un nombre significatiu d’orga-
nitzacions de la societat civil i per
ser un dels primers països del pla-
neta que ha convertit la sobirania
alimentària en un eix prioritari de
la seva acció de govern i legislació
mitjançant una llei d’orientació
agrícola. En la declaració final del
Fòrum es demana col·locar les per-
sones que produeixen, distribuei-
xen i consumeixen aliments en el
centre de les polítiques i els siste-
mes alimentaris, que es reconegui

el paper i el dret de les dones a
produir aliments i que es doni prio-
ritat als mercats locals, al comerç
transparent i al dret dels consumi-
dors a controlar la seva pròpia ali-
mentació. Finalment, Nyéléni 2007
demana també engegar processos
de reforma agrària integral que ga-
ranteixin a la població camperola
accés a la terra i als recursos ne-
cessaris per a la producció d’ali-
ments. Aquest Fòrum de Sobirania
Alimentària vol ser un punt de par-
tida per construir noves aliances i
planificar futures accions col·lec-
tives que portin aquest concepte i
moviment al centre del debat ali-
mentari

El Fòrum per la Sobirania Alimentària
aposta per un model protagonitzat 
per camperols i mercats locals

A. F. - ACCD
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Central
i CaribAmèrica

Davant el vulnerable model de
creixement turístic experimentat
en els darrers anys a Nicaragua,
diverses cooperatives i famílies
camperoles, comunitats indíge-
nes i associacions d’artesans
s’han organitzat per endegar ini-
ciatives turístiques alternatives
arreu del país. 

En el turisme comunitari, les diver-
ses comunitats gestionen i assu-
meixen el control de tots els pro-
cessos de planificació, operació,
supervisió i desenvolupament del
projecte mitjançant l’oferta d’ex-
periències de tot tipus: totes elles,
constitueixen una proposta alter-

nativa per visitar Nicaragua d’una
forma diferent, de la mà de gent
del lloc, i amb la possibilitat de co-
nèixer com viuen, a què dediquen
el seu temps –cultius i activitats
de producció, i quina és la seva
història particular. La Guia del Tu-
risme Rural de Nicaragua, elabora-
da per la Fundació Luciérnaga amb
la col·laboració de l’ACCD, inclou
més de quaranta iniciatives turísti-
ques comunitàries amb la informa-
ció bàsica de com accedir-hi, el ti-
pus d’activitats que hi fan, serveis,
infraestructures i preus, així com
les seves respectives dades de con-
tacte. Aquesta guia permet donar
més visibilitat a aquest conjunt

d’iniciatives, així com també aug-
mentar les seves capacitats de pro-
moció, coincidint amb un creixent
índex de turistes al país, i posant
també el toc d’atenció perquè no
s’incideixi amb pràctiques negati-
ves, com ara la privatització de re-
cursos naturals, l’explotació laboral
o l’explotació sexual, entre d’altres.
I és que no es pot deixar de banda
que en el país, fins a dia d’avui, hi
ha hagut un model de desenvolu-
pament turístic que ha prioritzat
l’atracció d’inversions de capital a
tota costa, sense tenir en compte
altres.

Què és el turisme
comunitari?

El turisme comunitari és un tipus
d’activitat turística de petit for-
mat, en el qual la població local as-
sumeix l’organització, el control i
la gestió del seu espai vital i pro-
ductiu. No existeix un sol model de
turisme que es pugui aplicar a tot
el món, però en tots els casos, es
caracteritza per una distribució
equitativa dels beneficis i estableix
sinergies amb altres polítiques de
desenvolupament, com ara les eco-
nòmiques, les socials i laborals, de
patrimoni cultural i mediambien-
tals. A més, pot aportar millores a
les condicions de vida i de treball
dels pobles amb menys recursos,
on obtenen un ingrés complemen-
tari 

El turisme comunitari pren cada
cop més força a Nicaragua

MANUEL FANDIÑO - FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
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Durant el 2006 l’ACCD ha desti-
nat 2.343.187.51 euros pel fi-
nançament de 38  projectes a Ni-
caragua, principalment en els
sectors productiu, governabilitat
local i salut. 

El suport al desenvolupament de
capacitats productives és un dels
principals objectius estratègics de
la política de cooperació de l’ACCD.
La promoció i l’enfortiment de les
capacitats productives i comercials
orientades al desenvolupament
humà sostenible, i l’ampliació de
les oportunitats d’ocupació dels
sectors més desfavorits ha estat i
seguirà essent un dels àmbits prin-
cipals d’actuació de la cooperació
catalana, especialment a Amèrica
Llatina.

Dins el marc d’aquest objectiu es-
tratègic, l’ACCD vol promoure i mi-
llorar les capacitats productives i
comercials amb un èmfasi especial
en els sectors més desfavorits,
contribuint a la diversificació i mi-
llora de les alternatives de genera-
ció d’ingressos dels petits produc-
tors i comerciants. És en el marc
d’aquestes prioritats, que s’impulsa
i es seguirà fomentant el desenvo-
lupament del turisme rural comuni-
tari com una activitat complemen-
tària generadora d’ingressos de les
comunitats camperoles. Com un
exemple de les actuacions promo-
gudes en aquest sector, l’ACCD ha

donat suport a l’ACASC i a Funda-
ción Luciérnaga per l’execució de 3
projectes que tenen com a objec-

2003

2004

2006

Associació Catalana Anti-
sida de Catalunya (ACASC)

Associació Catalana Anti-
sida de Catalunya (ACASC) -
Fundación Luciérnaga
(Nicaragua)

Associació Catalana Anti-
sida de Catalunya (ACASC) -
Fundación Luciérnaga
(Nicaragua)

El turisme responsable: una
eina de desenvolupament

Enfortiment del turisme
camperol a Nicaragua

Desenvolupament d’una es-
tratègia de comunicació per
a la prevenció dels impactes
negatius del creixement del
turisme a Nicaragua

20.000

115.000

125.000

Any    Entitat Projecte Dotació

Projectes subvencionats per l’ACCD en relació 
amb el turisme comunitari a Nicaragua

tiu principal la promoció del turis-
me responsable i sostenible a Ni-
caragua

l’ACCD aposta per una estratègia 
de diversificació productiva 
per als sectors populars

MERCEDES CAMPOS - FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
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Amèrica Sud

Des de la conquesta castellana
del continent americà, els dife-
rents pobles establerts al llarg de
la serralada andina han vist mer-
mats els seus drets en l’accés a la
propietat de la terra i a la seva
cultura. Per això, conscients dels
seus drets, s’ha dut a terme una
lluita soterrada des de fa anys
per fer aflorar la dignitat cultural
i lingüística d’aquestes comuni-
tats. Avui, comença a fer-se visi-
ble aquesta presència en l’espai
públic. I l’ACCD hi dóna suport a
través del projecte Sasiku.

Aquest projecte neix arrel d’un
conveni entre la Direcció Nacional
d’Educació Intercultural Bilingüe
(DINEIB), organisme descentralit-
zat pertanyent al ministeri equato-
rià d’Educació, i l’ACCD signat el 12
d’octubre de l’any passat. La DI-
NEIB atén a més de 130.000 alum-
nes amb uns 7.000 professors i és
un organisme únic d’atenció i for-
mació lingüística a l’Amèrica del
Sud. Concretament, el projecte Sa-
siku dóna servei a 12 nacionalitats
repartides en tres zones: la Costa,
la Serra i l’Amazones. Es fa especial
incidència en la zona amazònica
per ser la tradicionalment més des-
atesa.

La formació educativa en la llengua
pròpia de cada comunitat ha ajudat
de manera decisiva en la reinvidi-
cació dels seus drets culturals i de-
mocràtics. Per això, l’ACCD ha deci-
dit incidir-hi ajudant a la creació
d’agents transformadors dins de les
pròpies comunitats. Com més gent
és conscient dins la seva col·lecti-
vitat dels seus drets, la reclamació
d’aquests augmenta i el benestar
del conjunt augmenta. La plasma-
ció del projecte es fa a través de
Centres de Desenvolupament Curri-
cular (CDC), repartits de manera
descentralitzada i estratègica arreu
del país. Allí s’hi imparteixen dues
llicenciatures i estudis de batxille-

rat. La universitat de Cuenca i el
Consell Nacional d’Educació Supe-
rior (CONESUP) avalen aquests es-
tudis.

Un despertar tardà, 
però imparable  

La formació ajuda a la perllongació
en el temps i l’espai de les comuni-
tats indígenes. Els darrers èxits de
reconeixement dels drets i deures
de les diferents comunitats exis-
tents al si de l’Equador no es poden
entendre sense la tasca realitzada
per l’educació en la pròpia llengua.
El tradicional menysteniment i au-
toodi que propugnava la situació
política i civil a què es veient sot-
meses aquestes comunitats està
sent substituïda progressivament.
El punt d’inflexió del desvetllament
identitari d’aquests col·lectius du-
rant tant temps marginats va ser a
principis dels noranta del segle
passat. Aleshores, les mobilitza-
cions van posar al carrer i al centre
del debat polític un nou actor fins
aleshores ignorat, marginat i dis-
criminat. El principal impulsor de
tot plegat ha estat la CONAIE (Con-
federació de Nacionalitats Indíge-
nes de l’Equador), que va ajudar a
crear el moviment polític d’unitat
plurinacional Pachacutik. La CO-
NAIE és un dels principals actors
socials de tot l’Equador

L’ACCD col·labora en el 
progrés social i cultural dels
pobles originaris d’Equador

JOSÉ TUPAÑA - SASIKU
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tà. En aquest centre també es fan
altres activitats socials, com ara
iniciatives d'alfabetització. En
aquest projecte, a part de l'ACCD,
també hi participa l'Ajuntament
de Quito, l’UNICEF i la fundació
equatoriana Terranueva. El centre
inaugurat abasta una població
potencial de dues-centes mil per-
sones. 

L’expedició del Parlament també
va aprofitar el viatge per conèixer
altres projectes participats per
l’ACCD a la capital equatoriana,
concretament accions cooperati-
vistes per construir habitatges de
caire social en sòl cedit per la mu-
nicipalitat de Quito

La presidència del Parlament va
desplaçar-se a Equador per assis-
tir a la presa de possessió del
nou president del país, Rafael
Correa, el 15 de de gener. En
concret, van assistir-hi el presi-
dent, Ernest Benach, i el vicepre-
sident segon, Ramon Camp, que
van anar a l’assemblea legislati-
va de la capital per veure en pri-
mera persona el canvi polític vis-
cut a l’Estat andí. Aprofitant
aquest viatge, la delegació ofi-
cial catalana va aprofitar per
inau gurar a Quito el primer Cen-
tre de Recursos per al Desenvo-
lupament Local a l’Equador im-
pulsat per l’ACCD conjutament
amb les autoritats locals.

La inauguració del projecte, realit-
zada el 17 de gener, va comptar
amb la presència del regidor de l'A-
juntament de Quito responsable
del districte de Quitumbe, Augusto
Barrera; de la secretària de desen-
volupament social del municipi,
Maria Mercedes Placencia, i de re-
presentants de l'ACCD, d’UNICEF i
d'una cinquantena de dirigents veï-
nals de Quitumbe. 

Amb l’objectiu d’enfortir la partici-
pació de les organitzacions socials
en la política municipal, el projec-
te s’articula a través d’un enfoca-
ment participatiu, de democràcia i
desenvolupament social i econò-
mic en aquest districte metropoli-

El projecte
Benach inaugura el primer centre
de recursos a l’Equador 
per al desenvolupament local 

PARLAMENT DE CATALUNYA
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Els presidents de la Xarxa d’Uni-
versitats Joan Lluís Vives dels
territoris de parla catalana, Jo-
sep M. Alsina, i de la Conferència
Regional de les Universitats de
l’Oest d’Algèria, Abdelbaki Ben-
ziane, van formalitzar l’1 de març
a Oran la posada en marxa del
Programa Algèria Universitats
(PAU), concebut com un progra-
ma per la integració i el reconei-
xement del sistema universitari
algerià dins l’arc mediterrani. En
paraules del president de la Xarxa
Vives, “aquest acord contribuirà
a la consolidació d’un veritable
espai euromediterrani del conei-
xement”. Entre els seus objec-
tius, a més, també hi ha el de po-
tenciar aquest sistema com una
referència en l’educació superior
per als països europeus.  

La proposta del PAU és que 35 uni-
versitats de les dues xarxes inter-
canviïn informació sobre formació,
recerca i sensibilització a partir
d’estades de docents, estudiants,
investigadors, personal d’adminis-
tració i serveis i agents culturals,
orientades a la formació i a la im-
plementació de les tecnologies de
la informació i la comunicació. En
aquest sentit, el programa ha se-
leccionat com a matèries per al tre-
ball i l’intercanvi aquelles relacio-
nades amb: les migracions i la
cohesió social, la memòria històri-
ca, la desertificació i els recursos
hídrics, les tecnologies de la infor-

mació i la comunicació i les aplica-
cions al desenvolupament de la
tecnologia, l’enginyeria i l’econo-
mia. Per tal d’iniciar el projecte,
s’han creat diverses comissions de
treball que permet posar en con-
tacte prop de dos-cents  docents de
les dues riberes de la mediterrània
perquè coneguin bé les matèries i
busquin la millor fórmula per im-
plantar-ho en els seus respectius
centres de treball. Des d’una consi-
deració universitària com a agent
estratègic per a millorar la gover-
nabilitat, la democràcia i el desen-
volupament social del seu entorn,
el PAU respon al desig dels diversos
actors implicats d’estrènyer els
vincles amb el Magrib i especial-
ment amb Algèria, així com a la co-
ordinació de les bones pràctiques
entre universitats i les administra-
cions en matèria de cooperació. 

En aquest sentit, el programa rep
el suport i finançament de les
agències de cooperació de Catalun-
ya, del País Valencià i de l’Estat es-
panyol. L’ACCD ha aportat al pro-
grama 320.000 euros, entenent
que “les universitats poden oferir
una nova concepció del desenvolu-
pament com a procés multidimen-
sional i com a efecte de consolida-
ció de xarxes en el sector de
l’educació i la formació”, segons va
manifestar el director de l’ACCD,
Andreu Felip, durant la seva parti-
cipació en l’acte inaugural. “Reite-
rem el nostre suport al Programa
Algèria Universitats i desitgem que
es converteixi en un referent al
Mediterrani de capacitació i inter-
canvi de coneixements i riquesa
cultural entre els nostres pobles”,
va concloure Felip a l’acabar la
seva intervenció 

S’endega un programa de cooperació 
entre universitats de les ribes nord
i sud de la Mediterrània a Algèria

E.V. - ACCD
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SIGNATURA I PEU DE FOTO

La ciutat de Nablus, als Territoris
Palestins Ocupats (TPO), té tres
camps de refugiats, amb una  po-
blació total d’unes 35.000 perso-
nes que viuen en una situació vi-
siblement més precària que a la
resta de ciutat. Molts dels seus
habitants depenen dels serveis
de salut, educació i ajut alimen-
tari que proporciona UNRWA, l’A-
gència de Nacions Unides creada
específicament per cobrir les ne-
cessitats bàsiques de la població
palestina refugiada.

Un d’aquests camps, el d’Askar vell,
va ser creat el 1950 i té 15.000 ha-
bitants. Allà s’aixeca el centre in-
fantil i juvenil Hewar (diàleg, en
àrab), nascut el 2004 després de
constatar que hi havia una man-
cança de centres oberts a nois i

noies amb activitats específiques
de lleure i educatives sostingudes
tot l’any. 

Hewar posa l’accent en la realitat
dels infants i joves del camp d’As-
kar i els converteix en protagonis-
tes absoluts del disseny i la planifi-
cació de les seves activitats i
espais de lleure mitjançant princi-
pis com democràcia, igualtat, jus-
tícia i no-violència.

La idea central de Hewar és oferir
un espai perquè els infants inter-
canvïin punts de vista, desenvolu-
pin les seves habilitats, s’enfortei-
xin processos democràtics i de
presa de consciència i es generi
confiança en els més petits tot im-
plicant pares i escola. El centre
també funciona amb una important

perspectiva de gènere i afavoreix la
participació de les dones en les ac-
tivitats de treball social. Així, el
centre compta amb un centenar de
monitors voluntaris: meitat homes
meitat dones. 

Les activitats del centre es concre-
ten en programes d’atenció psico-
lògica i tallers d’expressió emocio-
nal i teatre, dansa, esport i grup
d’escoltes, tallers sobre drets ci-
vils, drets dels infants, manualitats
i arts plàstiques i diversos cursos
d’administració i capacitació en
gestió de projectes, formació de lí-
ders i dinamització comunitària. 

Aquests darrers cursos es gestionen
amb la col·laboració tècnica de
l’ONG Servei Civil Internacional-Ca-
talunya i han rebut el suport eco-
nòmic de l’ACCD. Palestina és un
país d’actuació prioritària de la Co-
operació Catalana i, tot i que l’ocu-
pació israeliana dificulta els efec-
tes positius d’accions de
desenvolupament com les de He-
war, l’ACCD impulsa actuacions que
promouen la consolidació d’estruc-
tures socials que van més enllà de
l’estricta acció humanitària

Centre Hewar per 
a infants i joves 
de Nablus 

D. V. - ACCD

El projecte
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Pau  i Acció 
Humanitària

El Govern ha aprovat el Projecte
de llei de creació de l’Institut Ca-
talà Internacional per la Pau
(ICIP) amb l’encàrrec d’impulsar
una política pública de foment de
la pau que, alhora, doni resposta
a l’ampli moviment social contra
la guerra i al principi rector de
foment de la pau inclòs en el nou
Estatut. Amb la creació d’aquest
organisme, el Govern atén a una
demanda ciutadana i al mandat
de la Llei de foment de la pau,
aprovada l’any 2003 que es mar-
cava un termini de cinc anys per
presentar al Parlament el projec-
te de creació d’una estructura or-
ganitzativa catalana destinada a
la promoció de la pau.

Aquest organisme d’origen català
creat a partir de la iniciativa social
i la col·laboració entre l’adminis-
tració i la societat, naix amb voca-
ció de compromís i de servei inter-
nacional, hereu de la tradició
catalana de recerca de la pau mit-
jançant el diàleg, la negociació i el
pacte. L’Institut promocionarà la
cultura de la pau, la mediació en
conflictes, el suport a les entitats i
moviments socials, la recerca cien-
tífica, l’assessorament i la formació
d’experts en resolució de conflic-
tes. Aquests són els principals trets
que defineixen l’ICIP: 

� Ha d’estar adreçat a la re-
cerca, la formació i l’acció, amb el
propòsit de contribuir al foment de
la pau i a l’eradicació de la violèn-
cia sociopolítica.

� Ha d’esdevenir un referent
internacional amb una doble ves-
sant acadèmica i d’acció. 

� Ha d’impulsar el desenvo-
lupament de recerca sobre pau i els
processos de pau, la resolució i
transformació de conflictes, la no-
violència i la seguretat humana, i
també difondre’n els resultats ob-
tinguts. 

� Ha d’elaborar i difondre in-
formes periòdics sobre aquelles ini-
ciatives, els processos de pau i
també les bones pràctiques inter-
nacionals. 

� Ha de participar, promo-
cionar i enfortir iniciatives de ne-

gociació, mediació, facilitació i
consolidació de processos de pau,
resolució i transformació de con-
flictes. 

� Ha d’assumir el compromís
actiu i afavorir les campanyes, de-
núncies i actuacions en pro de la
pau que proposi la societat i les
ONG, les organitzacions interna-
cionals i altres institucions. 

� Ha d’assessorar a les insti-
tucions i a les administracions ca-
talanes en la definició d’iniciatives
i polítiques públiques de foment de
la pau. 

� Ha de donar suport tècnic
a les iniciatives de la societat civil
catalana i dels moviments socials
que treballen a favor de la pau. 

� Ha de formar expertes i es-
pecialistes en la matèria 

El Govern dóna llum verda 
a la creació de l’Institut Català
Internacional per la Pau

Z.M. - ACCD
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L’ACCD i UNICEF han firmat dos
convenis de col·laboració a tra-
vés dels quals es destina mig mi-
lió d’euros a dos programes que
l’organisme humanitari du a ter-
me al Sudan i a Etiòpia respecti-
vament. Els projectes incideixen
en l’assistència mèdica primària,
l’educació bàsica i l’extensió de
serveis primaris de salut per a
nens i nenes d’aquests països. 

L’objectiu de l’acord al Sudan és
participar en el finançament del
programa d’emergència a la regió

Les fortes pluges que van caure
al centre i nord de Moçambic du-
rant el mes de febrer van provo-
car que milers de persones del
país haguessin de ser evaquades
i desenes de milers fossin ateses
en centres temporals d’acollida.
Les inundacions van destrossar
prop de 5.000 cases, més de cent
escoles, diversos centres de sa-
lut, carreteres i ponts, i uns
15.000 hectàrees de diferents
conreus. El govern de Moçambic
va estimar que unes 285.000
persones s’havien vist afectades
per la situació, de les quals
142.000 requerien assistència
humanitària.

Amb la voluntat de cobrir les ne-
cessitats bàsiques de la població
afectada, l’ACCD i la Creu Roja van
enviar 3.000 tendals, 5.000 man-
tes, 1.000 kits de cuina i 2.300 bi-
dons d’aigua de 20 litres. En total,
es van embarcar 25.5 tones de
material humanitari per valor de
160.000 euros.  

La resposta va arribar a partir del
conveni d’acció humanitària que
van signar els dos organismes el
2006 i que contempla una resposta
en termes d’aixopluc amb pobla-
cions desplaçades i refugiades,
amb especial èmfasi a l’Africa sub-
sahariana 

L’ACCD i la Creu Roja palien els efectes
de les inundacions de Moçambic

CREU ROJA

Conveni amb UNICEF per
actuar al Sudan i a Etiòpia  

de Darfur, que actualment pateix un
conflicte que provoca milers de
morts i milions de desplaçats i refu-
giats. Amb aquest programa, UNI-
CEF busca reduir la insalubritat i la
mortalitat dels infants menors de
cinc anys en aquest país mitjançant
la millora de la qualitat de l’assis-
tència mèdica primària, l’eradicació
de la pol·liomielitis i la prevenció i
control del xarampió. Les principals
línies de treball són la distribució de
vacunes i accions de formació per
fer arribar la protecció adient a prop
d’un milió de nens i nenes.

Per la seva banda, en el cas d’Etiò-
pia, l’ACCD participa en el finança-
ment del projecte de desenvolupa-
ment Educació básica alternativa i
salut maternoinfantil que s’adreça
a la infància etíop en els àmbits de
l’educació i la salut. D’una banda,
el projecte donarà accés a l’educa-
ció primària a infants exclosos de
l’escola per les particularitats de la
zona on viuen, les regions pastora-
listes seminòmades d’Afar i Oromia
que no afavoreixen que els nens
puguin seguir una escolarització
estàndard.  D’altra banda, el pro-
jecte millorarà la salut maternoin-
fantil de la població de la regió
d’Amhara a través de l’extensió dels
serveis de salut, l’aprovisionament
de medicaments i l’enfortiment de
capacitats del personal de salut
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Sensibilitzacio

Una jornada tècnica de treball
amb institucions potencialment
col·laboradores del centre d’a-
rreu de Catalunya celebrada a
Lleida el  mes de març va marcar
l’inici d’activitats el CCDR. La
trobada va fer una prospecció
d’àmbits de treball comuns i si-
nergies. El CCDR dependrà del
Centre de Cooperació Internacio-
nal de la Universitat de Lleida i
és resultat d’un conveni signat el
mes de novembre passat entre la
Universitat, l’Ajuntament de
Lleida i l’ACCD, que ha aportat un
total de 721.000 euros.

El CCDR és una iniciativa promogu-
da pel conjunt del sector especia-
litzat en desenvolupament rural,
conformat bàsicament per les prin-

cipals universitats catalanes, grups
d’estudi i recerca, centres especia-
litzats, administracions públiques i
ONGD. El centre impulsarà la for-
mació, la recerca i la transferència
de coneixements i tecnologia dels
agents que la integren, així com la
creació d’un fons documental de
referència, que capitalitzi el major
nombre d’informació, documenta-
ció i expertesa a l’entorn del món
rural en els països empobrits.

A la jornada de treball hi van assis-
tir el director general de Coopera-
ció al Desenvolupament i Acció Hu-
manitària de la Generalitat de
Catalunya, David Minoves, i el di-
rector de l’ACCD, Andreu Felip. Da-
vid Minoves va insistir en la neces-
sitat d’anar creant espais com

aquests de trobada i coordinació i
va refermar el compromís de l’ACCD
amb l’assoliment dels objectius del
Centre. Minoves creu que el CCDR
és “una aposta de futur i un clar
exemple de concertació que reforça
el paper de la universitat com a ac-
tor clau de recerca i capacitació”.

El CCDR pretén millorar 
el panorama del món
rural del Sud 

El Centre dóna prioritat a la des-
centralització territorial i a l’espe-
cialització i capitalització de co-
neixement des de la Universitat de
Lleida en l’àmbit del desenvolupa-
ment rural. També complementa
l’acció dels diversos agents del
Nord i del Sud que hi treballen i in-
corpora tots els actors i agents que
treballen en la transferència de co-
neixements i tecnologia cap als
països del Sud.

Aquesta col·laboració s’emmarca
en l’objectiu estratègic del Pla di-
rector de cooperació al desenvolu-
pament 2003-2006 d’augmentar les
capacitats dels agents de coopera-
ció públics i privats i potenciar el
paper de les universitats en el
camp de la cooperació al desenvo-
lupament des del vessant de la for-
mació, la recerca aplicada i la
transferència de coneixement

El Centre de Cooperació per al
Desenvolupament Rural (CCDR)
comença la seva activitat

S.A. - ACCD
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SETEM

La Generalitat fomenta el comerç de
cafè just dins les seves dependències

La Generalitat de Catalunya ja
disposa de cafè de Comerç Just a
set noves màquines de l’edifici
de Palau, a la Plaça de Sant Jau-
me, que se sumen a les 48 que
fins ara també serveixen cafè de
Comerç Just a diferents de-
pendències de la Generalitat de
Catalunya.  Progressivament, tota
l’administració catalana disposa-
rà de màquines dispensadores
d’aquesta beguda a totes les ofi-
cines de la seva titularitat.
L’ACCD i l’Agència Catalana de
Consum  col·laboren amb l’ONG
SETEM perquè els edificis del go-
vern i d’altres institucions públi-
ques, universitats i empreses
disposin de màquines de vending
amb productes de Comerç Just.

La Xarxa per la Compra Pública Èti-
ca, dinamitzada per SETEM i que
compta amb el suport de l’ACCD,
treballa perquè les institucions pú-
bliques prenguin consciència i in-
trodueixin clàusules ambientals,
socials i de Comerç Just als plecs
de condicions que regeixen els seus
contractes de subministrament de
béns i serveis. El cafè en qüestió
prové de Chiapas, Nicaragua, Co-
lòmbia i Tanzània.

Aquest cafè prové de cooperatives
que compleixen codis ètics i d’agri-
cultura ecològica, per tant sempre
és bo per agricultors a l’estalviar-se
intermediaris i també per al medi
ambient 

A.S. - ACCD



L’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament (ACCD)
concedeix dues subvencions de
450.000 euros a projectes de
cooperació i solidaritat interna-
cional impulsats pels sindicats
UGT i Comissió Obrera Nacional
de Catalunya - CCOO a països del
Sud. Les dues subvencions es
destinaran a un total de 14 pro-
jectes,  vuit de CCOO i sis de la
UGT, a països com Colòmbia,
Perú, Hondures, Nicaragua, Ma-
rroc, Algèria i el Senegal. Amb
aquest acord, es dóna continuï-
tat al treball que la cooperació
catalana ha estat realitzant
amb els dos sindicats majorita-
ris des de l’any 2002. L’objectiu
d’aquest acord és continuar tre-
ballant amb les organitzacions
sindicals per augmentar les se-
ves capacitats en matèria de co-
operació al desenvolupament i
enfortir-ne la  formació en ma-
tèria de drets laborals i sindicals
als països del Sud. Paral·lela-
ment, s’ha signat un conveni de
199.000 euros d’objectius simi-
lars amb la Intersindical - CSC
per treballar en l’enfortiment
del món sindical a Colòmbia,
Bolívia i Equador.

BREUS

L’ACCD farà una nova aportació
d’1,5 milions d’euros al Fons
Mundial de la lluita contra la
SIDA, la malària i la tuberculosi,
que se suma als 2,5 milions
d’euros que ja s’han destinat a
aquest fons entre el 2005 i el
2006. Aquestes aportacions
converteixen Catalunya en el
principal donant no estatal en
aquest fons. El Fons Mundial és
el responsable de canalitzar i
augmentar els recursos que go-
verns, societat civil, sector pri-
vat i altres sectors aporten per a
la lluita contra aquestes tres
malalties, fent una clara contri-
bució per millorar l’accés a la sa-
lut a les poblacions amb menys
recursos i, a la vegada, reduir la
pobresa al món. Com a mecanis-
me de finançament, el Fons
Mundial col·labora estretament
amb altres organitzacions multi-

El 14 de febrer es va presentar a
Barcelona l’edició catalana de
l’informe 2006 del Programa de
les Nacions Unides per al Desen-
volupament (PNUD) que anual-
ment analitza i compara indica-
dors i polítiques de
desenvoluapment a més de 175
països del món. Amb el títol
Més enllà de l’escassetat: El po-
der, la pobresa i la crisi mundial
de l’aigua, l’informe d’aquest

El poder, la pobresa i la
crisi mundial de l’aigua 

1,5 milions d’euros per 
la lluita contra la SIDA 
al Fons Mundial

Suport a projectes de
cooperació impulsats
pels sindicats 

7 aniversari de la

revista ONGC 

Diverses personalitats de l’àmbit
associatiu, social, cultural i polí-
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tic català van assistir a l’acte
d’entrega dels II Premis ONGC
que es va fer al Teatre Comarcal
de Solsona el passat 18 de ge-
ner. En aquesta edició, la revista
va guardonar Arcadi Oliveres,
president de Justícia i PAU, per
“la intel·ligència i seva passió”
al servei de la Pau i els Drets Hu-
mans; i Abdurahman Malkic, al-
calde d’Srebrenica (Bòsnia), en
reconeixement a la seva lluita
per la recuperació de la memòria
històrica. 

laterals i bilaterals que s’ocupen
de qüestions de salut i desenvo-
lupament a fi d’assegurar que
els programes que finança es
coordinin amb els ja existents.
En molts casos, aquests asso-
ciats proporcionen assistència
tècnica important durant el des-
envolupament de propostes i
l’execució de programes. 

2006 proposa una reflexió sobre
el poder i l’accés a l’aigua i pro-
posa la conscienciació d’una
gestió integral del cicle de l’ai-
gua i la necessitat de millorar
les polítiques d’estalvi i eficièn-
cia. 



23

Culturasolidària

Els amazics. 
Una història silenciada, 
una llengua viva

Hassan Akioud - Eva Castellanos
Cossetània

L’obra que tenim entre les mans
contribueix a augmentar el nom-
bre de publicacions en català so-
bre llengua i cultura amazigues,
tendència que no para de créixer
des dels anys noranta. Aquesta
evolució reflecteix el desenvolupa-
ment d’una consciència d’identitat
entre la comunitat amaziga. Hem
de tenir en compte que aquesta
forma la major part de la immigra-
ció d’origen marroquí a Catalunya.

Des de la seva independència, els
règims nord-africans, practiquen
la política d’arabització i d’islamit-

zació forçada que nega als amazics
una existència i una visibilitat,
més que legítimes, en la vida so-
cial, cultural i política. Paral·lela-
ment, també naixerà un moviment
de defensa de la identitat amaziga
en la famosa Primavera Amaziga de
1980. En molts països del Magrib,
són la comunitat sinó majoritària,
sí l’originària abans de l’expansió
àrab de fa 1.400 anys. 

Avui, comencem a viure una revifa-
lla com a comunitat que va lligada
al progrés social i econòmic i, com
no, al cultural i lingüístic. 

Tiken Jah Fakoly

La pedrera africana musical no té aturador. Malgrat els obstacles comer-
cials que té la creativitat del continent al món occidental, cada cop més
es van fent més freqüents les incursions dels cantautors d’aquell racó de
món al conjunt del planeta. Tiken Jah Fakoly, compromès amb les injustí-
cies socials, és la punta de llança dels nous músics africans.

“Invisibles”

El documental ens mostra cinc històries sobre conflictes i crisis oblida-
des. Produït per Javier Bardem, cinc directors (Isabel Coixet, Wim Wen-
ders, Mariano Barroso, Fernando León y Javier Corcuera) ens parlen de te-
mes permanents arreu del Sud com els nens soldat, la violència contra les
dones, la malaltia del Chagas, l’accés als medicaments o el desplaçament
forçat de poblacions senceres. 

Canal Solidari

Aquest web, finançat per l’ACCD, està impulsat per la Fundació Chandra.
Pretén ser un punt de trobada comunicatiu a internet, on la divulgació
de notícies compromeses és fonamental. Alhora, ofereiex serveis i recur-
sos sobre solidaritat, cooperació, pau, drets humans i inclusió social.
Està adherit a la xarxa mundial OneWorld.net. 
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