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Els recents casos de denúncies que han sotragat el sector
de la cooperació al desenvolupament i provocat certa
alarma social sobre l’ús dels recursos que les ONG de soli-
daritat internacional recapten entre la ciutadania, són ca-
sos puntuals que en cap cas poden qüestionar les actua-
cions de tot el sector de les ONG ni la seva capacitat de
gestionar correctament els fons que reben. No es pot ge-
neralitzar ni entendre que perquè algunes ONG hagin co-
mès presumptament irregularitats financeres, aquesta si-
gui una pràctica estesa.

Ara, tot i que el sector de les ONG és ja majoritàriament
transparent i fa les coses ben fetes, hem de ser conscients
que, pel fet de gestionar solidaritat i fons de tercers, si-
guin privats o públics, cal extremar els sistemes de control
comptable i aprofundir en el rigor, claredat i eficiència. 

A l'ACCD treballem a partir de la concurrència pública mit-
jançant convocatòries de subvencions anuals i específi-
ques a projectes, i tots els projectes als quals s’aprova una
subvenció han de ser justificats mitjançant informes tèc-
nics i comptables de seguiment durant l’execució i un cop
finalitzats amb un informe de tancament.

Però de la mateixa manera que des de l’administració pú-
blica exigim a les ONG rigor, transparència i rendició de
comptes, entenem que els ciutadans i les ciutadanes que
fan aportacions privades a les ONG s’han de comprometre
més amb les entitats i demanar informació sobre els pro-
jectes als quals destinen els seus diners. 

A diferència de les polítiques públiques d’educació, salut
o medi ambient, les persones  beneficiàries de la coopera-
ció al desenvolupament estan en països allunyats i tenen
pocs mecanismes d’exigència pel que fa als estàndards de
qualitat en el treball. Això pot afectar els nivells d’efi-
ciència i eficàcia de les organitzacions que les executen.
Per tant, i per aquesta mateixa raó, és imprescindible que
tant les administracions públiques com la ciutadania que
aporta part dels seus estalvis a les ONG, siguem el màxim
d’exigents reclamant aquesta rendició de comptes. 

Finalment, i aquest és el nostre compromís, tan important
com garantir el bon ús de les nostres aportacions és fer el
seguiment de l’impacte dels projectes sufragats i la seva
incidència en la transformació social de les comunitats en
les quals s’implementen

Andreu Felip i Ventura 
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Amb aquest objectiu, tant bona
part de l’equip del programa com
diversos representants de l’ACCD es
van traslladar a Moçambic els dies
previs a les emissions iniciant-hi
els treballs de gravació de reportat-
ges, entrevistes i contactes amb
moltes de les entitats catalanes
que són presents amb els seus pro-
grames i projectes de cooperació al
desenvolupament en aquest país.

Els dos programes, a més, van
comptar amb la presència de tres
dels tertulians habituals del maga-
zine gens aliens a l’àmbit de la coo-

peració al desenvolupament ni a
les actuals circumstàncies del con-
tinent africà. Es tracta de la perio-
dista especialitzada en temes sani-
taris Milagros Pérez Oliva, i de
l’especialista en la situació africa-
na Bru Rovira. El tercer tertulià
amb que va poder comptar l’Antoni
Bassas fou l’exdirector d’Intermón
Oxfam, Ignasi Carreras.  

Finalment, el programa va entre-
vistar també, el Director general de
Cooperació al Desenvolupament i
Acció Humanitària de la Generali-
tat de Catalunya, David Minoves, el
president de la Fundació Ulls del
Món i actual Síndic de Greuges, Ra-
fael Ribó, i el director de la Funda-
ció Un Sol Món de Caixa Catalunya,
Àngel Font.

En profunditatEn profunditat
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El 19 i 20 d’abril, el programa “El Matí de Catalunya Ràdio”, conduït pel conegut pe-
riodista Antoni Bassas, es va emetre en directe des de Moçambic. La iniciativa conjun-
ta de l’ACCD, Catalunya Ràdio i l’Obra Social de Caixa Catalunya tenia la voluntat d’a-
propar la realitat africana i els projectes que duu a terme la Cooperació Catalana en
aquest país als i les oients de l’emissora i de fer-ho, especialment, en un moment en
què cap conflicte bèl·lic, crisi humanitària o desastre natural feia que fos notícia.

A.S. - ACCD

Moçambic és el
país de l’Àfrica
que rep més
l’ajut català



L’audiència catalana 
es fa ressò de la 
realitat africana
A més d’aquestes col·laboracions,
val la pena destacar també que
l’espai va conversar amb el vice-
president de la Generalitat, Josep-
Lluís Carod-Rovira, i, entre d’altres,
va entrevistar Graça Machel, dona
de Nelson Mandela i vídua de Sa-
mora Machel, expresident moçam-
biquès assassinat fa 30 anys.

Més concretament, el primer dels
programes, el de dijous, es va eme-
tre des del centre sufragat per
l’ACCD de formació de personal sa-
nitari d’Inhambane. Inhambane és
una de les províncies rurals més
pobres de Moçambic, amb un 80%
de població rural i un 83% de per-
sones vivint per sota del llindar de
la pobresa, i concentra el gruix de
les activitats de l’ACCD en aquest
país africà, especialment centrades
en matèria de sanitat, educació i
drets humans. L’endemà, divendres
20, el programa es va fer des de la
seu de la cooperativa Tchuma, un
projecte de microcrèdits desenvo-
lupat per la Fundació Un Sól Món
de Caixa Catalunya i també finan-
çat per l’ACCD, a la capital del país,
Maputo. Moçambic és un dels paï-
sos més pobres del món, ocupant la
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Nombroses
ONGD catalanes
hi són presents

taxa d’alfabetització d’adults no
supera el 46%. Nombroses ONG ca-
talanes treballen a Moçambic, so-
bretot en l’àmbit de la salut, i és
un dels països prioritaris al conti-
nent africà per a la Cooperació Ca-
talana 

posició número 168 de l’Índex de
Desenvolupament Humà (IDH) del
Programa de les Nacions Unides per
al Desenvolupament (PNUD) sobre
un total de 177 països. L’esperança
de vida dels i les seves habitants se
situa al voltant dels 45 anys i la

Antoni Bassas
“Ens hem sentit molt afortunats d'haver
pogut transmetre els problemes, les es-
perances i les emocions d'un dels països
més pobres del món; però també de
comprovar l'esforç de persones de molt
diversos àmbits que lluiten per millorar
les condicions de vida de la gran majoria
dels moçambiquesos.” 

Milagros Pérez Oliva
“Només a les ones és possible el prodigi
de fer sentir com a proper allò més llun-
yà i descobrir, mentre et disposes a anar
a la feina, al metge o a la universitat,
que hi ha un munt de gent, aquí i allà,
que treballen de valent perquè les coses
canviïn. Em sento afortunada d’haver
participat en aquesta experiència.”  

Ignasi Carreras
“Hem conegut l’Àfrica de debò, més en-
llà de la informació del continent que
sols acostuma a arribar-nos quan hi ha
una gran crisi humanitària. Realment
ha valgut la pena. Els catalans ens po-
dem sentir ben contents i orgullosos de
tenir una ràdio pública que fa possible
grans experiències com aquesta.”

Bru Rovira
“El bon periodisme només es pot fer a
partir d'haver viscut l'experiència de la
història que expliquem i de buscar la
màxima proximitat amb la realitat, de
barrejar-s'hi, de parlar a través d'ella. El
món, evidentment, es pot pensar. Per
entendre'l, en canvi, s'ha d'anar als
llocs. Aixecar el cul de la cadira.”

L’opinió dels protagonistes
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L’11 d’abril sortia del port de
Barcelona amb destinació a Oran
(Algèria) un carregament de 369
tones de llenties de la varietat
Eston, en resposta a la crida d’e-
mergència de la població sahrauí
que viu als camps de refugiats de
Tindouf.

Els 17 contenidors d’ajut alimenta-
ri han permès que tota la població
dels camps de refugiats sahrauís,
unes 31.000 famílies, accedís du-
rant un mes a una ració de dos kg.
de llenties. La llentia de la varietat
Eston requereix un temps de cocció
reduït així com també poca aigua,
dos condicionants molt importants
que es donen a la zona de destina-
ció de l’enviament, els camps de
refugiats sahrauís.

El present enviament és resultat de
l’acord de col·laboració firmat en-
tre l’ACCD i la Creu Roja a Catalunya
del passat 14 de desembre, per un
import de 250.000 euros i  l’objec-
tiu del qual és assegurar l’accés i
diversificació de productes alimen-
taris als refugiats sahrauís a través
de l’adquisició, enviament i distri-
bució d’ajuda alimentària. També
hi han participat els ajuntaments
de Manresa i de Mollet del Vallès. 

Compromís de l’ACCD 
amb el poble sahrauí 

Les darreres avaluacions de la si-
tuació de la població sahrauí han
revelat que les racions alimentàries
que rep la població són insufi-
cients, i per tant, la necessitat de
complementar les dosis que es dis-
tribueixen actualment. El govern
de Catalunya dóna aquesta respos-
ta en un moment en què certes
propostes unilaterals per aparcar el
conflicte sahrauí poden fer oblidar
les principals víctimes: la població
refugiada, que ha vist agreujada la

L’ACCD i Creu Roja envien 
conjuntament 370 tones 
de llenties a la població sahrauí
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seva situació en els darrers temps.
Des de Catalunya existeix un fort
compromís amb el poble sahrauí
que s’expressa tant en les iniciati-
ves desenvolupades directament
per la societat civil catalana com
pel suport del Govern de Catalunya
en l’assistència a la població sah-
rauí refugiada als campaments de
Tindouf. Durant els darrers anys,
l’ACCD ha donat suport a diverses
actuacions destinades a pal·liar el
patiment de la població refugiada
a Tindouf, centrades bàsicament
en els àmbits de l’alimentació i la
salut.

CREU ROJA



de l’Agencia

La cooperació municipalista 
es triplica en només tres anys 
gràcies a l’ACCD

Convocatòries 2007
de subvencions

les associacions d’immigrants per
crear sinergies i la realització de
projectes de codesenvolupament,
amb una atenció especial al conti-
nent africà.

Actuacions d’educació i capacitats
mitjançant l’impuls de campanyes
conjuntes sobre l’eradicació de la
pobresa i la transformació de les
relacions Nord-Sud, i l’enfortiment
institucional del Fons, la principal
associació d’ens locals catalans en
l’àmbit de la cooperació al desen-
volupament, són també eixos de
l’actual conveni.
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Un conveni amb el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
per valor d’1,6 milions d’euros
permetrà executar accions muni-
cipalistes en l’àmbit de la coope-
ració, el codesenvolupament i la
governabilitat a països del Sud. 

Les accions que es concreten en
l’acord volen afavorir la participa-
ció ciutadana en els governs locals
i plans de desenvolupament local,
per fomentar el municipalisme so-
bretot a l’Amèrica Llatina. També es
facilitarà el treball conjunt dels
agents de la Cooperació Catalana i

F.C.M. - ACCD

El 14 de maig s’acabava el termini
per a la presentació de projectes a
les convocatòries de subvencions
2007 de l’ACCD. Enguany s’hi po-
dien presentar projectes de coope-
ració al desenvolupament, d’educa-
ció per al desenvolupament i
sensibilització, de construcció de
pau, d’acció humanitària i, com a
novetat, una convocatòria per al
foment de la participació d’ONG ca-
talanes al Fòrum Social Mundial,
celebrat el mes de febrer a Nairobi
(Kenya). Les convocatòries van ser
presentades públicament a les en-
titats i actors de cooperació pels
principals responsables de la Coo-
peració Catalana a Lleida, Tarrago-
na, Girona i Barcelona, amb l’ob-
jectiu d’afavorir-ne la concurrència
per a les entitats. En total, l’ACCD
destinarà 33 milions d’euros.

El director de l’ACCD, Andreu Felip,
va protagonitzar una de les ses-
sions de la Setmana, dedicada en-
guany a l’anàlisi de crisis i conflic-
tes com els de Palestina, Somàlia,
Colòmbia o el Sàhara. En concret,
Felip va explicar quines són les
principals línies d’actuació de la
Cooperació Catalana en matèria de
construcció de pau i prevenció de
conflictes i va destacar que la cul-
tura de pau i el respecte als drets
humans han de ser claus en qualse-
vol estratègia de desenvolupament
i de reducció de la pobresa

II Setmana de Cooperació
de la UAB dedicada als
conflictes
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El Pla, que és el principal instru-
ment de la planificació estratègi-
ca de la política de cooperació
per al desenvolupament de la Ge-
neralitat de Catalunya els pro-
pers anys, té un pressupost total
de 380,4 milions d’euros, un
128% més respecte del 2006, i
fa que l’any 2010 el Govern arribi
a dedicar el 0,66% dels tributs
propis a la cooperació. 

El passat 22 de maig el Govern va
aprovar el Pla Director de Coopera-
ció al Desenvolupament 2007-
2010, que marca les prioritats d’ac-
tuació sectorials i geogràfiques de
la Cooperació Catalana i que signi-
ficarà l’increment de forma creixent
dels recursos dedicats a la coopera-
ció, de manera que al 2010 arribin
al 0,66% dels tributs propis, i al
0,059% del PIB de Catalunya. De
mantenir-se aquests nivells de
creixement en el proper Pla assoli-
ríem el 2012 el 0,077% del PIB de
Catalunya destinat a la cooperació
per al desenvolupament, que és
justament el tram del PIB que s’es-
tima que correspon a la Generalitat
per al compliment del compromís
de l’Estat de dedicar el 0,7% del
PIB a la cooperació al desenvolu-
pament al Sud. 

Amb la finalitat última de la pro-
moció del desenvolupament humà
sostenible, l’eradicació de la po-
bresa i la lluita contra les des-
igualtats, el Pla estableix com a
geogràficament prioritaris el Ma-
rroc i Palestina (a l’àrea de la Me-
diterrània); Equador, Bolívia, Co-
lòmbia, Nicaragua, el Salvador i
Guatemala (a l’Amèrica Central i
del Sud); i Moçambic i Senegal (a
l’Àfrica subsahariana). A més, fixa
com a països i territoris preferents

El Govern aprova el nou 
Pla Director de Cooperació 
al Desenvolupament 2007-2010
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Algèria, el Sàhara Occidental, Bur-
kina Faso, Camerun, Etiòpia, Brasil
i Perú. 

Entre els objectius transversals i
les línies estratègiques d’actuació
s’estableixen el respecte i la con-
solidació dels drets humans; la go-
vernabilitat i l’enfortiment del tei-
xit social; l’equitat entre dones i
homes; i la sostenibilitat del des-
envolupament en la seva dimensió
social, econòmica i ambiental. Es

A. S. - ACCD
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diferencia a més entre el treball al
Sud, amb actuacions per al desen-
volupament i l’ajuda humanitària, i
el treball al Nord, mitjançant l’edu-
cació i les capacitats. Així, la línia
estratègica de desenvolupament
concentra el volum més important

E.V. - ACCD

d’actuacions i recursos (75%-
80%), l’acció humanitària entre un
7% i un 10%, i l’educació i les ca-
pacitats, entre el 13% i el 17%.
Aquestes ajudes es canalitzaran
mitjançant quatre modalitats d’ac-
tuació: la cooperació bilateral d’i-

niciativa directa, en concertació
amb altres agents i a iniciativa
d’altres actors; i la cooperació mit-
jançant organitzacions multilate-
rals. Pel que fa els actors de la Coo-
peració Catalana, es destaca el
valor afegit de les ongs, les orga-
nitzacions empresarials, les sindi-
cals, els ens locals i les universi-
tats. 

Per la seva importància, el Pla Di-
rector defineix les principals línies
d’actuació i mecanismes per a ga-
rantir un desplegament efectiu dels
principis ordenadors d’informació i
transparència, participació, cohe-
rència, coordinació i complementa-
rietat. Alhora, el reforç de la plani-
ficació, el seguiment i l’avaluació
està íntimament lligat al principi
de la bona gestió de les polítiques
públiques i a l’eficàcia i la qualitat
de l’ajut, i és per això que el Pla hi
dedica una atenció especial. Ara
només resta el debat per part dels
grups polítics i l’aprovació definiti-
va del Pla Director al Parlament de
Catalunya

Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament

Departaments i organismes
autònoms de la Generalitat

Total

Partides

52,1

13,6

65,6

2007

67,4

14,5

81,9

2008

Despesa de la Generalitat de Catalunya en cooperació per al desenvolupament
(milions d’euros):

87,4

15,5

102,9

2009

113,4

16,6

130

2010
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Com es va gestar el projecte de la
Fundació en els seus orígens?
Quan vaig arribar a Anantapur les
perspectives dels habitants d’a-
questa zona eren molt desoladores.
L’any 1969 vam fundar el Rural De-
velopment Trust (RDT) per buscar

solucions a les diferents problemà-
tiques que tenia la comunitat rural
d’Anantapur. Més tard, al 1982,
vam crear una segona organitza-
ció, la Women  Development Trust
(WDT). Aquestes dues organitza-
cions que estan formades per un
equip local han aconseguit al llarg

de més de 35 anys millorar les con-
dicions de vida dels dàlits i dels
grups tribals, a través d’un progra-
ma de desenvolupament integral.
Per què Anantapur i no algun al-
tre lloc de l’Índia? Es pot expor-
tar aquest model a altres in-
drets?
Perquè Anantapur és una de les zo-
nes més pobres i àrides de l’Índia.
No existien greus conflictes però sí
una mancança extrema i continua-
da. Les intervencions esporàdiques
eren insuficients per fer front a
unes dificultats profundament
arrelades a l’estructura social. Era
necessari configurar un programa
de desenvolupament integral  ja
que per garantir la continuïtat de
qualsevol iniciativa és imprescin-
dible que els resultats repercutei-
xin en el conjunt de la societat.
L’experiència em diu que sí és pos-
sible exportar el model. Amb vo-
luntat i sistemes eficaços de tre-
ball, és possible eradicar la pobresa
en altres indrets del món. 
Quins són els principals objec-
tius que s’han buscat en la comu-
nitat de dàlits, els coneguts com
a “intocables”?
El principal objectiu és dotar d’au-
tosuficiència a cada poble perquè
millorin les seves condicions de
vida i recobrin la dignitat. Amb la
Fundació, per primera vegada, els
dàlits d’Anantapur van sentir que

“Amb voluntat i sistemes 
eficaços de treball es pot
eradicar la pobresa al món ”

Aproximació aAproximació a
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algú treballava al seu costat colze
a colze.
Quin ha estat el canvi més pro-
fund que s’ha provocat en la so-
cietat d’Anantapur?
Per una banda estan els canvis
concrets: hem aconseguit el 100%
d’escolarització primària; 22.000
famílies tenen un habitatge digne;
hem guanyat terreny al desert; s’ha
creat una xarxa sanitària per tot el
districte; hem avançat molt en la
integració social i laboral de la
dona; prop de 15.000 persones es
beneficien del programa per perso-
nes amb discapacitat. En sentit
més general s’ha produït un canvi
en la mentalitat de la comunitat
dàlit molt important: saben que el
canvi és possible, que no han de
resignar-se a cap destí pel fet d’ha-
ver nascut intocable.  

Sobre quins eixos es vehicula
l’acció de la Fundació?
La Fundació és una organització
humanista i es fonamenta en la fi-
losofia de l’acció. La nostra meto-
dologia de treball es basa en la
participació activa de tota la co-
munitat; d’aquesta manera els be-
neficiaris de l’ajuda són els gestors
i executors dels diferents projectes
i, per tant, els seus protagonistes.

Vicenç Ferrer, 
creador de la Fundació Vicenç Ferrer

“No han de
resignar-se a
cap destí pel
fet d’haver
nascut 
intocables”
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Com es fa protagonista a la dona
en una societat de rols tradicio-
nals?
És un procés lent i difícil però les
coses estan canviant. Les dones
que, fins fa poc, no podien prendre
decisions i no tenien accés a l’edu-
cació estan adquirint independèn-
cia i  posant en marxa petits nego-
cis. Al 1982 es va crear el Programa
per al Desenvolupament de la Dona
que consta de diferents fases. Les
dones s’agrupen en shangams, as-
sociacions on es reuneixen i on
també se’ls ofereixen recursos eco-
nòmics inicials i l’assessorament
per aconseguir l’independència
econòmica. Per altre banda, el Fons
per al Desenvolupament de la Dona
proporciona a les dones oportuni-
tats  perquè puguin ser autosufi-
cients i generin i gestionin els seus
propis estalvis. Actualment 50.000
dones d’Anantapur, agrupades en
més de 3.600 shangams, disposen
d’una estabilitat econòmica que ha
millorat la seva qualitat de vida i la
seva autoestima i consideració so-
cial.
Com es garanteix la bona inversió
dels donants en els projectes de
la Fundació?

A la Fundació apliquem totes les
directrius marcades per la llei res-
pecte al control i gestió dels nos-
tres recursos. En aquest sentit, no
només rendim comptes anualment
al Protectorat, sinó que els nostres
comptes estan auditats tant a Ca-
talunya com a l’Índia. Per altra
banda, el testimoni dels nostres
padrins és una bona garantia de
transparència. Milers de col·labo-
radors han visitat ja el nostre pro-
jecte a l’Índia i han pogut compro-
var de primera mà el resultat de la
seva solidaritat: escoles, hospitals,
embassaments, habitatges, tallers
de formació...
La societat catalana està real-
ment sensibilitzada davant les
injustícies globals?
Sí, cada vegada més. De fet Cata-
lunya és la comunitat on tenim
més col·laboradors; actualment
prop de 50.000. Gràcies a aquesta
solidaritat és possible fer tot el que
estem fent a Anantapur. Ja hem re-
corregut un bon camí però encara
queda molt per fer, per això neces-
sitem sumar col·laboradors que
creguin en les persones, en la seva
capacitat d’acció i en les possibili-
tats de canvi 

Q. B.  - FUNDACIÓ VICENÇ FERRER
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Àfrica subsahariana

A. S. / P. R.  - ACCD
Moçambic és un país prioritari
per la Cooperació Catalana i du-
rant els darrers tres anys ha es-
devingut un dels principals re-
ceptors de l’ajut de l’ACCD i el
primer de l’Àfrica Subsahariana. 

L’inici de l’enfortiment del treball
de l’ACCD a Moçambic parteix del
2003, en el que es constituí un
grup de treball entre l’Agència i ac-
tors de la societat civil catalana
implicats en la cooperació amb el
país. Alhora, s’iniciaren els treballs
de reflexió a través d’estudis enca-
rregats al Centre d’Estudis Africans
tot i endegant l’exploració de les
possibilitats de cooperació directa

de l’ACCD amb el país. És en el si
d’aquest grup de treball, i amb l’a-
provació del primer pla anual 2004
que es gestà l’actual Cooperació
Catalana a Moçambic.

Les línies estratègiques d’actuació
de la Cooperació Catalana a Mo-
çambic es defineixen a partir de
criteris de concentració geogràfica;
consolidació de tres sectors d’in-
tervenció principals (salut, sector
productiu i reforç del teixit asso-
ciatiu, tot i emfatitzant en un clar
enfocament de gènere); multiplici-
tat d’actors (Institucions públiques
locals, organismes multilaterals,
ONGD de Catalunya, associacions
de Moçambic, i altres departaments

i institucions de la Generalitat); i
la creació d’una xarxa de Coopera-
ció Catalana en el país creant si-
nergies, intercanvis d’experiències
i treball conjunt. L’ACCD té la vo-
luntat d’apostar per un treball co-
ordinat entre els actors en el país
per donar un valor afegit i un sen-
tit propi a la Cooperació Catalana. 

La intervenció 

L’estratègia s’articula mitjançant
les següents accions, algunes de
les quals són continuació i
consolidació durant el 2007
d’accions ja iniciades en el 2006 i
d’altres com a noves accions a
iniciar enguany: 

La Cooperació Catalana 
a Moçambic

Ajuda en acció

ADIF

Creu Roja

Medicus Mundi

Ulls del Món

Pallassos sense Fronteres

ASIDH

CSP - Comunitat de Sant Egidi

Enfortiment societat civil

Formació professional

Educació sanitària

Formació personal sanitari

Serveis mèdics

Cultura i lleure

Ensenyament / formació mèdiques

Enfortiment societat civil

Recolzament de la societat civil de Maputo, Tete
i Zambèzia.
Reforç de la xarxa d’escoles familiars rurals a
Moçambic. Enfortiment de les associacions lo-
cals.
Recolzament sociosanitari i productiu a perso-
nes i famílies afectades per la SIDA.
Millora de la formació i disponibilitat dels recur-
sos humans de l’àmbit sanitari a la província de
Gaza. 
Ulls del Món 2006. Inhambane. Projecte d’aten-
ció oftalmològica.
Sensibilització entre la gent i els infants amb
l’art i el riure. 
3a. fase del projecte Continacuó de l’Ampliació
de la Capacitat Docent i Clínica del projecte del
centre de salut de Polana Caniço i del programa
de formació de metges especialistes en medicina
familiar i comunitària, metges generals, infer-
mers i tècnics.
Formació i sosteniment de la societat civil de
Moçambic i Malawi per la lluita contra la pobresa
i la SIDA.

Convocatòria ordinària 2006
Entitat Projecte Sector
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En segon lloc, es dóna suport fi-
nancer directe als pressupostos
de l’Estat en el marc de l’anome-
nat enfocament SWAP (sector
d’enfocament sectorial), que
converteix la Cooperació Catala-
na en el primer donant no estatal
a un fons d’aquestes caracterís-
tiques a Moçambic. 

En aquesta mateixa línia i com a
iniciativa de cooperació directa
concertada, hi ha l’acord marc sig-
nat amb la Direcció Provincial de
Salut d’Inhambane amb el triple
objectiu de millorar l’accés de les

poblacions a la xarxa sanitària, la
gestió dels recursos sanitaris i l’a-
tenció en la salut. L’instrument
d’intervenció ha estat la signatura
d’acords amb entitats catalanes i
institucions locals per dur a terme
les accions presentades al requadre
inferior.

Colze a colze amb la 
societat moçambiquesa

Tal com ja s’ha esmentat, l’ACCD
col·labora amb diversos organis-
mes multilaterals amb presència a
Moçambic, però també i molt espe-

cialment, recolzant les pròpies ins-
titucions i entitats locals, com ara
la Facultat de Medicina de la Uni-
versitat Catòlica de Beira o el mo-
viment camperol UNAC.  Pel que fa
als recursos humans, volem desta-
car que la Cooperació Catalana ha
reforçat força la seva presència so-
bre terreny tant amb nombrosos re-
presentants de les entitats catala-
nes al país, com amb les i els
diversos professionals enviats pel
Departament de Salut, i amb un
coordinador de l’ACCD per a l’estra-
tègia de cooperació directa amb la
província d’Inhambane

Projecte del programa de salut sexual i reproduc-
tiva de la regió centre-nord a la província de
Gaza.
Projecte d’activitats relacionades amb el
VIH/SIDA en el centre de Salut de Manhiça i su-
port tècnic al programa de control VIH/SIDA de
Moçambic.
Suport al programa Dream (Drug Resource En-
hancement against Aids and Malnutrition) de
control, prevenció i tractament de la SIDA a
Moçambic (2005-2007)

Medicus Mundi Catalunya

Fundació Clínic

CSP - Comunitat de Sant Egidi

Salut

Salut

Salut

Enginyeria sense fronteres

Institut d’Estudis de la Salut

Medicus Mundi Catalunya

Consell Intrahospitalari de Cooperació

Arquitectes Sense Fronteres

Direcció Planificació i Cooperació 
del Ministeri de Salut de Moçambic
Medicus Mundi Catalunya

Millora de l’abastament d’aigua a les localitats
de Funhalouro, Panda i Mavume.
Suport a les capacitats de formació de formadors
en laboratori tropical.
Suport a les capacitats del Departament Provin-
cial de Formació.
Elaboració de plans directors de l’hospital rural
de Vilakulos i de l’Hospital provincial d’Inham-
banae (HPI) i millora de les capacitats clíniques
de l’HPI.
Elaboració del Pla Director de l’Hospital Provin-
cial d’Inhambane i Pla Director Executiu de
l’Hospital Rural de Vilakulos.
Coordinació de la construcció del centre de salut
urbà de Vilankulos.
Assessoria al Programa de Cooperació directa a
Inhambane.

Abastament d’aigua

Formació

Formació

Planificació sanitària

Planificació sanitària

Infraestructura sanitària

Gestió interna del projecte

Entitat

Entitat

Projecte

Projecte

Sector

Sector

Convocatòria de programes (Any II) 2006

Grans línies d’acció previstes a l’Acord Marc amb la DPS (2006-07)
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SIGNATURA I PEU DE FOTO

Rellançament social 
i econòmic de Gora 

FUNDACIÓ LLEIDA SOLIDÀRIA

El projecte
Mediterrània

ferents famílies menys d’un any
després de l’entrega de les claus. I
a mitjà perquè hi ha uns 45 infants
que s’han inscrit a l’escola de pri-
mària i perquè el 70% dels socis de
la cooperativa hi treballen, fet que
garanteix la continuïtat de la co-
munitat. El cost total del projecte
va ser de 466.634 €, dels quals
l’ACCD en finança mitjançant la
convocatòria oberta del 2004 uns
120.000 €. A més, compta amb la
col·laboració del Ministeri de Tre-
ball, Assumptes Socials, Desplaçats
i Refugiats del Cantó de Sarajevo.
Aquesta institució va fer també
una aportació econòmica al projec-
te i va identificar els potencials be-
neficiaris. I, el municipi de Vogos-
ca va cedir un terreny per a fer
realitat l’acció

FUNDACIÓ LLEIDA SOLIDÀRIA

Sedraz), zona molt malmesa per la
guerra. Cal assenyalar que, de les
diferents famílies, 12 són croates i
18 bosnianes per tal de potenciar
la convivència interètnica. El pro-
jecte contemplava tres fases de re-
construcció dels 30 habitatges ori-
ginals per poder allotjar aquestes
famílies i també la creació d’una
central comunitària de recepció de
llet en forma de cooperativa amb la
dotació corresponent de maquinà-
ria. Cada família beneficiada amb la
reconstrucció de l’habitatge també
va rebre 30 vaques. Al cap d’un any
del lliurament de les cases recons-
truïdes, el 100% de les famílies ja
s’havien reinstal·lat. Aquest pro-
jecte té repercussió a curt i mitjà
termini. A curt, perquè ja han tor-
nat a les seves llars originals les di-

F.C.M. - ACCD
El conflicte a Bòsnia-Hercegovi-
na va provocar molts desplaça-
ments de població, tant a l’inte-
rior del país com cap a l’exili. El
projecte liderat per la Fundació
Lleida Solidària pretén reconsti-
tuir tota l’activitat social i eco-
nòmica, però sobretot vital, de la
comunitat de Gora (municipi de
Vogosca) d’abans de la guerra.
Per ratificar l’èxit de la iniciati-
va, es va inaugurar l’11 de maig
el projecte realitzat al país bal-
cànic.

Unes 120 persones, pertanyents a
unes 30 famílies, van poder tornar
a instal·lar-se als diferents pobles
que formen la comunitat local de
Gora (Gora, Krc, Kamenica, Garez i
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F.C.M.  - ACCD
L’espai protegit de la Laguna de
Apoyo dins el territori nicara-
güenc és el centre d’aquest pro-
jecte que s’ha bastit a través d’u-
na mancomunitat de municipis.
L’Associació de Municipis Inte-
grats per la Conca i Territoris de
la Lagunya de Apoyo de Nicara-
gua (AMICTLAN) està format per
diferents comunitats locals que
des del 2006 comparteixen un
projecte comú de desenvolupa-
ment amb l’ajuda de l’ACCD. Tot
plegat queda amparat pel Progra-
ma Integral de l’Ordenament Am-
biental d’Apoyo - (PIXOA), que té
com a objectiu la promoció de la
gestió conjunta de tot el territori
implicat a través del desenvolu-
pament sostenible.  

Amb un pressupost superior als
840.000 a desenvolupar en tres
anys, l’ACCD subvenciona prop del
50% del muntant total. Les alca-
dies que formen part d’aques pro-
jecte són les de Catarina, San Juan
de Oriente, Masaya, Diriá, Diriomo i
Granada.

L’acció prevista es dirigeix cap a la
gestió conjunta entre les sis muni-
cipalitats de la Laguna de Apoyo
com una forma de permetre el des-
envolupament en aquest espai pro-
tegit, que s’ha constituït com el
més visitat de Nicaragua per la

seva riquesa natural. Les línies
d’acció es resumeixen en els se-
güents àmbits d’actuació:

� Enfortiment d’AMICTLAN i de
les alcaldies, a través de capacita-
cions, foment de la participació i
suport a les tasques pròpies de les
alcaldies.

� Regulació del territori, a partir
dels resultats dels estudis previs-
tos, i amb participació de les uni-
tats tècniques de les alcaldies, els
governs municipals, les organitza-

cions comunals i la població en ge-
neral.

� Desenvolupament local, mit-
jançant la proposta de desenvolu-
pament de projectes microeconò-
mics que permeten conciliar les
regulacions de la reserva amb el
desenvolupament de la població.

� Educació i sensibilització en
centres educatius, amb organitza-
cions comunitàries i els principals
actors econòmics en temàtica am-
biental i de gestió de riscos

AMICTLAN, progrés compartit 
al voltant d’un espai protegit

FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA

El projecte

Central i Carib
Amèrica
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Amèrica Sud

F.C.M. - ACCD
El Fòrum Permament per a les
Qüestions Indígenes es va reunir
a la seu de l’ONU per debatre les
futures accions encaminades a
solventar les diferents problemà-
tiques que sofreixen aquestes
comunitats. Una delegació de
l’ACCD va viatjar a Nova York per
poder conèixer de primera mà les
demandes dels diferents pobles
indígenes. 

Andreu Felip, director de l’ACCD, i
Susanna Segovia, responsable de
l’àrea d’Amèrica del Sud de l’ACCD,
van trobar-se amb diferents repre-
sentants d’aquests col·lectius per
buscar noves vies de col·laboració.
El continent sud-americà és el prin-
cipal receptor d’ajuda de l’ACCD pel
que fa a la protecció a la diversitat
cultural. Catalunya, i en extensió el
seu govern, té com a valor afegit la
sensibilitat per la diversitat cultu-
ral i nacional, fet que l’aproxima a
les reclamacions de les cultures mi-
noritzades. Més de mil represen-
tants indígenes de totes les regions
del món es van reunir del 14 al 25
de maig sota el títol de “Territori,
terra i recursos naturals” per trobar
solucions al seu reconeixement le-
gal en tots els sentits: cultural i
lingüístic, accés a la terra (dret a
l’autodeterminació inclós) i als re-
cursos naturals, protecció del medi

ambient i progrés social i econò-
mic; així com la interacció amb els
estats quan no tenen reconegut un
marc jurídic i geogràfic propi. Tam-
bé es va tractar de l’impacte de les
migracions de les poblacions au-
tòctones a les àrees urbanes, fet
que provoca l’abandó de les comu-
nitats tradicionals. I, quan arriben
al a ciutat, es troben amb l’exclu-
sió, la discriminació i la pèrdua d’i-
dentitat. Actualment, es calcula
que prop de 400 milions de perso-
nes formen part d’aquests cultures
repartits en uns 70 països de tots
els continents.

Tot aquest espai de trobada estava
sota l’ombra encara del recent re-
buig a la Declaració Internacional
dels Pobles Indígenes a la darrera

Assemblea General de Nacions Uni-
des. Malgrat ser una proposta cons-
truïda durant més de 10 anys de
treball i discussió amb represen-
tants indígenes i tenir l’aval del Re-
lator Especial i de la mateixa Ofici-
na de l’Alt Comisssionat dels Drets
Humans, l’oposició de la majoria
dels Estats africans amb el suport
d’Estats Units i Canadà va impedir-
ne la seva aprovació.

El Fòrum Permanent de l’ONU per a
les Qüestions Indígenes és la prin-
cipal plataforma al si de l’organis-
me internacional per a donar veu a
les reclamacions dels diferents po-
bles i comunitats que no estan em-
parats per cap estat i, molt sovint,
tenen o han tingut el seu estat res-
pectiu en contra 

L’ACCD fa seves les demandes
dels pobles indígenes davant 
les Nacions Unides

S.S. - ACCD
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Els residus són un altre vector im-
portant per augmentar la salubri-
tat de la ciutadania boliviana. L’a-
bocador de residus sòlids de Villa
Ingenio, a la ciutat de El Alto,
està condemnat a ser clausurat
per no complir unes mínimes con-
dicions, tot comportant un alt risc
per a la salut pública. El procés
passa per tancar aquest recinte i
construir-ne un de nou que con-
templi totes les mesures que per-
metin una correcta gestió. I això
inclou el control dels abocaments,
la recollida dels lixiviats i del bio-
gàs. Mentre no es faci realitat el
nou centre de tractament de resi-
dus, de manera transitòria s’ha
habilitat un nou vas amb una vida
prevista de 2 a 2 anys i mig

F.C.M.  - ACCD
L’Agència Catalana de Residus,
l’Agència Catalana de l’Aigua i
l’ACCD estan coordinant esforços
en dos projectes per solventar
temes de residus i aigua conjun-
tament amb el Ministeri de l’Ai-
gua de Bolívia. La intervenció es
fa en tres municipis diferents.

El municipi de Laja està compost
per 61 comunitats disperses i té
actualment una xarxa d’abastiment
que arriba a gran part de la pobla-
ció. Però el subministrament ac-
tual és precari i només permet dis-
frutar d’aigua corrent durant 4
hores per culpa de les pèrdues a la
xarxa. El projecte pretén posar so-
lució a aquesta situació fent arri-

bar més aigua a més llocs, però al-
hora fent un ús més racional d’a-
quest recurs ja que més d’un 50%
es perd a través de fuites a les ca-
nonades i també per un mal ús d’a-
quest bé escàs. 

El cas de Viacha és diferent, ja que
l’accés a l’aigua es fa a través de
pous excavats, sovint al costat de
pous cecs que substitueixen la
manca de clavegueram. En aquest
cas es tracta de crear de nou una
xarxa d’abastiment de més de 7
quilòmetres de tubs. Per evitar una
mala gestió i un malbaratament,
un cop implementat el servei s’a-
profitaria també per instal·lar
comptadors a les vivendes particu-
lars.

El projecte

L’ACA i l’ACR coordinen 
les seves tasques de cooperació

CRISTINA CORREDOIRA - ACCD ANDREU MANZANO - ACA
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Pau  i Acció 
Humanitària

D. V. - ACCD
L’Escola de Cultura de Pau ha pre-
sentat la segona edició de l’A-
nuari de Processos de Pau, elabo-
rat amb el suport de l’ACCD. El
seu autor, Vicenç Fisas, analitza
els conflictes que es troben en
negociacions per arribar a un
acord de pau, independentment
que aquests estiguin formalit-

zats, es trobin en fase exploratò-
ria, vagin bé o, contràriament, es
trobin estancats o en crisi. 

La majoria de les negociacions fan
referència a conflictes armats, tot i
que l’Anuari també analitza alguns
contextos sense enfrontaments ar-
mats però on les parts encara no
han assolit l’acord definitiu de ces-

sament d’hostilitats. A l’Anuari s’e-
xaminen també alguns processos
que en principi ja han acabat amb
un acord de pau però que, segons
l’Escola de Cultura de Pau, merei-
xen un seguiment mínim d’un any
per constatar si els acords seguei-
xen la via correcta i el conflicte ar-
mat es pot donar per definitiva-
ment acabat, com són els casos

Prenent el pols als conflictes 
en vies de resolució al món

D.V. - ACCD
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Mediterrània
d’Aceh, a Indonèsia, o d’Irlanda del
Nord.

Entre les principals conclusions de
l’any, pel que fa als aspectes posi-
tius, destaquen  l’alto-el-foc a Bu-
rundi, el desarmament de les milí-
cies que operaven a Ituri (RD del
Congo), la proposta de fi d’hostili-
tats de l’ELN a Colòmbia o l’acord
de pau al Nepal, entre altres. Pel
que fa als aspectes negatius, l’A-
nuari destaca la mala evolució de
conflictes com el d’Israel-Palesti-
na, de Colòmbia (amb les FARC i les
AUC), del Sàhara Occidental i la si-
tuació general a Darfur (Sudan).
També assenyala l’absència de pro-
cessos o negociacions consolidades
a zones com Afganistan, Colòmbia,
l’Iraq o Txetxènia. 

Segons l’informe, els principals mo-
tius de crisi en els processos de
pau són molt semblants als d’anys
anteriors. Destaca la desconfiança
sobre persones i organismes me-
diadors, la inclusió de grups a llis-
tes de terroristes, les violacions de
l’alto-el-foc, el clima general d’in-
seguretat, la manca de garanties de

seguretat per als negociadors i el
desacord en els plantejaments d’a-
plicació de la justícia i la reparació
i en el paper que ha de jugar la Cort
Penal Internacional.

Algunes dades interessants que
proporciona l’Anuari assenyalen
que hi ha negociacions en un 58%
dels conflictes armats del món i en
un 80% del conjunt dels conflictes
analitzats. També que la majoria
dels conflictes es desenvolupen a
països amb un baix Índex de Des-
envolupament Humà i que només
el 22% dels conflictes analitzats
han merescut una resolució del
Consell de Seguretat de Nacions
Unides.

Altres conclusions
Altres idees destacades de l’Anuari
són que, des que es van començar
les llistes d’organitzacions terroris-
tes l’any 2001, la UE no ha elaborat
encara cap protocol de sortida d’a-
quests llistats, fet que complica el
desenvolupament d’alguns proces-
sos de pau en fase avançada. 

La meitat dels conflictes analitzats
a l’Anuari han tingut menys de
10.000 víctimes mortals al llarg de
la seva història. Un 22% dels con-
flictes, no obstant, han tingut més
de 100.000 morts. Un 24% dels
conflictes dels últims anys han
acabat amb un acord de pau d’una
certa consistència i perspectives de
futur. Durant l’any s’han produït-
compromisos d’alto el foc en cator-
ze conflictes i quatre declaracions
de cessament d’hostilitats en dife-
rents zones (Angola-Cabinda, Lí-
ban, Sudan-Est i Uganda). 

El que també es destaca, però en
sentit negatiu és la poca implica-
ció dels diferents estats en fer po-
lítiques de pau. Actualment, només
un grup reduït de països tenen es-
tructurades diplomàcies de pau. La
majoria dels quals tenen menys de
10 milions d’habitants: Canadà,
Finlàndia, Japó, Noruega, Sud-àfri-
ca, Suècia i Suïssa.

La majoria de
països amb
diplomàcies de
pau tenen 
menys de 10
milions 
d’habitants

La majoria de
conflictes se 
solucionen a
través de la
negociació
L’Anuari de Processos de Pau d’en-
guany constata finalment també
que en la majoria dels casos, els
conflictes troben la seva via de re-
solució per mitjà del diàleg i la ne-
gociació entre les diverses parts
implicades, i no pas per victòria
militar d’una de les parts sobre l’al-
tra 
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Sensibilitzacio

M. Z. - ACCD
Ja fa anys que des de l’ACCD es
parla d’Educació per al Desenvo-
lupament (EPD), i com passa en
la majoria dels diferents concep-
tes socials, l’EPD també ha sofert
modificacions. Al principi quan
es parlava d’EPD es feia referèn-
cia a la intervenció educativa o
sensibilitzadora adreçada a la
ciutadania catalana que tenia per
objectiu fomentar la transforma-
ció d’unes relacions internacio-
nals injustes. Actualment, el
concepte ha evolucionat tot pre-
nent cos i incorporant un enfoca-
ment més universal i una inci-
dència més transformadora. 

Ja no tan sols es parla del binomi
Nord-Sud sinó també de drets hu-
mans i laborals, resolució no-vio-
lenta de conflictes, interculturali-
tat i immigració, la perspectiva de
gènere, així com una visió crítica i
transformadora del propi Nord. Una
altra de les seves característiques
és el fet de tractar-se d’un procés
llarg que té la voluntat de produir
canvis profunds en la ciutadania
per tal que exerceixi els seus drets i
responsabilitats en i per a la trans-
formació de les estructures exclo-
ents existents tant en el Nord com
en el Sud. 

Amb la finalitat de promoure l’Edu-
cació per al Desenvolupament
l’ACCD des del 2004 ha estat impul-
sant accions en consorci amb els

diferents actors de la societat civil
que tradicionalment han tingut un
rol en l’educació en valors a Cata-
lunya, com són els moviments so-
cials, ONGD, centres de lleure, es-
coles, universitats i sindicats,
entre d’altres. Entre aquestes alian-
ces es vol destacar la col·laboració
amb la Comissió d’educació de la
Federació Catalana d’ONGD, que
permet debatre i intercanviar con-
ceptes teòrics d’EPD així com sobre
la seva pràctica i instruments. 

A nivell intern de l’Administració
Pública s’està fomentant la col·la-
boració amb els altres departa-
ments de la Generalitat de Catalun-
ya que s’ocupen de temes
relacionats amb el desenvolupa-
ment (educació, medi ambient,
consum,...) per tal d’executar polí-
tiques governamentals coherents i

de major impacte. Un exemple im-
portant d’aquesta col·laboració és
la convocatòria conjunta que des
del desembre del 2005 s’està im-
pulsant amb el Departament d’Edu-
cació adreçada a les ONGD. Aques-
ta convocatòria té la finalitat de
posar en contacte ONGD i centres
escolars mitjançant l’elaboració i
posada en pràctica de nous recur-
sos adreçats al professorat i a l’a-
lumnat. 

En aquesta aposta clara pel treball
conjunt cal destacar la iniciativa
de les Escoles Compromeses amb el
Món. Aquest projecte, en què hi
participen a través d’una comissió
les ONGD, entitats i moviments
educatius i administracions públi-
ques catalanes, és especialment
innovador perquè posa sobre la
taula el debat i treball en relació a

Educar pel desenvolupament,
donant eines als protagonistes 

E.V. - ACCD
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la cooperació, la cultura de la pau i
la solidaritat entre organitzacions
ben diferents pel què fa a la seva
naturalesa, visions i sectors d’in-
tervenció. Des del 2004 les Escoles
Compromeses amb el Món han en-
degat diverses accions, entre elles
la celebració de Tallers i Jornades
encaminades a recollir i difondre
propostes educatives solidàries du-
tes a terme a Catalunya, totes elles
amb resultats satisfactoris que han
permès enfortir la relació entre les
diverses organitzacions i encami-
nar noves línies de treball futur. 

Enguany, ha arribat el moment de
fer una pausa i valorar la feina feta
en matèria d’Educació per al Desen-
volupament per així reorientar la
seva estratègia en el nou context
que ofereix l’aprovació del Pla Di-
rector 2007-2010. El recorregut fet
fins ara ha permès establir rela-
cions estables amb altres actors i
endegar iniciatives de treball coo-
peratiu. Però si es vol contribuir a
una millora real i efectiva de l’Edu-
cació per al Desenvolupament, i
oferir-li un espai central dins la po-
lítica de la Cooperació Catalana,
cal continuar treballant en aquest
camí d’aliances i consolidar la
col·laboració i participació dels di-
ferents agents socials implicats, ja
sigui directa o indirectament, en
l’Educació per al Desenvolupament.
En aquest sentit, de cara al nou Pla
Director, hi ha prevista la constitu-
ció d’una taula de planificació,
concertació i coordinació estable
conformada per l’administració de
cooperació i educació, universi-
tats, comunitat educativa en un
sentit ampli, ONGD i altres organit-
zacions de la societat civil, mitjans

de comunicació, i altres actors ge-
neradors de desenvolupament, i
així elaborar una estratègia con-
junta i definir un marc comú de tre-
ball d’EPD que comprengui tots els
àmbits educatius formal, no formal
i informal.

Aquest marc, ha de permetre ho-
mologar i consensuar el llenguatge,
pràctiques, instruments i finalitats
de la solidaritat amb l’objectiu
compartit d’enfortir la cultura de la
cooperació i la solidaritat al con-
junt de la ciutadania catalana 

A.S. - ACCD

P.R. - ACCD



El Festival Internacional de Cine-
ma Solidari de Navarcles (CLAM)
es va celebrar durant tres caps de
setmana consecutius a la pobla-
ció del Bages amb l’exhibició de
55 pel·lícules i curts de 22 nacio-
nalitas diferents, agrupats per
seva temàtica i per tractar-se de
cinema solidari i compromès. Amb
temàtica com els poders a l'ombra
o l'explotació infantil, els assis-
tents al CLAM van poder veure
pel·lícules com Fast Food Nation,
Diamantes de sangre o El senyor de
la guerra. En el marc del CLAM, el
5 de maig es va lliurar el Premi
Pere Casaldàliga a la Solidaritat
com a premi honorífic a la solida-
ritat entre els pobles o les perso-
nes. El premiat va ser el sacerdot
Enrique de Castro, que porta més
de 30 anys treballant pels més
desfavorits i per joves amb  dro-
goaddicció en una parròquia d’u-
na barriada suburbial de Madrid,
fet que li ha provocat enfronta-
ments amb la cúpula eclesiàstica
de l’església catòlica per la seva
tasca solidària.

BREUS

Les ONG Farmacèutics Mundi i
Medicus Mundi Catalunya han or-
ganitzat durant tot el mes de
maig, i en el marc de la campan-
ya “La Salut en el Mil·lenni” que
compta amb el suport de l’ACCD,
una mostra de films i fotografies
per conèixer l’evolució dels Ob-
jectius de Desenvolupament del
Mil·lenni en matèria de salut,
així com presentar una visió crí-
tica de l’estat de la salut en els
països empobrits, caracteritzada
per la manca de mitjans. La mos-
tra va projectar als cinemes Verdi
un total de cinc documentals que
aborden problemes com la morta-

Mostra de films 
i fotografies sobre
Objectius del Mil·lenni 
i salut 

Ètica, coherència,
desenvolupament i ONGD,
a debat

Quart Festival
Internacional de Cinema
Solidari de Navarcles

La 13 Festa d’IO

aplega desenes de

milers de persones

La tretzena edició de la festa de la
solidaritat d’Intermón Oxfam, “Un
Dia per a l’Esperança” s’ha cele-
brat enguany els caps de setmana
del 22-23 d’abril i del 5-6 de maig
a 10 ciutats catalanes, amb una
assistència de desenes de milers
de persones. Els i les assistents,
entre els quals hi va haver una de-
legació de l’ACCD, van poder do-
nar la cara pels drets de la dona
als països del Sud, entenent que
la garantia d’aquests drets és una
de les formes més potents de llui-
tar contra la pobresa al món. Ac-
tivitats lúdiques i de sensibilitza-
ció, comerç just i informació de
campanyes i projectes de desen-
volupament de l’ONG van comple-
tar la jornada, que s’ha convertit
en un clàssic de la cooperació.
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litat infantil, la salut materna, la
Sida, la malària, el Chagas o l’accés
als medicaments.

Àgora Nord-Sud va organitzar el
mes de maig aquest cicle de confe-
rències setmanals amb l’objectiu de
promoure el debat públic sobre la
cooperació al desenvolupament re-
alitzada des de les ONGD i la seva
implicació amb el principi de cohe-
rència i els fonaments ètics de la
seva activitat. Bàsicament el debat
va centrar-se en si l’actuació habi-
tual de les ONGD als països del Sud
contribueix a la transformació so-
cial de les causes que provoquen la

injustícia i la pobresa al món o bé
si, per contra, reforça, legitima i
regenera els mecanismes que pos-
sibiliten el manteniment dels es-
cenaris crònics d’empobriment,
impossibilitant sortir del cercle
viciós. Aquest cicle tindrà conti-
nuïtat amb una segona part que
tindrà lloc el mes d’octubre i que
abordarà l’ètica i la coherència en
l’actuació de les ONGD al Sud.
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Culturasolidària

IMKRA
Històries de nens soldats

AA. DD.
Grup d’Estudis Pedagògics

Es calcula que hi ha més de
300.000 infants soldats arreu del
món. I, a part d’aquest grup, s’hi
ha de sumar també les desenes de
milers de nenes obligades a esde-
venir esclaves sexuals d’aquests
exèrcits de soldats i mercenaris.
Aquesta canalla arrencada de la
seva infantesa i família es conver-
teixen en miralls dels seus captors
per culpa de la instrucció i de l’o-
bligació d’exercir la violència com
a eina repressora. Aconseguir que
surtin d’aquest cercle viciós que
no han escollit és difícil. Molts
moren molt joves en combat o per

malalties de transmissió sexual. I
els que sobreviuen han estat pro-
gramats per matar, fet que dificulta
la seva reinserció a la vida civil.
Sense comptar els que queden mu-
tilats de per vida o amb traumes
psicològics.

Aquesta crua realitat es plasma a
través dels textos i fotos de Marta
Catalán, Glòria Marcet i Jordi Rodri.
A més, cal sumar-hi també un do-
cumental fet el 2002, “Guerra? Sie-
rra Leona. Lluitadors per la pau…”,
realitzat per Pemi Fortuny, Yasmina
M. Cánovas i Xavi Millán.

Goran Bregovic

Les pel·lícules d’Emir Kusturica han tingut un ressó internacional consi-
derable els últims anys. Però l’èxit l’ha compartit amb el compositor de
les bandes sonores, Goran Bregovic. Aquest ha reformulat la música dels
Balcans, caracteritzada per recollir una herència heterogènia a causa d’u-
na història molt sacsejada. 

Goodbye Bafana

Com es forja un líder de la pau? Aquesta pregunta vol ser resposta amb
aquesta pel·lícula. Nelson Mandela va passar dècades en una presó d’alta
seguretat sud-africana. Aquesta experiència vital, en lloc d’alimentar el
ressentiment i l’odi vers els seus captors, va fer madurar-lo d’una manera
imprevisible per als partidaris de l’apartheid. El va transformar en un re-
ferent mundial de la reconciliació i la no-violència.

www.sicom.cat

SICOM és una entitat de professionals dels mitjans de comunicació que
divulga informacions sobre els països empobrits o en conflicte i sobre ac-
tivitats de les ONG. El 3 de maig SICOM va presentar el seu nou web, SI-
COM TV, espai per a la difusió de vídeos, càpsules audiovisuals i docu-
mentals de temàtica solidària.
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