
Cooperacio

CA
T

LA RREVISTA DDE LL’AGÈNCIA CCATALANA DDE CCOOPERACIÓ AAL DDESENVOLUPAMENT

P. RR. -- AACCD

GENER 22008                                221

Sensibilitzar ssobre
la rrealitat ddel SSud
Sensibilitzar ssobre
la rrealitat ddel SSud



ÍN
D

EX
LA VVINYETA DEL MMES

33 EEddiittoorriiaall 

44 EEnn pprrooffuunnddiittaatt

66 LLeess nnoottíícciieess ddee ll’’AAggèènncciiaa

88 AApprrooxxiimmaacciióó aa

1100 ÀÀffrriiccaa ssuubbssaahhaarriiaannaa

1122 AAmmèèrriiccaa CCeennttrraall ii CCaarriibb

1144 AAmmèèrriiccaa ddeell SSuudd

1166 MMeeddiitteerrrràànniiaa

1188 AAcccciióó HHuummaanniittààrriiaa

2200 SSeennssiibbiilliittzzaacciióó

2222 BBrreeuuss

2233 CCuullttuurraa ssoolliiddààrriiaa

2244 CCoonnttrraappoorrttaaddaa



ED
IT

O
RR

IA
L

Al llarg dels darrers anys, els moviments de solidaritat i
cooperació internacionals hem pensat, parlat i debatut,
tant des de fora com sobretot des de dins del propi sec-
tor, sobre què és, què ha de ser i què no ha de ser la coo-
peració al desenvolupament; les polítiques, les pràcti-
ques, i les estratègies. De ben segur que ens queden coses
per parlar, per corregir, per millorar i per seguir creixent,
però podem estar satisfets de com hem anat perfilant i
consolidant la perspectiva amb la que des de la coopera-
ció al desenvolupament treballem al Sud per la reducció
de la pobresa i les desigualtats. D’aquest treball i dels
seus resultats, en tenim estudis, indicadors i avaluacions
que, afegits a l’experiència, ens han ajudat a millorar.

Ens resta un àmbit però que des de la cooperació al des-
envolupament encara massa recentment hem començat a
incorporar en les nostres estratègiesi no hem definit uns
indicadors que ens permetin una avaluació objectiva dels
seus resultats: és l’àmbit de la sensibilització i l’educació
pel desenvolupament. D’uns anys ençà, això sí, ha estat
notable l’increment d’esforços dedicats a la informació i
sensibilització de la ciutadania vers les interrelacions
Nord-Sud, i la responsabilitat i possibilitat de cadascú de
nosaltres per influir en la transformació d’aquestes rela-
cions cap a una realitat social justa, respectuosa i solidà-
ria amb el desenvolupament de tots els pobles del món.

I és lògic i important que sigui així. Perquè un bon treball
de pedagogia sobre les relacions polítiques i econòmiques
mundials i de difusió de la Cooperació Catalana, no només
repercutirà beneficiosament en el desenvolupament dels
pobles del Sud receptors de la cooperació, sinó que de
ben segur també farà dels països del Nord unes societats
més conscients, responsables i justes. I aquesta és també
l’aposta de l’ACCD. Una aposta per informar, comunicar i
promoure les bases per una transformació social progres-
siva i responsable. I, amb aquest objectiu hem buscat la
complicitat i implicació de tots els actors socials, entre
els quals els mitjans de comunicació audiovisual, un dels
actors amb més capacitat d’incidència social. Potser no hi
ha elements objectius per evaluar la influència real dels
mitjans de comunicació sobre la societat, però sí per fer-
ho sobre la seva difusió com poden ser els índexs d’au-
diència o de lectura, per exemple.

Mostra d’aquesta col·laboració entre l’ACCD i els mitjans
de comunicació a partir d’aquest mes de febrer podreu
veure la nova sèrie de TV3 Latitud Júnior. Ens agradaria
molt que la seguíssiu

Andreu FFelip ii VVentura 
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A. S. A.  - ACCD
El Latitud Júnior mostra joves de
diversos països que impulsen o
participen en projectes que duu a
terme la Cooperació Catalana en
països en vies de desenvolupament
de l’Àfrica subsahariana, el conti-
nent americà o la conca mediterrà-
nia. Són projectes que incideixen
en l’àmbit de la salut (com ara el
tractament i la prevenció del
VIH/SIDA), en la protecció del
medi ambient, en l’impuls de la
igualtat de gènere, o en pràctiques
que busquen la construcció d’una
pau ferma i duradora en els països
que estan en conflicte, i que, o bé
són fruit de la política de coopera-
ció directa impulsada per l’ACCD, o
bé són projectes que duen a terme
entitats catalanes amb el suport de
l’ACCD. Es tracta de sis reportatges,
cadascun dels quals té una durada
aproximada de 25 minuts. 

El programa s’estructura en dues
parts clarament diferenciades: per
un costat, la descripció, per part
d’un o una jove del Sud, de la si-
tuació del país on viu i del benefici
que aporta a la seva comunitat l’e-
xecució d’un projecte de la Coope-

ració Catalana. Per altra banda, es
planteja una segona part amb el
debat que aquest reportatge gene-
ra entre joves estudiants catalans,
a qui es demana una reflexió al
voltant de les situacions que
veuen en el reportatge 
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Amb el suport de l’ACCD i en col·laboració amb centres d’ensenyament secundari de Catalunya, l’Àrea de Documen-
tals, Educatius i Nous Formats de Televisió de Catalunya ha produït el programa Latitud Júnior, que presenta diver-
sos projectes de la Cooperació Catalana. TV3 emetrà el programa Latitud Júnior al llarg dels mesos de febrer i març. 

D. V. - ACCD

En profunditatEn profunditat



Dones aal MMarroc: 
camí aa lla iigualtat
Títol: Programa per a la integració
de les dones i els joves en el procés
de desenvolupament local de la
província de Chefchaouen.
Objectius: 
� Cursos d’alfabetització per a
dones, amb el resultat de 276 do-
nes alfabetitzades. 
� Cursos de tall i confecció: for-
mació de 112 dones.
� S’han posat en marxa diverses
cooperatives (cooperativa de Ta-
llassemtane i Tachrouk) i es facili-
ta la comercialització dels seus
productes. 
� S’ha fet sensibilització sobre
salut infantil, higiene i escolarit-
zació infantil. 
� S’ha finalitzat la construcció
del centre sociocultural .
Entitat: Sodepau 
Soci llocal: Association Talassemta-
ne pour l'Environment et le Déve-
loppement.

Indígenes, gguardians 
de ll’Amazònia dd’Equador 
Títol: Projecte Sasiku de desenvo-
lupament de l’Educació Intercultu-
ral Bilingüe. 
Descripció ddel pprograma // OObjec-
tius: L’objectiu general és enfortir
la institucionalitat de la Direcció
General d’Educació Intercultural
Bilingüe (DINEIB). 
� Ajudar a la recuperació de l’ús
de llengües minoritzades.
� Elevar la qualitat docent del
sistema d’Educació Intercultural
Bilingüe, millorar la gestió pública
dels líders indígenes.
Concretament a la regió amazònica
d’Equador amb el poble shuar.
� Programa de professionalitza-
ció: llicenciatura Educació Inter-
cultural Bilingüe.
Entitat: ACCD.
Soci llocal: Direcció Nacional d’E-
ducació Intercultural Bilingüe (DI-
NEIB).

Defensors dde lla nnatura 
a NNicaragua
Títol: Programació per a la gestió
ambiental integral i sostenible de
la Laguna de Apoyo.
Objectius: 
� Conjunt d’accions encamina-
des a enfortir les municipalitats en
la gestió de la Laguna de Apoyo,
amb especial èmfasi en la gestió
ambiental i l’ordenament territo-
rial d’aquesta reserva natural, així
com per a facilitar les eines per a
reduir els efectes de degradació
ambiental i l’impacte dels fenò-
mens geològics. 
Entitat: Geòlegs del Món Catalun-
ya.
Soci llocal: AMICTLAN (Associació
de Municipis Integrats per la Conca
i Territoris de la Laguna de Apoyo
de Nicaragua).

Sobreviure aa PPalestina
Títol: Desenvolupament cultural,
polític i dinamització comunitària
a Nablus (Cisjordània).
Objectius: 
� Millorar les condicions socials,
polítiques i culturals dels i les jo-
ves palestines a Nablus mitjançant
el suport a les seves accions i el fo-
ment de la seva incidència en l’a-
genda política local, tot emmarcat
en accions de transformació social. 
Entitat: Servei Civil Internacional
(SCI) de Catalunya. 
Soci llocal: Hewar Children’s Center
(Nablus).

Moçambic: sstop SSIDA  
Títol: Programa de lluita contra el
VIH/SIDA a Moçambic. 
Objectius: L’objectiu general del
programa és contribuir a la reduc-
ció de la transmissió del VIH/SIDA
i recolzar a les persones més vulne-
rables afectades pel virus. El pro-
jecte es concreta en diverses ac-
cions:
� Sessions d’informació i educa-
ció comunitària.
� Distribució de preservatius.
� Capacitació de voluntaris per
dur a terme educació i ajuda a do-
micili.
� Suport alimentari en cures i vi-
sites a domicili. 
Entitat: Creu Roja Catalunya.
Soci llocal: Creu Vermelha Moçam-
bique.

Construint lla ppau aa CColòmbia 
Títol: Programa de participació de-
mocràtica i construcció de pau.
Objectius: Enfortir la cultura de la
democràcia participativa dels habi-
tants de Tarso, per fomentar la
seva intervenció en els temes lo-
cals. 
� Dignificar el desenvolupament
social per aconseguir la pau al mu-
nicipi.
� Acompanyament al creixement
infantil i a les famílies en situació
de risc social del municipi.
Entitat: ACCD.
Soci llocal: Assemblea Municipal
Constituent de Tarso (Antiòquia).
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La CCooperació CCatalana aa TTV3



les nnoticies    

REDACCIÓ -- AACCD
L’ACCD ii eel FFons dde PPoblació dde NNa-
cions UUnides ((UNFPA) vvan ssignar
l’11 dde ddesembre eel pprimer aacord
marc dde ccol·laboració eentre eels
dos oorganismes, mmitjançant eel qqual
la CCooperació CCatalana aaporta
835.000 eeuros pper aal ffinançament
de ddiverses iiniciatives een eels ààm-
bits dde lla ssalut ssexual ii rreproducti-
va ii lla fformació aa ppaïsos ccom MMo-
çambic, EEtiòpia, RRD ddel CCongo ii
Guatemala. 

En concret, les actuacions d’en-
guany se centraran en garantir
l’accés a serveis de salut reproduc-
tiva d’alta qualitat, la planificació

familiar, la prevenció del VIH/Sida,
l’enfortiment de les capacitats ins-
titucionals, els microcrèdits, el
treball amb joves i la formació i ca-
pacitació d’experts. Amb l’acord, es
crea un canal estable de col·labo-
ració amb UNFPA que, com en el
cas d’altres agències de Nacions
Unides, converteix la Cooperació
Catalana en l’única cooperació go-
vernamental no estatal que col·la-
bora amb aquest organisme multi-
lateral.

Pel que fa a l’ACNUR, l’ACCD desti-
narà 650.000 euros a programes de
suport a la població refugiada a
l’est del Txad i al Sàhara Occiden-

Acords dde lla CCooperació CCatalana aamb ll’ACNUR 
i eel FFons dde PPoblació dde NNacions UUnides

10.000 ppersones vvisiten ll’espai 
de ll’ACCD aal FFestival dde lla IInfància
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tal. Amb el programa d’acció hu-
manitària al Txad, s’assistirà po-
blació refugiada sudanesa i les co-
munitats d’acollida de l’est del país
proporcionant-los accés a aigua
potable. L’actuació al Sàhara Occi-
dental pretén generar mesures de
confiança entre la població refu-
giada sahrauí als camps i els habi-
tants del Sàhara Occidental mit-
jançant l’establiment de contactes
entre les dues poblacions. L’objec-
tiu és contribuir a una resolució
pacífica del conflicte a la zona.
Amb l’aportació econòmica d’en-
guany, des de 2004 l’ACCD ha des-
tinat més de 1,2 milions d’euros a
l’assistència de població refugiada

L’ACCD va participar del 27 de des-
embre al 4 de gener en la 45ena
edició del Festival de la Infància, a
la Fira de Barcelona, amb l’activi-
tat “Quin Cacau!”, una xocolateria
de comerç just per al foment lúdic i
participatiu del consum responsa-
ble. Al llarg dels nou dies d'activi-
tat es van servir més de 5.000 ra-
cions de xocolata instantània i
prop de 10.000 persones van pas-
sar per l'estand. L’activitat propo-
sada va consistir en una degusta-
ció de xocolata de la cooperativa
Alternativa 3. 



de ll’Agencia
REDACCIÓ -- AACCD
L’Agència CCatalana dde lla JJoventut ii
l’ACCD hhan sseleccionat nnou jjoves
per aa ttreballar een pprojectes dde ddes-
envolupament aa ppaïsos ddel SSud. EEs
tracta dd’una nnova eedició ddel ppro-
grama JJoves CCooperants, oorganit-
zat pper JJoventut ii ll’ACCD aamb eel
suport dde lla FFederació CCatalana
d’ONGD. 

El programa Joves Cooperants ofe-
reix contractes laborals a joves en
atur menors de 30 anys per fer tas-
ques de cooperació durant nou me-
sos a països en vies de desenvolu-
pament. Els projectes d’enguany es
realitzaran a Mali, Níger, Maurità-
nia, Bolívia, El Salvador, Nicara-
gua, Marroc, Equador, Hondures i
Guatemala.

El programa té com a objectius
oferir a joves llicenciats la possibi-
litat de formar-se i adquirir conei-
xements i habilitats en el sector de

Seleccionats eels nnou jjoves
del pprograma 
Joves CCooperants
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L’ACCD hha iimpulsat uuna nnova eedi-
ció dde lla cconvocatòria dde pprogra-
mes ddesprés dde lla dde ll’any 22005,
que hha aampliat aara aamb nnous ààm-
bits dde ttreball. EEn ttotal ss’han
subvencionat uun ttotal dde 446 ppro-
grames ppluriennals dde ccoopera-
ció aal ddesenvolupament een lles
seves qquatre llínies: ccooperació,
educació pper aal ddesenvolupament
i ssensibilització, ggestió dde rriscos

i pprevenció dde ddesastres, ii ppro-
grames dde DDesarmament, DDesmo-
bilització ii RReintegració ((DDR).
La qquantitat ttotal dde lles ssubven-
cions aa pprogrames hha eestat dde
20,1 mmilions dd’euros. SS’entén pper
programa ll’instrument dde ccoope-
ració dde ccaràcter ppluriennal qque
té pper ffinalitat lla cconsecució
d’un oobjectiu ggeneral dde ddesen-
volupament ii qque ppot ccontemplar

Resolució dde lla cconvocatòria dde pprogrames 
pluriennals dde ccooperació aal ddesenvolupament

intervencions een uun oo ddiversos
països ii een uun oo ddiversos ssectors
establerts ccom aa pprioritaris een
aquesta cconvocatòria. 
El qquadre aamb lla ttotalitat dde lla
resolució, eentitats, pprogrames ii
localització ggeogràfica ees ppot
consultar aal wweb dde ll’ACCD:
www.cooperaciocatalana.cat

la cooperació internacional, per tal
de facilitar-ne la seva inserció la-
boral, promoure la figura del coo-

perant com a nou filó d’ocupació i
donar suport a projectes de coope-
ració de les ONGD catalanes

G. SS. -- AACJ



E. VV. -- AACCD
El 223 ii 224 dde ggener lla CComissionada
General dd’UNRWA vva vvenir aa BBarce-
lona pper ssignar eel ssegon aacord
marc dde ccol·laboració eentre ll’A-
gència qque rrepresenta ii lla GGenera-
litat dde CCatalunya, ddonant cconti-
nuïtat aal ttreball cconjunt qque vvan
iniciar ll’any 22004. LLa vvisita vva
coincidir aamb ll’empitjorament dde
la ssituació aa lla FFranja dde GGaza, qque
va vveure ccom IIsrael ttancava lles sse-
ves ffronteres ii ssuspenia eel ssubmi-
nistrament dde ccombustible, lllum ii
altres sserveis dde pprimera nnecessi-
tat. DDes dde lla sseu ccentral dd’UNRWA
a GGaza ii aa AAmman, KKaren KKoning

AbuZayd vvetlla pper ll’accés aa ll’edu-
cació, eels sserveis ssocials ii lla ssalut aa
la ppoblació ppalestina qque vviu aa JJor-
dània, aal LLíban, aa SSíria, aa CCisjordà-
nia ii GGaza. CCoordina ll’acció dde
28.000 ttreballadors, pprincipalment
professors ii ppersonal ssanitari llocal. 

La ppregunta pper ccomençar éés ggaire-
bé oobligada... qquina éés lla ssituació
avui aa lla FFranja dde GGaza? 
La situació és molt greu, especial-
ment des del 21 de gener. No és
només que la població de la Franja
s’hagi quedat sense llum o sense
serveis bàsics, sinó que la situació
fa massa temps que dura, s’agreuja

per moments i la població està
arribant al seu límit... fins quan
aguantaran la pressió? 

De ffet, lla ccrispació vva aarribar aa ttal
punt qque ees vvan bbombardejar lles
fronteres aamb EEgipte pper ppoder
sortir ddel tterritori een bbusca dd’ali-
ments, mmedicines... 
Només hi va haver una part de la
població que va poder creuar el pas
fronterer amb Egipte, l’únic no
controlat per les forces israelianes,
però va ser entrar a la ciutat i  arra-
sar amb tot el que van trobar: men-
jar, medicaments, aigua... Estan
desesperats, perquè no tenen lli-

“Fins qquan aaguantarà 
la ppressió lla ppoblació
palestina?”

Aproximació aaAproximació aa

E. VV.  -- AACCD

“La ssituació jja
fa mmassa ttemps
que ddura, ss’a-
greuja pper mmo-
ments 
i lla ppoblació
està aarribant aal
límit”
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bertat de moviments, no poden
passejar, anar a veure els seus fa-
miliars als hospitals, alguns ni tan
sols poden anar a treballar perquè
la seva feina està a Israel o Egip-
te... 

D’aquí qque uun ttant pper ccent mmolt
elevat dde rrefugiats ppalestins dde-
penguin dde ll’ajuda hhumanitària...
El 80% dels refugiats palestins de-
penen de l’ajuda humanitària, o si-
gui, gairebé tots... però també és
veritat que només els organismes
multilaterals tenim certes possibi-
litats de maniobrar i gestionar re-
cursos. De fet, molts dels habitants
de camps depenen exclusivament
d’UNRWA per cobrir les seves ne-
cessitats més fonamentals. 

Com ees ccrea aaquesta aagència ii ccom
treballeu? 
L’UNRWA va ser creada per l’ONU el
1949 i atén una població refugiada
palestina de més de 4,1 milions de

a Karen KKoning AAbuZayd,  
CCoommiissssiioonnaaddaa GGeenneerraall dd’’UUNNRRWWAA

persones en serveis bàsics de l’àm-
bit de la salut, l’educació, els ser-
veis socials i l’ajut humanitari. L’A-
gència actua com un fons que
gestiona els recursos dels països
donants i dóna resposta a les seves
necessitats bàsiques més ur-
gents...

EEnnttrree eellss ddoonnaannttss,, CCaattaalluunnyyaa ééss ll’’úú--
nniicc ggoovveerrnn nnoo eessttaattaall qquuee hhii
ccooll··llaabboorraa.. CCoomm vveeuu aaqquueessttaa ppaarrttii--
cciippaacciióó ii eell ccoommpprroommííss ffeerrmm ddee ssee--
gguuiirr ddoonnaanntt ssuuppoorrtt qquuee hhaa mmaannii--
ffeessttaatt eell GGoovveerrnn ccaattaallàà?? 
Fins avui, la Cooperació Catalana
ha executat prop d’1,4 milions
d’euros amb UNRWA d’ençà de la
signatura del primer acord marc. I
ara obrim la segona etapa amb una
nova signatura i el compromís de
seguir treballant junts, almenys,
durant tres anys més. Només po-
dem mostrar gratitud i posar
aquesta pràctica com a exemple a
seguir per d’altres països o governs

descentralitzats. La situació és la
que és, i les necessitats cada cop
són més grans. Per això cal també
la implicació dels governs més en-
llà del purament econòmic: fan fal-
ta decisions polítiques i un com-
promís internacional a la més alta
escala per acabar amb aquesta si-
tuació. 

AAiixxíí ddoonnccss,, ccoomm hheemm ddee mmiirraarr eell
ffuuttuurr ddee llaa ppoobbllaacciióó ppaalleessttiinnaa,, ddeellss
rreeffuuggiiaattss?? 
Hem de tenir esperança i fer arri-
bar les mostres de suport a través
d’ajuda humanitària, serveis bà-
sics... a la població de la zona. Ells
estan perdent l’esperança i hem
d’evitar que siguin els responsa-
bles de la seva supervivència. Per-
què la negació de llibertats, el no
respectar els seus drets humans,
farà que es tornin boigs o que es
prenguin la justícia a la seva ma-
nera i això no convé a cap de les
parts

“Fan ffalta 
decisions 
polítiques ii uun
compromís 
internacional aa
la mmés aalta 
escala pper aacabar
amb lla ssituació
actual”
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Àfrica subsahariana

REDACCIÓ -- AACCD
El ssociòleg MManuel CCastells hha dde-
finit ll’etapa aactual ccom lla dde lla sso-
cietat xxarxa. PPot ssemblar uun ccon-
cepte nnomés vvigent pper aa lla
societat ooccidental ii pper aa lla ppart
del mmón qque tté pple aaccés aa lles nno-
ves ttecnologies. LLa rrealitat ddemos-
tra qque aaquest mmodel dde ttreball éés
vigent aa aaltres pparts ddel mmón qque
potencien lles ssinergies ii iintercan-
vien cconeixements ii eexperiències.
El ccontinent aafricà jja eestà tteixint
les sseves xxarxes pperquè mmolts ppro-
blemes nno ssón ssimplement ssecto-
rials oo tterritorials, ssinó qque ssón
transversals een ttots eels ssentits.

Les xarxes que tenim actualment al
continent africà permeten l’inter-
canvi i l’aprenentatge mutu. Cal
tenir en compte que es compartei-
xen diferents metodologies a ni-
vell continental, però sempre amb
independència a l’hora d’aplicar-
les a cada estat. En certa manera
aquesta tècnica organitzativa aju-
da a crear una unió africana des de
la societat civil, ja que la unió po-
lítica encara està pendent de rea-
litzar-se amb profunditat. 

Les xarxes són més que la suma
dels actors que hi participen. Les
accions dels diferents actors es re-

Bastint xxarxes dde ddesenvolupament
per ttot eel ccontinent aafricà

valoritzen i són automàticament
avalades quan són compartides per
actors d’altres països. Les xarxes
prenen el seu més ampli sentit
quan cal afrontar temes que són de
caire macro, per exemple quan es-
tem parlant de temes tals com el
VIH/SIDA o qüestions de gènere,
sobirania alimentària o post-con-
flictes. Són els temes que poden
afectar a tothom, independent-
ment de la identitat de la persona,
tot i que la incidència pugui variar
d’un lloc a un altre.

Dins d’aquestes xarxes els socis o
partners que hi concorren, a part
de ser diversos i a diferents nivells
(com seria per exemple, UNGANET
a Uganda o la Regional Network on
ethics, law and HIV), cal que esti-
guin ben articulats per evitar que
les associacions no esdevinguin
operatives. O com es diu en versió
popular, que no sigui una olla de
grills que impossibiliti arribar a
acords o bé marcar estratègies as-
sumibles per a totes les parts. Per
això es fa imprescindible que EN el
treball en xarxa, com a internet, hi
hagi nodes que articulin els dife-
rents actors. Tots en pla d’igualtat
però que algú arbritri entre les
parts. Així mateix, cal un monito-
ratge de totes les accions, així com
un procés avaluador, per garantir
el bon funcionament i la correcta
inversió dels recursos entre totes
les parts per comprovar que es fo-
calitza bé el problema.

P. RR.  -- AACCD
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Les xarxes africanes compleixen
unes funcions bàsiques: generar i
compartir informació i anàlisi
aprofitant sobretot l´impacte de
les tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC), funció d’ad-
vocacy o assessorament davant
d’organismes internacionals, cons-
trucció i enfortiment de capacitats
dels diferents actors i, com no,
construcció de solidaritat, ja que
hi ha desigualtat entre les dimen-
sions dels diferents actors. A partir
d’aquests punts, a l’Àfrica subsaha-
riana bàsicament, però també ex-
tensiu al Magrib, s’han creat xarxes
dedicades al suport mutu, a la di-
namització d’activitats i estratè-
gies i, per últim, a les que volen te-
nir millors funcions operatives i de
recerca en el camp compartit. 

HHIICC,, 
uunnaa xxaarrxxaa ppaarraaddiiggmmààttiiccaa

La Coalició Internacional per a
l’Hàbitat (HIC per les seves sigles
en anglès) és una associació inter-
nacional on s’integren aproxima-
dament 400 organitzacions i per-
sones que treballen en l’àmbit dels
assentaments humans (habitatge,
dret a la terra, etc.). Va néixer des-

prés de la conferència de l’ONU so-
bre medi ambient del 1972 i es va
rellançar amb la conferència cele-
brada a Vancouver quatre anys des-
prés. Fent de paraigua de diverses
entitats va ser un dels catalitza-
dors de la creació del programa so-
bre assentaments humans, ONU-
Habitat. Des d’aleshores ha tingut
un paper determinant en els diver-
sos Fòrums Urbans Mundials de
Nairobi (2002), Barcelona (2004) i
Vancouver (2006).

Els seus objectius són fer efectius
els drets humans vinculats a l’habi-
tatge, particularment dels sense
sostre, dels desallotjats i despla-
çats. Fer entrar dins l’agenda inter-
nacional els problemes vinculats a
la manca de vivenda i de terra per
al cultiu  per a milions de persones
és prioritari per al continent ja que
és un problema que traspassa fron-

1111

EEll ttrreebbaallll eenn
xxaarrxxaa ppootteenncciiaa
lleess ccoommpplliicciittaattss 
ii aaffaavvoorreeiixx 
ll’’iinntteerrccaannvvii 
dd’’eexxppeerriièènncciieess  

PP.. RR..  -- AACCCCDD

teres i necessita de reaccions su-
praestatals. I aquest dèficit s’a-
greuja quan hi ha transvassaments
de població a causa de conflictes,
massa habituals al continent. La
transformació social a través de
l’habitatge és un catalitzador del
desenvolupament al continent
africà. Aquests principis combre-
guen amb els expressats pel Pla Di-
rector de la Cooperació Catalana
2007-10 que, alhora, també coin-
cideixen amb els expressats pel

conveni Habitat de les Nacions
Unides. Aquesta xarxa permet tirar
endavant diversos objectius als di-
ferents països on hi ha presents els
diferents actors. És per això que,
per ajudar al global del continent
africà, l’ACCD considera prioritari
cooperar amb xarxes, ja que per-
meten una major incidència, i ho
subvenciona amb 100.000�

maqueta cooperacio:Maquetación 1  07/02/2008  17:37  PÆgina 11



Central
i CCaribAmèrica

F. CC. MM.  -- AACCD
Puerto CCabezas ((Bilwi) éés lla ccapital
de lla RRegió AAutònoma dde ll’Atlàntic
Nord ((RAAN) dde NNicaragua. AAquí
reproduïm uuna eentrevista aamb eel
seu vvicealcalde, ÁÁlex LLucer, mmort
recentment. EEra ppresident dde lla
Junta RRectora ddels eexcombatents
de YYatama, ppartit qque rrepresenta lla
pluralitat èètnica aa NNicaragua.

Vosté éés dd’una zzona oon vva ccentrar-
se ggran ppart ddel cconflicte nnicara-
güenc ddurant eels vvuitantes, lla ccos-
ta aatlàntica. EEstà cconsolidada lla
pau?
Estem dins el camí de la reconcilia-
ció. El nostre grup polític, Yatama,
després de la guerra vam tractar-
nos amb el PLC (Partit Liberal Con-
servador), que van estar al govern
16 anys amb diferents presidents.
Però, ells es van oblidar de nosal-

tres. Ara hem fet una aliança amb
els sandinistes. Allà vam estar amb
l’huracà Fèlix tots junts, preocu-
pant-nos per les necessitats del
poble. Aquesta és la gran esperan-
ça de la millora de les relacions en-
tre les dues zones de Nicaragua,
l’atlàntica i la pacífica. El fet que
ens haguem unit amb els sandinis-
tes és un símbol de què la guerra
s’està superant, ja que vam ser an-
tics enemics en el conflicte. Ara
estem donant una lliçó de reconci-
liació. 

Què vvol YYatama aa nnivell ppolític?
Bàsicament que ens escoltin, que
les terres i els recursos han de ser
comunals. Volem ser amos del nos-
tre territori. Volem sortir de la
marginació i ser partíceps de les
decisions. La nostra major deman-
da és la descentralització de Nica-
ragua, però alhora hem de preparar
la nostra gent per a l’administra-
ció.

Com eestan 220 aanys ddesprés dde ll’au-
tonomia?
Amb el govern liberal, l’autonomia
només era de nom i ara volem
practicar-la a fons. S’ha de refor-
mar a fons i actualitzar-la més.
Qüestionem el model i cal consul-
tar més a la gent, ja que la nostra
responsabilitat és portar-els-hi
progrés. L’autonomia va més enllà
d’una descentralització adminis-
trativa.

Els aagermanaments eestan mmolt ppre-
sents aa NNicaragua.
Van molt bé, Puerto Cabezas està
agermanada amb Vilafranca del Pe-
nedès, Sant Pere de Ribes i la Fata-
rella des del 1990. En qualsevol
projecte que s’ha fet, ells han res-
post. Ara estem fent projectes de
microcrèdits i en una comunitat
s’està construint un centre de sa-
lut.

I ccom vvan vviure ll’huracà FFèlix?
Ara estem en una etapa de recupe-
ració. El bosc  de la nostra zona va
quedar destrossat en un 80-90%. I
les comunitats van quedar total-
ment destrossades, la gent encara
està en tendes de campanya. La
pesca està suspesa perquè el 90%
de les barques de pesca es van des-
trossar. I això com a ajuntament
ens afecta perquè els principals in-
gressos venien de la pesca indus-
trial i els boscos. I sense ingressos
no podem oferir serveis als nostres
ciutadans.

Per qquè eestan sseparades lla RRAAN ii
RAAS ((la rregió SSud)?
Com a poble estem agermanats,
però a nivell polític estem sepa-
rats. Hi ha coordinació entre els
dos territoris. Les divisions nord i
sud són artificials i es van separar
comunitats. En això coincidim els
habitants de les dues àrees, primer
som “costeños” i després nicara-
güencs

“Estem rreconciliant 
les ddues ccostes nnicaragüenques”

F. CC. MM. -- AACCD
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“Estem reconciliant 
les dues costes nicaragüenques”

CC.. GG.. CC..

1133

EEll SSaallvvaaddoorr aa uunn 
aannyy ddee lleess eelleecccciioonnss
CCAARRLLOOSS GG.. CCAANNOO -- AACCCCEESS
AAmmbb uunnaa ddeemmooccrrààcciiaa aa ppuunntt dd’’aarrrrii--
bbaarr aa llaa mmaajjoorriiaa dd’’eeddaatt,, dd’’aaqquuíí aa
ppoocc mmééss dd’’uunn aannyy EEll SSaallvvaaddoorr vviiuurràà
ttrreess ssuuffrraaggiiss ccoonnsseeccuuttiiuuss ((mmuunniiccii--
ppaall,, lleeggiissllaattiiuu ii pprreessiiddeenncciiaall)) qquuee
ppooddeenn ffeerr vvaarriiaarr eell sseeuu rruummbb ppoollííttiicc
ii ddoonnaarr llaa pprreessiiddèènncciiaa ddee llaa RReeppúú--
bblliiccaa,, ppeerr pprriimmeerr ccoopp ddeesspprrééss ddee
ddèèccaaddeess ddee ddiiccttaadduurraa mmiilliittaarr,, uunnaa
gguueerrrraa cciivviill ii 1177 aannyyss ddee ggoovveerrnnss
ddee ddrreettaa,, aa uunn ppaarrttiitt dd’’eessqquueerrrreess:: eell
FFMMLLNN ((FFrreennttee FFaarraabbuunnddoo MMaarrttíí ddee
LLiibbeerraacciióónn NNaacciioonnaall))..

El Salvador és el país més petit de
Centre Amèrica i, a diferència de
veïns com Guatemala o Costa Rica,
fins ara no ha explotat el seu po-
tencial turístic. És una de les apos-
tes de cara al futur, com també ho
és la mineria, però a hores d’ara el
seu principal baluard econòmic
són les remeses que envien els dos
milions i mig de salvadorencs resi-
dents als Estats Units (més de la
quarta part de la població). 

I que marxi tanta gent, com que
molta altra s’ho plantegi, no deixa
de ser un bon indicador per dibui-
xar el panorama d’un país que, tot
i haver signat un tractat de lliure
comerç i haver assumit el dòlar
com a moneda, no ha aconseguit
reduir la pobresa, ans el contrari,
ni eradicar les “maras” (les bandes
violentes juvenils), tot i el pla
“Súper Mano Dura” (concebut per

eliminar la violència mitjançant la
repressió). En comptes d’això, El
Salvador és l’únic país d’Amèrica
Llatina que manté tropes a l’Iraq.

Però la proclamació per part del
FMLN, per primer cop i a més d’un
any vista, d’un candidat moderat i
sense passat guerriller, el periodis-
ta Mauricio Funes, ha injectat
il·lusió a bona part de la societat
salvadorenca. El partit ARENA

(Alianza Republicana Nacional), de
dretes, encara no ha escollit un
candidat, però tot i que no són po-
ques les veus que, des dels propis
sectors conservadors, preveuen un
canvi, les enquestes parlen de pe-
tites diferències. I això es tradueix
en tensió política... i social.

És clar que El Salvador viu ja molt
intensament el seu camí cap a les
eleccions de 2009. Ho fa amb una
societat dividida i conscient dels
greus problemes que ha d’afrontar

PPeerr pprriimmeerr ccoopp eess
ppoott ddoonnaarr 
ll’’aalltteerrnnaannççaa
ppoollííttiiccaa aa 
EEll SSaallvvaaddoorr

el país però, a l’hora, no se sap si
prou madura com per legitimar l’al-
ternança política i superar les pors
heretades de la guerra que vincu-
len l’FMLN amb el comunisme o el
fi de les remeses. Sigui com sigui,
els propers 12 mesos seran deter-
minants

maqueta cooperacio:Maquetación 1  07/02/2008  17:37  PÆgina 13



Amèrica Sud

E. JJ. CC. PP. -- AACCD
El mmes dde ggener dd’enguany, eel MMo-
viment ddels TTreballadors SSense TTe-
rra ddel BBrasil ((MST) vva ccelebrar 224
anys. CCreat pper llluitar pper lla rrefor-
ma aagrària ii eel ddret aa lla tterra ddels
camperols ii ccamperoles bbrasilers,
és uun ddels mmoviments ssocials mmés
importants dde ll’Amèrica LLlatina.

La ddistribució 
de lles tterres aal BBrasil

Brasil és un dels països del món
amb una major desigualtat interna
en la distribució dels ingressos fa-
miliars. (L’any 2006 tenia l’índex
de GINI més alt del món). Mentre
uns pocs gaudeixen de les riqueses
del país, la majoria de la població
viu sota el llindar de la pobresa. És
precisament l'enorme concentració
de la terra una de les causes princi-
pals d'aquestes desigualtats. 

Durant la colonització portuguesa,
es van repartir les terres en latifun-
dis i l’estructura feudal es manté
encara en l’actualitat: camperols,
indígenes i esclaus no treien ni
treuen cap profit de la terra que
treballen.

El govern de Brasil fa anys que pro-
met una reforma agrària. I de fet,
està obligat per la constitució bra-
silera a expropiar aquelles terres
que no siguin productives, i lliurar-

les als camperols sense terra que sí
estiguin disposats a conrear-les. 

Però encara avui, a Brasil, el 2% de
la població posseeix la meitat de
les terres productives i uns 5 mi-
lions de famílies viuen com a sense
terra i han d'emigrar a les ciutats,
als barris de les faveles.

Dels oorígens ffins aavui

Al final de la dècada dels 70, amb
l’obertura política al país, es van
començar a propagar les organitza-
cions de lluita per la terra. I els
dies 20 a 24 de gener de 1984, va
tenir lloc la Primera Trobada Na-
cional dels Sense Terra, que va unir
intel·lectuals, operaris, indígenes
i treballadors rurals. 

Des d’aleshores, el Moviment ocu-
pa terres no cultivades que són
propietat de grans latifundistes, i
les treballen. Avui dia, el Movi-
ment actua a 24 estats de Brasil, hi
ha més de 300.000 famílies assen-
tades que ja poden treballar terres
expropiades i prop de 80.000 famí-
lies esperen, en terres ocupades,

MST ccamina ccap aal qquart dde ssegle dde
vida rreclamant ll’accés aa lla tterra

MST
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Al BBrasil eel 22%
de lla ppoblació 
té lla mmeitat 
de lles tterres
productives



MST
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que el govern Brasiler les expropiï
per tractar-se de terres improducti-
ves.

Els objectius de l’MST són aconse-
guir una societat més igualitària a
nivell econòmic, polític, social i
cultural, a partir d’una distribució
més justa de la terra i dels recursos
naturals i promovent un model de
producció agrària, ramadera, i fo-
restal sostenible i popular, basat
en l’agroecologia, la diversitat de
cultius i la petita explotació fami-
liar, per garantir l’autonomia eco-
nòmica de les famílies camperoles. 

Suport ddes dde ll’ACCD

L’ACCD vol promoure l’enfortiment
de les capacitats dels actors estra-
tègics per millorar la governabili-
tat democràtica i el desenvolupa-
ment humà i alhora donar suport a
la sobirania alimentària per garan-
tir les capacitats productives i so-
cioeconòmiques suficients per les
poblacions més desfavorides. 

I a més, tal i com estableix el Pla
Director de Cooperació al Desenvo-
lupament 2007-2010, per la seva
extensió i les importants desigual-
tats en la distribució de la riquesa,
Brasil va passar a ser país preferent
de la Cooperació Catalana. 

Concretament, l’ACCD va iniciar la
relació amb el MST el gener del
2005, coincidint amb el Fòrum So-
cial Mundial (FSM) de Porto Alegre
(Brasil). 

I el 5 d’octubre de 2006 signà un
conveni de cooperació amb una vi-
gència de 3 anys per donar suport

al Moviment a través de l’Escola
Nacional Florestan Fernandes
(ENFF).

A més, l’ACCD manté una relació de
cooperació estratègica amb l’orga-
nització d’àmbit internacional Via
Campesina (de la qual MST és mem-
bre), que lluita també per la sobi-
rania alimentària i la reducció de la
pobresa. 

L’Escola ddel MMST

L’ENFF és una institució promogu-
da per l’MST, en col·laboració amb

institucions educatives i socials
del Brasil i d’altres països, per a la
planificació i gestió de la formació
dels educadors, dirigents campe-
rols i nous lideratges locals, amb
un doble objectiu clau: garantir l’e-
ducació bàsica als fills de les famí-
lies que viuen als assentaments; i
enfortir el procés de reforma agrà-
ria i la sobirania alimentària al
Brasil i a tot el continent americà.

En el marc del conveni mencionat,
el primer any l’ACCD va concedir
290.000  per a l’acabament de la
construcció de l’edifici administra-
tiu de l’ENFF; la realització d’activi-
tats productives per a la sostenibi-
litat alimentària dels estudiants
residents a l’Escola; el suport a l’e-
quip docent per garantir la forma-
ció continuada; i el suport a les ac-
tivitats pedagògiques de formació
dels dirigents. Per aquest any 2008
ja s’han concedit 172.864  addi-
cionals 

Uns 55 mmilions
de ffamílies 
viuen ssense 
accés aa lla 
terra aagrícola



Mediterrània

E. VV.  -- AACCD
Palestina éés ppaís pprioritari pper lla
Cooperació CCatalana ii UUNRWA uun
soci pprivilegiat dde ll’ACCD aamb qqui
col·labora ddes ddel 22004, aany een
què ees vva ssignar eel pprimer aacord
marc dde ttreball cconjunt ii dde ssuport
a lla ffeina qque ll’Agència dde NNacions
Unides eestà ffent aamb eels rrefugiats
palestins. AA mmés, ll’ACCD ddóna pprio-
ritat aals ààmbits eeducatiu ii dde ssalut,
sectors een qquè ss’evidencia eespe-
cialment lla ssituació dde vvulnerabili-
tat eextrema dde lla ppoblació ppalesti-
na. 

D’acord amb aquestes prioritats, i
en el marc del conveni marc, el
2005 es va signar una addenda per
a dur a terme la rehabilitació del
centre de salut de Nusseirah, a la
Franja de Gaza; i el 2006 es va re-
habilitar part de l’escola de Deir El
Balah, també a la Franja, que havia
estat destruïda per l’Exèrcit israe-
lià. 

El mes de novembre passat es va
signar l’addenda 2007 que impul-
sarà un programa d’atenció psico-
social a nenes i nens palestins re-
fugiats que estan exposats a un
context de violència constant en
algun dels 19 camps de Cisjordà-
nia. L’objectiu d'aquesta interven-
ció serà prevenir i alleugerir els di-
versos símptomes psicològics

patits per la població refugiada pa-
lestina a causa de la violència als
Territoris Palestins Ocupats i es po-
drà establir un sistema de detecció
i consultes de qualitat sobre pro-
blemes psicològics en centres co-
munitaris, escoles i centres de sa-
lut que UNRWA té en els camps de
refugiats.

Val a dir que en el mateix marc
d’actuació, el suport als refugiats
palestins també s’ha fet des de
l’àmbit més humanitari, mitjan-
çant una altra addenda que havia
de fer front a la crisi humana vis-

cuda durant l’estiu del 2006 per la
invasió de la Franja per part de l’E-
xèrcit israelià. 

Catalunya rreforça eel sseu ssuport 
i ccompromís aamb eels rrefugiats
palestins 

S. AA. FF. -- AACCD
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El ssegon aacord
marc rreferma eel
suport dde 
l’ACCD aa 
UNRWA ffins 
el 22011



Signatura ddel ssegon 
conveni mmarc

De fet, la visita de la Comissionada
General d’UNRWA a Barcelona te-
nia com a objectiu principal la sig-
natura del segon acord marc de
col·laboració, que lliga el suport
de la Cooperació Catalana amb l’A-
gència de Nacions Unides fins al
2011. 

El suport es concretarà també mit-
jançant addendes anuals depenent
de les necessitats més imminents
de cada moment a la zona i de les
línies estratègiques de l’ACCD. El
conveni va ser signat en nom de la
Generalitat pel seu vicepresident,
Josep-Lluís Carod-Rovira.

La GGeneralitat, 
únic ddonant nno eestatal

La Generalitat de Catalunya és l’ú-
nic donant governamental no esta-
tal d’UNRWA. I en aquest sentit,
diversos representants del govern
català, com la secretària d’Afers
Exteriors, Roser Clavell, i el direc-
tor de l’ACCD, Andreu Felip, van
participar al mes de novembre de
l’anypassat en una trobada de do-
nants que va organitzar l’ONU a
Jordània per analitzar la situació
dels refugiats palestins en els di-
versos països i per emfasitzar la
necessitat de seguir col·laborant
amb aquesta causa, que encara no
ha finalitzat seixanta anys després
de l’inici del conflicte
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La GGeneralitat éés
l’únic 
donant 
governamental
no eestatal 
d’UNRWA 

Els TTerritoris PPalestins OOcupats
(TPO) cconstitueixen uuna ààrea dd’ac-
tuació pprioritària dde lla CCooperació
Catalana, ttant ddes dd’una pperspecti-
va dde ddesenvolupament ccom mmés
estrictament ddes dde ll’àmbit dde
construcció dde ppau. 

En aaquest ssentit, lla GGeneralitat dde
Catalunya jja ffa uuns aanys qque
col·labora een eel ddesenvolupament
i lla mmillora dde lla qqualitat dde vvida
del ppoble ppalestí aals tterritoris dde
Cisjordània ii lla FFranja dde GGaza. SSi
bé pper vvolum eeconòmic lla rrecons-
trucció dd’infraestructures éés ll’àm-
bit oon mmés rrecursos ffinancers ss’han
destinat pper ppart dde ll’ACCD ((fruit
dels cconvenis aamb ll’Ajuntament dde

Gaza ii eel CComitè dde RRehabilitació
d’Hebron), eels pprincipals ssectors oon
s’intervé ((en nnombre dde pprojectes
aprovats) ssón eel dde ssalut, ddesenvo-
lupament ccomunitari ii lla cconstruc-
ció dde lla ppau. 

Davant uuna ssituació ccaracteritzada
per lla ffragmentació ddel tterritori, eel
desmantellament iinstitucional, lles
mancances een lla pprovisió dde sser-
veis bbàsics ii lla ddesvertebració dde lla
societat pper lles ppolítiques dd’ocupa-
ció iisraelianes, ll’ACCD ddirigeix lles
seves aactuacions aa eenfortir lles ees-
tructures ssocials qque ppermetin uun
cert ggrau dd’autososteniment. PPer
això, ll’objectiu ttransversal dde lla
promoció ddels ddrets hhumans, eel ffo-
ment dde lla ggovernabilitat ii ll’enfor-
timent ddel tteixit ssocial cconstitueix
un eeix ccentral ddels pprojectes dde cco-

operació aal ddesenvolupament qque
es dduen aa tterme aa PPalestina. 

Des ddel 22005, ll’ACCD ddóna ssuport aa
iniciatives qque ccontribueixen aa
afavorir eels pprocessos dde cconstruc-
ció dde cconfiança eentre lles ssocietats
palestina ii iisraeliana: ddes ddel ttre-
ball aamb oorganitzacions qque aapos-
ten ppel rreconeixement dde ll’altre
pel mmanteniment dde pponts dde ddià-
leg ii dde ttreball cconjunt.  

D’altra bbanda, ll’ACCD hha iimpulsat
dues mmissions dd’observació eelecto-
ral aa PPalestina aamb ll’objectiu dde
participar een eel pprocés dde cconstruc-
ció nnacional ddel ppoble ppalestí, een-
cara ppendent dde ccrear uun EEstat

Catalunya ii PPalestina



HumanitàriaAc
ci

ó

REDACCIÓ -- AACCD
Els cconflictes aarmats ddeixen uun
llast aal ccontinent aafricà qque iinci-
deix eespecialment een lla ppoblació
civil aa ttots eels nnivells, pperò eel ppri-
mer qque qqueda ssempre aafectat éés eel
de ll’alimentació. LLa RRepública DDe-
mocràtica ddel CCongo tté pprop dde
tres mmilions dde ddesplaçats ii uuna
cosa ssimilar ppassa aa SSomàlia aamb
mig mmilió dde ddesplaçats iinterns ii
més dde 22 mmilions dde ppersones qque
són ddepenents dde ll’ajuda aalimentà-
ria aa ccausa ddels cconflictes vvigents
en aaquesta zzona.

L’ajut alimentari és internacional-
ment reconegut com un dels àm-
bits d’actuació prioritaris en el
marc de l’acció humanitària, i una
necessitat bàsica en crisis oblida-
des como les de la República De-
mocràtica del Congo i Somàlia. 

En aquest sentit, l’ACCD té l’acció
humanitària com una línea estratè-
gica d’actuació així com la volun-
tat d’establir relacions multilate-
rals amb aquells organismes i
agències de Nacions Unides que
consideri especialment rellevant
en els àmbits de la cooperació al

desenvolupament, l’acció humani-
tària i la construcció de pau. 

A més, la sobirania alimentària és
un dels principis d'actuació de
l’ACCD, i s’inclou en les polítiques
d'ajuda alimentària desenvolupa-
des en l'àmbit de l'acció humanità-
ria. 

L’ACCD oofereix eel sseu ssuport 
a lles ooperacions ddel PPMA 
al CCongo ii SSomàlia 

En aquest context, l’ACCD aportarà
300.000 euros per al suport a les
operacions alimentàries del Pro-
grama Mundial d’Aliments (PMA)
de les Nacions Unides a la Repúbli-
ca Democràtica del Congo i a So-
màlia, tots dos al continent africà.
Una aportació que es fixa a través
d’un conveni de col·laboració en-
tre els dos organismes, mitjançant

E. VV. -- AACCD
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L’ACCD 
aportarà
300.000  aa lles
operacions ddel
Programa
Mundial 
d’Aliments



Mediterrània

P. RR. --  AACCD
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el qual es defineixen dues línies
específiques d’actuació: 

1. 150.000 euros per al su-
port alimentari per l’alleujament i
protecció de subsistències a Somà-
lia.

2. 150.000 euros per a l’ope-
ració prolongada de socors i recu-
peració a favor de les poblacions
afectades pels conflictes armats a
la República Democràtica del Con-
go.

Segons, Peter Goossens, director
del PMA a Somàlia, “El suport de
Catalunya arriba en un moment crí-
tic per a la població somalí, que
està sent afectada pels pitjors ni-
vells de violència i la pitjor sequera
dels últims anys”. 

El PMA és l’agència d’ajut alimen-
tari de l’Organització de les Na-
cions Unides amb l’objectiu de pro-
porcionar ajut d’emergència i ajut
per al desenvolupament per eradi-
car la fam i la pobresa en els països
i poblacions més pobres i que pa-
teixen inseguretat alimentària. 

Actualment, faciliten aliments a
una mitjana de 90 milions de per-
sones, incloent a 58 milions d’in-
fants en prop de 80 dels països
més pobres del món. 

Situació ccomplicada 
a lla RRDC ii SSomàlia

Després de set anys de guerra a la
RD del Congo, les famílies despla-
çades pel conflicte estan vivint en-
mig de condicions molt dures de
vida, amb greus problemes nutri-

cionals i una manca d’accés a mit-
jans de subsistència. A dia d’avui
la violència esporàdica a la zona
est del país continua sent una
amenaça per a la població civil,
que veu mermades les seves possi-
bilitats de treballar les terres.  Al
mes de desembre passat, a causa
de la violència al país, el PMA va

El PPMA 
dóna aajut 
d’emergència aa
poblacions qque
pateixen 
inseguretat 
alimentària 

aturar les distribucions alimentà-
ries a la zona, afectant més de
335.000 desplaçats.  

A Somàlia, per la seva banda, els
forts combats que han afectat a la
capital han obligat a unes 600.000
persones (dos terceres parts de la
població) a desplaçar-se de les se-
ves llars, provocant una crisi hu-
manitària sense precedents en els
últims anys, agreujant la situació
que ja de per sí existeix en un país
sense govern. La inseguretat, a
més, no és una situació única a te-
rra ferma: al 2007, tres vaixells
amb aliments del PMA van ser ata-
cats per pirates a les costes de So-
màlia, una pràctica bastant habi-
tual darrerament. I aquesta dada
és especialment significativa te-
nint en compte que el 80% dels
aliments que es distribueixen en
aquest país arriben via marítima



H. VV. -- AACCD
El FFòrum SSocial MMundial  ((FSM) éés
un eespai ddemocràtic dde ddebat, rre-
flexió ii fformulació dde ppropostes dde
canvi, dd’experiències ii aarticulació
de mmoviments ssocials, OONGD ii aal-
tres oorganitzacions dde lla ssocietat
civil oorganitzada. PPodria ddir-se qque
els FFSM rrepresenten uuna nnova mma-
nera dd’organitzar-se dde lla ssocietat
civil, aalhora qque eesdevenen uun
punt dde ttrobada ii dde ddiàleg pper aa lla
globalització dde lla ssolidaritat, lla
justícia ssocial, eels ddrets uuniversals,
la ppau ii eel ddesenvolupament.

Aquest procés va començar el 2001
a Porto Alegre (Rio Grande do Sul,
Brasil). Des d’aleshores i amb la
voluntat de fer arribar aquest pro-
cés als àmbits més propers de la
ciutadania d’arreu del món, es va
iniciar un procés de descentralitza-
ció amb la celebració de l’FSM a
Mumbai (Índia) el 2004, a Bamako
(Mali), Caracas (Veneçuela) i Ka-
ratxi (Pakistan), simultàniament el
2006 i a Nairobi (Kènia) el 2007. A
banda, també es varen fomentar
les celebracions dels fòrums regio-
nals i temàtics (de les Amèriques,
Europeu, Mediterrani, etc.). 

Catalunya ha demostrat en diver-
ses ocasions la seva solidaritat,
compromís i capacitat de mobilit-
zació i organització en defensa
d’un món més just, solidari i en
pau. En aquest sentit, els catalans
i catalanes han estat presents als

diversos FSM des de la primera edi-
ció i també són presents al Consell
Internacional (CI) des de la seva
creació. Així mateix, Barcelona ha
acollit reunions del CI en alguna
ocasió i la  celebració del primer
Fòrum Social de la Mediterrània el
juny del 2005, que va comptar amb
el suport de l’ACCD.

Així doncs, i amb la voluntat de fer
extensiu, més obert i sobretot més
participatiu el que des de l’any
2001 coneixem com la construcció
d’un altre món possible els dies 25
i 26 de gener, l’Edifici Històric de
la Universitat de Barcelona va aco-

El FFòrum SSocial CCatalà rreferma eel
compromís ssolidari dde CCatalunya

JOSE TTELLEZ
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Sensibilitzacio

Catalunya hha
estat ppresent
a ttotes lles 
edicions ddels
Fòrums SSocials
Mundials ddes dde
la pprimera 
edició



llir el primer Fòrum Social Català
(FSCat), oferint-nos una mostra
més de la bona salut de la societat
civil catalana. 

Un cop finalitzat l’esdeveniment,
els organitzadors i els participants
podem constatar que ha estat un
èxit. I les xifres ho confirmen;
aconseguir que les 12 sales que
acullen diversos tallers i conferèn-
cies sobre temàtiques tan diverses
com  els drets humans i laborals, la
nova llei d’Educació, el decreixe-
ment, la feminització de la pobresa
i les deslocalitzacions, entre molts
d’altres estiguin plenes de gom a
gom són mostra d’aquest èxit.

La celebració d’aquest FSCat res-
pon a la crida per la descentralitza-
ció, fent un pas més cap a la con-
solidació del fòrum com a procés
convertint-lo en més obert i parti-
cipatiu. Per això,  enguany  el fò-
rum social ha tingut 200 seus i 200
formats amb un mateix comú de-
nominador: les alternatives per un
altre món possible. 

o
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JORDI SSALVIA

El FFSCat ttambé
ha ccontribuït aa
possibilitar 
el ccontrapunt aal
Fòrum
Econòmic dde
Davos

Així doncs, podem dir amb conven-
ciment i amb fermesa que un altre
món ja és possible i que cada cop
més hi ha més persones involucra-
des en aquest procés participatiu,
obert i transformador a nivell glo-
bal. Més persones amb més inicia-
tives i sobretot amb més capacitat
per fer aquest contrapunt més que
simbòlic a les lleis sorgides al Fò-
rum Econòmic de Davos (Suïssa). 

El lloobbbbyy, lla fforça 
de lla uunitat mmundial

Amb tot, i malgrat l’èxit assolit tan
a nivell català com a nivell de mo-
bilització global, no podem perdre
de vista ni oblidar la força de la
mobilització global i unitària. La
funció de lobby a nivell mundial
que ha aconseguit el Fòrum Social
Mundial durant els seus vuit anys
de vida. 

És cert que cal revisar algunes de
les metodologies i algunes de les
seves pràctiques, i també cal revi-

sar, per consolidar-lo, el seu finan-
çament, però el que no cal revisar
és el seu fons i el seu objectiu; el
de treballar en xarxa a nivell mun-
dial creant alternatives a un model
de desenvolupament basat en el
creixement econòmic oblidant-se
dels drets i de les necessitats reals
de les persones i dels pobles del
món, així com de la necessitat d’un
nou paradigma sostenible i ener-
gètic a nivell mundial.

Malgrat el seguiment que des de
l’ACCD fem i hem fet al procés dels
Fòrums Socials, som plenament
conscients de la distància i el res-
pecte que hem de mantenir-hi com
a institució a l’hora d’opinar i valo-
rar aquests esdeveniments, ja que
és una responsabilitat dels movi-
ments socials i les organitzacions
que hi participen de treballar i de
convertir l’FSM en allò que volen i
pretenen. Amb tot, es constata que
el procés del Fòrum Social Mundial
avança i es consolida i ho fa, tam-
bé, amb empremta catalana



Organitzat per l’entitat Justícia i
Pau amb la col·laboració de
l’ACCD i el Centre d’Estudis Pasto-
rals, del 14 al 23 de gener es va
celebrar un seminari per a refle-
xionar sobre els reptes per la pau
i el desenvolupament a l’Àfrica
subsahariana i les responsabili-
tats d’Europa. El seminari va
constar d’un total de sis sessions,
en les quals es van analitzar te-
mes com el deute extern, la situa-
ció d’Àfrica en el context del co-
merç internacional, les iniciatives
de codesenvolupament o els fac-
tors externs dels conflictes ar-
mats a l’Àfrica. El continent enca-
ra està marcat per la violència
dins dels diferents estats. Kènia,
la República Democràtica del Con-
go o el Sudan són la mostra més
fefaent de què la pau encara és
una quimera a la zona.

BREUS

El protagonisme de la cooperació
i l’acció humanitària en escenaris
de conflicte i la seva implicació
cada cop més gran en la gestió
de les seves conseqüències plan-
tegen nous reptes per als actors
humanitaris. Amb aquesta pre-
missa, l’ACCD i l’IECAH van orga-
nitzar el 21 i el 22 de gener a

Jornades pper aa ll’anàlisi ddel ppaper dde ll’acció hhumanitària ii
la ccooperació een ssituacions dde cconflicte

Seminari ““Justícia 

per aa ll’Àfrica”

Dones mmusulmanes ccontra lla vviolència dde ggènere

Nou ccicle dde cconcerts ssolidaris 

al PPalau RRobert
Dimecres 16 de gener el Palau Ro-
bert de Barcelona va obrir el cicle
de concerts solidaris 2008 que
s’organitza un any més en col·la-
boració amb l’ACCD. Enguany, la
finalitat del cicle és donar a co-
nèixer la tasca que l’Hospital de
San Joan de Déu realitza en l’a-
tenció mèdica d’infants de Sierra
Leone. El cicle s’allargarà fins el
21 de maig. El públic assistent als
concerts pot col·laborar amb el
programa mitjançant una aporta-
ció de quatre euros en concepte
d’entrada.

Barcelona unes jornades per ana-
litzar els nous instruments de què
disposen els actors humanitaris
per analitzar l’impacte de les se-
ves accions en països i situacions
de conflicte. Es tracta d’instru-
ments com el Do No Harm o el Pe-
ace and Conflict Impact Assess-
ment (PCIA). 
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L'Associació per als Drets Humans
a l'Afganistan (ASDHA) va orga-
nitzar el 15 i 16 de gener les se-
gones jornades sobre violència de
gènere a l'Afganistan, en què van
participar dones musulmanes de
països com l’Afganistan, l’Iran o
Palestina amb l'objectiu de fo-
mentar l'intercanvi d'experiències
en contra la violència masclista.

Entre les ponents, hi ha va haver
la Premi Nobel de la Pau iraniana,
Shirin Ebadi, i Hangama Anwari,
membre de la Comissió Indepen-
dent per als DDHH a l’Afganistan.
Qüestions com la sexualitat, la
maternitat, el feminisme o la vio-
lació dels drets de les dones van
centrar les xerrades i taules rodo-
nes.



Culturasolidària

Cooperació ccultural 
al ddesenvolupament

AA. DDD.
Km. 113.774

Aquest informe encarrregat per
l’ACCD el 2005 inaugura la nova lí-
nia editorial de Casa Amèrica - Ca-
talunya. És un estudi sobre la coo-
peració cultural i el seu impacte
en el desenvolupament econòmic i
social al continent americà. Cal te-
nir en compte que la cooperació
cultural és una de les eines més
eficaces per garantir el desenvolu-
pament, com bé diu un fragment
del llibre la lluita contra la pobre-
sa sense tenir en compte els drets
culturals no té cap mena de sentit
perquè és condemnar-se al fracàs.
Per això és convenient respectar la

diversitat cultural perquè sense
ella no hi ha desenvolupament
humà. Aquesta situació obliga a
tenir en compte el parer dels an-
tropòlegs, sociòlegs i gestors cul-
turals per aconseguir un ple desen-
volupament integral de les
societats a on s’interactua. Es pot
progressar i fer una aportació a la
humanitat sense renunciar a les
pròpies arrels, entenent la diversi-
tat com un actiu i no com un fre
davant de falsos cosmopolitismes.
Sovint cal tornar a un lloc comú
que canta en Raimon: “Qui perd els
orígens, perd la identitat”.

Ali FFarka TTouré

Aquest cantautor de Mali podria ser considerat el patriarca de la música
africana. Constatant que hi ha registres musicals universals com el blues
o el soul, Touré va demostrar que es podien cantar sense renunciar a les
pròpies arrels africanes. Per això va cantar amb les llengües songhay,
fula y tamacheck, pròpies del seu país d’origen. Sincretisme africà total.

Voces iinocentes

La infantesa robada és una constant diària per a milions d’infants que
viuen al Sud. Més de 300.000 nens serveixen en exèrcits o guerrilles en
almenys quatranta països i aquesta pel·lícula, dirigida per Luis Mandoki,
tracta concretament la història real d’un nen de El Salvador que va ser
obligat a combatre amb l’exèrcit contra la guerrilla d’esquerres del seu
país. 

www.unjocperillos.org

“Un joc perillós” és una eina d'educació per al desenvolupament dirigida
a estudiants, però útil per a totes les edats. Mitjançant aquest joc en lí-
nia, es pot aprendre el que està passant al món d'una forma lúdica a par-
tir de les relacions Nord-Sud. Cal sensibilitzar de forma amena per trans-
formar de manera seriosa.

23



Ladenúnc!a

FOTO: XXAVI BBRICHS
LlOC: CCOLÒMBIA


