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Un cop celebrada la conferència Barcelona+10,
amb l’objectiu de donar un nou impuls a les
relacions euromediterrànies, és hora de fer balanç
del procés iniciat ara fa deu anys. Les mancances
dels processos de democratització i de garantia
de les llibertats fonamentals, així com els dèficits
de participació efectiva de la societat civil i dels
pobles, apunten un resultat decebedor. La manca
d’acords concrets i la baixa assistència dels líders
del Sud a la Conferència d’enguany en són una
clara mostra.

D’altra banda, l’agreujament dels conflictes al
Pròxim Orient i al Sàhara Occidental, així com
les penoses condicions amb què moltes persones
emigren del sud buscant un futur millor, ens
mostren la necessitat de rellançar un veritable
procés euromediterrani que respongui a les de-
mandes de desenvolupament, equitat i respecte
als drets humans.

Darrerament, han estat moltes les iniciatives dels
moviments socials i les ONG catalanes que, plan-
tegen la implicació de la societat civil i de les
nacions sense Estat en el debat sobre el futur
euromediterrani, amb propostes alternatives a
l’actual model.

Però la participació dels nous actors internacionals
també estarà present en la 6a Conferència Minis-
terial de l’OMC a Hong Kong aquest mes de
desembre. Coincidint amb una reunió clau pel
que fa a la definició de les regles de joc del
comerç internacional, es parlarà sobre el comerç
just, la responsabilitat social corporativa i el
consum responsable, amb el suport i la participació
de l’ACCD. I això succeirà poc temps després que
la Generalitat de Catalunya s’hagi adherit a la
Xarxa de Compra Pública Ètica, a través de l’ACCD
i l’Agència Catalana del Consum.

Perquè, a poc a poc, la cooperació catalana
s’incorpora a les millors pràctiques internacionals
i participa en la mesura de les seves possibilitats
en propostes innovadores. Per aquesta raó, l’ACCD
ha fet una primera aportació econòmica d’un
milió d’euros al Fons Global contra la Sida, la
Malària i la Tuberculosi, amb la qual cosa s’ha
convertit en la primera agència pública no estatal
que aposta per aquest instrument públic-privat
que ha esdevingut un referent en la lluita contra
les principals pandèmies dels països empobrits.

David Minoves i Llucià
Director de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
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AGENDA

PROJECTE “BANC D’AIGUA”
A ETIÒPIA
Projecte per garantir l’accés a
l’aigua potable a Etiòpia
L’any 2002 s’inicia la col.laboració de
la Generalitat de Catalunya amb la Fun-
dació Intermón-Oxafam per a millorar
els sistemes d’abastiment d’aigua potable
a Etiòpia. Fruit d’aquesta col.laboració
es crea l’anomenat “Banc d’Aigua”. El
“Banc d’Aigua” consisteix en el finança-
ment d’inciatives que parteixen de les
comunitats etíops per a la construcció
de pous i d’altres sitemes d’abastiment
d’aigua que millorin l’accés a l’aigua
potable i la reducció del temps que la
població ha de dedicar a obtenir-la. La
idea del programa és que siguin les
pròpies comunitats qui s’administrin els
recursos hídrics, amb prioritat de millorar
la disponibilitat d’aigua potable per al
consum. A dia d’avui, ja s’han obert 38
fonts, s’han perforat 17 pous i se n’ha
excavat 45, en benefici a més de 60.000
persones. La manca d’accés a l’aigua és
una de les principals causes de la inse-
guretat alimentària de les recurrents
crisis humanitàries que pateix el país
des de fa diverses dècades.

Desenvolupament local a
l’Àfrica: associacionisme,
municipalisme i
codesenvolupament
16 de desembre de 2005 al casal
Can Masallera de Sant Boi de Llo-
bregat.

Concerts al Palau Robert

18 de gener de 2006 a les 20h a
les Cotxeres
Claudi Arimany, flauta
Trio de corda de l’Orquestra de Cambra
de Venècia: Martina Mazzon (violí);
Francesca Levorato (viola); Lorenzo
Parravicini (violoncel)

8 de febrer de 2006 a les 20h a
les Cotxeres
Joaquín Palomares (violí)
Paul Cortese (viola)

Entrada: 3 euros. La recaptació total
es destinarà a un projecte d’assistència
a la població més vulnerable del Sudan.
Aforament limitat.
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L’ACCD enforteix l’Escola de
Cultura de Pau
Per un costat, durant el mes de setembre
es va signar un conveni amb l’Escola de
Cultura de Pau (ECP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el qual
s’establia que l’Agència pública destinarà
750.000 euros a 6 dels projectes que
desenvolupi l’ECP el 2005 i 2006 en
l’àmbit de prevenció, gestió i intervenció
directa en conflictes i post- conflictes
i altres activitats específiques en l’àmbit
de construcció de pau. El conveni l’han
signat, d’un costat, el director de l’ACCD,
David Minoves, i de l’altre, el vicerector
d’Intestigació de la UAB, Josep Santaló.
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Codesenvolupament: de la
teoria a la bona pràctica
Els dies 19, 20 i 21 de setembre van
tenir lloc a la Casa de la Convalescència
de  B a r c e l o na  l e s  j o r na de s
“Codesenvolupament: de la teoria a la
bona pràctica”, donant resposta al que
preveu el Pla Anual de Cooperació al
Desenvo lupament  2005 sobre
l’organització d’unes jornades que im-
pulsin polítiques de codesenvolupament
entre pobles. Les jornades van servir
per recopilar la teoria i exposar bones
pràctiques de la posada en marxa d’una
política d’actuació que garanteixi un
principi d’autonomia per als països en
vies de desenvolupament i una millor
relació Nord- Sud. Durant les jornades
es va parlar de la futura elaboració,
juntament  amb la  Secreta r ia
d’Immigració, d’un llibre verd on es
contempli quin és l’estat actual d’aquesta
política i la consecució d’una estratègia
en codesenvolupament adequada per a
Catalunya, que tingui com a fruit
l’elaboració d’un pla d’actuació general
entre els diversos actors sensibles al
codesenvolupament.

La Cooperació Catalana amb
els refugiats palestins
A principis d’octubre, es va signar
l’addenda 2006 del conveni marc existent
entre l’ACCD i l’Agència de les Nacions
Unides per a l’Ajut dels Refugiats de
Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) per
continuar les tasques de cooperació i
reconstrucció a la Franja de Gaza. En
concret, aquest addenda preveu la re-
construcció d’una escola. En aquest cas,
el conveni el va signar el conseller Joan
Carretero amb la Comissionada General
de l’UNRWA, Karen Abu Zeid.

Dia Internacional de la Pau
Durant la  tercera setmana de setembre
de cada any comencen les sessions
ordinàries de l’Assemblea General de les
Nacions Unides i amb motiu de tal cir-
cumstància les Nacions Unides han es-
tablert el dia Internacional de la Pau,
que enguany es va celebrar el passat 21
de setembre. En aquest marc, el Consell
Català de Foment de la Pau (CCFP) es
va reunir per informar de les polítiques
d’actuació en l’àmbit de construcció de
pau dels diversos organismes que en
formen part. Així, l’ACCD va retre comptes
del desplegament d’instruments que han
posat en marxa en els últims mesos des
de l’Àrea de Construcció de Pau: la pròpia
constitució del CCFP, la creació d’una
convocatòria específica de subvencions
per dur a terme accions de construcció
de pau i la inclusió de l’objectiu estra-
tègic de construcció de pau com a prio-
ritat de la Cooperació Catalana. En aquest
sentit, des de l’ACCD es destinaran,
aquest 2005, més de 2 milions d’euros
a la Construcció de Pau.
El CCFP va presentar, a més, una decla-
ració d’intencions que incloïa, entre
d’altres, la creació de l’Institut Català
Internacional per la Pau, adscrit a la
conselleria de Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat de Cata-
lunya.
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(D’esquerra a dreta):
Xavier Vendrell,
secretari general del
conseller primer;
Luis Eduardo Garzón,
alcalde de Bogotà; i
David Minoves,
director de l’ACCD.

No hi pot haver desenvolupament sostenible
i durador sense pau, veritat, justícia i reparació
a les víctimes i sense respecte als drets humans
i al dret internacional humanitari. Així ho
estableix la Llei de cooperació al desenvolu-
pament, el Pla director de cooperació i la Llei
de foment de la pau.

En el cas concret de Colòmbia, l’ACCD orienta
el seu suport a la construcció d’una pau ferma,
duradora i negociada del conflicte armat intern
que pateix el país i el considera prioritari en
tant que país en conflicte. Enguany hi ha
destinat 740.000 euros en cooperació mit-
jançant ONG i participació directa. Catalunya,
a més, ha mostrat un fort compromís amb
aquest país mitjançant la Taula Catalana per
la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, de la
qual formen part societat civil, institucions i
Govern.

Amb aquest compromís col·lectiu i amb un
gran interès per ajudar en la resolució pacífica
del conflicte, una delegació formada per re-
presentants del Govern de Catalunya, parla-
mentaris i membres d’ens locals i de la societat
civil van visitar Colòmbia per tal d’acompanyar
les actuacions que es duen a terme en favor
de la pau i els drets humans. Entre els objectius
d’aquest viatge hi havia conèixer els reptes,

els impediments i les propostes de pau i drets
humans de la societat civil colombiana orga-
nitzada, de les ONG internacionals catalanes,
del Sistema de les Nacions Unides i també del
mateix Govern del país.

Durant la visita, la delegació es va reunir amb
diversos representants i responsables de les
Nacions Unides a Colòmbia, com Alfredo Wits-
chi-Cesari, representant resident i   coordinador
humanitari del Sistema de les Nacions Unides
a Colòmbia; Michael Fruhling, director de
l’oficina a Colòmbia de l’Alt Comissionat de
les Nacions Unides per als Drets Humans, i
Hernando Gómez Buendía, director acadèmic
de l’Àrea de Desenvolupament Humà del Pro-
grama de les Nacions Unides per al Desenvo-
lupament (PNUD).

La delegació va reunir-se també amb organi-
tzacions de la societat civil de dones,
d’indígenes, de comunitats afrocolombianes,
de víctimes, amb sindicats i organitzacions
de drets humans i amb autoritats locals i
regionals com l’alcalde de Bogotà, Luis Eduardo
Garzón, o el governador del Departament del
Valle del Cauca. Per tal de conèixer diverses
experiències de construcció de pau als Depar-
taments, la delegació es va desplaçar a Montes

Catalunya referma el seu compromís
amb els processos de construcció
de pau a Colòmbia
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de Maria, on va conèixer la red montemariana
de la ma de la diòcesi de Sincelejo i del PNUD,
i va visitar el nord del Valle del Cauca on es
va reunir amb representants de la guàrdia
indígena i dels Cabildos indígenes.

Coincidint amb la visita de la delegació, es
va presentar l’estudi previ a l’elaboració de
l’Informe de desenvolupament humà de Bogotà,
auspiciat per l’ACCD, el PNUD, l’Agència Sueca
de Desenvolupament Internacional, el Ministeri
de Relacions Exteriors de Noruega i l’alcaldia
de Bogotà. L’Informe, que durà a terme un
comitè consultiu format per representants de
la política local i nacional de Colòmbia, am-
baixadors –en el cas de Noruega i Suècia–, un
representant del PNUD i membres dels sectors
educatiu i urbanístic del país i de David
Minoves, director de l’ACCD en representació

de la cooperació catalana, analitzarà temes
de salut, educació, drets humans, integració
social, pobresa i conflicte.

En una valoració posterior al viatge, la dele-
gació va manifestar el seu compromís de suport
a totes les iniciatives de construcció d’una
pau ferma i duradora, de defensa dels drets
humans i de governabilitat i democràcia par-
ticipativa, així com de portar a  Catalunya un
discurs positiu que animi l’opinió pública
catalana a treballar per la transformació del
conflicte colombià a partir d’alternatives
negociades. En aquest sentit, amb motiu de
les eleccions que se celebraran a Colòmbia la
primavera del 2006, l’ACCD té la voluntat de
convidar tots els candidats presidencials a
trobar-se a Barcelona el mes de març per
tractar dels processos de negociació de pau
en el marc de les propostes electorals.

El conflicte armat intern que pateix Colòmbia
és altament complex i afecta el desenvolupa-
ment humà d’aquest país, i per aquest motiu
l’ACCD continuarà donant suport a totes les
iniciatives que treballin en el marc dels acords
de Londres i de Cartagena, enfortint la gover-
nabilitat i la democràcia participativa. Per
aquesta raó, l’ACCD es compromet a mantenir
la presència de recursos humans en processos
d’acompanyament i enfortiment d’iniciatives
locals i tenint com a aliat estratègic el sistema
de les Nacions Unides, però no donarà suport
a programes que, emparats en la Llei de justícia
i pau, no garanteixin el ple dret a la veritat,
la justícia i la reparació a les víctimes.

La delegació catalana amb nens i
nenes de Colòmbia durant la visita.

Diputats dels cinc grups parlamentaris catalans amb el
governador del Valle del Cauca Angelino Garzón
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L’ACCD signa un conveni de col·laboració
amb la Direcció Regional per a l’Amèrica
Llatina i el Carib del PNUD

i d’enfortiment de la governabilitat demo-
cràtica i prevenció de crisis. També per a
l’enfortiment del teixit econòmic i les
capacitats associatives i productives
d’agents locals. A més, dóna suport a la
generació de capacitats a través de l’Escola
de Desenvolupament Humà per dissenyar
i implementar projectes i polítiques públi-
ques.

L’ACCD i el PNUD ja han col·laborat en el
passat en iniciatives relacionades amb la
governabilitat a Amèrica Llatina i les dues
parts han expressat la seva voluntat
d’enfortir aquesta col·laboració amb una
visió estratègica centrada en els Objectius
del Mil·leni de Nacions Unides. L’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament
té la governabilitat democràtica i el des-
envolupament humà com a camps
d’actuació prioritària, tal com estableix el
Pla Director de Cooperació al Desenvolu-
pament 2003-2006 de la Generalitat de
Catalunya.

Amb aquesta col·laboració, per valor de
600.000 euros, l’ACCD i el Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament
volen contribuir a l’adopció de polítiques
de desenvolupament humà a la regió.
L’objectiu del conveni és que l’ACCD acom-
panyi les iniciatives que el PNUD impulsa
per l’enfortiment de la governabilitat de-
mocràtica, dels drets humans i drets
col·lectius dels pobles indígenes, i del
potencial de desenvolupament als països
prioritaris de la cooperació catalana.

L’acord dóna suport a processos de descen-
tralització i a la plena inclusió i participació
dels ciutadans, amb especial atenció als
indígenes i a les dones. Són països priori-
taris d’actuació de l’acord Nicaragua, El
Salvador i Guatemala, a l’Amèrica Central,
i Equador i Bolívia, a l’Amèrica del Sud.

El conveni destina 600.000 euros al suport
de projectes de defensa dels drets humans
i dels drets col·lectius dels pobles indígenes

Elena Martínez,
Administradora Auxiliar i

Directora General de la
Direcció Regional

per a Amèrica Llatina i
el Carib del PNUD
amb el conseller

Joan Carretero
signant el conveni.
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David Minoves
conversant amb el
secretari general de la
ONU, Kofi Annan

Al voltant de sis milions de persones moren de SIDA, tuberculosi i malària cada
any. Només la malària causa prop d’un milió de morts. Les estadístiques indiquen
que tots els dies unes 14.000 persones s’infecten amb el VIH i que hi ha uns 40
milions de persones que conviuen amb el VIH, el doble que l’any 1995. La tuberculosi
mata cada any en el planeta 2 milions de persones. Segons àrees geogràfiques,
el 90% de les morts per malària tenen lloc a l’Àfrica Subsahariana, la zona també
més castigada pel VIH/SIDA. Pel que fa a la tuberculosi, 17 dels 22 països que
pateixen una major càrrega de malaltia són països de baixos recursos.

Lluitem contra la
SIDA, la tuberculosi
i la malària

L’ACCD va assistir a la reunió del Fons
Global contra la SIDA, la Tuberculosi i la
Malària que es va celebrar a Londres, els
dies 5 i 6 de setembre, per debatre i
presentar projectes que s’executen en la
lluita contra aquestes malalties pandèmi-
ques, així com per comprometre la cober-
tura de les necessitats de finançament per
a aquesta causa en els propers dos anys.

La lluita contra aquestes malalties requereix
una lluita contra la pobresa i la vulnerabi-
litat dels països amb menys recursos i
apostar pel desenvolupament, l’estabilitat
i l’enfortiment de les seves capacitats
locals. En aquest sentit, la sessió especial
sobre SIDA de l’Assemblea General de les
Nacions Unides el juny del 2001 va con-
cloure la necessitat de crear un fons per
canalitzar recursos econòmics per a la
prevenció i el tractament de la SIDA, la
tuberculosi i la malària. El G-8 va donar
suport a la proposta econòmicament i el
gener del 2002 es creava el Secretariat
Permanent del Fons Global contra les tres
malalties. Tres mesos després, el Fons
Global va llançar la primera ronda de
finançament i va aprovar projectes a 36
països. En els dos anys següents s’han
aprovat tres rondes més, i s’ha arribat a
una quantitat de fons compromesos de
3.000 milions de dòlars per a projectes
que s’estan executant a 128 països dife-
rents.

El Fons Global involucra activament i d’una
manera innovadora els països empobrits,
les comunitats afectades per les malalties,

ONG, societat civil, sector privat, organis-
mes multilaterals, institucions acadèmiques,
països desenvolupats i fins i tot iniciatives
particulars. Les propostes es basen en les
necessitats d’àmbit nacional dels països
receptors i són avaluades per panels tècnics
independents, de manera que cap donant
pot dirigir les seves aportacions. Primera-
ment, es comprometen aportacions per
dos anys i depenent dels resultats de la
primera fase s’adquireix el compromís de
fer aportacions per tres anys més. És
aquesta naturalesa participativa i la impli-
cació local el que han fet del Fons Global
un mecanisme no només finançador, tot
i que aquest és el seu objectiu principal,
sinó un experiència global col·lectiva de
coordinació i de discussió per tal d’anar
més enllà dels obstacles i dels límits de
certs enfocaments tradicionals cap a un
veritable exercici de lideratge dels països,
les poblacions i les comunitats receptores.
D’una manera única, el Fons Global ha
mostrat al món la capacitat de mobilitzar
recursos i compromisos i arribar a consen-
sos.

Des de l’ACCD volem participar d’aquesta
lluita a escala internacional i emprendre
un camí que pot ser seguit per molts
d’altres. Amb el compromís d’aportar
un milió d’euros al Fons Global de la
SIDA, la Tuberculosi i la Malària i
amb voluntat de donar-hi continuïtat,
la cooperació catalana passa a ser el
primer donant governamental no es-
tatal que s’adhereix a aquest innova-
dor mecanisme.
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Marxa Blanca
contra la pobresa

El 10% de la població mundial gaudeix del
70% de la riquesa al món. A una cinquena
part de la població mundial no li suposa
cap esforç pagar més d’un euro per un
cafè, mentre que, per altra banda, una
cinquena part de la població mundial,
concretament 2.500 milions de persones,
viu amb menys de dos dòlars diaris.

Segons l’Organització de les Nacions Unides
(ONU), el cost per accedir a l’ensenyament
bàsic, l’atenció de la salut bàsica i repro-
ductiva, l’alimentació suficient, l’aigua
potable i el sanejament ronda els 40.000
milions de dòlars. Així mateix, el nivell de
producció anual d’aliments al món serveix
per cobrir les necessitats de tota la població
mundial i, a més, encara en quedaria un
excedent del 10%. De la mateixa manera,
l’ONU ens indica amb els seus informes
que amb “només” 10.000 milions de dòlars
n’hi hauria prou per adquirir i administrar
fàrmacs per combatre la sida i millorar així
les condicions de vida de tots els que
pateixen la malaltia.

En aquest context desigual i desconcertant,
fa cinc anys 189 caps d’Estat i de govern
van decidir emprendre accions concretes
per a l’eradicació de la pobresa al món.
Van signar una declaració anomenada els
Objectius del Mil·lenni (ODM), on es com-
prometien a iniciar polítiques per reduir
a la meitat el nombre de persones pobres
al planeta i eradicar la fam al món, amb
un termini d’obtenció de resultats fixat
per a l’any 2015.

Els dies 14, 15 i 16 de setembre es va
celebrar a Nova York la cimera de caps
d’Estat i de Govern de l’ONU amb l’objectiu
de revisar l’estat d’assoliment dels ODM.
Alhora, també es posava sobre la taula, i
després de seixanta anys de la seva creació,
la necessitat de reforma d’aquesta institució
internacional. Del document adoptat pels
Estats Membres, va sortir el compromís
d’alliberar les societats de la misèria i de
la por i de fomentar les llibertats per viure
amb dignitat. En concret, es va acordar
l’increment de l’ajut oficial per al desen-
volupament en 50.000 milions de dòlars
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anuals per al 2010; es va condemnar el
terrorisme en totes les seves vessants (tot
i que no es va fer menció a la no proliferació
d’armes nuclears i el desarmament); i van
assumir la responsabilitat d’actuar de
manera puntual per protegir els pobles del
genocidi, crims de guerra, i altres vulne-
racions dels drets humans. Tot i així, no
van adquirir el compromís d’ampliar el
Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

Prèviament a aquesta reunió, durant la
cinquena edició del Fòrum Social Mundial
que va tenir lloc el gener 2005 a Porto
Alegre (Brasil), es va proposar el 10 de

setembre una jornada de mobilització
global per a l’eradicació de la pobresa al
món i per a la reforma de les institucions
internacionals.

Així, i responent a aquesta crida, la societat
civil catalana es va afegir a aquesta mo-
bilització amb la constitució de la Plata-
forma Catalana per la Marxa Blanca. El 10
de setembre, a la ciutat de Barcelona es
va iniciar la Marxa a la plaça de Catalunya
i va desembocar al moll de la Fusta, on
s’havien preparat tot tipus d’activitats,
amb el suport de l’ACCD, que contribuïen
a la projecció de missatges i símbols amb
els eixos temàtics de l’acte: eslògans a
favor d’un món més just i en pau creats
per les diferents entitats catalanes a partir
d’unes samarretes dissenyades per a
l’ocasió, amb una lletra cada una; con-
nexions simultànies amb mobilitzacions
de ciutats de 70 països de tot el món i la
lectura d’un manifest unitari signat per la
trentena d’entitats i organitzacions
adherides a la Plataforma. Finalment,
l’espectacle coordinat per la Fura dels Baus
amb un gran mosaic que representava un
ull humà vigilant el món i orientat a la
seu central de l’ONU va tancar aquesta
jornada de mobilització global.

Els 8 Objectius
del Mil·leni
1- Eradicar la pobresa extrema i la gana
2- Aconseguir una ensenyança primària
    universal
3- Promoure la igualtat de gènere i
    l’autonomia de la dona
4- Reduir la moralitat dels nens
5- Millorar la salut materna
6- Combatre el VIH/SIDA, el
    paludisme i altres malalties
7- Garantir la sostenibilitat del
    Medi Ambient
8- Crear una aliança Mundial per
    al Desenvolupament
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el comerç just i el consum...

possibilitat d’introduir una una clàusula
ètica en els plecs de condicions de la
contractació pública de la Generalitat per
tal de regular que les empreses incorporin
garanties i criteris ètics, socials i mediam-
bientals en la compra de béns i serveis.

En aquesta mateixa línia, i de manera
coordinada amb la Direcció General de
Comerç i l’Agència Catalana del Consum,
el mes de juny es va formalitzar l’adhesió
de la Generalitat de Catalunya a la Xarxa
per la Compra Pública Ètica. Una adhesió
que enfortirà el foment i la difusió de les
bones pràctiques en totes les administra-
cions públiques catalanes.

Finalment, i pel que fa als ajuts directes,
l’ACCD ha destinat des de l’any 2003 més
d’un milió d’euros en diferents projectes
que fomenten el comerç just i responsable.
Al Sud ha donat suport a projectes per a
l’enfortiment de les capacitats de comer-
cialització de petits productors de cafè
per a la xarxa de comerç just a Mesoamèri-
ca, i per a la millora de la qualitat de vida
de cooperativistes de cafè a Cuba, amb
l’electrificació solar i la formació mediam-
biental en zones rurals aïllades. I a casa
nostra, a més de col·laborar anualment
en la celebració de la Festa del Comerç
Just, ha donat suport a projectes per a la
introducció de cacau de comerç just en el
sector de la venda automàtica i per a la
sensibilització de la indústria catalana del
cafè en relació amb les propostes de comerç
just.

Les administracions públiques tenim una
responsabilitat i un compromís amb els
reptes que plantegen el comerç just i el
consum responsable. Aquest compromís,
que ha de manifestar-se en accions con-
cretes, passa, entre altres coses, per l’impuls
de la contractació pública socialment
responsable, la promoció dels drets humans
laborals, la defensa de la sobirania alimen-
tària, la promoció de la responsabilitat
social de les empreses i l’equiparació de
les condicions laborals d’homes i dones.
Des de l’ACCD som conscients que els canvis
que això pot suposar a escala internacional
també demanen consolidar una societat
civil forta i cohesionada al Nord, cada cop
més responsable en el seu consum, mentre
continuem donant suport a les iniciatives
locals del Sud que lluiten pel seu propi
desenvolupament.

Amb la voluntat de contribuir en la cons-
trucció d’unes relacions comercials més
justes i d’un model de consum més respon-
sable, i tenint molt present la funció de
lideratge i exemplaritat que la Generalitat
de Catalunya pot exercir sobre el conjunt
de la societat catalana, l’ACCD està impul-
sant la introducció de productes de comerç
just en les màquines automàtiques de
begudes calentes, bars i cafeteries de les
dependències de l’Administració de la
Generalitat i dels seus organismes autò-
noms. A més, està estudiant ampliar aques-
ta pràctica en altres serveis, com ara la
missatgeria o les compres públiques del
sector del tèxtil. Per altra banda, l’ACCD
ha encarregat un estudi per analitzar les

...responsable
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Aquesta convocatòria té unes característi-
ques específiques que la fan única, perquè
recull àmbits d’actuació que comprenen
tant la prevenció de riscos com la rehabi-
lització post-emergència, a més de la
resposta immediata a la crisi humanitària.
A la vegada, permet actuar en aquelles
crisis complexes i/o oblidades, és un ins-

Projectes aprovats per àmbit d’actuació (%)

SalutAigua i Sanejament Prevenció de desastres

12,5%
21,43%

66,07%

trument àgil d’actuació que permet donar
resposta ràpida i adequada a les situacions
d’emergència i, sense oblidar que mit-
jançant aquest tipus de convocatòries, les
organitzacions poden saber a priori quina
quantitat global tenen a disposició per a
fer propostes d’actuació a l’ACCD.

L’ACCD destina 1.400.000 euros a la primera
convocatòria d’ajut humanitari d’emergència

Amb l’objectiu de garantir la transparència
i l’equitat en la política d’ajuts, l’ACCD ha
establert una línia de treball basada en
potenciar les convocatòries obertes sot-
meses a concurrència pública. Sumant-se
a les diverses convocatòries ja existents
de Cooperació, Educació i Sensibilització
i Construcció de Pau, enguany l’ACCD ha
tret per primer cop un concurs públic de
convenis d’ajut humanitari perquè les ONG
puguin desenvolupar projectes sobre pre-
venció de riscos i reducció de la vulnera-
bilitat de països en situació d’emergència.

En aquest context, l’ACCD va resoldre durant
el mes d’octubre la primera convocatòria
de Convenis d’Acció Humanitària i va signar
convenis de col·laboració amb les entitats
receptores.

En total, es van presentar 16 projectes,
dels quals finalment se’n va aprovar sis
per valor d’1.400.000 euros. Les entitats
beneficiades van ser: Fundació Acció contra
la Fam; Ajuda en Acció, Metges del Món,
Acció Solidària Igman, Farmacèutics Mundi
i Metges sense Fronteres.

Segons l’àmbit d’actuació, quatre dels
projectes aprovats pertanyen a l’àmbit de
la salut, amb un import total de 925.000
euros (un 66,07% de l’import concedit).
Un dels projectes és per l’àmbit d’aigua i
el sanejament, amb 300.000 euros (21,43%
dels ajuts) i el darrer dels projectes pertany
al sector de la prevenció de desastres, amb
175.000 euros (12,50%).

Distribució dels Convenis per àmbits d’actuació:

Prioritat sectorial  Número de projectes Import

Salut 4 925.000 

Aigua i Sanejament 1 300.000 

Prevenció de desastres 1 175.000 
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AJUTS per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
En aquesta convocatòria s’han concedit ajudes a 88 projectes per valor de 7.340.800 .

Total subvencionat %

Cooperació al Desenvolupament 7.340.800 78,59

Construcció de Pau 1.100.000 11,77

Sensibilització 900.000 9,64

Total 9.340.800 100,00

*** Aquestes dades es refereixen al finançament dels projectes presentats per les ONG a les convocatòries ordinària i de Construcció
de Pau de l’ACCD i no reflecteixen el total de les aportacions que l’ACCD fa als diferents països prioritaris del Pla Anual de Cooperació.

Resolts els ajuts del 2005 corresponents
a projectes de cooperació al desenvolupament,
sensibilització i construcció de pau de les ONG

Projectes de Cooperació al Desenvolupament 2005
per àrees geogràfiques (%)

Àfrica SubsaharianaAmèrica del Sud MediterràniaAmèrica Central i
el Carib

25,25%
18,5%

27,5%

28,75%
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ALTRES CONVOCATÒRIES. En properes edicions es donaran a conèixer els ajuts a ONG
per a programes pluriennals de cooperació al desenvolupament i les subvencions per a
organitzacions no governamentals en matèria d’acció humanitària.
Queda pendent d’executar la convocatòria d’educació al desenvolupament.

SUBVENCIONS a projectes destinats a incrementar l’abast de les accions d’educació
i sensibilització en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat
internacional. En aquesta convocatòria s’han concedit ajudes a 32 projectes per valor
de 900.000 .
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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS destinades a donar suport a projectes de construcció
de pau que realitzen les ONG en l’àmbit de la prevenció i gestió de conflictes
violents i/o armats i la rehabilitació i reconciliació postbèl·lica. En aquesta
convocatòria s’han concedit ajudes a 24 projectes per valor d’1.100.000 .

MediterràniaÀsia AmèricaÀfricaCatalunya

% Subvencions Convocatòria anual Construcció de
Pau per àrees geogràfiques

21,96%
8,20% 18,18%

26,53%
25,13%

Enguany l'ACCD ha obert una nova convocatòria
de subvencions per donar suport a projectes de
Construcció de Pau
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El darrer 13 d’octubre es va crear el Comitè
Català d'Ajut Humanitari d'Emergència
(CCAHE), un nou òrgan que, adscrit a
l'ACCD, coordina i agilitza els esforços de
les administracions públiques i la societat
civil catalanes davant de situacions
d'emergència humanitària esdevingudes
en països empobrits, amb un índex de
desenvolupament humà baix o en conflicte.

En conèixer el terratrèmol, de 7,3 graus a
l’escala de Richter que va afectar fortament
la zona del nord-est del Pakistan, a la
frontera amb la Índia i l’Afganistan, així
com les inundacions que afectaven diversos
països d’Amèrica Central, l’ACCD va activar
l’enviament de material i personal sanitari
a ambdues zones, així com l’obertura de
dues convocatòries extraordinàries del
CCAHE per a ajuts a la reconstrucció i a
projectes de post-emergència d’ONG cata-
lanes a les zones afectades.

Així, i mitjançant un conveni amb l’ONG
Farmacèutics Mundi i en col·laboració amb

el Departament de Salut, l’ACCD va enviar
al Pakistan un kit estàndard d’atenció a
10.000 persones durant 3 mesos i 2tècnics
sanitaris, i a través del CCAHE, com dèiem,
va obrir una convocatòria extraordinària
per a projectes de reconstrucció i poste-
mergència, dotada en aquest cas amb
200.000 euros.

A l’Amèrica Central la situació també va
ser molt devastadora. Per un costat, a El
Salvador es van combinar els efectes de
tres desastres naturals (l’erupció del volcà
de Santa Anna, el terratrèmol de 6 graus
de l’escala de Ricther i les pluges derivades
de la tempesta tropical Stan); per l’altre,
a Guatemala, el país més afectat per les
pluges, es van comptabilitzar més de
1.500 víctimes, 600 vivendes destruïdes
i es van malmetre bona part de les collites
i del sistema productiu del país.

En aquest context, tant per les pròpies
catàstrofes com per les característiques
geogràfiques i socio- culturals de la zona,

Emergències al Pakistan i
Amèrica Central:
l’ajut humanitari català coordinat,
coherent i eficient

El Comitè Català d’Ajut Humanitari
d’Emergència ha aprovat projectes per
valor de 500.000 euros per aquestes
emergències
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El següent pas, ara, és fer el seguiment
oportú per tal de constatar el funciona-
ment dels projectes i garantir uns resultats
que siguin el màxim d’eficaços i eficients.

la resposta requerida havia de ser ràpida
i eficient. En el cas concret d’Amèrica
Central, l’ACCD va oferir un kit d’acció
immediata per atendre a 1.000 persones
durant 15 dies i també brigades mèdiques
per ajudar als damnificats. A més, va
convidar les diverses ONG que estan sobre
el terreny a centrar els seus recursos en
donar resposta a aquesta crisis humanitària.
Per altra banda, es va obrir una convoca-
tòria extraordinària per a projectes de
reconstrucció i postemergència dotada de
300.000 euros i que van aportar, de forma
conjunta, entre l’ACCD, l’Ajuntament de
Barcelona i el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament.

Finalment, les tres administracions públi-
ques que vam aportar recursos a la convo-
catòria del CCAHE, vam resoldre els ajuts

previstos i es va fer pública la convoca-
tòria oficial per donar resposta a aquestes
dues crisis humanitàries el més ràpidament
i eficaçment possible, tot donant a
conèixer els projectes aprovats.

En el cas concert del Pakistan, es va
decidir de forma consensuada declarar
deserta aquesta convocatòria, ja que cap
de les propostes presentades responia als
criteris de valoració establerts. Finalment,
es va acordar canalitzar els 200.000 euros
de la convocatòria mitjançant el Fons de
les Nacions Unides per a la Infància, la
UNICEF.

En el cas de l’huracà Stan a l’Amèrica
Central, es van presentar setze projectes
i es va acordar, de forma consensuada,
donar recolzament als projectes següents:

Quantitat
atorgada

49.000 

30.000 

45.000 

75.000 

35.000 

21.000 

45.000 

300.000 ..

Títol del projecte

Operació d’emergència a Amèrica
Central

Projecte d’ajuda d’emergència per
als damnificats pels efectes de
l’huracà STAN a la Regió de la
Cordillera del Bálsamo, El Salvador

Acció immediata davant l’emergència
per les inundacions causades per
l´huracà Stan al Departament de
Santa Ana

Projecte d’emergència: Seguretat
alimentària a l’Altiplà Occidental de
Guatemala

Reconstrucció i millora del sistema
d’aigua per al consum humà de
Chutinamit, Pacamán i Xejuyú II,
San Andrés Semetabaj, Sololá

Ajut d’emergència per als damnificats
de la tempesta tropical Stan en 3
Municipis de la Zona Centre i Orient
de El Salvador

Programa de Dotació
d’infraestructures d’aigua potable i
Sanejament al Municipi de Tacaná,
San Marcos

Entitat

Metges del Món

Enginyeria sense
Fronteres/Geòlegs del Món

ACSUR- Las Segovias

Associació d´Amistat amb
el Poble de Guatemala

Cooperacció

Fundació Pau i
Solidaritat / Fundació
Josep Comaposada

Intermón-Oxfam

Àmbit

Salut

Seguretat alimentària,
aigua, gestió de riscos

Distribució NFI i
medicaments

Distribució d’aliments

Rehabilitació estructures
aigua i sanejament

Distribució de NFI i
aliments i diagnòstic de
la fase de reconstrucció

Aigua i sanejament i
rehabilitació de camins
veïnals

País

El Salvador

El Salvador

El Salvador

Guatemala

Guatemala

El Salvador

Guatemala

Total
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Coordinador de la
Coordinadora d'ONG
Solidàries de les comarques
gironines i l'Alt Maresme

Com funciona la Coordinadora?
La coordinadora és assembleària i es reuneix
amb unes 15 entitats per mes per tal de
discutir temes i decidir les futures cam-
panyes o accions a dur a terme i hi ha un
secretariat permanent de 4 persones que
es reuneix per treballar els temes del dia
a dia. La seu la tenim al Centre de Recursos
per la pau i la solidaritat de la Coordinadora.

Quines són les accions que desen-
volupeu com a coordinadors?
Intentem orientar i donar el màxim de
suport tècnic que podem a entitats mem-
bres, s’ha d’entendre que la majoria de les
ONG funcionen mitjançant voluntariat, n’hi
ha molt poques que tinguin personal laboral
propi. També els oferim assessorament,
per exemple a l’hora de preparar projectes,
o per al desenvolupament de les seves
tasques del dia a dia. Per altra banda, des
de la coordinadora impulsem diversos tipus
de campanyes, algunes ja de forma regular
cada any i les altres per actes puntuals.

Quin tipus de campanyes feu?
Per exemple, cada any, per la primavera,
fem la Campanya d’Objecció Fiscal i la
Festa del Comerç Just (de forma coordinada
amb SETEM) i a l’estiu tenim la campanya
dels joves cooperants, amb la qual coordi-
nem que aquests cooperants surtin a visitar
projectes sobre el terreny per conèixer
com s’està desenvolupant i fer-ne una
avaluació posterior. A més, també estem
treballant en una gran campanya per en-
grescar els joves a participar en temes de
cooperació perquè s’impliquin més en
aquesta matèria.

Com naix la Coordinadora d’ONG
Solidàries de les comarques giro-
nines i l’Alt Maresme?
La Coordinadora va néixer l'any 1994,
coincidint amb les campanyes del 0,7%,
a l’igual que la resta de coordinadores de
Catalunya. En un primer moment, només
en formaven part organitzacions solidàries
de les comarques gironines, però des de
l’Alt Maresme ens van demanar entrar-hi
a formar part, per proximitat, i vam ampliar
el nombre d’entitats.

Quantes entitats formen part de
la Coordinadora?
En total som 61 ONG, la major part de les
quals d’àmbit locals, és a dir, no són
delegacions d’altres ONG amb seu a Barce-
lona o Madrid, sinó creades aquí per gent
de les nostres comarques (Grup
d’Empordanesos i Empordaneses per la
Solidaritat, la Comissió de Solidaritat Nord-
Sud de Torroella...). Aquesta és una de les
característiques que ens defineix i ens
diferencia perquè treballem amb una men-
talitat més local i aconseguim una major
sensibilització als propis municipis, arribem
més a la ciutadania, i les campanyes també
arrosseguen a més gent.
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“La nostra
coordinadora està
formada
majoritàriament per
entitats d’aquí, així
arribem més a la
ciutadania”

Ramonet Roca és el Coordinador de la
Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques
Gironines i l’Alt Maresme des de l’any 2000.
Prèviament, havia estat treballant diversos mesos
sobre el terreny a Nicaragua (on va treballar
durant dos anys en la reconstrucció de la zona
devastada per l’huracà Mitch) a Guatemala (fent
capacitacions a comunitats indígenes) i també
a Chiapas. El primer projecte de cooperació, la
construcció d’un hospital a Ouazazate (Marroc)
va ser l’any 1995.


