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El darrer dia del mes de febrer el Govern
va aprovar el Pla Anual de Cooperació al
Desenvolupament 2006. El Pla d’enguany
tanca el primer cicle de planificació de la
cooperació de la Generalitat, iniciat el 2003
amb l’aprovació del Pla director de coope-
ració al desenvolupament 2003-2006, con-
solida les línies de treball iniciades i apunta
les orientacions que marcaran el futur a
mig termini.

Vull destacar l’important augment de recur-
sos, que es traduirà en un reforç de la
cooperació directa i l’increment de la co-
operació multilateral, mitjançant acords
estratègics amb organismes i agències de
Nacions Unides així com amb el suport al
Fons Mundial contra la Sida, la Tuberculosi
i la Malària. Quant als sectors estratègics,
continuarem incidint en l’accés als drets
socials bàsics, amb especial atenció a salut
i educació, el desenvolupament de la ca-
pacitat productiva i l’ocupació i la millora
de la governabilitat democràtica. A més,
reforçarem les actuacions en favor de la
construcció de la pau –incloent-hi l’impuls
del Consell Català de Foment de la Pau– i
de la igualtat entre dones i homes. També
donarem un important suport a la Campanya
dels Objectius del Mil·lenni de NNUU,
obrint-hi una oficina a Barcelona, i, com-
promesos amb aquests objectius d’eradicació
de la pobresa, continuarem augmentant
l’AOD dirigida a l’Àfrica subsahariana a la
riba sud de la Mediterrània. Finalment,
millorarem la nostra capacitat de resposta
davant de les crisis humanitàries mitjançant
el desplegament de recursos materials i
logístics propis, els diversos instruments
i convocatòries de l’ACCD i el Comitè Català
d’Ajut Humanitari d’Emergència. El 2006
consolidarà el treball que hem iniciat també
quant al codesenvolupament, amb el disseny
consensuat d’una estratègia que s’integrarà
en el nou Pla director 2007-2010.

David Minoves i Llucià
Director de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
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ONGC recull totes les ONG
catalanes en una guia

La revista ONGC ha publicat, amb el
número d’hivern, la primera Guia de les
ONG dels Països Catalans, en la qual
recullen més d’un miler d’organitzacions
no governamentals de tot el territori
català. Per  facilitar-ne l’ús, han presentat
per comarques les dades de contacte i
les principals activitats que duen a terme
les diverses organitzacions, i hi ha afegit
la informació de les coordinadores i
federacions que agrupen aquestes ONG,
i d’altres entitats o agents que treballen
en el món de la cooperació internacional.
Aquesta primera edició, que està previst
que es reediti anualment, està prologada
per Fèlix Martí, president honorari
d’Unescocat - Centre UNESCO de Cata-
lunya, i Arcadi Oliveres, president de
Justícia i Pau.
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La nova cooperació
catalana:
eficaç, compromesa i
transformadora

L’ACCD ha iniciat un cicle de conferències
pel territori català per donar a conèixer
quines són les principals línies d’actuació
de la Cooperació Catalana. Així, el di-
rector de l’ACCD, David Minoves, s’ha
desplaçat a diferents capitals de comarca
i altres ciutats del país per presentar
les polítiques d’actuació en matèria de
desenvolupament, construcció de pau,
sensibilització i acció humanitària. Fins
avui, s’han realitzat actes a Badalona
(16 de febrer), Sabadell (23 de febrer),
Mataró (1 de març) i Molins de Rei (28
de març). Durant el cicle s’incideix, entre
d’altres aspectes, en l’increment de
recursos que el Govern de Catalunya
destina a aquest àmbit i en l’elaboració
del Pla director de cooperació al desen-
volupament 2007-2010.

S’inicia el debat pel
Pla director 2007- 2010

L’ACCD encara la segona etapa d’aquesta
legislatura al Govern amb l’elaboració i
aprovació d’un nou Pla director que ha
de conduir la Cooperació Catalana durant
el període 2007- 2010. En els darrers
mesos, s’ha iniciat un procés d’estudi,
informació i consulta entre els diversos
agents implicats, per  garantir un procés
àmpliament participatiu i establir la
metodologia i el calendari a seguir a
l’hora de redactar el nou text. Aquest
Pla, que serà el segon Pla director de
la Cooperació Catalana, pretén generar
consens entre tots els actors sobre quin
ha de ser el model de política de coope-
ració al desenvolupament de la Genera-
litat de Catalunya. El Pla director és
l’instrument bàsic de planificació estra-
tègica que marca les línies a seguir en
matèria de cooperació al desenvolupa-
ment, sensibilització, construcció de
pau i acció humanitària.

La Cooperació Catalana obre
vies de col·laboració amb el
Govern d’Andorra

El conseller de Governació i Administra-
cions Públiques, Joan Carretero, i el
director de l’ACCD, David Minoves, es
van reunir amb el ministre d’Afers Exte-
riors, Cultura i Cooperació del Govern
d’Andorra, Juli Minoves, per mirar
d’iniciar vies de col·laboració en l’àmbit
de la cooperació al desenvolupament i
l’ajut humanitari. En concret, es va
acordar obrir inicialment dues vies de
col·laboració, per una banda, en matèria
d’ajut humanitari i d’emergència i, per
l’altra, per obrir la porta a un treball

conjunt entre Andorra, Catalunya i di-
verses agències internacionals de les
Nacions Unides. L’ACCD, com a organisme
autònom que gestiona la política de
cooperació al desenvolupament del
Govern català, va posar a la disposició
del ministre de Cooperació la seva ex-
periència, els recursos i mitjans tècnics
amb els quals està duent a terme les
polítiques de cooperació al desenvolu-
pament, de construcció de pau, sensi-
bilització i també d’ajut humanitari des
de Catalunya.



S’obren tres convocatòries
d’ajuts a les ONG del 2006
L’ACCD ha fet públiques les convocatòries
per al 2006 per donar suport, un any més,
als projectes de cooperació al desenvolu-
pament, construcció de pau i sensibilització
que presentin les ONG catalanes. Enguany,
s’ha fet un treball més planificat de cadas-
cuna de les convocatòries per poder fer-
les públiques durant el primer trimestre.
També s’han fet més participatives amb
l’obertura del debat a les federacions
territorials, a més de la Federació Catalana
d’ONG per al Desenvolupament i la Fede-
ració d’ONG per la Pau.

Les prioritats geogràfiques de la Cooperació
Catalana són: Algèria, Marroc, Camerun,
Costa d’Ivori, Etiòpia, Moçambic, el Salva-
dor, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Re-
pública Dominicana, Cuba, Bolívia, Equador
i Perú, als quals cal sumar, per raó de
conflicte o postconflicte, el Sàhara Occi-
dental, Palestina, Colòmbia i Bòsnia i
Hercegovina. A aquesta llista, enguany,
s’hi incorpora també el Senegal.

Dins la convocatòria de cooperació al
desenvolupament, s’ha obert una nova
línia amb la finalitat de fomentar els
projectes de rehabilitació a Guatemala i
el Salvador, en resposta a la tempesta

4
Projectes de cooperació al desenvolupament,
construcció de pau i
sensibilització

tropical Stan. També es dóna, en aquesta
convocatòria, més importància a la con-
trapart local, ja sigui una ONG o una
comunitat de base.

Pel que fa a la convocatòria de sensibilit-
zació, enguany es presenta per primer cop
separada de la de cooperació al desenvo-
lupament, amb la qual cosa es treballaran
més profundament els requisits i els criteris
de valoració.

En relació amb els recursos econòmics, hi
ha hagut un increment substancial, entre
les tres convocatòries, de més d’1 milió
d’euros respecte de l’any passat. En total,
el 2006 s’hi destinaran 10,7 milions d’euros,
dels quals: 1.500.000 euros són per a la
convocatòria de pau; 8.000.000 per la de
cooperació (dels quals, 400.000 són per
la línia específica de l’STAN), i 1.200.000
euros per a la convocatòria de sensibilit-
zació.

A més, per tal de donar a conèixer la nova
convocatòria i recollir les sensibilitats de
les entitats a les quals va dirigida, s’han
dut a terme, com ja s’havia fet l’any passat,
unes jornades informatives a Tarragona (2
de març), Barcelona (9 de març), Girona
(15 de març), Berga (20 de març), i Lleida
(21 de març).

El termini de presentació de les
sol·licituds és el 18 d’abril de 2006

Les bases i els formularis per a la sol·licitud
d’aquestes convocatòries ja estan disponi-
bles al lloc web de l’ACCD: 

       www.cooperaciocatalana.net
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Convocatòries conjuntes de l’ACCD
amb Educació i Universitats

Per altra banda, l’ACCD, en col·laboració
amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
i de Recerca, també ha fet pública la
convocatòria d’ajuts per a la concessió de
beques de cooperació internacional i des-
envolupament (DEBEQ 2005). Aquesta
convocatòria, dotada de 750.000 euros
(dels quals, l’ACCD n’aporta 500.000), té
com a objecte facilitar la formació de
postgrau a les persones procedents de
països en desenvolupament o a graduats
universitaris catalans perquè puguin aportar
un valor afegit als països en desenvolupa-
ment.

Oberta la
convocatòria d’ajuts
per a beques de
cooperació al
desenvolupament

L’ACCD vol contribuir a incrementar
l’abast de les accions d’educació i
sensibilització per tal de generar un
teixit social sòlid, ben informat i
permanentment compromès amb el
desenvolupament i la solidaritat
internacional.

L’ACCD i el departament d’Educació han
presentat una nova convocatòria de sub-
vencions per al foment de la cooperació
al desenvolupament i la cultura de la pau
en el camp de l’educació. Es tracta de la
primera vegada que es posa en marxa una
convocatòria d’aquestes característiques,
en la qual es posa èmfasi en l’elaboració
de materials pedagògics i al reforçament
i la consolidació de centres de recursos
en aquesta matèria.

La convocatòria es va obrir el passat mes
d’octubre del 2005 i s’ha resolt satisfac-
tòriament a favor de 29 projectes, presen-
tats per ONG catalanes, per valor de
300.000 euros. Aquesta convocatòria estava
adreçada, principalment, a aquelles entitats
sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit
de la cultura de pau, drets humans, objec-
tius del Mil·lenni, l’equitat entre homes
i dones, el desenvolupament sostenible i
el medi ambient.

Resolta la convocatòria d’ajuts a
ONG per al foment de l’educació per
la pau i el desenvolupament
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lloc durant els tres dies anteriors a la data
de les eleccions.
La delegació catalana va emetre un comu-
nicat un dia després de les eleccions on
s’esmentaven les conclusions provisionals
de la missió realitzada. En aquest comuni-
cat es destacava que, tot i la anormalitat
que es deriva del context d’ocupació israe-
liana sobre els territoris de Cisjordània i
la franja de Gaza, el procés electoral es
va desenvolupar en general amb una rela-
tiva transparència i tranquil·litat allà on
es va fer l’observació. Es van remarcar,
però, les dificultats que van tenir els
electors de Jerusalem per exercir el seu
dret a vot, les restriccions de mobilitat
degudes als controls militars a les carreteres
i a la construcció del mur, i la continuació
de la campanya electoral al voltant dels
col·legis al llarg de tot el dia per part de
les diferents candidatures. Les conclusions
definitives de la missió es compilaran en
un informe final dirigit pel Dr. Vilanova.

Aquesta ha estat la segona missió
d’observació electoral organitzada des de
la Generalitat de Catalunya. La primera va
tenir lloc el gener de 2005 per a les elec-
cions presidencials palestines. La realització
d’aquestes missions obeeix, d’una banda,
al compromís del Govern de Catalunya amb
el poble palestí i el reforç de les seves
institucions.

El Govern de Catalunya va organitzar una
missió d’observació de les eleccions parla-
mentàries palestines que van tenir lloc el
25 de gener passat. La delegació de 13
persones, encapçalada pel secretari de
Cooperació Exterior, Albert Royo, i dirigida
pel catedràtic de ciència política de la
Universitat de Barcelona, el Dr. Pere Vila-
nova, va estar integrada també per sis
persones que van participar en el curs
d’observadors electorals impulsat per l’ACCD,
juntament amb el Ministeri d’Afers Exteriors
espanyol. La resta la formava personal
tècnic de l’ACCD, de la Secretaria de Rela-
cions Internacionals, de l’Institut Interna-
cional per la Pau i de la mateixa Secretaria
de Cooperació Exterior de la Generalitat
de Catalunya. Els membres de la missió es
van constituir en grups de dues persones,
que es van desplegar per diferents districtes
de Cisjordània, com ara Qalqilia, Nablus,
Ramallah, Hebron, Betlem i Jerusalem.

Durant els dos dies previs a la celebració
dels comicis, els grups van recórrer els
col·legis electorals i van visitar les seus
electorals centrals dels respectius districtes
amb l’objectiu d’identificar les rutes i
localitzacions, a la vegada que senyalen
tots els fets que poguessin afectar el
desenvolupament correcte de les eleccions.
D’aquesta manera, es va poder participar
també en l’observació de la votació de les
forces de seguretat palestines, que va tenir

Missió catalana d’observació a
les eleccions legislatives palestines
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Fortes pluges van caure els darrers dies
de febrer als camps de refugiats sahrauís
a Tinduf, Algèria. Els aiguats van afectar
més de 12.000 famílies, algunes wilaies
(províncies), especialment les d’Auserd,
Smara i El Aaiún, i van destrossar el 50%
de les cases d’adob. A més, també van
danyar algunes estructures com ara escoles,
hospitals o centres de salut.

En resposta a aquesta situació, l’ACCD i
Creu Roja, mitjançant un conveni de
col·laboració, van enviar un tràiler amb
8.525 kg d’ajut humanitari, valorat en
100.000 euros, dotat d’equipaments sani-
taris, tendes de campanya i mantes. Un
material que se sumava, així, a l’equipament
farmacèutic —corresponent al conveni
amb Farmamundi i amb capacitat d’atenció
a 10.000 persones durant tres mesos—
que s’havia enviat uns dies abans a les
principals zones afectades.

A més, també es va convocar una reunió
d’urgència del Comitè Català d’Ajut Huma-
nitari d’Emergència (CCAHE) per analitzar
la situació, fer-ne el seguiment oportú i
conèixer l’abast i la cobertura que calia
donar-hi a partir d’aquell moment.

Així, l’ACCD va donar resposta a una crisi
humanitària greu, assegurant, mitjançant
el conveni amb Creu Roja, que l’ajut que
s’hi va destinar va arribar allà on havia
d’arribar, es distribuïa convenientment i

Surten més de 8.500 kg
d’ajut humanitari cap als camps
de refugiats sahrauís de Tinduf

no provocava més problemes dels que volia
solucionar. Així mateix, amb aquest envia-
ment també es va posar de manifest el
compromís que té el Govern de Catalunya
amb el poble sahrauí.

30è aniversari
de la República
Àrab Sahrauí
Democràtica

El 27 de febrer passat es va complir el 30è
aniversari de la proclamació de la República
Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) per part
del Front Polisario, després que el 1975
l’exèrcit espanyol abandonés el Sàhara
Occidental. S’iniciava, així,  l’anomenada
guerra del Sàhara, que ha suposat l’exili
d’una part molt important del poble sahrauí
i el seu assentament en els campaments
de refugiats de Tinduf (Algèria). El Pla de
pau proposat per l’ONU el 1991, que reco-
neix el dret a l’autodeterminació de la
població del Sàhara Occidental, s’ha anat
postposant de manera indefinida per les
pressions exercides pel Marroc. Durant els
actes de celebració d’aquesta efemèride,
les autoritats de la RASD van tornar a
reclamar davant els representants de les
delegacions internacionals el compliment
de les resolucions de Nacions Unides i van
mostrar la seva negativa a renunciar al
dret d’autodeterminació a canvi d’una
autonomia.



El Fòrum Social
Mundial trasllada els
debats a Bamako,
Caracas i Karachi

Un sol fòrum social, tres ciutats per acollir
els debats. La sisena edició d’aquest espai
de reflexió, d’intercanvi d’experiències,
d’articulació de xarxes, de moviments
socials i ONG, i de formulació d’alternatives
per assolir un altre món possible, s’ha
celebrat per primer cop en la seva història
a tres ciutats diferents. En una aposta per
fomentar-ne la descentralització i aconse-
guir més participació, el Fòrum Social
Mundial (FSM) ha viatjat fins a Bamako,
Mali, del 19 al 23 de gener; a Caracas,
Veneçuela, del 24 al 29 de gener, i a
Karachi, al Pakistan, on està prevista la
trobada del 24 al 29 de març.

Des que la ciutat brasilera de Porto Alegre
va acollir la primera edició el 2001, del
FSM s’ha convertit en una cita anual im-
prescindible de totes les entitats, movi-
ments i organitzacions compromesos, tant
en l’àmbit local com global, per construir
un món més just, més solidari i en pau.

Catalunya ha estat present als diversos
fòrums socials mundials europeus i regio-
nals que s’han anat celebrant en els últims
anys. Són moltes les entitats catalanes
que al llarg d’aquest temps han construït
aquesta xarxa de solidaritat global que
avui representa el FSM.

Tot i que la carta de principis del FSM no
contempla la participació d’organitzacions
polítiques ni governs, si que preveu la
participació de persones que en formin
part a títol individual si en són expressa-
ment convidades. Per aquesta raó, el Govern
de Catalunya ha tornat a col·laborar acti-
vament en aquest esdeveniment a través
de l’ACCD.

En l’edició de Malí, i amb la voluntat de
generar sinèrgies entre la societat civil
africana, l’ACCD ha facilitat la participació
de les contraparts africanes d’ONG catalanes
que treballen en aquest continent, així
com dels col·lectius d’immigrants africans
residents a casa nostra. Així mateix, l’ACCD
ha col·laborat en els debats sobre immi-
gració, cooperació al desenvolupament i
el rol de la dona al continent africà. La
consellera de Benestar i Família de la
Generalitat, Anna Simó, present a l’FSM
africà en representació del Govern català,
va participar en el Fòrum de dones i va
intervenir en una ponència sobre migra-

8

Anna Simó, consellera de Benestar
i Família de la Generalitat, va
participar al FSM de Bamako
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cions i neoliberalisme per defensar el
treball i els avenços en els drets dels
ciutadans.

El poble africà va demanar, des dels dife-
rents espais del Fòrum, tenir més repre-
sentació als organismes financers i de
govern internacionals per poder decidir
sobre el seu propi futur. Així mateix, a
través de les diferents organitzacions i
moviments socials presents a Bamako es
va fer una crida a la justícia internacional,
a la pau i a l’equilibri en les relacions
entre els països del Nord i del Sud.

A l’edició veneçolana, els principals eixos
temàtics del FSM van ser la lluita anti-
imperialista i la situació dels pobles indí-
genes i del moviment camperol, representat
principalment per Via Campesina. En aques-
ta edició, que va coincidir amb la celebració
del Segon Fòrum Social de les Amèriques,
hi van estar presents destacats líders
polítics i socials de diferents països llati-
noamericans. De fet, la situació política
d’Amèrica Llatina fou una de les qüestions
àmpliament debatudes durant la trobada,
especialment per l’impacte que pot tenir
el recent triomf electoral d’Evo Morales a
Bolívia. A Caracas, també s’hi van desplaçar

diverses entitats catalanes, així com una
delegació del Govern de Catalunya enca-
pçalada pel conseller primer de la Genera-
litat, Josep Bargalló, i el director de l’ACCD,
David Minoves, invitats per l’organització
local i per diverses xarxes d’ONG. En el
transcurs d’un debat sobre la relació entre
moviments socials, partits polítics i governs,
el conseller primer va mostrar el seu suport
a l'apropament de la societat política amb
la societat civil, internacional i catalana
explicant l’experiència del govern catala-
nista d’esquerres.

Durant aquesta edició, el conseller i el
director de l’ACCD es van reunir amb
l’alcalde de Caracas, Juan Barreto, amb la
directora de la campanya de l’ONU pels
Objectius del Mil·lenni, Marina Ponti, i
amb el viceministre de Planificació i Des-
envolupament Regional del Govern veneço-
là, Raúl Pacheco, amb qui van tractar
temes de cooperació i indigenisme. També
van aprofitar l’estada per visitar el Núcleo
de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, a
l’oest de Caracas, on s’elaboren projectes
per a la transformació social, cultural i
econòmica de barris i regions de la ciutat.

El conseller primer
de la Generalitat,
Josep Bargalló,
als debats de Caracas



10
de col·laboració entre l’ACCD i les ONG
Medicus Mundi Catalunya, Arquitectes
sense Fronteres i el Consell Interhospitalari
de Cooperació per dur a terme accions que
garanteixin, a la població moçambiquesa,
una millora en l’accés, la gestió i la pres-
tació de serveis en matèria de salut.

Concretament, el programa té com a prin-
cipal objectiu donar suport a l’estratègia
definida per la DPS per a la millora de
l’estat de salut de la població durant el
període 2005-2007. Aquesta estratègia es
divideix en tres grans objectius específics:
la millora de l’accés de les poblacions a la
xarxa sanitària, la millora en la gestió de
recursos i la millora en la prestació i
atenció en els serveis de salut. A grans
trets, es prioritza enfortir la formació de
personal de base, la dotació de plans
directors i de projectes executius, la cons-
trucció d’un centre de salut i la rehabilitació
d’un bloc operatori, entre d’altres.

Paral·lelament, aquest conveni marc també
preveu el suport a altres accions que ja
s’estaven duent a terme a la província,
com ara el suport a l’estratègia de reducció
de la mortalitat materna amb el Fons de
Població de les Nacions Unides (UNFPA),
mitjançant un augment en l’accés a serveis
integrals de salut i el desenvolupament
d’habilitats específiques i serveis de qua-
litat dins la perspectiva dels drets humans
i la igualtat de gènere.

Moçambic, que ocupa la posició 168 de
l’índex de desenvolupament humà de
l’informe del PNUD del 2005, d’un total
de 177 països, és un país prioritari de la
Cooperació Catalana al qual l’ACCD va
destinar més de 2,6 milions d’euros durant
el 2005.

Moçambic és un dels països més pobres
no només de l’Àfrica subsahariana sinó
també del món. Ocupa la posició 168 de
l’índex de desenvolupament humà de
l’informe del Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament (PNUD)
del 2005 d’un total de 177 països. La
Cooperació Catalana el considera prioritari
i dóna suport a projectes i programes que
es duen a terme en diversos sectors, entre
els quals, salut, educació, formació de
personal de base, aigua i sanejament i el
desenvolupament d’estratègies organitza-
tives.

Precisament per aquesta necessitat impe-
riosa de contribuir al desenvolupament
d’aquest país, l’ACCD ha iniciat programes
de cooperació directa amb Moçambic, com
el que es desprèn de la seva participació
en el Fons Comú Provincial, el mecanisme
de canalització directa dels fons de les
agències de cooperació de diversos donants
internacionals per finançar les despeses
de funcionament del Servei Nacional de
Salut de les 10 direccions provincials de
Moçambic. Així, el 2005 l’ACCD va destinar
1,1 milions d’euros al Ministeri de Salut
moçambiquès.

Enguany, a finals del mes de gener, es va
institucionalitzar la posada en marxa d’un
nou programa de cooperació directa entre
l’ACCD i la Direcció Provincial de Salut
(DPS) de la província d’Inhambane, amb
la signatura d’un conveni marc entre
aquests dos actors que preveu diverses
actuacions, bàsicament, en l’àmbit de la
salut.

Una part d’aquest acord es va concretar a
mitjan febrer amb la signatura de convenis

L’ACCD engega
un programa de
cooperació
directa amb
Moçambic



11
co

o
p

er
ac

io
ca

ta
la

na
.n

et

Contra la crisi alimentària
i la desnutrició a Malawi
Malawi afronta la crisi alimentària més greu dels últims
anys. L’escassetat de pluges, les males collites i la manca
de fertilitzants dels últims mesos han fet que hagi disminuït
la producció, que hagi augmentat considerablement la taxa
de desnutrició i, a més, que s’hagin propagat molt més les
infeccions. Les xifres del nombre de persones afectades pel
virus de la sida mostren que un 15% d’adults i pels volts de
70.000 nens d’entre 0 i 14 anys estan infectats per aquesta
pandèmia.

Davant aquesta situació, diverses ONG i entitats catalanes
estan treballant en aquest país per lluitar contra el vincle
fam–VIH/SIDA mitjançant diversos projectes que actuen en
el sector de la salut, l’alimentari, de capacitació personal
i també d’aigua i sanejament, entre d’altres.

En aquest sentit, amb l’objectiu de posar fre a l’augment
dels índexs de desnutrició aguda global que afecta Malawi,
l’ACCD va avaluar les diverses actuacions que s’estan duent
a terme al país i va acordar donar suport a un projecte
concret que du a terme l’ONG Acció contra la Fam. Es tracta
d’una actuació que preveu la distribució de blat de moro
entre les famílies més vulnerables del districte de Kasungu,
que, fins al mes de febrer d’enguany, ha beneficiat més de
14.000 famílies, això vol dir 71.120 persones.

D’aquesta manera, l’ACCD dóna compliment a l’acord que va
signar amb diverses ONG, entre les quals hi ha l’ACF, en el
marc de la primera convocatòria de convenis en matèria
d’acció humanitària que va obrir l’Agència Catalana el 2005.

·Creat pel centre de mapes de ReliefWeb, Oficina de les Nacions Unides per a la coordinació de tasques humanitàries.
·Les fronteres i la terminologia que s’utilitza en aquest mapa no han d’estar, obligatòriament, avalats o acceptats per les Nacions Unides.



Bolívia ha patit durant els últims dies de
febrer fortes pluges que han provocat el
desbordament d’alguns rius i la destrucció
de milers d’hectàrees de cultius i habitat-
ges, i que han afectat més de 20.000
famílies, principalment de les regions de
La Paz, Santa Cruz i Beni.

L’ACCD va destinar 85.000 euros en suport
a un projecte d’aigua i sanejament que du
a terme l’ONG Acció contra la Fam.
D’aquesta manera, s’està facilitant l’accés
a l’aigua potable i garantint unes certes
condicions de sanejament a 20.000 perso-
nes del país. En una resposta immediata
a la crisi, es va enviar una càrrega de
material humanitari composta de cinc
dipòsits d’aigua amb una capacitat de
67m3, dues bombes d’aigua i un equipa-
ment de potabilització, així com diversos
equips de personal tècnic.

Difícil situació a
Bolívia arran de les
fortes pluges
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“La  refundació d’un país.
Els desafiaments d’una
oportunitat històrica”

Els dies 22 i 23 de febrer van tenir lloc al
Museu d’Història de Catalunya unes jornades
d’anàlisi i reflexió al voltant de la situació
actual de Bolívia: des dels moviments
polítics fins a l’emergència indígena, els
recursos naturals, i la cooperació i el
codesenvolupament. En aquestes xerrades
hi van participar professors, estudiosos,
politòlegs i historiadors, entre d’altres,
alguns dels quals eren de procedència
boliviana. Durant els dos dies de conferèn-
cies, es va incidir en els esdeveniments
polítics i socials que havien tingut lloc al
país en els últims anys, focalitzats en la
figura del nou president, Evo Morales.
També es va tractar la gran diversitat
cultural, lingüística i ètnica del país; les
possibilitats d’un estat descentralitzat, i
les polítiques de migració, principalment,
centrades en la immigració boliviana a
Catalunya i Espanya.
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La construcció
de pau com a
compromís polític

Acte d’entrega d’armes del
Moviment per a
l’Alliberament d’Aceh, el
GAM, a la missió de
seguiment per part de la
Unió Europea, AMM

El darrer dia del mes de febrer el Govern
va aprovar el Pla anual de cooperació al
desenvolupament 2006, en el qual la cons-
trucció de pau representa entre el 15% i
el 20% dels recursos totals aplicats als
objectius prioritaris de desenvolupament
que s’hi destinen enguany.

Concretament, el Pla anual elaborat per
l’ACCD preveu incidir en la millora de les
capacitats per construir la pau i prevenir
els conflictes violents, amb la voluntat
d’esdevenir un actor facilitador de processos
de negociació i de pau en situacions de
conflicte armat al món i d’afavorir la
prevenció dels esclats de violència als
conflictes, donar-los una sortida pacífica,
reduir la vulnerabilitat de les poblacions
i treballar per la construcció de paus
duradores afavorint els processos de re-
construcció i reconciliació postbèl·lica.

Així, les activitats de l’àrea de construcció
de pau de l’ACCD s’estructuraran entorn de
tres eixos principals sustentadors de pau:
l’enfortiment democràtic, els drets humans,
i el desarmament, desmobilització i rein-
serció. A més, d’acord amb la fase del cicle
del conflicte en què es trobi cada país o
zona, la línia d’actuació prioritària serà la
prevenció, la gestió, la rehabilitació o la
reconciliació.

Finalment, cal destacar la introducció al
Pla anual 2006 de Colòmbia, Palestina,
Bòsnia i Hercegovina i el Sàhara Occidental
com a països prioritaris per raó de conflicte
o postconflicte, així com la garantia que,
a més de les actuacions adscrites a aquests
països, l’ACCD continuarà col·laborant amb
les principals entitats catalanes que tre-
ballen per la construcció de la pau, com
per exemple l’Escola de Cultura de la Pau
de la UAB i el Consell de Foment de la
Pau.
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El mes de gener l’ACCD i la Secretaria
General de Joventut van presentar per setè
any consecutiu el Programa joves coope-
rants, amb el qual joves menors de 30 anys
tenen la possibilitat de fer tasques de
cooperació a països en vies de desenvolu-
pament. El Programa té com a objectiu
oferir a joves diplomats o llicenciats la
formació i els coneixements i habilitats
en el sector de la cooperació internacional.
També pretén promocionar la figura del
cooperant com a nova ocupació laboral i
donar suport a projectes de cooperació
presentats per ONGD de Catalunya. El
programa compta amb el suport del Servei
d’Ocupació de Catalunya i de la Federació
Catalana d’ONG per al Desenvolupament.

Per accedir a alguna de les places es
requereix que els joves siguin menors de
30 anys, que estiguin a l’atur i que tinguin
formació universitària de grau mitjà o
superior o l’FP. També es valoren els co-
neixements, la formació i les experiències
en el món de la cooperació al desenvolu-
pament i, segons l’àmbit d’actuació de
cada projecte, es demanen altres requisits
més específics.

Enguany, els deu joves seleccionats tre-
ballaran durant sis mesos en projectes
que es duen a terme a Nicaragua, Guate-
mala, Bolívia, República Dominicana,
Camerun i el Marroc i que actuen, bàsi-
cament, en els àmbits de l’educació, la
sanitat i el desenvolupament econòmic
i humà. D’aquesta manera, donen suport
a projectes que actualment estan duent
a terme ONG catalanes sobre el terreny
amb l’objectiu d’ajudar a la construcció
de centres d’atenció, millorar l’atenció
en l’àmbit de la salut, reforçar el teixit
associatiu juvenil i el sentiment de per-
tinença, millorar les condicions socioedu-
catives de l’escola, promoure el desenvo-
lupament econòmic, humà i sostenible
mitjançant el desenvolupament territorial,
contribuir a la millora de la producció i
la sanitat animal i contribuir, també, a
augmentar el nivell de vida de petits i
mitjans productors.

Els responsables del Programa es van
comprometre a seguir oferint-lo en els
propers anys i a treballar a fi que es pugui
augmentar el nombre de places dels joves
que hi tinguin accés.

Joves que cooperen a països en desenvolupament
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            Projecte 

Fòrum de dones sobre la
incidència en les polítiques
econòmiques

Treball de promoció de la salut
amb nenes, adolescents i joves
provinents del carrer a
Managua

Aplicació de l’educació bilingüe
intercultural amb equitat de
gènere en l’àmbit de l’educació
primària i secundària

Estudi etnoveterinari a nou
províncies de la República
Dominicana

Educació nutricional a Villa
Abaroa-Tarija

Creació de comissions de
desenvolupament econòmic
local a les gestions municipals
de Pailón, Roboré i San José

Projecte de construcció i
posada en marxa d’un centre
sociocultural a Chefchauen

Impuls a la igualtat de la dona
al Marroc: centre de dones
F’nidaq

Millora de l’educació i
cobertura de les necessitats
bàsiques de les 338 persones
que conformen la comunitat
educativa de l’escola
d’Ibounharem a la comuna de
Beni Abdellah, província
d’Al-Hoceima

Apropiació de barris públics
dinamitzats per les
associacions de joves d’un barri
de Yaoundé

País

Nicaragua

Nicaragua

Guatemala

República Dominicana

Bolívia

Bolívia

Marroc

Marroc

Marroc

Camerun

Jove cooperant
seleccionat/ada

Irene García Muñoz

Elena Caballero Castañeda

Patrícia García Alberti

Cèlia Salcedo Privat

Jordi Mimbrero Olivé

Verònica Garcia Blandón

Blanca Camps Febrer

Paula Señán Castellano

Anna Palacios Larrea

Manel Rebordosa Costa-Jussà

ONGD

Cooperacció

Associació Ciutadana
Antisida

de Catalunya

Educació Sense Fronteres

Veterinaris Sense Fronteres

Creu Roja

Centre d'Estudis Amazònics

Sodepau

Entrepobles

Assemblea de Cooperació per
la Pau

Enginyeria Sense Fronteres

Joves cooperants 2005

El director de l’ACCD, David Minoves i la
secretària general de Joventut, Marta Rosàs,
amb els Joves Cooperants seleccionats.
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Aminata Taoré és exministra de Cultura de Mali
i la impulsora de l’FSM a Bamako

“Com a africans, sabem millor
que ningú que un sistema
neoliberal pot destruir
economies i cultures locals”

Entre els dies 18 i 24 de gener va
tenir lloc a Bamako el Fòrum Social
Mundial (FSM). Va ser el primer cop
que se celebrava aquest esdeveniment
de forma policèntrica i en un país
africà. Per què és important que l’FSM
s’hagi celebrat també a l’Àfrica?
Aquesta trobada és un dels grans esdeve-
niments mobilitzadors de masses. De fet,
en  l’FSM van participar més de 10.000
africans i milers de persones d’arreu del
món. És molt important per a l’Àfrica, el
continent on hi ha més necessitat de
conscienciar i de prevenir la gent dels
perills que provoca la globalització mun-
dial...

Alguns dels principals temes que es
van debatre durant l’FSM van ser la
immigració i la cooperació al desen-
volupament. Què hi va dir la societat
civil africana, a tot això?
Nosaltres ens volem allunyar de les afir-
macions que diuen que la nostra gent deixa
l’Àfrica a causa de la pobresa i la corrupció
dels principals responsables polítics.
L’empobriment a l’Àfrica no ha de ser un
motiu perquè des d’Europa ens vinguin a
imposar les polítiques neoliberals. Com a
africans, sabem millor que ningú altre com

un sistema neoliberal pot destruir econo-
mies i cultures locals.

Què ha deixat l’FSM a l’Àfrica?
El Fòrum Social Mundial és el millor actor
per construir llaços d’unió entre pobles i,
en aquest sentit, ens ha permès obrir
noves vies de contacte i solidaritat amb
la resta de les societats del món.

En la celebració de l’FSM van estar
implicades la societat civil africana
i la societat civil europea, però també
governs sense estat, com Catalunya.
Què en pensa?
Encara ens queda molt camí per recórrer
i ens cal la implicació i el suport del màxim
nombre d’actors possibles. Tota l’ajuda és
necessària, i tenim constància que des de
Catalunya s’està treballant fort i els animem
a seguir fent-ho.

I després d’aquest Fòrum...
Necessitem que la societat civil que hi
vam estar i continuem estant implicada
fem una avaluació a fons dels resultats de
Bamako per iniciar el llarg camí que ara
ens separa de la següent edició a Nairobi,
una cita que esperem amb optimisme.


