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OBRAS SOCIALES
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Casal Mallorca Cuba
Tel.: 971 912 100. casalmallorcacuba@yahoo.es

Entre Pobles
Tel.: 971 711 316. entrepoblesmallorca@yahoo.com i oficina@radi-3.com

Nou Món
Tel.: 971 916 426. titaniotitanio@hotmail.com i claudiallamina@yahoo.com

Vida Digna
Tel.: 971 208 542. vidadigna@telefonica.net

ILLES BALEARS

PAU I SOLIDARITAT

amics del poble saharaui



Les ONG estan aquí. Des de fa un 
dècada han irromput amb força a la 
nostra realitat social, generalment as-
sociades a “catàstrofes poc naturals” 
i a les conseqüències dels conflictes 
armats per a la població civil. Però 
realment, coneixem el treball que duen 
a terme les ONG?. Què sabem sobre 
les dificultats i reptes que han d’afrontar 
i sobre el que han aportat durant tots 
aquests anys al moviment de solidari-
tat?.

Diversos estudis demostren que, 
en realitat, aquestes organitzacions 
són poc conegudes, que existeixen 
estereotips i falses creences que dis-
torsionen la percepció que tenim sobre 
elles i en base a les quals es creen 
opinions que en molts de casos poden 
ser negatives i que, a més, no aporten 
cap solució als problemes que cal 
afrontar. 

Arriba l’ajuda als seus destinataris?. 
Les ONG estan suplint una tasca que 
haurien de fer els governs?. Estan 
essent utilitzades per centres de poder 
real del nostre món per crear falses 
esperances i frenar la rebel·lió contra 
situacions d’injustícia social greu?. 

Proposam que, per tal d’exercir 
una opinió ciutadana responsable, ens 
apropem a aquestes organitzacions, 
les coneguem millor, ens informem i 
participem precisament amb elles en 
un debat global sobre el tipus de món 
que desitjam construir i sobre com 
creim que és possible construir-lo.

Conèixer els projectes que les ONG 
duen a terme és una forma de conèixer 
com arriba l’ajuda als seus destinataris, 
i també quins efectes té sobre les 
poblacions que la reben i quines són 
les dificultats, els perills i els riscos 
que cal córrer quan s’intervé en situa-
cions extremes. Apropar-se al treball 
de cooperació també ens permet com-
prendre i conèixer millor altres pobles, 
els seus valors culturals i la riquesa 
humana que s’amaga davall la pobresa 
més extrema. En definitiva, conèixer 
i comprendre un poc millor la complexi-
tat i la diversitat d’un món que es torna 
cada dia més petit.

Però també podrem valorar com 
aquest treball està teixint xarxes de 
solidaritat entre pobles llunyans i amb 
relacions de poder molt desiguals, com 
està construint un nou tipus de relacio-
ns humanes, com es reforça el teixit 

social i l’exercici de la ciutadania, tant 
en el nostre entorn com en les zones  
i països on treballam. Les relacions  
de poble a poble, entre organitzacions 
socials i col·lectius de diversos indrets, 
no poden ser substituïdes per les rela-
cions entre estats. Aquelles són un 
element bàsic de la democràcia en la 
mesura en què permeten als pobles 
exercir la participació en el disseny del 
seu futur i ens converteixen en ciuta-
dans de ple dret, en el marc d’una 
realitat cada vegada més global. És 
també una forma de suturar la gran 
ferida oberta entre països enriquits i 
països empobrits pels processos 
històrics i les relacions de poder a 
escala mundial. 

Entre les conquestes més impor-
tants a les quals les ONG han contribuït 
de forma fonamental està la del 0’7%, 
una xifra que en termes globals encara 
està lluny de ser aconseguida, però 
que ha aportat recursos importants a 
la tasca solidària i, sobre tot, ha mobi-
litzat nombrosos agents, com institu-
cions locals, empreses, col·lectius pro-
fessionals, centres educatius, la 
ciutadania en general…, fent de la 
solidaritat una tasca comú al conjunt 
de la societat. 

Però aquesta mateixa resposta 
està creant riscos importants que ame-
nacen amb desnaturalitzar el treball 
solidari, convertint-lo en una pràctica 
purament empresarial o institucional, 
amb el pretext de contribuir a una 
major transparència o eficàcia, però 
sense tenir en compte ni els veritables 
objectius, les condicions reals, ni les 
necessitats del treball solidari ni els 
processos educatius i culturals que un 
treball social comporta.   

Comença a ser forta la tendència 
a prescindir de les ONG per part 
d’algunes institucions en la línia d’anar 
intervenint de forma més directa o a 
través d’empreses públiques i d’altres 
estructures que no qüestionen les po-
lítiques que es duen a terme o que no 
creen problemes de pressió i de 
denúncia. Però excloure la societat 
civil de la tasca solidària i intercultural, 
creada en molts de casos per les seves 
pròpies organitzacions, afecta un dels 
valors més importants de la democrà-
cia, el de la participació activa de la 
ciutadania organitzada, una participa-
ció que no pot quedar reduïda al fet 

de votar i sense la qual no es pot 
apuntar a una democràcia en el veri-
table sentit del terme. Tampoc pot 
excloure importants recursos socials, 
com és el treball voluntari, el qual 
tampoc es pot reduir al de mà d’obra 
barata. sinó que té una important funció 
creativa i participativa com a expressió 
de ciutadania, a més d’un gran valor 
econòmic. No reconèixer de fet el valor 
del que significa el treball voluntari 
com a aportació per a la viabilitat de 
la majoria dels projectes és contradic-
tori amb molts dels articles de la legis-
lació vigent que en parla com a d’un 
valor fonamental de la democràcia. 

Per altra part, és cert que el movi-
ment d’ONG ha crescut molt i s’ha 
diversificat. Aquest fet, lluny de ser un 
problema o un aspecte negatiu, ens 
sembla una riquesa que ens permet 
tenir més perspectives d’intervenció, 
aprendre de la contrastació i fer con-
trapès a la tendència a la uniformitat 
i al pensament únic. Però també és 
cert que és necessari impulsar la co-
ordinació i la creació de xarxes per 
reforçar la cohesió interna i la comple-
mentarietat, per construir un veritable 
moviment solidari, per evitar la disper-
sió, per donar una imatge més global  
i per guanyar en transparència, en 
eficàcia i en eficiència. També per 
poder incidir amb més força en les 
polítiques de solidaritat i de cooperació. 
Impulsar aquesta cohesió és la tasca  
de la Coordinadora d’ONG de Coope-
ració al Desenvolupament de les Illes 
Balears (CONGDIB), com a part de la 
xarxa de Coordinadores Autonòmiques 
associades a la Coordinadora Estatal 
(CONGDE), amb la qual treballam com  
a membres associats.

A través d’aquesta publicació volem 
facilitar l’apropament a les ONG de la 
nostra Comunitat Autònoma que ens 
són més properes i a les quals podem 
accedir amb més facilitat. Us convidam, 
doncs, a conèixer el treball que realit-
zen i les diverses formes de col·labo-
ració que ens proposen per fer de la 
solidaritat una tasca comú, en la qual 
tots podem participar i de la qual tots 
som responsables, per construir co-
l·lectivament “un altre món possible”.

Junta Directiva de la CONGDIB

presentació

CONÈIXER I VALORAR EL TEIXIT SOLIDARI



Federació Coordinadora 
d’Organitzacions 
No Governamentals de
Desenvolupament de les
Illes Balears (CONGDIB)

Data de constitució:
2000

CIF
G 50734614

Adreça de contacte:
c/ Font i Monteros 3, baixos, 
07003, Palma

E-mail:
congdib@yahoo.es

Web:
www.congdib.org

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Mallorca, Eivissa
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s Anna Moilanen Presidenta
607 533 749
amoilanen@unicef.es

Jaume Obrador Vicepresident
609 815 886
vsf@veins.net

Mila Melero Vocal i secretària tècnica
600 431 699
mmelero@wmega.es

Jaime Maisonneuve Vocal
629 358 368
jmaisonneuve@telefonica.net

Maribel Alcázar Vocal
670 737 645
mafvsf@telefonica.net

Mónica Tamayo
971 724 911
illesbalears@acpp.com

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Membre de la Coordinadora d’ONG de Desenvolupament d’Espanya 
(CONGDE)

Federació Coordinadora 
d’Organitzacions 
No Governamentals de
Desenvolupament de les
Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Cohesió del teixit solidari.

Seguiment i propostes sobre polítiques de cooperació Drets Humans.

Sensibilització sobre el treball que fan les ONG i altres campanyes
Illes Balears i obrir canals de comunicació i participació amb el 
teixit associatiu i les xarxes dels altres indrets de l’estat i d’Europa.
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Atès que es tracta d’una 
coordinadora, la seva 
funció principal 
consisteix en 
cohesionar el teixit 
solidari en el territori de 
les Illes Balears i també 
en obrir canals de 
comunicació amb el 
teixit solidari dels altres 
indrets de l’estat i 
d’Europa.

Els membres de la 
CONGDIB 
comparteixen la finalitat 
i la filosofia de la 
Coordinadora, 
recollides en els 
estatuts i especialment 
en el codi ètic i la 
voluntat de reforçar el 
teixit solidari a través 
de la complementarietat 
de les seves accions, 
respectant les 
diferències i evitant la 
competitivitat. 

Entre les funcions 
recollides en els 
estatuts destacam les 
següents:

Art. 8.- Col·laborar per 
tal d'augmentar i 
millorar la cooperació 
internacional al 
desenvolupament, així 
com la realització 
d'accions comuns, tot 
això com a resposta als 
interessos i necessitats 
dels pobles dels països 
en empobrits, 
esforçant-se per no 
crear dependències. 

Art. 9.- Estudiar 
qüestions d'interès 
comú, i proposar, 
defensar i dur a terme 
accions de forma 
coordinada dirigides a 
l'opinió pública dels 
pobles que formen la 
Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, per 
tal d'estimular la 
formació i la presa de 
consciència ciutadana 
sobre aquests temes.

Art.10.- Unificar 
esforços per garantir 
les relacions entre els 
membres de la 

CONGDIB, pel que fa als 
seus interessos 
comuns en el camp de 
la cooperació al 
desenvolupament, i 
amb les diferents 
institucions, públiques 
i privades. 

Art. 11.- Coordinar 
esforços en ordre a 
l'obtenció de recursos 
humans i materials per 
a la realització 
d'activitats de 
cooperació al 
desenvolupament, 
d'educació en drets 
humans i de prevenció 
activa de conflictes.

La CONGDIB s’ocupa espe-
cialment dels temes que són 
comuns al conjunt de les orga-
nitzacions membres, com són, 
per un costat, tant les lleis i les 
polítiques de cooperació de les 
diferents institucions com els 
criteris i les bases amb què es 
gestionen els recursos públics 
destinats a la solidaritat, els 
quals varen ser una conquesta 
del teixit solidari, i, per altra 
banda, també té cura d’as-
pectes de formació i millora del 
treball solidari que realitzam 
les ONG. 

En aquest camp s’han fet de-
bats oberts a tot el col·lectiu 
per tal de definir esmenes i fer 
propostes de millora, algunes 
de les quals s’han traduït en 
fets concrets, com la creació 
del Consell de Cooperació de 
les Illes Balears. També s’han 
realitzat tallers i seminaris de 
formació destinats a les ONG, 
en temes diversos, com les 
Primeres Jornades sobre Co-
desenvolupament, sobre els 
Objectius de Mil·lenni o el Pri- 

mer Seminari Interautonòmic 
sobre l’Aplicació de la Nova 
Llei de Subvencions 38/2003, 
obert al conjunt d’organit-
zacions socials.  

En aquest marc hem assumit 
donar resposta a la demanda 
de Nacions Unides per impulsar 
la campanya sobre els Objec-
tius del Mil·lenni per la lluita 
contra la pobresa, amb l’objectiu 
fonamental de sensibilitzar el 
conjunt de la ciutadania per tal 
que faci pressió sobre els seus 
governs i sobre els organismes 
internacionals que poden incidir 
per canviar la realitat de milions 
de persones que viuen en con-
dicions que són una vergonya 
per a la humanitat. En el marc 
d’aquesta campanya es realit-
zen activitats de sensibilització, 
com són teatre, xerrades, cam-
panyes publicitàries, edició de 
materials informatius, etc.

També hem obert marcs, com 
la pàgina web i altres publica-
cions, per promocionar i donar 
a conèixer el treball que fan les 

ONG de les Illes Balears, les 
quals moltes vegades són 
malauradament poc conegu-
des, malgrat estiguin ben prop 
de tots nosaltres.

Pel que fa als canals de comu-
nicació amb la xarxa solidària 
d’arreu de l’estat, a través dels 
encontres de Coordinadores 
autonòmiques promoguts en  
el sí de la Coordinadora estatal,  
de les assembles generals i 
també dels contactes habituals, 
participam al debat general so-
bre temes comuns i estam així 
millor informats sobre les ten-
dències i els plantejaments que 
es fan a les altres comunitats 
autònomes.

Es treballa també per poder 
oferir serveis a les ONG mem-
bres i per impulsar accions 
conjuntes i en xarxa entre 
ONG afins en objectius, sec-
tors i àmbits d’intervenció, etc., 
així com per obrir espais de 
debat i intercanvi de pràcti-
ques, formació i actuacions en 
general.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que 
ofereix a les persones que 
vulguin apropar-se
Per ser membre de la CONGDIB s’ha de ser 
una ONG, però aquest fet no impedeix que hi 
hagi altres formes de col·laborar. Per començar, 
la CONGDIB és un canal per conèixer, tenir 
informació i contactar amb les ONG de la nostra 
Comunitat Autònoma que són membres de la 
CONGDIB.

També es poden fer propostes d’activitats o 
canalitzar recursos per ser distribuïts entre les 
ONG membres.



Argèlia (camps de refugiats de Tindouf)/ Sàhara

Data de constitució:
1987

CIF
G 07246341

Adreça de contacte:
Montenegro, 8 1er pis
07012 Palma de Mallorca

Telèfons:
971 728 839

Fax.
971 425 326

E-mail:
aapsib@ctv.es

Web:
www. saharabalears.org

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Mallorca, Menorca i Eivissa

Associació d’Amics 
del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears

Associació d’Amics 
del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears
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s Xavier Fortuny Siquier President
Victòria Català Herrero Vice- Presidenta
Sílvia Llaneras Ferrer Coordinadora

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Membre de la Coordinadora d’ONG de Cooperació al 
Desenvolupament de les Illes Balears

Membre de la Coordinadora Estatal d’Associacions de 
Solidaritat amb el Sàhara

Membre de la Plataforma per la Democràcia i la 
Globalització Social

Membre del Fòrum Social de Mallorca

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència 
Ajuda humanitària 
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i pressió

Països on es treballa
Argèlia (camps de refugiats de Tindouf)/ Sàhara



La nostra Associació és una organització no governamental, 
independent de tendències polítiques o religioses, que pertany 
a un moviment internacional d’amistat amb el poble sahrauí. 
Els nostres objectius són donar a conèixer la situació d’aquest 
poble a l’opinió pública, denunciar la violació dels drets 
humans en els territoris ocupats, cercar suports perquè 
pugui assolir el dret a ser una nació lliure i proporcionar 
ajuda humanitària als campaments de refugiats.

L’ajuda es canalitza a través de projectes de cooperació sanitària, 
educativa, de dotació d’infrastructures i d’enviament de material de 
primera necessitat mitjançant caravanes.   D’altra banda, l’Associació 
d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears té una comissió de 
drets humans, l’única de tot l’Estat durant molts d’anys, que treballa 
per denunciar la situació dels presos polítics i per aconseguir 
informació dels desapareguts sahrauís en els territoris ocupats.

La comissió de sensibilització organitza conferències i debats per 
apropar la causa sahrauí a la ciutadania de les Illes i, sempre que 
és possible, afavorir el coneixement d’aspectes de la seva cultura.
La comissió d’infants organitza anualment la campanya “Vacances 
en pau”, a través de la qual uns 150 nins i nines dels campaments 
passen dos mesos d’estiu acollits per famílies illenques.  Aquestes 
famílies i altres persones interessades en conèixer la realitat dels 
campaments de refugiats tenen l’oportunitat de viatjar-hi, atés que 
l’Associació col·labora amb la delegació sahrauí a Balears en 
l’organització d’un o dos viatges anuals.

Els projectes de cooperació humanitària i totes les altres activitats 
es financen amb subvencions d’institucions públiques i amb aporta-
cions voluntàries d’empreses i particulars, a més de les quotes dels 
socis.  El suport de la societat civil i la feina desinteressada de socis 
i col·laboradors és imprescindible per aconseguir els nostres objectius.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix a les persones 
que vulguin apropar-se

Voluntariat a les distintes comissions de feina de l’AAPSIB 7



Hondures/ Guatemala/ El Salvador/ 
Cuba/ República Dominicana/ 
Tunísia/ Marroc/ Senegal/ 
Palestina/ Espanya

Assemblea de Cooperació
per la Pau (ACPP-IB)
Assemblea de Cooperació
per la Pau (ACPP-IB)

Data de constitució:
1991

CIF
G 80176845

Adreça de contacte:
c/ Les Monges, 1 esc esq A - 
1º 2ª 07001 Palma

Telèfons:
639 930 013

Fax.
971 726 266

E-mail:
illesbalears@acpp.com

Web:
www. acpp.com

Àmbit territorial
Àmbit estatal

Comunitats autònomes en 
les quals  està present:
Andalusia, Aragó, Astúries, 
Canàries, Cantàbria, 
Catalunya, Castella-La Manxa, 
Castella-Lleó, Comunitat de 
Madrid, Comunitat Valenciana, 
Extremadura, Galícia, Navarra, 
País Basc, a més de les Illes 
Balears.

Presència a les Illes Balears:  

Mallorca, a la ciutat de Palma 
i a Llucmajor
Menorca, a Es Castelld
a
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Mónica Tamayo Golay 
Delegada a les Illes Balears

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Membre de la Coordinadora 
d’ONG de Cooperació al Desen-
volupament de les Illes Balears
Coordinadores Autonòmiques 
d’Astúries (1998), Andalusia 
(1999), Aragó (1999), Catalunya 
(1999), Castella-La Manxa 
(1997), Castella-Lleó (1998), 
Cantàbria (2004), Comunitat Va-
lenciana (1996)
Plataforma 2015 i més
Trobada Civil Euromediterrània 
(2004)
Consell de la Joventut d’Espanya 
(1999)
Observatori Permanent de la Im-
migració (1998)
Xarxa Ciutadana per a la convi-
vència (2002)
Plataforma de Drets Humans de 
les Dones (1998)

Grup de Dona i Desenvolupa-
ment de la CONGDE (1998)

Xarxes internacionals:

Xarxa Europea Contra el Racis-
me (ENAR-Espanya)

Xarxa d’Escoles Sense Racisme
Europa per Bòsnia

UNITED for Intercultural Action

Xarxa Wide (Women and Deve-
lopement Europe)

Xarxa Mediterrània de Dones 
Plataforma Internacional d’Edu-
cació al Desenvolupament

Plataforma No Governamental 
Euromed

Membre de ple dret en la Coordi-
nadora Estatal d’ONGD i en totes 
les Xarxes internacionals en les 
que participa, com por exemple 
en el Comitè d’enllaç amb la UE

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Immigració
Ajuda d’urgència

Països on es treballa
Hondures/ Guatemala/ El Salvador/ 
Cuba/ República Dominicana/ 
Tunísia/ Marroc/ Senegal/ 
Palestina/ Espanya
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Hem volgut plasmar en el nostre nom els valors principals 
que impulsen el nostre treball. Per un costat, la cooperació 
amb els països en vies de desenvolupament, des de l’equitat 
de gènere i el desenvolupament sostenible, donant suport 
al teixit associatiu local dels països i les zones on treballam, 
per tal que puguin prendre en les seves mans la direcció del 
seu propi desenvolupament. En aquest sentit volem rompre 
amb el corrent assistencialista i amb la instrumentalització 
de les ajudes. 
Per altra banda, la Pau. Des del seu naixement, ran de les 
manifestacions pacifistes en contra de la guerra del Golf, 
les actuacions d’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) 
estan marcades pels desigs de pau i la consideració que 
l’ús de la violència només pot ser considerat com a l’últim 
recurs per evitar genocidis i violacions col·lectives dels 
Drets Humans. 
A més d’aquests valors principals, les nostres actuacions 
estan sempre basades en un repartiment just de recursos, 
en l’orientació política progressista cap al desenvolupament 
sostenible i respectuós amb el mediambient, la lluita contra 
la pobresa i el treball per la igualtat de gènere. En el nostre 
treball per un canvi en les relacions Nord-Sud optam per 
treballar ambdós costats i defensam, a través dels nostres 
projectes d’acció social i educació per al desenvolupament, 
els valors de tolerància, convivència, interculturalitat i 
solidaritat.

En aquells països en vies de desenvolupament en els quals treballa 
ACPP sempre donam suport a la societat civil, democràtica i 
progressista, generant organització local, fomentant la participació 
ciutadana i la recerca d’alternatives per assolir societats més justes  
i més democràtiques, on els beneficis del desenvolupament es 
distribueixin més justament, donant el protagonisme als agents 
locals. Els projectes que actualment s’estan realitzant són diferents 
en funció de les necessitats dels diferents indrets (sanejament, salut, 
educació, habitatge...) 

En la línia educativa, ACPP afronta la realització de treballs i estudis 
orientats al suport i desenvolupament d’activitats d’educació per la 
pau i la sensibilització. Fomentar la tolerància, la solidaritat i la 
interculturalitat al mateix temps que combatre el racisme i la xenofòbia, 
són els nostres objectius perquè la nostra societat prengui una 
posició activa en la defensa dels Drets Humans.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereixa les 
persones que vulguin apropar-se
Assemblea de Cooperació per la Pau, com a organització que representa 
part del moviment social, aposta per l’associació i el compromís d’aquelles 
persones que es sentin interessades en el nostre projecte. Es per això 
que tots i totes les que estiguin interessats poden sol·licitar informació a 
través d’e-mail, per telèfon o consultant la nostra pàgina web.

Per conèixer de prop aquesta associació i els projectes que realitza en 
distints països, oferim Cursos de Cooperació sobre Terreny en els mesos 
de juliol i agost a distints països on treballam. Per participar en aquesta 
activitat no fa falta ser soci, encara que aquests tenen dret a un descompte 
en les despeses.



A territori espanyol a les Illes Balears 
i a territori africà a Guinea Conakry

Associació d’Immigrants 
de Guinea Conakry a les
Illes Balears
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s Mamadou Dial·lo
President
cigcib@hotmail.com

Alfa Mamadou Barry
Vocal de cooperación
619 555 663

Ahmadou Ba
Secretari
637 164 558

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

Coordinadora d’Associacions d’Immigrants de Guinea 
Conakry a Espanya

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització i formació
Immigració

Data de constitució:
2000

CIF
G 57021750

Adreça de contacte:
c/Bisbe Cabanelles, 4, baixos, 
07005, Palma

Telèfon:
619 201 730

Fax.
971 249 932

E-mail:
aigcib@hotmail.com

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Palma de Mallorca, Sóller 
i Inca

Associació d’Immigrants 
de Guinea Conakry a les
Illes Balears

A territori espanyol a les Illes Balears 
i a territori africà a Guinea Conakry

Països on es treballa
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Treballa de manera preferent amb immigrats de Guinea Conakry a 
distints nivells:

Xarxa d’autoajuda per millorar les condicions de vida i respondre 
a situacions de necessitat;
Orientació, formació i creació de condicions per a la integració 
a la societat d’acollida, mantenint les senyes d’identitat i creant 
lligams solidaris amb la població autòctona;
Sensibilització de la població d’acollida perquè comprengui 
millor i pugui integrar els immigrats de Guinea Conakry.
Treballar en projectes de cooperació al desenvolupament a 
Guinea Conakry, per millorar les condicions de vida al país.

Es vol posar de relleu que, segons els estatuts, no cal ser immigrat 
de Guinea Conakry per ser soci de l’associació. Ho pot ser qualsevol 
persona que desitgi participar i treballar per a les finalitats solidàries 
de l’entitat.

Quan arriba una persona immigrada 
de Guinea Conakry troba un punt de 
referència i suport per rebre informació 
sobre les condicions i les característi-
ques de la societat d’acollida: com 
tramitar els papers per legalitzar la 
seva situació, com cercar treball, com 
preparar un curriculum laboral, quines 
són les condicions de treball i els nivells 
salarials normalitzats, etc.

Quan una persona de Guinea Conakry 
es troba en dificultats o està malalta es 
cerca la manera d’ajudar-la, bé facilitant 
el seu retorn al país d’origen o de la forma 
més adient a la seva circumstància.

L’associació realitza cursos d’alfa-
betització, d’aprenentatge de la llengua 

castellana i catalana i d’informàtica,  
com també de preparació per exami-
nar-se del permís de conduir. Aquests 
cursos sempre es realitzen de forma 
oberta a persones interessades i ne-
cessitades, tant si són immigrades 
d’altres països com si són població de 
les Illes Balears.

Es treballa per a la integració, per 
això s’ha decidit formar part d’una 
xarxa de solidaritat local com és la 
CONGDIB.

S’està fent una tasca de formació i 
preparació de personal de l’associació 
per poder formular i gestionar projectes 
de cooperació al desenvolupament al 
país d’origen.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que 
ofereix a les persones que 
vulguin apropar-se

Fer-se soci i adquirir un compromís estable.

Ajudant com a voluntari a la formació dels immigrants, 
en alfabetització, castellà, català, informàtica, permís 
de conduir, etc.

Apropant-se a la nostra associació per conèixer millor 
la nostra cultura i la nostra identitat i ajudar a la 
sensibilització per tal de crear condicions d’integració 
en termes d’igualtat.



Illa de Mallorca i Malí

Associació d’Immigrants
Maliensos a Mallorca

Data de constitució:
2004

CIF

Adreça de contacte:
c/Pascual Ribot, 24 5è F 
Palma

Telèfons:
660 463 459

E-mail:
asociacionmali@hotmail.com

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes 
Balears:  
A l’Illa de Mallorca a la ciutat 
de Palma, Inca i Sóller
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s Oumar Seku Vicepresident
607 696 684

Moussa Keita Secretari
697 988 095

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al 
Desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB)

“Federación de Asociaciones de Inmigrantes Malienses en 
España”

sectors d’activitat
Cooperació  per al desenvolupament
Sensibilització
Immigració

Illa de Mallorca i Malí

Països on es treballa

Associació d’Immigrants
Maliensos a Mallorca



Treballam específicament amb població immigrada 
de Malí, si bé l’associació com a tal està oberta a 
totes les persones que desitgin col·laborar, siguin 
o no de Malí.

L’origen de l’associació és organitzar una xarxa 
d’autoajuda entre les persones de Malí que viuen 
a Mallorca.  Poc a poc també s’ha començat a 
treballar en altres camps com és la formació de les 
persones immigrades, la sensibilització sobre el 
que representa la immigració, la creació de condi-
cions favorables per a la integració en termes 
d’igualtat i de reconeixement i l’acceptació de les 
diferències, tant entre els immigrats com entre la 
població autòctona. Per aquest motiu hem cercat 
una xarxa d’organitzacions locals com la CONGDIB.

També forma part de la nostra especificitat treballar 
per al desenvolupament del nostre país d’origen, 
Malí, i donar a conèixer la seva cultura i els seus 
valors.

Una persona immigrada de Malí, quan 
arriba aquí, troba en l’Associació un 
punt d’acollida i orientació per co-
mençar a normalitzar la seva vida: 
tramitació de permisos i documentació, 
trobar habitatge i treball, etc. Si és 
necessari, se li aporten uns diners 
perquè pugi passar uns dies. També 
ajudam en el cas de malalties, quan 
hi ha naixements d’infants, en cas de 
mort, etc. En ocasions hem de col·la-
borar per repatriar persones que ne-
cessiten ser tractades en el nostre 
país. 

A més de contribuir al desenvolupa-
ment enviant diners a les nostres fa-

mílies, ens organitzam per fer recollir 
diners per ajudar al desenvolupament 
col·lectiu, finançant la construcció d’un 
pou o d’una escola o fins i tot d’un 
dispensari de salut.

Tenim interès en aprendre a fer pro-
jectes de cooperació per augmentar 
l’ajuda al desenvolupament i també 
en augmentar la formació en temes 
com l’alfabetització, la llengua caste-
llana i catalana, per aconseguir el per-
mís de conduir i per fer formació en 
neteja i tasques domèstiques per a les 
dones, atès que els costums i les ne-
cessitats  d’aquí són diferents de les 
que hi ha al nostre país.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereixa les 
persones que vulguin apropar-se
Qualsevol persona pot associar-se i ser un membre de ple dret de la nostra 
organització. 

Necessitam persones voluntàries disposades a donar classes d’alfabetització, 
castellà, català, informàtica, permís de conduir i també tasques com la 
neteja domèstica.

Un altre camp molt important és trobar persones voluntàries que ens ajudin 
a formular projectes de desenvolupament per tal de poder accedir als 
recursos de les institucions.

No ens podem oblidar de la gent que simplement tingui la voluntat de 
conèixer el nostre país i la nostra cultura per poder rompre estereotips i 
valorar millor els nostre origen i els nostres valors i també per ajudar-nos 
a formar part activa d’aquesta ciutat que també és la nostra. 13



Bombers Sense Fronteres

Nicaragua/ Mauritània
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Andreu Munar i Salvà
persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència
Ajuda humanitària
Cooperació per al desenvolupament

Bombers Sense Fronteres
Data de constitució:
1993

CIF
G 96188081

Adreça de contacte:
c/Argelaga, 28 07005 Palma 
de Mallorca

Telèfon:
639 383 768

Fax.
971 757 854 

E-mail:
amunar_bomber@hotmail.com 

Web:
www.bomberos-sin-fronteras.org

Àmbit territorial
Estatal

Presència a les Illes Balears
Palma de Mallorca

Nicaragua/ Mauritània

Països on es treballa
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El treball per a la seguretat com un element de la cooperació 
per al desenvolupament, a partir de la millora dels nivells de 
seguretat dels pobles i dels seus recursos econòmics.

Es realitzen projectes de formació i equipament de bombers i de 
defenses civils per a la seguretat de la població que protegeixen.

També es realitzen intervencions de salvament en cas d’emergència 
i de suport a les forces locals en cas de catàstrofe.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix
a les persones que vulguin apropar-se

Qualsevol persona es pot fer soci de l’ONG i aportar un suport estable 
a l’organització. També es pot ser voluntari per a la realització de 
projectes de cooperació. Més informació es pot trobar en la pàgina 
web de l’ONG.



Burundi/ Tanzània/ Colòmbia

Col.lectiu d’Educació
en Drets Humans i de Prevencio 
Activa de Conflictes (CEPAC)

Data de constitució:
1999

CIF
G 07926660

Adreça de contacte:
c/ Bisbe Cabanelles, 11 bx  
07005 Palma

Telèfon:
971 242 716

Fax.
971 242 109

E-mail:
elisamartinpere@hotmail.com

cepaccjm@terra.es

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Mallorca
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s Elisa Martín Peré Presidenta
Jaime Maisonneuve Vocal

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

Membre de la “Coordinadora d’ONG de Cooperació al 
Desenvolupament” de les Illes Balears (CONGDIB)

Membre del R.I.B (Xarxa Internacional per la Pau i els Drets 
Humans a Burundi)

Membre d’AGUBU (Xarxa per la Reconstrucció Integral de 
Burundi)

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i pressió

Col.lectiu d’Educació
en Drets Humans i de Prevencio 
Activa de Conflictes (CEPAC)

Burundi/ Tanzània/ Colòmbia

Països on es treballa
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La pressió internacional, generalment en xarxa amb altres organitzacions, 
i la formació sobre temes de Drets Humans, també realitzada generalment 
de forma conjunta i en col·laboració amb altres ONG, són els seus eixos 
fonamentals del treball, encara que també realitza projectes de cooperació 
al desenvolupament, que solen incloure eixos de formació en drets humans 
per al seus participants.

S’ha realitzat una tasca de pressió molt intensa en el cas del conflicte dels Grans 
Llacs africans, especialment en el conflicte de Burundi. Conjuntament amb altres 
ONG mallorquines i en el marc de distintes xarxes, com la “Coordinadora de 
Prevenció Activa de Conflictes” (CPAC) o la “Xarxa per la Pau i els Drets Humans 
a Burundi” (RIB), s’ha fet un seguiment del conflicte i s’ha mantingut contacte amb 
les institucions locals, estatals i internacionals, així com amb les parts en conflicte 
i amb la mediació formal, realitzada primer per Julius K. Nyerere i després per 
Nelson Mandela, per tal de crear condicions favorables al procés de negociacions 
de pau. 

A Burundi, amb conveni amb “Veïns Sense Fronteres”, està realitzant actualment 
un projecte destinat als presos.

A l’interior de Burundi i en els camps de refugiats burundesos de la regió tanzana 
de Kigoma s’ha treballat intensament en la formació sobre Drets Humans dels 
col·lectius i organitzacions locals que s’han anat creant al llarg d’aquests anys.

A les Illes Balears l’eix més important ha estat donar continuïtat a la tasca formativa 
sobre Drets Humans iniciada l’any 98 per la Plataforma “Tots els Drets Humans 
per a Tothom”, tasca que comparteix amb l’ONG “Veïns Sense Fronteres”.

També es treballa en la sensibilització sobre la situació del conflicte a Colòmbia, 
realitzant una tasca d’explicació de la situació del país i editant alguns materials 
divulgatius. En aquest país també es realitzen projectes de desenvolupament que 
donen suport a les organitzacions locals, especialment a les que treballen amb la 
població refugiada i víctima de la violència que genera el conflicte.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereixa les persones 
que vulguin apropar-se
Es poden fer activitats com a voluntaris i com a educadors de drets humans, 
incorporant-se a l’equip de treball que realitza aquesta tasca en els centres 
educatius, associacions i col·lectius diversos. Aquesta activitat permet, a més, 
rebre formació en aquesta matèria. 

També es poden fer socis i fer aportacions econòmiques, tant de forma periòdica 
com donatius puntuals.



Creu Roja Espanyola -
Illes Balears

Data de constitució:
1864

CIF
Q 2866001 G

Adreça de contacte:
c/Arquitecte Bennazar, 73 
07004 Palma Mallorca

Telèfon:
971 295 000

Fax:
971 752 689 

E-mail:
maummi@cruzroja.es

Web:
www.cruzroja.es

Àmbit territorial
Àmbit estatal i internacional

Presència a les Illes Balears
Mallorca: Alcúdia, Andratx, 
Capdepera, Mancomunitat 
Sud, Inca, Palma, Manacor i 
Sa Pobla

Menorca: Alaior, Ciutadella, 
Ferreries, Mercadal, Sant Lluís, 
Maó

Eivissa: Eivissa
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Marcelo Unamuno Miera
Director Autonòmic Dpt. Cooperació Internacional

Graciela Miñán Álvarez
Tècnica Dpt. Cooperació Internacional

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora Estatal d’ONGD (CONGDE)

Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència
Ajuda humanitària
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Immigració

Creu Roja Espanyola -
Illes Balears

A tos els països del mónA tos els països del món

Països on es treballa



Els 7 Principis de la Institució són:
- HUMANITAT: la Creu Roja s’es-
força, en el seu àmbit internacional 
i  nacional, en prevenir i  alleujar el 
patiment humà en totes les circums-
tàncies, tendeix a protegir la vida i  
 la salut, així com a fer respectar  
la persona humana, i afavoreix la 
comprensió mútua, l’amistat, la co-
operació i una pau duradora entre 
tots els pobles.
- IMPARCIALITAT: la Creu Roja no 
fa cap distinció de nacionalitat, raça, 
religió, condició social ni creença 
política i es dedica únicament a 
socórrer els individus en proporció 
amb els seus patiments, posant 
remei a les seves necessitats i  do-
nant prioritat a les més urgents.
- NEUTRALITAT: Amb la finalitat de 
conservar la confiança de tots, 
s’abstén de prendre part a les hos-
tilitats i, en tot temps, a les  contro-
vèrsies d’ordre polític, racial, reli-
giós i filosòfic.
- INDEPENDENCIA: la Creu Roja és 
independent, auxiliar dels poders 
públics en les seves activitats hu-

manitàries i sotmesa a les lleis que 
regeixen els països respectius; les 
Societats Nacionals deuen, no obs-
tant, conservar una autonomia que 
els permeti actuar sempre d’acord 
amb els Principis de la Creu Roja.
- CARACTER VOLUNTARI: la Creu 
Roja és una institució de socors 
voluntari  i  desinteressat.
- UNITAT: a cada país només pot 
existir una sola Societat de la Creu 
Roja, ha de ser accessible a tots i 
ha d’estendre la seva acció huma-
nitària a la totalitat del territori.
- UNIVERSALITAT: la Creu Roja és 
una institució universal, en el sí de 
la qual totes les Societats Nacionals 
tenen els mateixos drets i el deure 
d’ajudar-se mútuament.

Treballam  amb la nostra contrapart 
“natural”, és a dir, amb la Societat Na-
cional de Creu Roja o Mitja Lluna Roja 
del país corresponent. Actualment estan 
reconegudes 183 Societats Nacionals 
que integren el Moviment Internacional 
de Creu Roja i  Mitja Lluna Roja. 
Projectes d’Ajuda Humanitària en situa-
cions d’emergència (atenció de les ne-
cessitats de la població afectada per un 
desastre en els àmbits d’alimentació, 
salut, aigua i sanejament, refugi temporal 
i suport psicològic).
Projectes de Rehabilitació i Reconstruc-
ció d’infraestructures educatives, socials 
i sanitàries
Projectes de Cooperació per al Desen-
volupament (educació, salut, producció, 
prevenció de desastres, ...)

Projectes de Cooperació Institucional 
amb les Societats Nacionals de Creu 
Roja o Mitja Lluna Roja que ho reque-
reixin, per tal que estiguin en condicions 
de reduir les vulnerabilitats de la població 
dels seus respectius països.
Un cop estam presents a un país, res-
ponent a un crit d’emergència, l’acció 
no és limita a la realització d’activitats 
d’ajuda humanitària. Regeix el principi 
del continuum operacional, és a dir, que 
s’aborda, a mesura que es van complint 
els objectius previstos en las fases ini-
cials, l’execució de projectes de rehabi-
litació/reconstrucció, de cooperació per 
al desenvolupament i de cooperació 
institucional.

qui som?

què feim?

El voluntariat i la possibilitat de ser soci subscriptor. En el primer cas es 
troben aquelles persones que disposen de temps per a la realització de 
tasques i en el segon aquelles que no disposen de temps per a la realització 
de tasques emmarcades en programes i  projectes, però que col·laboren 
econòmicament en el sosteniment de la Institució.

Formes de col·laboració que ofereix a les 
persones que vulguin apropar-se
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Fundació Diagrama
Intervenció Psicosocial

El Salvador/ Hondures/ Nicaragua/ 
Paraguai/ Marroc
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s Miquel Ensenyat Riutort
mensenyat@fundaciondiagrama.es

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització

Fundació Diagrama
Intervenció Psicosocial

Data de constitució:
1999

CIF
G 73038457

Adreça de contacte:
c/ Soldat Isern Comas, 4 1º A 
07010 Palma

Telèfon:
971 498 173

Fax.
971 949 551

E-mail:
cooperación@fundaciondiagrama.es

Web:
www.diagrama.org

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
A tota la Comunitat Autònoma

El Salvador/ Hondures/ Nicaragua/ 
Paraguai/ Marroc

Països on es treballa
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Diagrama és una fundació independent, 
integrada per homes i  dones, professio-
nals i voluntaris, compromesos amb la 
infància i amb els joves en dificultat i 
conflicte social, i conseqüentment amb 
risc d’exclusió i de reclusió. 
Es tracta d’una ONG, d’àmbit nacional i 
internacional, en la qual els principis que 
inspiren el treball dels seus professionals 
i voluntaris són, entre altres:
•	 La solidaritat i  responsabilitat social 

amb el treball amb les realitats de l’ex-
clusió en el Nord i en el Sud, i  respon-
sabilitat per incorporar la dimensió 
social a la seva activitat quotidiana.

•	 Professionalitat i transparència en la 
gestió.  Fundació Diagrama ha desen-
volupat una metodologia pròpia, pro-
ducte de més de quinze anys de treball, 
en constant adaptació a les noves mo-

dalitats del risc i l’exclusió social entre 
joves i adolescents. A més a més, Fun-
dació Diagrama és conscient que ges-
tiona fons públics i  privats per a una 
finalitat estrictament social, per la qual 
cosa sotmet la seva gestió econòmica  
a auditories anuals.

El nostre objectiu és promoure el des-
envolupament de centres, programes i 
investigacions dirigits a la prevenció, 
tractament i integració de menors i jo-
ves en dificultat social, així com sensi-
bilitzar  la opinió pública i els agents 
socials pel que fa a les problemàtiques 
d’aquest sector de població, amb 
l’objectiu d’obtenir una participació 
activa i  creativa, que permeti la posada 
en marxa de respostes eficaces per 
aconseguir la seva integració i autono-
mia de vida.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereixa 
les persones que vulguin apropar-se

Fundació Diagrama treu un butlletí informatiu de caràcter 
bimensual, “El Crisol”, que cobreix dues funcions, tant la 
d’òrgan de comunicació interna del personal de la Fundació, 
com la de mitjà d’informació per a altres professionals de 
la matèria i del conjunt de la societat civil. Té una tirada de 
3.000 exemplars que es distribueixen entre institucions 
públiques i  privades relacionades amb  la infància: 
associacions, ONG, jutges, fiscals, universitats, sindicats….i 
 entre tots els professionals de la Fundació.

Així mateix, dins els objectius generals de l’àrea de 
cooperació de la Fundació Diagrama, per al bienni 2006-
2008 es té previst dissenyar i implementar un Pla de 
Voluntariat amb la finalitat de promoure el teixit associatiu 
a les Illes Balears, així com difondre les activitats realitzades 
per la fundació en l’àmbit de la cooperació i mobilitzar la 
consciència social en la comunitat balear.

Fundació Diagrama, com un exercici de 
coherència interna, s’ocupa també de la 
realitat de las nines, nins, joves i adolescents 
en risc i exclusió social dels països en vies 
de desenvolupament.
Las causes i  conseqüències del conflicte 
social que tenen com a víctimes la nostra 
població meta i el seu entorn ens duen a 
intervenir prioritàriament a través dels nostres 
projectes en les següents problemàtiques, 
partint sempre de la base de la defensa i 
promoció dels Drets Humans mundialment 
reconeguts, i en especial, dels que apareixen 
recollits a la Convenció dels Drets del Nin:
-	 explotació sexual comercial i no comercial;
-	 desarrelament, drogaaddiccions (“huele-

pegas, resistoleros, lateros...”), violència i 
abús sexual;

-	 conflicte amb la llei (bandes juvenils actives 
en violència o “maras”, etc.);

-	 conflictes armats;
-	 esclavitud o submissió a les pitjors formes 

de treball infantil;
-	 orfes a causa de la SIDA;
-	 enfortiment d’institucions públiques i priva-

des que treballen amb la infància.
En aquest sentit col·laboram amb les
organitzacions no governamentals que tre-
ballen en els països en vies de desenvolu-
pament en l’àmbit de la infància, joventut i  
família, així com amb les organitzacions de 
la societat civil que inclouen en la seva realitat 

de treball la capacitació, investigació i inci-
dència política en defensa dels Drets Humans 
i del Nin especialment.
Ens interessa no només el treball de preven-  
ció i d’atenció que aquestes organitzacions 
duen endavant amb els i les menors i joves 
(suport directe), sinó també el poder contribuir  
al seu desenvolupament intern (desenvolu-
pament institucional), de forma que estiguin 
en condicions d’assegurar tant a nivell tècnic 
com financer el servei que presten a 
l’esmentat col·lectiu a llarg termini. 
A més d’aquest tipus d’actuacions en les 
quals Diagrama ha adquirit certa experiència, 
avalada pels anys de feina, ens hem propo-
sat, com a meta a mitjà termini, considerar 
especialment 3 línies estratègiques dins de 
la nostra feina: incidència en les polítiques 
públiques de menors, que constitueixen un 
pas obligat en aquesta generació de canvis, 
enfortiment de les institucions públiques o 
de la societat civil que han de promoure i 
aplicar les dites transformacions, així com 
la investigació, difusió i formació, que donen 
suport a l’elaboració de propostes i la seva 
discussió pública



Moçambic, províncies de Zambezia i Nampula

Dignidad
Data de constitució:
1994

CIF
G 07654965

Adreça de contacte:
c/ Arxiduc Lluís Salvador, 19 
07800 Eivissa

Telèfon:
971 301 674
902 170 671
616 646 059

E-mail:
info@dignidad.es

Web:
www.dignidad.es

Àmbit territorial
Àmbit estatal

Presència a les Illes Balears
Estam presents a Eivissa, 
encara que a Mallorca tenim 
50 associats.
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s Ricardo del Árbol
persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al 
Desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament

Dignidad

Moçambic, províncies de Zambezia i Nampula

Països on es treballa
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Realitzam projectes dirigits a la infància, amb l’educació com 
a eina fonamental de desenvolupament.

Treballam en construcció i gestió d’escoles, formació de 
docents i programes d’investigació educativa.

Lligat a les escoles hi ha alguns programes de salut, formació 
d’adults i mitjans de producció.

qui som?

què feim?

Realitzam intervencions a favor de la infància en situació de risc

Formes de col·laboració que ofereix
a les persones que vulguin apropar-se
Les persones que vulguin ajudar-nos poden fer-se socis de l’ONG i 
també participar en el programa d’apadrinaments. En situacions 
puntuals també és possible realitzar tasques de voluntariat per a 
qüestions bastant especialitzades, lligades a l’àmbit educatiu o de 
sensibilització.



Ensenyants Solidaris

Guatemala/ Hondures/ Perú/ El Salvador/ Brasil/ 
Argentina/ Marroc/ Chefchauen

Data de constitució:
1999

CIF
G 07982259

Adreça de contacte:
c/ Marià Canals, 13
07005  Palma

Telèfon:
971 910 060 

Fax.
971 910 061

E-mail:
cooperacio@stei-i.org

Web:
http://www.stei-i.org

Àmbit territorial
Ambit estatal

Presència a les Illes Balears
Als Centres educatius de totes 
les illes ( Mallorca, Eivissa, 
Menorca i Formentera)

d
a

d
e

s
 i

d
e

n
ti

fi
c

a
tò

ri
e

s Pere Polo Fernández President  
perepolo@stei-i.org

Juan Rodríguez Recio Coordinador de Projectes 
Cooperació recio@arrakis.es

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Membre Grup Rif

Coordinadora d’ONG de Cooperació al 
Desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i pressió

Ensenyants Solidaris

Guatemala/ Hondures/ Perú/ El Salvador/ Brasil/ 
Argentina/ Marroc/ Chefchauen

Països on es treballa
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Ensenyants Solidaris té com a mesura important en el seu 
pla de treball l’obertura a diferents entitats, fonamentalment 
de centroamèrica, per tal d’obrir una via de doble direcció: 
atendre les peticions de les organitzacions locals i incidir 
dins la nostra comunitat en la sensibilització i conscienciació 
de les problemàtiques que afecten els països empobrits i 
les formes de cooperació.

El pla d’actuació d’Ensenyants Solidaris es 
vertebra en els camps següents: Formació 
de voluntariat, Sensibilització, Capacitació 
de docents, Capacitació no formal indígena, 
Suport a les Comunitats Desarrelades, 
Projectes de Microcrèdits, Agermanament 
d’escoles.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració 
que ofereix a les 
persones que vulguin 
apropar-se
Participació en Campanyes de Sensi-
bilització, classes voluntàries a alumnat 
immigrant, participació en els Projectes 
de Cooperació durant l’estiu, Suport a 
Comunitats desarrelades.



Burundi/ Hondures/ Perú

Fundació Liorna
Data de constitució:
2000

CIF
G 57020034

Adreça de contacte:
c/ Pare Bartomeu Pou, 31 
07210 Algaida

Telèfons:
971 665 905

Fax:
971 668 022

E-mail:
mossen@liorna.org

Web:
www.liorna.org

Àmbit territorial
Àmbit Estatal

Presència a les Illes Balears
A Mallorca principalment a la 
localitat d’Algaida
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s Pere Capellà President  
971 665 905

Pere Vidal Secretari  
971 770 122

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència 
Ajuda humanitària 
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització

Fundació Liorna

Burundi/ Hondures/ Perú

Països on es treballa



Hem treballat sobre tot per millorar aspectes de salut vinculats 
al desenvolupament, bé a través de l’aportació d’equipament 
i altre material sanitari, com equips de fisioteràpia i apotecaria 
o bé a través de la millora de les condicions de vida, com 
en el cas d’Hondures, on per combatre l’anomenat “Mal de 
Chagas”, produït per la picadura d’un insecte, s’ha optat 
per cremar les cabanyes infectades, fumigar i construir nous 
habitatges per a la població amb millors condicions de 
salubritat. També a Burundi, conjuntament amb l’ONG Veïns 
Sense Fronteres, es milloren les condicions de vida de 
població pigmea, especialment amb l'apropament d'aigua 
a un dels seus poblats, fonamental per millorar la higiene 
i els cultius per a l’alimentació.

Fundació Liorna treballa fonamentalment en el camp del 
Desenvolupament, en projectes que puguin ajudar a millorar 
la qualitat de vida dels sectors de població local més desfa-
vorits, sempre de forma acordada amb organitzacions locals 
i, en ocasions, en col·laboració amb altres ONG de les Illes 
Balears.
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qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix a les 
persones que vulguin apropar-se
Fundació Liorna està oberta a qualsevol persona que vulgui col·laborar amb 
aquesta tasca solidària. Una part molt valuosa és la possibilitat de fer donatius 
periòdics o de forma puntual, els quals tenen, a més, desgravació fiscal. Amb 
aquests donatius es poden finançar projectes concrets i també ajudar a la tasca 
general de solidaritat.

Altres formes concretes de col·laborar les podeu trobar a la pàgina web, que 
us recomanam visitar.



Escola en Pau
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Carme Barceló Presidenta
639663673
cbarcelo2001@yahoo.es

Ana Acero Coord. Treball social
971400239

Maria José Roldán Administrativa
615429037

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Membre de la “Coordinadora d’ONG de Cooperació al 
Desenvolupament” de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització

Data de constitució:
2002

CIF
G 57133001

Adreça de contacte:
c/ Indústria,17 1er A
07013 Palma de Mallorca

Telèfon:
639 663 673

Fax.
971 949 551

E-mail:
escolaenpau5@hotmail.com

Web:
www.escolaenpau.org

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Seu a Palma. Acolliment de 
menors saharauis per motiu 
d’estudis a Alaró, Binissalem, 
Calvià,  Esporles, Inca, 
Lloseta, Manacor, Maria de la 
Salut, Marratxí, Palma,  
Pollença, Santa Margalida.

Escola en Pau

Sahara Occidental, 
regió dels camps de refugiats

Països on es treballa
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Projecte Madrasa, consistent en l’acollida d’infants dels 
campaments de refugiats  Saharauis, perquè puguin realitzar 
estudis des de l’educació primària fins a completar tot el 
cicle formatiu i, si és possible, una carrera universitària.

La principal activitat és el desenvolupament del Projecte Madrasa. 
Puntualment es duen a terme petits projectes de sensibilització. 
També es col·labora sistemàticament amb l’Associació d’Amics del 
Poble Saharaui i de forma més puntual amb altres ONG.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix
a les persones que vulguin apropar-se
Es pot fer voluntariat, es demanen voluntaris per fer classes 
de reforç als infants acollits. També és possible fer-se soci, 
actualment es compta amb una centenar.



Fundeso

Amèrica Llatina/ Àfrica/ 
Àsia/ Espanya

Data de constitució:
1995

CIF
G 815241

Adreça de contacte:
Son Fuster 
Apt. Correus 510 
07300 Inca

Telèfons:
639 167 357

E-mail:
baleares@fundeso.org

Web:
www.fundeso.org

Àmbit territorial
Àmbit estatal

Presència a les Illes 
Balears:  
A la ciutat de Palma

d
a

d
e

s
 i
d

e
n

ti
fi

c
a
tò

ri
e

s

Concha Fuster
Coordinadora

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolu-
pament de les Illes Balears (CONGDIB) 

Coordinadores d’ONG de les CC.AA. en les quals 
Fundeso té presència, com Catalunya, País Basc i 
Canàries

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Immigració

Fundeso

Amèrica Llatina/ Àfrica/ 
Àsia/ Espanya

Països on es treballa



31

Fundació Desenvolupament Sostingut (FUNDESO) és una 
ONG per al desenvolupament, aconfessional, apolítica i 
independent, fundada l’any 1995.

FUNDESO treballa per a construir un món més just i més 
humà mitjançant projectes de desenvolupament integral i 
sostenible a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, i projectes de 
sensibilització i conscienciació de la societat espanyola 
davant les desigualtats.

Contribuir a la construcció d’un món més just i més 
humà, a través de programes de desenvolupament 
integral i sostenible que suposen l’enfortiment de 
la societat civil. El centre dels projectes i 
l’acompliment del principi de subsidiarietat. 

Al llarg d’aquests anys, en estreta col·laboració 
amb un centenar d’ONG locals dels països i zones 
en els quals treballam, FUNDESO ha realitzat uns 
250 projectes a més de 20 països en vies de 
desenvolupament.

qui som?

què feim?

A més de dur 10 anys treballant en projectes de sensibilització a diferents 
Comunitats autònomes, tant a Madrid com a Barcelona, s’organitzen actes 
per donar-nos a conèixer i recaptar fons.

La nostra pàgina web s’actualitza de forma constant i és visitada amb 
freqüència. En ella es pot trobar tota la informació referent a la forma de 
col·laborar.

Formes de col·laboració que ofereix a les 
persones que vulguin apropar-se



Intermón Oxfam
Data de constitució:
1956

CIF
G-58236803

Adreça de contacte:
c/ Victòria, 4
07001 Palma de Mallorca

Telèfons:
971 711 375
971 721 918

Fax.
971 721 918

E-mail:
cmallorca@intermonoxfam.org

Web:
www.intermonoxfam.org

Àmbit territorial
Àmbit estatal

Presència a les Illes 
Balears
Com a comitè i amb una 
tenda de Comerç Just a la 
ciutat de Palma
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971 711 375

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

Treballam des d’un enfocament integral

•	 486 projectes de desenvolupament, a través dels quals 
volem millorar les condicions de vida de la població del 
Sud

•	 Actuam en situacions d’emergència, de catàstrofes naturals 
o conflictes bèl·lics, per salvar les vides de persones que 
sofreixen

•	 Promovem el comerç junt per garantir als productors del 
Sud condicions laborals i un salari digne

Difonem campanyes de sensibilització i mobilització social 
per generar canvis en les polítiques nacionals i internacionals

Intermon Oxfam està present a la CONGDIB

Des de 1997, treballa junt amb altres 11 membres d’Oxfam 
Internacional. 

Participam activament en la Coordinadora Espanyola 
d’ONGD, de la qual foren membres fundadors, així com 
de la Coordinadora Espanyola de Comerç Just. 

També pertanyem a la IFAT (Federació Internacional de 
Comerç Just) i a la EFTA (European Fair Trade Association). 

En 1995, es va concedir a Intermónn Oxfam la condició 
d’organisme consultiu del Consell Econòmic i Social de 
les Nacions Unides.

sectors d’activitat

Intermón Oxfam

Àfrica/ Amèrica/ Àsia/

Països on es treballa
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L’objectiu de la Cooperació per al Des-
envolupament és contribuir als esforços 
per eradicar la pobresa. Les principals 
causes que la generen són la injusta distri-
bució i la manca d’accés als recursos, així 
com la vulnerabilitat dels drets fonamentals, 
especialment dels drets socials i econòmics, 
que garanteixen una vida digna, en la de-
fensa dels quals centram el nostre treball.

La millor manera d’ajudar a les persones 
dels països pobres és que puguin ser 
autònomes. Per aconseguir-lo treballam:
•	Amb més de 486 projectes de desenvo-

lupament a 32 països d’Àfrica, América 
Llatina i Àsia a través d’organitzacions 
locals.

•	Ajuda humanitària, ràpida i eficaç, en 
situacions d’emergència per ajudar a les 
poblacions més vulnerables afectades 
pels conflictes o catàstrofes naturals.

•	La promoció del comerç just, per garantir 
als productors condicions laborals dignes 
i un salari just pel seu treball.	
La globalització pot dur oportunitats reals 
de sortir de la pobresa per a milions de 
persones, sols si assumeix el repte de 
l’equitat més enllà del creixement econòmic.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix a les persones que vulguin apropar-se
Són IO formes, totes les que contribueixen a crear un món més 
just i comparteixen els nostres valors d’igualtat i solidaritat. 
Existeixen moltes formes d’implicar-se amb nosaltres: formant 
part del nostre equip, participant a les nostres campanyes, 
comprant comerç just, fent un donatiu, etc. Tu també pots ser IO!
Uneix-te a l’equip, treballa amb nosaltres o fes-te voluntari per 
aconseguir un món més just.
Compra amb justícia, exerceix un consum responsable que 
beneficia als productors del Sud.
Fes un donatiu, col·labora amb els nostres projectes de des-
envolupament i d’ajuda humanitària.
Fes-te soci, adquireix un compromís estable amb els països 
del Sud.
Participa a les campanyes, col·labora en les activitats de 
mobilització social.
Sol·licita una nova targeta IO, amb ella el 0,7% de les teves 
compres es convertiran en projectes.

Publicacions: donar a conèixer la realitat del món, donar veu 
als protagonistes i promoure el respecte cap a les diverses 
idees i cultures, és la llavor de sensibilització que pretenem 
comunicar. Per això publicam els materials següents:
Llibres: materials imprescindibles per conèixer més de prop 
els distints aspectes de la realitat de les poblacions del Sud.
Propostes educatives: materials didàctics per a l’alumnat del 
segle XXI capaç d’implicar-se amb valors solidaris.
Estudis: investigació, anàlisi i pressió social per canviar les 
polítiques que afecten la vida de milions de persones al món.
Butlletí: publicacions off i online sobre la llavor de IO. Subscriu-
te i rebràs tota la informació en el teu correu electrònic.
Notes de premsa: notícies relacionades amb el treball 
d’Intermón-Oxfam, encontres internacionals, polítiques de 
cooperació i la realitat de les poblacions del Sud.

Intermón-Oxfam som dones i homes, 
joves i adults que creiem en la justí-
cia, la solidaritat i la pau, i que volem 
contribuir a canviar aquest món. Con-
sideram que és la millor manera 
d’ajudar a que les persones dels paï-
sos més pobres puguin tenir autono-
mia i aconseguir així el seu dret a 
una vida digna. Formam Intermón-
Oxfam 210.267 socis i col·laboradors, 
1.320 persones voluntàries, 409 orga-
nitzacions locals, 73 grups de produc-
tors del Sud i Milers de consumidors 
de comerç just. 
Estam convençuts que el món pot 
millorar, per la qual cosa és necessari 
generar canvis cap a unes estructures 
justes que permetin el dret de totes 
les persones a una vida digna. Per 
combatre la pobresa al món de la 
manera més efectiva possible, són 
necessàries una visió global i una 
estratègia coherent a llarg termini. 
Per això, hem identificat sis objectius, 
que estan a la rel dels problemes que 
afecten les poblacions pobres, sobre 
els que s’han d’incidir:

El dret a uns mitjans de vida sosteni-
ble,  a una alimentació i a uns ingres-

sos suficients, a un treball estable, a 
un major control dels seus recursos 
naturals i a l’accés dels seus produc-
tes als mercats.
El dret a la salut i a  l’educació, a 
l’aigua potable, al sanejament i a l’a-
tenció sanitària, a l’educació bàsica  
de qualitat i a la formació professional. 
El dret a la vida i a la seguretat, a la 
protecció i a l’assistència humanitària  
en cas de catàstrofes naturals o con-
flictes bèl·lics.
El dret a ser escoltat, a poder exercir 
els seus drets socials i polítics i a 
influir en las decisions que afecten 
la seva pròpia vida.
El dret a la pròpia identitat , a la igualtat 
d’oportunitats i al ple exercici dels seus 
drets, tant de les dones com dels indí-
gens o a qualsevol altre col·lectiu 
històricament marginat.
El deure de fomentar la cultura de la 
solidaritat i participació en la presa 
de consciència de les persones en 
les seves responsabilitats com a ciu-
tadans i ciutadanes del món i en la 
difusió dels valors ètics de justícia, 
solidaritat i pau.



Perú/ Colòmbia/ Cuba/ Hondures/ 
El Salvador/ Etiòpia

Llevant en Marxa
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Antoni Mesquida Ferrando 
President
600 440 529

Joan Amengual
Voluntariat	
619 044 408

Xisco Ros
Informàtica	
607 552 04

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al 
Desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Ajuda humanitària
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i pressió

Llevant en Marxa
Data de constitució:
1995

CIF
G 07778434

Adreça de contacte:
Via Portugal, 41, 2on esquerra 
Manacor

Telèfon:
600 440 529

Fax:
971 845 659

E-mail:
llevant@llevantenmarxa.com

Web:
www.llevantenmarxa.com

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
A Mallorca en general i 
especialment a Manacor, 
Campanet, Sant Llorenç i 
Porreres.

Perú/ Colòmbia/ Cuba/ Hondures/ 
El Salvador/ Etiòpia

Països on es treballa
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Llevant en Marxa treballa per millo-
rar la situació de les persones que 
viuen situacions de necessitat i 
desequilibri arreu del món.

Aquest compromís solidari ens ha 
duit a promoure projectes integrals 
de cooperació que capacitin i donin 
els instruments perquè les comu-
nitats beneficiàries decideixin de 
quina manera canviar la seva rea-
litat. Desenvolupam projectes sa-
nitaris, de promoció i de defensa 
dels Drets Humans, formatius, de 
promoció de la pau i per a la con-
servació del mediambient.

Llevant en Marxa som tots nosal-
tres. Llevant en Marxa ets tu.

Llevant en Marxa actua a diferents 
àmbits, realitzant projectes integrals, 
dirigits a promoure el desenvolupament 
integral de comunitats desfavorides, 
amb les quals mantenim una relació 
continuada, amb la finalitat d’establir 
una estructura de suport adient a les 
seves necessitats reals. També ha rea-
litzat intervencions puntuals, motivades 
per una catàstrofe natural o bé per la 
petició concreta d’una associació local, 
i campanyes de sensibilització per in-
formar els ciutadans de les situacions 
d’altres països i per promoure actituds 
solidàries entre ells. En les nostres 
activitats treballam amb l’objectiu de 
fomentar la solidaritat internacional, la 
promoció i la defensa dels Drets Hu-
mans, la cultura de la pau i el desenvo-
lupament sostenible.

qui som?

què feim?

Llevant en Marxa ofereix diferents formes de contactar. Ens poden conèixer més 
a través de la nostra web oficial: www.llevantenmarxa.com. També poden formar 
part de la nostra ONG com a voluntaris o com a socis, així com realitzar 
apadrinaments. Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres, amb 
molt de gust vos atendrem i  informarem.

Formes de col·laboració que ofereix a les persones 
que vulguin apropar-se



Medicus Mundi Illes BalearsMedicus Mundi Illes Balears
Data de constitució:
1994

CIF
G 07589385

Adreça de contacte:
c/ Conqueridor, 7, pral. 
Palma

Telèfon:
971 714 465 

Fax.
971 720 790

E-mail:
baleares@medicusmudi.es

Web:
www.medicusmundi.es

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Palma de Mallorca
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Francisco Sánchez Oliver President 
696 939 710
fsanchez@ibsalut.caib.es

Antònia Rosselló Vicepresidenta 
670 064 349
amariaro@teleline.es

Patricia Ibáñez Vocal 
629 991 102
pibanez@ibsalut.caib.es

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
FAMME (Federació d’Associacions de Medicus Mundi 
Espanya)

Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

Coordinadora d’ONG de Desenvolupament d’Espanya 
(CONGDE)

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament

Bolívia/ República Dominicana/ HonduresBolívia/ República Dominicana/ Hondures

Països on es treballa
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Promoció de la salut als països del tercer món.

Enfortiment de l’estratègia de Atenció Primària en Salut (APS) dels 
països en vies de desenvolupament.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix 
a les persones que vulguin apropar-se
Treball com a voluntari dins de l’associació, dins una de les 
4 àrees que conformen Medicus Mundi Illes Balears: Projectes, 
Comunicació, Sensibilització i Tresoreria.



Metges del Món 
Illes Balears
Metges del Món 
Illes Balears

Àsia/ Àfrica/ Amèrica Central i Carib/
Amèrica del Sud

Data de constitució:
1994

CIF
G-79408852

Adreça de contacte:
Avda. Comte de Sallent,14 
entresuelo. 
07003 Palma

Telèfon:
971 751 342

Fax.
971 202 161

E-mail:
illesbalears@medicosdelmundo.org

jose.gimenez@medicosdelmundo.org

Web:
www.medicosdelmundo.org

Àmbit territorial
Estatal

Presència a les Illes Balears
Mallorca
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s José Francisco Giménez Sánchez Coordinador Autonòmic
Josep Oliver Vocal de Relaciones Institucionals
Miguel Reyero Cortina President Autonòmic
Francisco Nogareda Vocal de Cooperació Internacional

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Membre de la Coordinadora d’ONG de Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)
Taula per la SIDA
CESIDA
Grup Rif
CONGDE
Plataforma “SIDA  a Àfrica”
“Plataforma per a la Promoció del Voluntariat a Espanya”
ROPP (xarxa estatal de projectes dirigits a persones que 
exerceixen la prostitució)
CESIDA
REVIPEP (xarxa per a la prevenció de ITS y VIH SIDA)
AOMD (Associació d’Organitzacions No Guvernamentals 
No Lucratives usuaris de Marketing Directe)

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència 
Ajuda humanitària 
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i pressió 
Immigració

Àsia/ Àfrica/ Amèrica Central i Carib/
Amèrica del Sud

Països on es treballa



Metges del Món és una associació de solidaritat internacional, independent, 
regida pel dret fonamental a la salut i a una vida digna per a qualsevol persona. 
Els nostres objectius són:
Ajudar en l’àmbit de la salut a les poblacions més vulnerables en situacions 
de crisi humanitària provocades per guerres o catàstrofes naturals i en situació 
de pobresa en aquelles zones de més baix desenvolupament humà del planeta.
Atendre les persones desprotegides del nostre entorn social.
Les nostres intervencions s’acompanyen de la denúncia, mitjançant accions 
testimonials, de les agressions contra els drets humans, tant contra les dones 
com contra els homes, especialment i de manera concreta dels entrebancs 
per a l’accés a l’assistència sanitària.
Metges del Món té com a compromís contribuir, d’acord amb la seva ètica de 
responsabilitat, a universalitzar els valors de la Medicina Humanitària. Creiem que 
l’accés a la salut és un dret de totes les persones, amb independència del seu 
lloc de naixement, la seva raça, la seva condició social, sexual o la seva religió. 
Treballam tant al Tercer Món com al Quart Món.
Organització de voluntaris: a Metges del Món col·laboram amb tot tipus de 
professionals, no només sanitaris. La major part dels membres actuen de 
forma desinteressada, però l’organització compta també amb personal assalariat  
de plena dedicació, necessari per al seu bon  funcionament.

Metges del Món reclama: 
Redefinir el dret a la salut com un dret humà fonamental, elevant el valor ètic de la pròpia 
salut i comprenent que conceptes com equitat, utilitat i igualtat són principis per assolir-la. 
Una resposta global de la salut pública en un món globalitzat, tota vegada que els 
problemes són cada vegada més homogenis en un món sense fronteres. 
El lideratge de la OMS (Organització Mundial de la Salut) en els programes d’impuls de 
la salut bàsica universal, la salut mediambiental i la nutrició, potenciant molt especialment 
per això la cooperació internacional en el camp de la salut, com estratègia de mostrada 
eficàcia en la lluita contra les malalties infeccioses i amb una assignació de recursos 
suficients per fer realitat que els serveis i tractaments bàsics puguin arribar a tota la 
població en la consecució de l’objectiu de nivells mínims de salut per a tothom.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix a les persones 
que vulguin apropar-se
Les persones que vulguin apropar-se poden fer voluntariat, fer-se socis, 
fer col·laboracions diverses i aplicar la responsabilitat social de les empreses.
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Moviment per a la
Integració i el
Desenvolupament

Mèxic(Chiapas)/  Argentina/ Brasil

Data de constitució:
2001

CIF
G 57100307

Adreça de contacte:
c/ de la Mar, 10  4° 
07012 Palma de Mallorca

Telèfon:
971 712 608

E-mail:
midmallorca@wanadoo.es

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Mallorca
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s Rodrigo Díaz Villanueva President	
665 373 332
rodiazvilla@wanadoo.es

Silvia Porto Serra Tresorera	
697 906 666

Carmen Morey Martín Vocal 
606 091 006

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Red de Apoyo Zapatista, en àmbit català i europeu

Red de Grupos de Amigos del MST, en àmbit estatal i europeu

Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament de 
les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència 
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i  pressió
Comerç just

Moviment per a la
Integració i el
Desenvolupament

Països on es treballa



Som una ONG constituïda per donar suport als moviments 
socials llatinoamericans:	

Zapatista a Mèxic	
MST (Moviment Sense Terra) a Brasil	
Gent sense feina a Argentina

La cooperació:
Treballant amb aquestes contraparts tenim la garantia que 
els projectes serviran per a la construcció d’una pau amb 
justícia i  dignitat, d’un món  on  tinguin cabuda molts de 
móns.
El nivell d’organització que tenen garanteix un bon nivell 
d’acompliment i un alt grau de participació dels beneficiaris.
Els projectes de cooperació ajuden a enfortir el teixit orga-
nitzatiu, a reforçar els llaços solidaris i a millorar els esforços 
en las àrees d’educació, sanitat i producció que tendeixen 
a crear un model de desenvolupament amb inclusió social.

La sensibilització:
Aquestes organitzacions han demostrat una important capa-
citat d’incidència en les polítiques governamentals locals. 
Per això consideram vital el treball de difusió de les seves 
demandes, de les seves formes organitzatives i de les res-
postes que han donat a problemàtiques comuns a les nostres 
societats.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix a les persones 
que vulguin apropar-se
Oferim tallers de formació per realitzar tasques d’Observació Internacional dels 
drets humans a Chiapas. Estan dirigits de forma gratuïta a tots/es els/les 
interessats/des.

A més, convidam a tota la població a participar tant a les nostres tasques de 
sensibilització com a realitzar i portar endavant projectes de cooperació, així com 
a formar part de la nostra associació.

Tasques de sensibilització
-	 Exposició itinerant “Moviments Socials Llatinoamericans”
-	 Exposició itinerant “Campaments Civils per la Pau a Chiapas”
-	 Instal·lació de taules solidàries amb venta de materials de difusió.
-	 Tramesa de mails amb informació i denúncies de violacions de 

drets humans.
-	 Xerrades, conferències i  passis de vídeos.
-	 Tallers de formació per realitzar tasques d’Observació Internacional 

pels drets humans a Chiapas.

Tasques de cooperació:
-	 Enviament d’ordenadors als moviments de desocupats d’Argentina
-	 Venta solidària de cafè produït per comunitats zapatistes de Mèxic.
-	 Projectes de cooperació:
   Escola Nacional Florestan Fernández (Brasil)
 	 Transferència solidària de coneixements productius 	

(Argentina)
  Emergència alimentària per a menjadors comunitaris (Argentina)
   Centre de formació en agroecologia (México)
  Organització de la nova educació autònoma indígena (Mèxic)
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Colòmbia/ Paraguai/ Argentina

NOU SUD
Desenvolupament local
i sostenibilitat

Data de constitució:
1996

CIF
G 07864200

Adreça de contacte:
c/Orient 100, 1º, 
07620  Llucmajor

Telèfon:
971 121 178

Fax.
971 121 178

E-mail:
arcomplex@yahoo.es

Web:
http://nousud.blogspot.com/

Àmbit territorialt
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Mallorca (Palma, Llucmajor, 
Puigpunyent)

d
a

d
e

s
 i

d
e

n
ti

fi
c

a
tò

ri
e

s

Marc Masmiquel President 
arcomplex@yahoo.es

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Membre des de 1998-2000 del Centre de Formació 
per a la Cooperació (CFOC)

Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització

NOU SUD
Desenvolupament local
i sostenibilitat

Colòmbia/ Paraguai/ Argentina

Països on es treballa



Els nostres primers anys de feina vingueren definits per un 
treball específic en el departament de Canindeyu, a Paraguai. 
A partir de 2002 diversificàrem geogràficament la nostra 
labor, a Colòmbia i a Argentina. Els projectes desenvolupats 
han tingut sempre un component d’implementació de recur-
sos bàsics per cobrir necessitats bàsiques en un àmbit rural 
i/o urbà de perifèria (com és el cas de zones de Cali, a 
Colòmbia) en coordinació amb organitzacions locals. Som 
una entitat petita i jove que s’adapta al que podem aportar, 
optimitzant recursos i  desenvolupant una tasca d’acom-
panyament de les demandes del Sud.

Desenvolupament local, control tecnològic, educació, formació i  
energies netes, amb la identificació prèvia de necessitats bàsiques 
insatisfetes i un estudi previ amb el soci local de les mesures a 
adoptar. Un pic definida l’estratègia, es cerquen fonts de finançament 
i ajut. Aportam treball de gestió, elaboració d’avantprojectes, didàctica 
organitzativa, disseny de microempreniments, solucions tècniques 
bàsiques en comunicacions, informàtica i energies netes. El que 
podem aportar i hem aportat en la dotzena de projectes desenvolupats 
fins ara, s’adapta a les necessitats de la zona i del soci local amb 
allò que la nostra petita xarxa de simpatitzants pot aportar.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que 
ofereix a les persones que
vulguin apropar-se
Sense formes preconcebudes, recomanam que 
ens escriguin un e-mail explicant que poden 
aportar a nivell tècnic i  professional.
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Colòmbia/ El Salvador/ Palestina/ Bolívia

Pau i Solidaritat Illes Balears
Data de constitució:
1992

CIF
G 657048894

Adreça de contacte:
c/ Francesc de Borja Moll, 3 
Palma 07003

Telèfon:
971 726 060, extensió 220 
971 170 989

Fax:
971 719 614

E-mail:
pauisolidaritat@ccoo.illes.balears.net

Web:
www.ccoo.es/pazysolidaridad/

Àmbit territorial
Espanya

Presència a les Illes 
Balears
Mallorca, Menorca i Eivissa
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Joan Jiménez Llinás President
acciojove@ccoo.illes.balear.net

Nectalí Ariza Ariza Director de Projectes
arizapauisolidaritat@ccoo.illes.balears.net

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Desenvolupament d’Espanya (CONGDE)

Red estatal de Paz y Solidaridad

Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament de 
les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència 
Ajuda humanitària 
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i pressió
Immigració

Pau i Solidaritat Illes Balears

Països on es treballa
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Pau i Solidaritat Illes és una organització sense 
ànim de lucre, creada per la Confederació Sin-
dical de CCOO, de caràcter no governamental 
dedicada a la cooperació i l’educació per al 
desenvolupament.

qui som?

què feim?

Pau i Solidaritat dóna suport a processos de desen-
volupament sostenibles i d’organització comunitària 
a països del Sud. Promou els drets humans en el seu 
sentit integral, mitjançant  campanyes de sensibilització 
i educació en els països on intervé i a les Illes, activitats 
dirigides fonamentalment a treballadors/es, residents 
i immigrants, dones i pobles indígenes.

Formes de col·laboració que ofereix a les 
persones que vulguin apropar-se
A la pàgina web de Pau i Solidaritat trobareu dades de les nostres 
publicacions i formes de col·laborar. També convidam a visitar la 
nostra pàgina: www.observatoriodeltrabajo.org.



Marroc/ Àfrica/ Amèrica

SABEI-CGT
Illes Balears
Confederació General del
Treball de les Illes Balears

Data de constitució:
2000

CIF
G 57025850

Adreça de contacte:
Camí Veïnal de Son Rapinya s/n 
Centre Comercial
 “Los Almendros” 2n 
07013 Palma

Telèfon:
971 791 447

Fax.
971 783 016

E-mail:
sp@cgt-balears.org 

Web:
www.cgt-balears.org

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Estam presents a Mallorca 
(Palma i S’Arenal de 
Llucmajor), a Menorca i a 
Eivissa.
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s Pep Oliver Secretari d’organització
joliver@cgt-balears.org

Helena Herrera Secretari de gènere
genere@cgt-balears.org

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

Membre del grup RIF

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència   
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denuncia i pressió
Immigració

SABEI-CGT
Illes Balears
Confederació General del
Treball de les Illes Balears

Marroc/ Àfrica/ Amèrica

Països on es treballa
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CGT és un sindicat de persones 
treballadores i és des d’aquest 
marc que participam en el teixit 
solidari.

El nostre estil de cooperació està 
definit per una sèrie de criteris, 
dels quals destacam:

•	 Entendre la solidaritat com a  una 
relació de cooperació entre iguals  
i no com a pura caritat i compassió.

•	 Fomentar la participació de la 
col·lectivitat en els assumptes 
comuns.

•	 Orientar les intervencions de ma-

nera que estiguin al servei de 
l’objectiu bàsic de transformar la 
societat.

•	 Crear relacions d’igualtat entre 
ambdues parts, donant-se un su-
port mutu i respectant criteris 
d’autogestió i d’autonomia.

•	 Realitzar projectes de cooperació 
basats en el coneixement de les 
parts i l’intercanvi d’informació.

•	 Fomentar el concepte de “immi-
grant és igual a cooperant”.

•	 Treballar des de la perspectiva 
de gènere, medi ambient i joves.

El darrer projecte realitzat ha estat l’any 2004 en el Rif, titulat “Escola 
d’Associacions del Nord del Marroc”. Ha consistit en unes jornades formatives 
dirigides a les persones que gestionen associacions socials d’aquesta zona 
(Rif) i també en la dotació d’un Centre de Coordinació entre elles. La contrapart 
ha estat una xarxa d’entitats anomenada “Chabaka” on estan coordinades unes 
70 associacions que treballen diferents aspectes: ecologistes, gènere, desen-
volupament local, drets humans, joves, nins/es del carrer, etc.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix 
a les persones que vulguin apropar-se
Les persones que treballen el tema de cooperació estan 
afiliades al nostre sindicat. Per tant, són persones treballa-
dores que, a més de desenvolupar una tasca sindical dins 
les seves empreses, treballen el tema de cooperació.

A la gent que s’acosta al sindicat amb la voluntat de treballar 
també a l’àmbit de la cooperació li oferim tots els mitjans 
que tenim disponibles com a sindicat, tant pel que fa a 
infrastructures com a publicacions, etc., per tal que pugui 
difondre la nostra tasca de solidaritat amb altres pobles.



Policies Solidaris
Sense Fronteres

Tanzània/ Burundi/ Guatemala

Data de constitució:
2000

CIF
G 57011645

Adreça de contacte:
c/ Son Dameto, 2
Palma

Telèfon:
617 349 636

E-mail:
xebel.li@teleline.es

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes 
Balears
Fonamentalment a la ciutat 
de Palma, encara que 
també hi ha socis a altres 
pobles
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Jaime Sáez Páez President

Josep Mª Aguiló Roig Secretari
617 349 636

Malén Tugores Montell Tresorera
627 525 971

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Actualment pertany a la Coordinadora d’ONG de Desenvolupament 
de les Illes Balears.

En altres moments ha estat adherida a altres plataformes, com 
“Pau a la Regió dels Grans Llacs Africans”, a la “Coordinadora 
de Prevenció Activa de Conflictes” (CPAC) i a la “Xarxa 
Internacional per a la Pau a Burundi” (RIB).

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència 
Ajuda humanitària
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització

Policies Solidaris
Sense Fronteres

Països on es treballa
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És una ONG de desenvolupament que encara es troba en 
vies d’aprenentatge. L’interès bàsic està marcat per la seva 
tasca professional, intentant dur a terme projectes que s’hi 
identifiquen, però es troba oberta a qualsevol tipus de 
col·laboració amb entitats que així ho demanin.

Des de la seva creació sempre ha desenvolupat projectes en 
col·laboració amb altres ONG, centrant-se principalment en l’ajuda 
d’emergència a través de diversos enviaments, l’educació vial, la 
sensibilització i l’educació per  la pau. Les activitats de PSSF s’han 
centrat ja des dels seus inicis en la participació en diferents actes 
i iniciatives solidàries, des de l’organització i gestió d’actes, fins a 
la col·laboració puntual en la recollida i classificació de materials 
diversos, medicaments i altres tasques logístiques.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que 
ofereix a les persones que vulguin 
apropar-se

És una ONG formada per voluntaris i socis, la major part 
dels quals són policies locals, però l’organització està 
oberta a la col·laboració de qualsevol persona que vulgui 
participar-hi.



Perú/ Cuba/ Bòsnia i Hercegovina

Sta. Maria
Sense Fronteres

Data de constitució:
1997

CIF
G-07847346

Adreça de contacte:
Antonio Gelabert núm, 5
07320 Santa Maria del Camí

Telèfon:
971 140 927 
629 805 728
649 791 414

Fax:
971 140 927 

E-mail:
ongstamariasensefronteres@hotmail.com

Web:
www.santamariasensefronteres.org

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes 
Balears
A l’illa de Mallorca a Santa 
Maria del Camí
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Andrés Fons Garcia President 
629 805 728
andresfons@msn.com

Margarita Colom Rosselló Secretària
649791414 | 
marga_colom@hotmail.com

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Comerç just

Sta. Maria
Sense Fronteres

Països on es treballa



 El treball de cooperació al desenvolupament i la gestió de 
la botiga solidària “OBAC”, en la qual, a més de la venda de 
productes de comerç just, es treballa la sensibilització sobre 
la situació dels països i zones on intervenim.

Els nostres treballs es basen específicament en oferir els mitjans 
perquè els beneficiaris puguin disposar d’un futur millor. Per exemple 
una micro-central hidroelèctrica, tallers de formació tècnica rural, 
comerç just...

qui som?

Formes de col·laboració que ofereix
a les persones que vulguin apropar-se
Es pot fer voluntariat, ajudar en la tenda de comerç just i també 
a un local de venda de productes de segona mà. De fet les 
persones que hi treballen són voluntàries. També es pot col·la-
borar com a soci amb una aportació voluntària. Les persones 
interessades poden consultar la nostra pàgina web.
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què feim?



Sotermun Illes Balears

Equador/ Argentina/ Hondures/ Bangla Desh/ Sri Lanka/ 
Indonèsia/ Sierra Lleona/ Togo/ Mauritània/ Palestina

Data de constitució:
1995

CIF
G 81052151

Adreça de contacte:
c/ Sargent Cortés Piña, 2 1r 
B 07007 PALMA

Telèfons:
971 277 914

Fax:
971 279 098

E-mail:
baleares@uso.es 
sotermun@uso.es

Web:
www.sotermun.org

Àmbit territorial
Àmbit estatal

Presència a les Illes 
Balears:  
Palma, Eivissa i Maó
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s Rafael Pons Campos President
baleares@uso.es

Marino de la Rocha Persona de contacte
sotermun@uso.es

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Desenvolupament 
de les Illes Balears

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència 
Ajuda humanitària
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i pressió

Sotermun Illes Balears

Equador/ Argentina/ Hondures/ Bangla Desh/ Sri Lanka/ 
Indonèsia/ Sierra Lleona/ Togo/ Mauritània/ Palestina

Països on es treballa
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La Unió Sindical Obrera, en moments difícils de la seva 
història, va rebre Solidaritat d’organitzacions de treballadors. 
Ara, reconeixent i valorant l’ajuda rebuda, la retorna mitjançant 
la seva ONG SOTERMUN a entitats socials de països empo-
brits. Sense aquesta tasca solidària les dites organitzacions, 
sovint vulnerables i febles, es juguen la seva existència. 

La USO, en la seva Carta Fundacional – enunciada l’any 1961 
i aprovada pel Comitè Nacional de 1965- “es solidaritza amb 
tots el treballadors, de qualsevol raça o país, que lluiten per 
vèncer la misèria i alliberar-se de l’explotació i cerquen el 
seu desenvolupament”. També en els seus actuals Estatuts 
es declara “sindicat de classe i solidari”.

Sotermun és una entitat oberta a tothom que vulgui col·la-
borar, nascuda per iniciativa de treballadors i treballadores 
membres de la Unió Sindical Obrera (USO) com a expressió 
de la seva voluntat solidària.

Desenvolupa campanyes solidàries, projectes de cooperació i 
desenvolupament. Participa en el manteniment de menjadors infantils, 
llars d’acollida i campanyes puntuals a favor d’entitats socials 
solvents. Els seus programes de cooperació al desenvolupament 
tenen com a objectiu principal crear i estimular el creixement de 
l’economia social en els països i regions destinatàries dels ajuts.

Els projectes d’intervenció, d’urgència i humanitaris són majorità-
riament finançats per recursos propis (quotes dels socis), aportació 
del sindicat, de l’afiliació sindical i altres aportacions de persones 
en general. S’aprofita particularment la festa del Primer de Maig.

qui som?

què feim?

Es pot fer voluntariat en programes específics 
d’urgència i humanitaris. També es pot 
contribuir a fer possible el disseny, la gestió 
i l’avaluació de projectes de cooperació i a 
fer campanyes de promoció i conscienciació.

Revista “Ser Seres solidarios”.
Web: www.sotermun.org

Formes de col·laboració
que ofereix a les persones
que vulguin apropar-se



Sindicat de Treballadors
i Treballadores de l’Ensenyament
de les Illes Balears,
Intersindical

Guatemala/ Hondures/ El Salvador/ 
Brasil/ Argentina/ Perú/ Marroc

Data de constitució:
1977

CIF
G 07126956

Adreça de contacte:
c/ Marià Canals, nº 13, 
Baixos  07005 Palma

Telèfon:
971 910 060

Fax.
971 910 061

E-mail:
cooperació@stei-i.org

Web:
www.stei-i.org

Àmbit terr i torial
Àmbit estatal

Presència a les Illes 
Balears
A les quatre Illes
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Pere Polo Fernández
perepolo@stei-i.org

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al 
Desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB)

Membre del Grup Rif Illes Balears

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i pressió

Sindicat de Treballadors
i Treballadores de l’Ensenyament
de les Illes Balears,
Intersindical

Guatemala/ Hondures/ El Salvador/ 
Brasil/ Argentina/ Perú/ Marroc

Països on es treballa
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L’ assemblearisme és l’eix central del model sindical del 
STEI-i. L’àmbit d’actuació comprèn totes les treballadores 
i treballadors actius o no, de diversos sectors laborals, essent 
majoritari en l’ensenyament. L’àmbit territorial és el de les 
Illes Balears. El STEI-i defensa un model de societat que 
garanteixi els drets democràtics de la ciutadania.

El pla d’actuació del STEI-i es vertebra en els camps següents: 

1. Formació
Formació de Professorat, Suport a organitzacions magisterials, 
Realització i Edició de material didàctic. 
Per què una educació per al desenvolupament sostenible?. La 
resposta: l’ajuda al desenvolupament requereix, cada vegada més, 
un compromís de tota la societat.
Aquest compromís ha de promoure una educació que planti cara i 
contrasti amb els valors neoliberals que imperen actualment en la 
nostra societat.

2. Activitats de Sensibilització
La sensibilització ha de ser una eina primordial per sustentar un 
model d’educació que faci de la participació un element clau. Les 
campanyes de sensibilització ens han dut a recórrer les aules de 
les Illes Balears, amb xerrades, festes solidàries, exposicions 
fotogràfiques, concursos i altres activitats.

3. Projectes per al Desenvolupament.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració
que ofereix a les persones 
que vulguin apropar-se

Afiliacions, STEI-informa, Revista Pissarra, Ma-
terial didàctic que s’edita a l’ Escola de Formació 
en Mitjans Didàctics.



UNICEF 
Comitè de Balears

Sudan/ Argèlia (camps refugiats saharauis de Tindouf)/
Equador/ Perú/ Argentina/ El Salvador/ Cuba/ 
Haití/ Iran/ Iraq

Data de constitució:
Illes Balears, 1974

CIF
G 84451087

Adreça de contacte:
c/ Font i Monteros, 3
07003 Palma de Mallorca

Telèfon:
971 714 553

Fax.
971 714 839

E-mail:
baleares@unicef.es	

Web:
www.unicef.es
www.unicef.org

Àmbit territorial
Àmbit estatal

Presència a les Illes 
Balears
A Mallorca, Menorca i Eivissa
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s Maria Antònia Caimari Presidenta	
macaimari@unicef.es

Anna Moilanen Coordinadora de Programes 
amoilanen@unicef.es

Teresa Palmer Administrativa  
baleares@unicef.es

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
A nivell de Balears: 
Coordinadora de ONGD de Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB)

A nivell estatal: 
Consejo de la Juventud de España
Coordinadora de Comercio Justo
Coordinadora estatal Organizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo (CONGDE)
Grupo de Contacto de Acción Humanitaria
Plataforma contra el SIDA en Africa
Plataforma de Organizaciones de Infancia
Plataforma del Voluntariado
Plataforma Sida y Desarrollo

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència 
Ajuda humanitària
Cooperació per al desenvolupament
Sensibilització

UNICEF 
Comitè de Balears
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Sudan/ Argèlia (camps refugiats saharauis de Tindouf)/
Equador/ Perú/ Argentina/ El Salvador/ Cuba/ 
Haití/ Iran/ Iraq

Països on es treballa
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La Fundació UNICEF Espanya, i per tant UNICEF Comitè de 
Balears, persegueix finalitats d’interès general de cooperació 
per al desenvolupament i en concret els següents:

a)	Promoure el benestar, la defensa, la protecció i el des-
envolupament dels drets dels nins i de les nines del món 
continguts en la Convenció dels Drets del Nin de 20 de 
novembre de 1989.

b)	Donar suport a la Missió, al Mandat i als Principis 
d’UNICEF, així com als programes i polítiques aprovades 
per la Junta Executiva i el Director Executiu d’UNICEF.

c)	Conscienciar i  sensibilitzar  l’opinió publica espanyola 
sobre la necessitat d’exigir l’acompliment de la Convenció 
de Nacions Unides de 1989 sobre els drets del nin, denun-
ciant els fets i els abusos que es produeixin contra ells.

d)	Encoratjar els sentiments de pau, solidaritat internacional 
i cooperació entre els homes, dones, nins i nines del 
món, sense distinció de raça,  creences, nacionalitat ni 
cap altra circumstància. 

Aquestes finalitats es cerquen a través de quinze programes 
que s’articulen en diferents activitats. 

Programes:  Mobilització Social a l’àmbit Universitari, Co-
operació i  Emergències, Enrédate con UNICEF, Targetes i 
Productes, Seguiment de la Convenció sobre els Drets del 
Nin, Socis, Salut Materno-Infantil, Ozonalia (Comerç Just), 
Suport al Desenvolupament, Documentació i Gestió del 
Coneixement, Actes Especials, Administracions Publiques, 
Voluntariat, Empreses i  Ciutats Amigues de la Infància.

Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Acció Humanitària i  Emergències
Programes de Sensibilització i Educació 
per al Desenvolupament
Programes de Mobilització Social
Programes de Recaptació de Fons
Activitats de Comunicació

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració
que ofereix a les persones que
vulguin apropar-se

Voluntariat: implicació en les distintes activitats del Comitè. 
Las persones voluntàries reben formació per desenvolupar 
les seves tasques de col·laboració.
Fer-se soci.
Servei de biblioteca, temes de cooperació i infància.
Revistes i publicacions en temes de cooperació i infància, 
educació en valors, etc.

UNICEF/HQ92-1446/ Roger Lemoyne

UNICEF/HQ97-0945/ Jeremy Horner



Burundi/ Tanzània/ 
República Democràtica del Congo

Veïns Sense Fronteres
Data de constitució:
1995

CIF
G-07705528

Adreça de contacte:
c/ Bisbe Cabanelles, 11 baixos 
07005 Palma

Telèfons:
971 242 716
609 815 886

Fax.
971 24 21 09

E-mail:
vsf@veins.net

Web:
www. veins.net

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes Balears
Palma, Muro, Santanyí, 
Felanitx
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s Jaume Obrador President 
609 815 886
Maribel Alcázar Vicepresidenta  
670 737 645
Maria Sastre Coordinadora de Projectes 
649 402 591
Jaime Maisonneuve Tresorer 
629 353 201
Mª Magdalena Obrador Coordinadora d’Educadors 
649 108 309
Francisca Pons Secretària 630 118 986

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
“Xarxa Internacional per la Pau i el  Respecte dels Drets Humans 
a Burundi” (RIB), formada per 18 ONG internacionals.
“Xarxa per la Reconstrucció Integral de Burundi” (AGUBU), formada 
per 180 ONGs, sobretot burundeses.
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament de les 
Illes Balears (CONGDIB).
Membre de la Plataforma per la Democràcia i Globalització Social
Membre del Forum Social de Mallorca
Anteriorment VSF ha impulsat i participat en nombroses Xarxes de 
solidaritat, com “La Coordinadora de Prevenció Activa de Conflictes” 
(CPAC); “Europa per Burundi” (EPBUR); Plataforma “Pau i Drets 
Humans a la Regió dels Grans Llacs Africans”; Plataforma “Tots els 
Drets Humans per a Tothom”, amb motiu del 50 aniversari de la 
Declaració Universal de Drets Humans.

sectors d’activitat
Cooperació per al desenvolupament
Denúncia i pressió 
Ajuda d’urgència
Sensibilització

Veïns Sense Fronteres

Burundi/ Tanzània/ 
República Democràtica del Congo

Països on es treballa
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Hem optat per treballar de forma 
específica a una zona concreta de 
la regió dels Grans Llacs africans: 
Burundi-Tanzània-RDC. D’aquesta 
manera podem desenvolupar projec- 
tes de caràcter integral i aprofundir  
i reforçar l’impacte transformador  
de les intervencions.
Un altre element específic és el su-
port al teixit associatiu local com a 
instruments que fan possible la par-
ticipació de la població local en el 
procés de reconstrucció material i 
moral del país i en la consolidació 
de la democràcia. 
Un marc per fer aquest reforç és 
impulsar el treball en xarxa, de ma-
nera que les ONG puguin millorar la  
seva capacitació i formació a partir 
de l’intercanvi d’experiències, de 
l’aprenentatge en comú i de la força 
que dóna la unitat en torn a aspectes 
bàsics, com la participació i el fet 
de fer arribar la seva veu a les orelles 

de les institucions pròpies i de les 
internacionals.
Un altre eix de treball és la creació 
de condicions per a la resolució pa-
cífica de conflictes, treball que ha 
estat molt intens al llarg d’aquests 
anys de guerra civil a Burundi. S’ha 
treballat a tots els àmbits, des de la 
pressió sobre les institucions inter-
nacionals perquè prenguessin me-
sures adients per obrir un marc de 
negociacions, als contactes amb les 
parts en conflicte, per tal d’estimular 
la recerca d’una sortida negociada,  
a la formació per la pau i el respecte 
dels Drets Humans de les bases so- 
cials i les seves organitzacions, tant 
a l’interior de Burundi com en els 
camps de refugiats i en el sí de la 
diàspora. 
Pel que fa a la sensibilització, el més 
específic és la formació d’educadors 
en matèria de drets humans i 
d’interculturalitat.

Els projectes són fonamentalment instruments 
d’aprenentatge, però també serveixen per 
aportar treball i millorar les condicions de vida 
de moltes persones. S’ha treballat fonamen-
talment en:
•	 la creació i dotació d’infrastructures com els 

Centres Cívics, sales polivalents, el Centre 
d’Acollida i Orientació d’Infants i el Centre de 
Formació de Joves sense Llar, reconstrucció 
i manteniment de ponts, sales per a tallers, 
etc.; 

•	 el desenvolupament de micro-projectes pro-
ductius, com la cria d’animals, l’agricultura, 
la piscicultura, l’apicultura, la costura, la 
fabricació de totxanes, la producció d’ar-
tesania, la fabricació de sabó, etc.; 

•	 el suport a l’educació primària i secundària 
i, ocasionalment, també a l’ensenyament 
universitari; 

•	 la formació de formadors, especialment de 
mestres de primària i educadors dels infants 
i joves sense llar; 

•	 programa d’apadrinaments d’infants, espe-
cialment de suport a les famílies d’acollida 
d’orfes;

•	 aportació d’ajuda d’urgència en situació 
d’epidèmies, guerra o vulnerabilitat extrema.

També es treballa intensament en la sensibili-
tzació, a través de la formació de formadors i 
de la realització de tallers diversos, en la presa 
de consciència sobre la situació dels pobles 
del Sud i sobre els estereotips i prejudicis que 
tots tenim. Es realitzen a partir de dinàmiques 
participatives que indueixen a la reflexió activa.

També s’organitzen sopars de socis i col·labora-
dors, conferències-col·loqui, debats, exposicions, 
presència a fires i mercadets, etc. 

En el camp de la prevenció de conflictes, la 
tasca més intensa ha estat ajudar a comprendre 
la naturalesa del conflicte de Burundi i informar 
puntualment de les seves conseqüències per 
evitar el seu oblit, donar suport material a les 
negociacions, estar en contacte permanent amb 
les  parts en conflicte i els mediadors formals, 
crear espais perquè els protagonistes es puguin 
explicar directament, realitzar jornades i fòrums 
de debat, etc. Aquesta tasca s’ha realitzat tant 
a les Illes Balears com a nivell de l’Estat Espan-
yol, de la Unió Europea i també de l’Àfrica dels 
Grans Llacs. En el moment actual es tracta de 
donar suport a les noves institucions democràti-
ques sorgides dels diferents acords de pau i a 
les organitzacions socials de base de la zona, 
com a instruments bàsics per a l’exercici dels 
drets democràtics per part de la població local.    

Un treball intens ha estat el contacte amb 
autoritats i representants institucionals a nivell 
local, estatal, europeu, internacional i amb les 
autoritats dels països i regions on treballam.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix a les 
persones que vulguin apropar-se
• Fer-se socis
• Apadrinar infants
• Fer aportacions puntuals o realitzar activitats per recollir recursos 
destinats   a algun dels  projectes en marxa
• Participar com a voluntariat en tasques puntuals diverses
• Incorporar-se a l’equip d’educadors per a la sensibilització
Comptam amb la publicació d’una revista i recentment es construeix 
una pàgina web, a més de l’edició de fulletons explicatius,  de la 
publicació d’articles a revistes diverses, tant d’àmbit local com estatal 
i internacional, a diverses pàgines web, etc.
Per a qualsevol consulta i informació no dubteu en posar-vos en 
contacte amb nosaltres a través de les persones de contacte (telèfons, 
fax o correus electrònics) que trobareu al principi de la fitxa.



Veterinaris Sense Fronteras
Vetermon

Guatemala/ Haití/ Cuba/ Bolivia/ Uganda

Data de constitució:
1999, Illes Balears

CIF
G 58429077

Adreça de contacte:
Col·legi de Veterinaris
c/ Cecili Metel, 14
07003 Palma

Telèfon:
971 713 049

Fax.
971 712 726

E-mail:
vsfbalears@colvet.es

Web:
veterinariossinfronteras.org

Àmbit territorial
Àmbit estatal

Presència a les Illes Balears
Mallorca i Menorca, a Eivissa 
està en procés de constitució

d
a

d
e

s
 i

d
e

n
ti

fi
c

a
tò

ri
e

s

Javier Farrés Wünsch

Nina Parron Coordinadora de projectes

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB).

sectors d’activitat
Cooperació  per al desenvolupament
Sensibilització
Denúncia i pressió

Veterinaris Sense Fronteras
Vetermon

Guatemala/ Haití/ Cuba/ Bolivia/ Uganda

Països on es treballa
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ONG de referència en el sector agropecuari en els països on 
treballa.

En els països del Nord es realitzen campanyes d’incidència política  
i de sensibilització i també projectes d’educació per al desenvolupa-
ment.

En els països del Sud, encara que també es fa sensibilització de 
l’opinió pública, l’activitat de l’associació ha estat fonamentalment 
la de finançament i execució d’accions de les zones on treballam, 
atès que és on té major sentit l’actuació d’una organització tan 
específica a nivell professional com és Veterinaris Sense Fronteres.

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que 
ofereix a les persones que 
vulguin apropar-se
La possibilitat de fer-se voluntari i/o soci.



Asociación de Inmigrantes
Senegaleses de Baleares
(YAPO)

Data de constitució:
1994

CIF
G 07649106

Adreça de contacte:
c/ Cuba, 12 Local 2 - Baixos, 
(El Molinar)  Palma

Telèfon:
971 249 314

Fax.
971 249 314

E-mail:
aiseyapo@hotmail.com

Àmbit territorial
Illes Balears

Presència a les Illes 
Balears
Palma, Inca, Sa Pobla, 
Lloseta
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s Abdoulaye Konate President
639 476 655
laykona@hotmail.com

Ibrahima Kebe Vice-president
619 145 047

Madior Dieng Secretari General
645 080 149

persones de contacte

xarxes a les quals pertany
Coordinadora d’ONG de Cooperació al 
Desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB)

sectors d’activitat
Ajuda d’urgència 
Ajuda humanitària
Cooperació per al desenvolupament 
Immigració

Asociación de Inmigrantes
Senegaleses de Baleares
(YAPO)

Senegal

Països on es treballa
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Ajuda a la integració dels immigrants senegalesos a Balears.

Realitza projectes de cooperació i  ajudar a Senegal. Facilita la labor 
d’aconseguir “papers”, com intermediària entre el immigrants sene-
galesos i les institucions responsables, com estrangeria, ajuntaments, 
etc. D’aquesta manera facilita els tràmits per obtenir permisos de 
residència, arrelament, reagrupacions familiars…

qui som?

què feim?

Formes de col·laboració que ofereix 
a les persones que vulguin apropar-se
Es poden fer tasques de voluntariat i també es pot ser soci.



Conselleria d’Immigració
i Cooperació


