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Enguany es compleixen més de 12 anys d’experiència 
del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 
de l’Ajuntament de Figueres, que ha portat a terme 
accions de cooperació descentralitzada gràcies al treball 
continu de les diferents entitats, membres i les ONG que 
componen aquest òrgan a Figueres.

La cooperació descentralitzada sorgeix com a 
convenciment que la cooperació al desenvolupament no 
és una responsabilitat exclusiva dels governs, sinó que 
tant la societat civil com les institucions autonòmiques 
i municipals poden ser agents actius de cooperació, i 
poden fomentar l’intercanvi i la solidaritat amb els agents 
i els governs locals del Sud des del compromís ciutadà 
i des de la llibertat per definir els seus propis criteris de 
treball.

El municipi és i ha estat la via de participació més directa 
i immediata dels ciutadans en les seves responsabilitats 
democràtiques i el seu compromís amb les polítiques 

solidàries. Els ajuntaments del Nord poden contribuir 
a aquest reforçament mitjançant la transferència de la 
seva experiència, dels seus coneixements tècnics i amb 
l’intercanvi de metodologies emprades.

Cal dir amb rotunditat que, només si som capaços 
d’impulsar una cooperació de qualitat i alhora compromesa 
amb el desenvolupament endogen dels països del Sud, 
podem contribuir de manera eficaç a l’acompanyament de 
processos transformadors.

Amb aquesta publicació volem difondre la tasca de les 
diferents entitats figuerenques que componen el Consell 
Municipal de Cooperació a Figueres, els seus objectius, 
la seva història i trajectòria i, en definitiva, transmetre  la 
dedicació i esforç realitzat amb les contraparts del Sud i 
amb els projectes de sensibilització mitjançant l’educació 
pel desenvolupament com a eina de mobilització 
ciutadana i d’incidència pública i privada.

5

Josep Maria Godoy i Tomàs
3r tinent alcalde
Director de l’Àrea de Serveis a les Persones
Regidor de Serveis a les persones, d’Educació, Solidaritat i 
Cooperació internacional

Presentació
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El GEES: seguint la petja de Joaquim Vallmajó

Grup d’Empordanesos i Empordaneses
per la Solidaritat (GEES)
C/ Sant Vicenç, 30, 1r pis
Figueres

972 54 70 04 (Ester)

gees@solidaries.org 

geesaltemporda.blogspot.com.es 
web

telèfon

@

CONTACTE

El Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat (GEES) neix la primavera de l’any 1994 com a conseqüència 
de la desaparició i després mort violenta de Joaquim Vallmajó el 26 d’abril del mateix any a Rwanda. 

Un del seus principals objectius és l’apropament a Àfrica, en aquells moments encara molt més oblidada que avui. 

Codesenvolupament, sensibilització, pau i justícia

Durant aquests 18 anys els objectius s’han definit i 
concretat en quatre eixos principals: la cooperació al 
desenvolupament mitjançant el codesenvolupament, la 
sensibilització, la pau i la justícia.

Aquests objectius són:
1. Promoció del respecte a la diversitat cultural mitjançant 
actes o estudis amb qualsevol entitat, associació o 
organisme que tingui la mateixa finalitat.
2. Coordinació o suport a diferents grups vinculats a la 
solidaritat i la cooperació a partir de la participació en 
diferents tipus de xarxes locals o supralocals.
3. Treballar en la cooperació i desenvolupament a 
països del Sud a partir de la realització de projectes de 
codesevolupament.
4. Recerca i divulgació de material i propostes relacionades 
amb la solidaritat i la cooperació, mitjançant exposicions, 
xerrades, publicacions i actes públics.
5.Divulgació de la cultura de la pau, mitjançant actes, 
campanyes i publicacions.

Trajectòria:

Els primers anys:
- Sensibilització de la necessitat de fer polítiques públiques 
de solidaritat i cooperació.
- Sensibilització i promoció dels consells municipals de 
cooperació, com el de Figueres.
- Denúncia de les desigualtats nord-sud i de les injustícies 
socials a l’Alt Empordà.
- Publicació del llibre Joaquim Vallmajó, una vida per 
un poble (1995) i altres accions encaminades a la 
sensibilització sobre la situació dels Grans Llacs.
- Suport a les persones immigrades.
- Promoció en el marc de la Coordinadora d’Entitats i ONG 
de l’Alt Empordà del menjador social i la llar de transeünt 
a la ciutat de Figueres.

A partir del 2002 i fins avui:
- Projectes de codesenvolupament a Senegal (regió de 
Kolda) juntament amb l’entitat d’immigrants senegalesos 
Kawral-Fuladu.
- Suport a la querella criminal presentada contra alts 
càrrecs de Rwanda per l’assassinat de Quim Vallmajó 
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Seminari sobre justícia transicional, mediació i gestió 
pacífica de conflictes.

Arrossada organitzada pel GEES i Kawral Fuladu a Sant 
Miquel de Fluvià.

i sis espanyols més durant el genocidi de Rwanda, 
presentada pel Fòrum per la Justícia a l’Àfrica Central.

Projectes del 2011

Codesenvolupament amb Senegal
- Seguiment del projecte a la comunitat rural de Nemataba 
amb el control de les collites (llegums i plàtans) i distribució 
al mercat provincial de Vélingara dels excedents.
- Construcció d’un dipòsit de 50.000 litres d’aigua a 
10 metres d’alçària, per tal de completar la distribució 
d’aigua potable als habitants de Medina Cherif mitjançant 
tres punts d’aigua repartits en diferents llocs del poble.
- Seguiment del darrer projecte a la localitat de Nianao 
consistent en l’ampliació de la superfície conreable amb 
10 hectàrees.
Coorganizació del VII Festival de Cinema Ambiental 
i Solidari
Juntament amb les entitats de la IAEDEN i Diòptria, la 
7a edició del festival es va celebrar el mes d’abril amb 
l’eslògan “Coneguem l’Imperi per dins i per fora”, va tractar 
temes al voltant dels efectes del capitalisme global arreu 
del món. Es va projectar el documental Blood in the mobile.
1r Seminari sobre justícia transicional, mediació i 
gestió pacífica de conflictes
- Sota el nom “Justícia i diàleg per poder conviure”, a 
càrrec de l’expert en mediació de conflictes, Jordi Palou 
Loverdos. Plantejat com una introducció a la mediació i 
gestió de conflictes es va celebrar a l’institut Cendrassos 
de Figueres durant els dies 10, 11, 17 i 18 de novembre, 
amb una part adreçada als alumnes de Batxillerat del 
centre i una altra oberta al públic.
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana
- El mes de desembre es va promoure, un any més, la 
presentació de l’Agenda Llatinoamericana.

Edició, presentació i distribució del calendari de la 
solidaritat
- Aquest any, dedicat a la pobresa, el calendari 2012, amb 
un miler d’exemplars, segueix tenint una molt bona acollida. 

Els països del Sud: crisi històrica i crònica

Des del GEES ens diuen que, encara que la situació a casa 
nostra és complicada, a causa de la crisi dels darrers tres 
anys, no s’ha d’oblidar que la situació és pitjor als països 
del Sud i que allà fa molts més anys que pateixen una 
crisi crònica. Per tant, cal que es continuï donant suport 
a les polítiques públiques en contra de la pobresa al 
nostre país i també a les que van encaminades als països 
pobres. Ens diuen que ara hem de ser més solidaris que 
mai. I no s’ha de renunciar al 0,7% del pressupost per a la 
solidaritat i cooperació que teníem fins ara, per exemple, 
a l’Ajuntament de Figueres.

El GEES sempre ha estat una entitat formada per 
voluntaris i tots els recursos que reben van destinats 
directament als projectes, que intenten treballar amb la 
màxima eficiència i responsabilitat, com és el cas dels 
Projectes de codesenvolupament al Senegal.

El seu compromís és continuar lluitant per millorar la vida 
dels pobles del Senegal, on cooperen, així com iniciar 
una línia de treball per endegar, amb altres entitats de 
la ciutat i la comarca,  accions en benefici de la justícia 
social i de la reducció de les desigualtats a casa nostra.
Alhora continuaran amb el seu suport incondicional a la 
tasca de la Xarxa per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica del 
Grans Llacs, a la memòria d’en Quim Vallmajó, perquè es 
conegui la realitat de la zona de l’Àfrica Central, es faci 
justícia i es treballi per la reconciliació dels rwandesos.
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ACSUR Las Segovias
C/ Rec Arnau, 7, 1r F
17600 Figueres

CONTACTE

ACSUR-Las Segovias: acció i transformació social
L’Associació de Cooperació amb el Sud (ACSUR-Las 
Segovias) és una organització ciutadana, pluralista i laica, 
compromesa amb una acció de transformació social 
per construir un model de desenvolupament equitatiu, 
sostenible i democràtic a escala global per a homes i 
dones.

Volen contribuir al desenvolupament de consciència crítica 
de la ciutadania, acompanyant processos de participació 
democràtica i organització social, des de la perspectiva i 
l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional. Com 
a organització, es defineixen pel seu model de cooperació 
solidària, compromesa amb les grans majories socials del 
planeta.

Als països del Sud, el seu treball amb les organitzacions 
socials es fonamenta en relacions d’intercanvi, interrelació, 
confiança i compromís per compartir objectius comuns de 
canvi social i polític, més enllà de la realització puntual 
de projectes. I és per això que treballen amb visió a 
llarg termini i concentració en unes zones geogràfiques 
concretes (Centreamèrica i Carib, Amèrica Andina i 
la Mediterrània), on participen conjuntament amb 
les seves contraparts i amb la població, vinculada a 
associacions comunitàries, feministes, cooperatives, 
organitzacions ciutadanes, de dones, indígenes, 
camperoles, de veïns i veïnes, de joves, etc.

Aquí al Nord, volen avançar en la consolidació d’una de les 
característiques més pròpies d’ACSUR: el treball en xarxa 

i la coordinació en gènere, comunicació, sensibilització i 
educació per anar construint una ciutadania compromesa, 
participativa, crítica i solidària.

ACSUR a l’Alt Empordà

Aquesta ONG que té representació al món, a Espanya i 
a Catalunya, també està representada a l’Alt Empordà i 
d’això ja en fa gairebé 25 anys. Amb una dotzena de socis 
i simpatitzants de l’entitat, Jesús Llauró que forma part 
de la Junta Directiva, tant a Catalunya com a Espanya, 
coordina les tasques de sensibilització en el nostre territori 
i  de suport als projectes en àmbit global.

Pla de sensibilització: dones del sud i drets humans

L’últim projecte en el qual ACSUR ha treballat dóna 
continuïtat a la feina que aquesta ONG ve realitzant en la 
sensibilització de la ciutadania catalana sobre la situació 
de les dones als països del Sud. L’objectiu és que les 
pròpies dones protagonistes de les lluites per la defensa 
i garantia dels drets de les dones als seus països puguin 
explicar amb la seva pròpia veu les seves lluites.

Aquesta xerrada-debat, que compta amb el finançament 
de l’Ajuntament, està adreçada a la ciutadania de 
Figueres en general i a col·lecius de dones i altres ONG 
en particular.

600 056 210

jesusllauro@gmail.com 

www.acsur.org 
web

telèfon

@
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La Sra. Aziza, representant de l’Ass. Mains Solidaires pour 
le Droit à la Dignité et la Citoyenneté de Larache (Marroc), 
fent una conferència al CX Espais de Figueres sobre “Els 
drets de les dones al Marroc”.

La Sra. Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer 
de Honduras fent una conferència al CX Espais de Figueres 
sobre “Les lluites pels drets de les dones a Hondures”.

“
Denunciar, treballar i actuar
Jesús Llauró ens explica les reflexions i projectes de futur 
d’ACSUR:  

   Les mesures d’ajust estructural neoliberal, 
impulsades des de fa més de 20 anys a països del Sud 
on treballem, no han fet més que eixamplar la bretxa 
de pobresa, d’exclusió i de desigualtats.

Les retallades pressupostàries en benestar social, 
sanitat i educació provoquen la debilitació del sistema 
públic que és garantia d’igualtat, augmenten la fractura 
i l’exclusió social, alhora que ens enfonsen més en la 
crisi. I no només redueixen la despesa, sinó que fan 
servir la crisi com a pretext per fer canvis profunds 
que van desmantellant un estat del benestar, fruit 
d’anys i anys de lluites col·lectives, que assegura la 
protecció necessària davant els desequilibris socials 
i econòmics.

Per això, des d’ACSUR denunciem, treballem, 
actuem en diversos fronts: Bolívia, Cuba, el Salvador, 
Guatemala, Hondures, Nicaragua, el Marroc, Tunísia, 
Algèria i Palestina. Defensem, conjuntament amb 
les nostres organitzacions sòcies, els drets humans, 
la pau amb justícia, l’equitat de gènere, la sobirania 
alimentària i l’enfortiment associatiu. A Catalunya i a 
l’Estat espanyol, apostem pel treball en xarxa amb 
altres organitzacions de la societat civil perquè els 
nostres projectes d’Educació pel Desenvolupament 
tinguin un major impacte i incideixin en la construcció 
de ciutadania activa, crítica, participativa i solidària.

L’any 2011 ha estat un any de transformacions, 
de canvis i de revoltes principalment arreu de la 
Mediterrània. Des de fa temps que hem seguit molt 
de prop, acompanyant i donant suport a la societat 
civil organitzada dels països de la Mediterrània Sud 
les seves demandes de democràcia, equitat, dignitat, 
justícia i drets; ara potser caldrà fixar més el nostre 
esforç al nord del mar que ens acull, ja que els guanys 
socials dels darrers 40 anys s’estan malbaratant en 
pocs mesos.
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Casal d’Amistat Cubanoempordanès
Avd. Marignane, 8, 5è 2a
17600 Figueres

CONTACTE

De l’Alt Empordà a Cuba

“
”

El Casal d’Amistat Cubanoempordanès va ser fundat 
l’any 1996. En aquest procés de més de 15 anys, han 
realitzat més de 15 projectes amb èxit que han estat 
centrats especialment en Cuba, però també puntualment 
en la República Democràtica del Congo i Nicaragua.

Actualment compta amb una trentena de socis i voluntaris, 
gairebé tots de Figueres. La seva Junta actual està 
formada per Joan Fernández González, com a president; 
Florenci Chamorro, com a tresorer; Marta Martínez, com 
a secretària, i Juan Murillo i José Luís Oliva, com a vocals.
Els actes que organitzen tenen lloc majoritàriament a 
Figueres i a la comarca.

La força de l’associacionisme

Entre el 1996 i el 2001, la manera de treballar del Casal 
consistia en l’organització de  campanyes d’ajuts concrets. 
A partir del 2001, treballen en projectes que proposa la 
contrapart i després el Casal en valora la seva viabilitat i 
operativitat.

El Casal està associat en l’àmbit català amb la 
coordinadora Defensem Cuba i en l’àmbit espanyol 
amb Medicuba. També forma part del Consell Municipal  
de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament i rep 
aportacions de l’Ajuntament de Figueres.

Defensem Cuba realitza reunions mensuals a Barcelona i 
el Casal hi assisteix regularment.

Medicuba, tant a Espanya com en la seva xarxa a Europa, 
té com a finalitat comuna la solidaritat amb Cuba en el sector 
de la salut. Els seus projectes van dirigits tant a l’enfortiment 
de les capacitats locals en investigació i desenvolupament de 
tractaments, com a la producció i desenvolupament local de 
medicaments genèrics vitals a Cuba.

Altres entitats properes amb les quals han realitzat 
projectes són Xilone de Llers i GERD de Sarrià de Ter. Amb 
Xilone, va dur a terme el 2008 el projecte de cooperació 
Casa Materna de Sandino de Managua, a Nicaragua. 
Amb GERD, van tirar endavant els anys 2005 i 2006 
un projecte en dues fases amb l’Associació Cubana de 
Limitats Físics Motors (ACLIFIM). Aquest anava destinat 
a possibilitar la fabricació de cadires de rodes.

Un bloqueig de més de 50 anys
Joan González, com a president de l’entitat, ens diu: 

     El Casal d’Amistat Cubanoempordanès vol donar 
a conèixer la realitat en què viu la població cubana a 
causa del bloqueig que pateix des de fa més de 50 anys 
per culpa dels Estats Units, i aprofundir en la cooperació 
i els lligams d’amistat entre el poble de Catalunya i la 
República de Cuba.

972 511 538

casalcubanoemporanes@gmail.com 

telèfon

@
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Abans Ara

Projectes realitzats pel Casal Cubanoempordanès

2001 Brigada de treball a l’Escuela de Educación Especial 8 Octubre de San Cristóbal (Pinar del Río), Cuba.

2002 Projecte de cooperació amb la Universitat Óscar Lucero Moya de Holguín, Cuba.

2003 Projecte de cooperació amb el Centre de Salut de Kabufu a la República Democràtica del Congo.

2003 Projecte de cooperació amb l’escola de muntanya Amistad Cubano-China de Sabanilla (Pinar del Río), 
Cuba.

2003 Projecte de cooperació amb l’Escuela de Educación Especial 8 Octubre de San Cristóbal (Pinar del Río), 
Cuba.

2003 Projecte de cooperació amb la Universidad Ciencias Pedagógicas Rafael María de Mendive de Pinar del 
Río, Cuba.

2004 Projecte de cooperació amb la Universitat Óscar Lucero Moya de Holguín, Cuba.

2005 Projecte de cooperació Fabricación de sillas de ruedas I, amb l’Asociación Cubana de Limitados Físicos 
Motores (ACLIFIM) d’Holguín, Cuba.

2006 Projecte de cooperació Fabricación de sillas de ruedas II, amb l’Asociación Cubana de Limitados Físicos 
Motores (ACLIFIM) d’Holguín, Cuba.

2007 Projecte de cooperació Producción local de medicamentos para el desarrollo del sistema de salud cubano 
a l’Habana, Cuba.

2008 Projecte de cooperació Casa Materna de Sandino de Managua, a Nicaragua.

2009 Projecte de cooperació Producción local de medicamentos para el desarrollo del sistema de salud cubano 
a l’Habana, Cuba.

2009 Projectes de cooperació Restablecimiento del equipamiento clínico en el Àrea de la Salud del municipio de 
Gibara afectado por el huracán Ike, Gibara (Holguín), Cuba.

2010 Projecte de cooperació Producción local de medicamentos para el desarrollo del sistema de salud cubano 
a l’Habana, Cuba.

2010 Projecte de cooperació Fortalecimiento de las capacidades locales en investigación y desarrollo de 
tratamientos efectivos para la atención y mejora de las enfermedades cerebrovasculares en Cuba, l’Habana, 
Cuba.

2011 Projecte de cooperació Rehabilitación de los servicios audiológicos y de rehabilitación en la Unidad de 
Implantes Cocleares del Hospital Pediàtrico Marfan y los centros regionales de atención a la discapacidad auditiva 
para niñas y niños de 0 a 18 años.

Hospital de Gibara, província d’Holguín, afectat pel pas de l’huracà IKE i reconstrucció del mateix.
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ACAPS Alt Empordà
Ronda del Rector Aroles, 4
17600 Figueres

CONTACTE

Una associació compromesa amb el Poble Sahrauí

Voleu acollir un nen o nena sahraui aquest estiu a casa vostra?
     Voleu compartir amb 800 families catalanes una experiencia solidaria?
Voleu coneixer una altra realitat de la ma d’un infant?

ACOLLIU UN NEN O UNA NENA SAHRAUÍ!

,
, ,

,
,

L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de l’Alt 
Empordà té com a objectius:
- Treure d’un entorn hostil una població vulnerable.
- Donar-los a conèixer la vida fora del desert.
- Facilitar l’accés a una atenció mèdica especialitzada, si cal.
- Educar els nostres infants en els valors de la solidaritat 
i el compromís.
- Recolzar el Poble Sahrauí en la seva justa causa per 
l’autodeterminació i la independència.
- Sensibilitzar la societat envers la problemàtica dels 
camps de refugiats.

Inicis i trajectòria de l’associació

El 28 d’octubre de 1999 es constitueix a Figueres amb 
el nom d’ACAPS (Alt Empordà) una secció territorial de 
l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí. El 14 
de febrer de 2007 deixa de ser una secció de l’Associació 
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí per passar a ésser 
independent, amb el nom d’ACAPS Alt Empordà. La Junta 
que es constitueix a partir d’aquell moment està formada 
per la Rosa Llauró i Sans, com a presidenta; en Joan 
Maria Batlle i Cos, com a vicepresident; en Joan García i 
Novillo, com a secretari; l’Esther Biarnés i Culubret, com 
a tresorera, i en Narcís Roquera i Isern, la Paquita Saline 
i Garganta, la Marta Camps i Barceló, la Lara Lloveras i 
Castelló, la Meritxell Capallera i Gibert, la Gemma Clos i 
Mases i la Sandra Gigante i Novillo, en qualitat de vocals.

Projectes amb i per al Poble Saharauí

Des de l’inici i fins a l’actualitat, cada any han portat a 
terme els projectes següents:
- Vacances en Pau: consisteix a convidar durant 2 mesos 
(juliol i agost) nens i nenes sahrauís de 8 a 12 anys per 
conviure en famílies d’acollida. Aprofitant que estan aquí, 
se’ls fa una revisió mèdica al màxim de completa (metge, 
oculista, dentista...).
- Projectes de cooperació: dotació d’equipaments i 
material escolar, sanitari… per als camps de refugiats.
- Caravana d’ajut humanitari: recollida d’aliments i material 
d’higiene.
- Manifestacions de suport al Poble Sahrauí per la lluita de 
la seva independència.

Una reflexió i una crida a la ciutadania

Des de l’ACAPS valoren que la situació actual és la 
mateixa o, si escau, pitjor que aquell 27 de febrer de 1976 
en què es va proclamar la RASD (República Àrab Sahrauí 
Democràtica). Els sahrauís continuen als campaments 
(Aaiun, Auser, Smara i Dahla) vivint de l’ajut internacional, 
ja que al desert res hi creix. I soporten temperatures de 
50 a 55ºC mentre esperen un referèndum que mai arriba.

Els projectes de futur de l’associació són exactament els 
mateixos, ja que la problemàtica no ha canviat. 

666 970 355

acapsaltemporda@yahoo.es 

telèfon

@
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Amnistia Internacional
Grup de l’Alt Empordà
C/ Sant Vicenç, 30, 1r pis
17600 Figueres

altemporda@amnistiacatalunya.org 

Amnistia Internacional Catalunya
www.amnistiacatalunya.org 

web

@CONTACTE

Activistes dels drets humans

“ ”

Amnistia Internacional va ser fundada el 1961 per Peter 
Benenson, un advocat britànic que va donar forma a un 
tipus d’activisme a favor de les persones víctimes de 
violacions dels drets humans. Actualment és present a 
150 països. El 1978 un grup d’activistes en va fundar la 
secció espanyola.

Des del 1988 a l’Alt Empordà

A l’Alt Empordà, la idea va sorgir l’any 1988 d’una 
colla d’amics empordanesos, preocupats pels drets 
humans arreu i motivats per l’experiència viscuda per 
un d’ells, en un viatge a l’Àfrica. El grup de l’Alt Empordà 
s’organitza de forma assembleària, no jeràrquica. No 
tenen càrrecs sinó tasques, que s’assignen en funció de 
la disponibilitat de cadascú. Segons aquesta entitat, a la 
comarca es donen casos de violació dels drets humans. 
La primera vegada que es parlava de l’Empordà en 
l’informe anual d’Amnistia Internacional va ser per un 
cas d’abús policial.

Objectius d’Amnistia Internacional

El seu principal objectiu és vigilar l’acompliment dels 
drets humans, especialment la lluita contra la pena de 
mort, les detencions arbitràries i les desaparicions, i 
a favor dels judicis justos i imparcials. Com a grup de 
l’Alt Empordà se centren en el que passa a la comarca, 
fan sensibilització i treballen en profunditat la zona dels 
Grans Llacs africans.

Campanyes i activitats dutes a terme darrerament

Recentment han organitzat xerrades sobre els drets 
humans al Marroc, Brasil, Colòmbia, Darfur i els Grans 
Llacs. Han recollit signatures a través d’accions web 
per l’abolició de la pena de mort, contra la violència de 
gènere i per la desmobilització dels menors soldat.

L’any 2011 es va dur a terme la presentació de l’informe 
Sal en la herida que és el segon llibre d’Amnistia 
Internacional sobre els abusos de les forces policials a 
l’Estat espanyol.

Cada any se celebra la commemoració de l’Aniversari 
de la Declaració dels Drets Humans.

Què es pot fer des de Figueres per col·laborar amb AI?
Segons ens comenten els seus membres, les opcions 
són molt diverses: des de les ciberaccions, ajudar a 
organitzar actes com ara conferències, exposicions, 
col·laborar en la paradeta de Sant Jordi, fins a participar 
regularment com a membre actiu del grup de l’Alt 
Empordà, que es reuneix cada quinze dies.

El missatge que ens transmeten és:

        Amnistia Internacional és una finestra al món a 
través dels ulls de la gent senzilla; una lliçó de respecte 
i una forma d’enriquiment humà.
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Sodepau, Solidaritat per al
Desenvolupament i la Pau
C/ Fossos, 20, 2-5 · Figueres
C/ Calders, 12 · Barcelona

972 50 24 24 / 93 301 01 71

sodepau@sodepau.org 

www.sodepau.org 
web

telèfon

@

CONTACTE

Una entitat que ens apropa a l’Àfrica del Nord i l’Orient Mitjà
Sodepau es va crear el 1993 a Catalunya, per la unió 
de diversos comitès de solidaritat internacional que 
treballaven en coordinació amb organitzacions populars i 
de base de l’àrea mediterrània, i concretament de l’Àfrica 
del Nord i l’Orient Mitjà. El 2003 es va establir a l’Alt 
Empordà sobre la base d’un grup de militants i socis de 
l’entitat en aquesta comarca, i va desenvolupar accions 
en diversos pobles, tot i que no és fins a l’any 2006 que es 
va constituir oficialment a la ciutat de Figueres. 

Una tasca d’intercanvi i coneixement mutu
El seu objectiu principal és donar a conèixer la realitat 
política, social, cultural i religiosa de les poblacions 
de l’Àfrica del Nord i l’Orient Mitjà, així com facilitar 
els intercanvis i el coneixement mutu entre aquestes 
poblacions i els habitants de la comarca entre els quals es 
troben moltes persones originàries de les regions citades.

Projectes al Marroc
Des del 2007 i amb el suport de l’Ajuntament de Figueres 
han realitzat diferents projectes de cooperació vinculats 
al Marroc. 
2007 Programa contra la prostitució i informació sobre la 
sida a la regió de Chefchauen. 
2008 Reforç de l’apoderament de la dona rural i de la 
societat civil local al servei d’un desenvolupament integral 
i sinèrgic (Marroc).
2009 Apoderament de dones i infants en risc d’exclusió 
social dels barris marginals de Chefchauen (Marroc).
2010 Apoderament de dones i infants en risc d’exclusió 

social dels barris marginals de Chefchauen. Prevenció i 
millora de l’accés als drets de dones i infants en situació 
d’exclusió en tres comunes rurals de la província de 
Xauen (Laghdir, Tanakob i Bab Taza).
2011 Apoderament de dones. Suport a la cooperativa 
femenina COOPERATIVE AGRICOLA D’OULED M’TAA  
per a la producció de cuscús.

Mostra de Cinema a Figueres       
L’any 2011 també van rebre suport de l’Ajuntament de 
Figueres i de Diòptria per a la realització de la I Mostra 
de Cinema Àrab i Mediterrani de Figueres. Després 
d’aquesta primera  edició en la qual també van participar 
diferents IES, valoren positivament l’experiència i se’n 
plantegen la continuïtat. 

Un futur de continuïtat
Sodepau està treballant en el disseny dels projectes per 
al 2012 que tindran una continuïtat tant en les temàtiques 
com en l’àrea geogràfica on es desenvoluparan. Volen 
animar a la ciutadania a apropar-se a aquestes realitats 
diferents amb les quals convivim. Ens volen transmetre 
que el context internacional dels darrers anys, combinat 
amb el fenomen migratori cada cop més present en la 
societat europea i catalana, ha conduït a una situació 
d’islamofòbia. El desconeixement de les realitats culturals, 
sociopolítiques i de la situació dels drets humans dels 
països veïns del sud i l’est de la Mediterrània posa en 
risc la convivència. Volen fomentar el diàleg i el debat 
intercultural com a eina per universalitzar la cultura de pau.
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Fundació privada Maria Auxiliadora
Passeig Sant Joan Bosco, 24
08017 Barcelona

CONTACTE

Al costat dels col·lectius en risc d’exclusió social
Aquesta fundació està promoguda per les Filles de 
Maria Auxiliadora (Salesianes) i dóna suport a diferents 
projectes de promoció, formació i educació social adreçats 
especialment a col·lectius de nens i dones.

En àmbit estatal actuen a Catalunya, Comunitat 
Valenciana, Navarra i Aragó. I en àmbit  internacional 
actuen principalment a Àfrica i Amèrica Llatina.

La delegació de Figueres compta amb tres voluntaris 
que col·laboren amb l’entitat dins l’àmbit de Cooperació 
al Desenvolupament i especialment dins del programa 
Projecte de cooperació amb el Centre de Salut Kabufu 
a la República Democràtica del Congo. El seu delegat 
i president, el figuerenc Fèlix García de Marina, té una 
trajectòria de més d’una dècada treballant per cooperar 
amb aquests centres de salut. Des del 2009 ho fa amb la 
Fundació Privada Maria Auxiliadora per poder continuar 
amb aquesta tasca.

Àmbits d’actuació

La contrapart de referència és sempre la comunitat de 
salesianes ubicada en els llocs d’acció dels seus projectes. 
D’aquesta manera tenen garantida la continuïtat dels 
projectes, tant per la implicació local, com per  la forta 
aposta a llarg termini per part de la Fundació. 

Els seus àmbits d’actuació són:
- La inserció social i laboral en àmbit nacional.

- La Cooperació al Desenvolupament en àmbit internacional 
(recursos humans, econòmics, educatius i sociosanitaris).
- L’educació en escoles i centres de temps lliure, de nens 
i nenes, adolescents i joves.
- La formació per a educadors i voluntaris.

Actuacions de Cooperació i Desenvolupament en els 
darrers anys

Acollida i educació de nens i nenes a Karavia. Obertura 
d’una escola maternal i infantil a Karavia (Katanga, RD 
del Congo) que garanteix l’assistència bàsica en matèria 
d’educació, salut, higiene i aliments.

Educació sobre rodes. Casa d’acollida per a nenes amb 
dificultats (Abidjan, Costa d’Ivori). Adreçat a nenes en 
situació o risc d’exclusió social.

Haití: Les Cayes. En una primera fase s’actua amb 
els allotjaments d’emergència, la distribució d’aliments 
i l’assistència sanitària. En una segona fase s’actua en 
l’atenció de necessitats bàsiques en matèria de salut i 
educació (inclou la reconstrucció d’una escola infantil, de 
primària i preprofessional amb allotjament).

Projecte de Cooperació amb el Centre de Salut 
Kabufu. Dotació d’un quiròfan al Centre de Salut Kabufu 
a la RD del Congo, del qual depenen cinc dispensaris. 
Les aportacions finançades per l’Ajuntament de Figueres 
han permès la millora en l’equipament d’aquest centre.

93 206 50 00

fdma@salesianas.net 

http://www.fundacionma.salesianas.net/construccioFMA-es.html 
web

telèfon

@
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Del Senegal a l’Alt Empordà

Kawral Fuladu
C/ Peixos, 5, baixos
17600 Figueres

kawaralfuladu@hotmail.com 
@CONTACTE

Kawral Fuladu és una associació de senegalesos 
establerts a la nostra comarca.

Geogràficament, Fuladu representa l’actual regió de 
Kolda que es troba en el sud-est del Senegal, lluny del 
mar, entre Gàmbia (al nord) i Guinea Bissau i Guinea (al 
sud). Té una població de 847.443 h., dels quals un 99% 
són fulacunda.

El clima de la regió de Kolda es compon de dues 
estacions: l’estació seca que dura vuit mesos (octubre-
maig), i l’estació de les pluges que en dura quatre (juny-
setembre).

La principal religió és l’islam, però s’hi poden trobar 
animistes i catòlics. Econòmicament, els fulacunda viuen 
de la ramaderia i de l’agricultura tradicionals. La regió de 
Fuladu (Kolda) no té ni indústria ni unitat de transformació 
alimentària, la qual cosa justifica la seva extrema pobresa.

 
Però els fulacunda, malgrat la seva pobresa, tenen una 
cultura molt rica i variada.

Hem conversat amb Amadila Balde, el president de 
Kawral Fuladu, perquè ens expliqui la tasca que s’està 
fent des d’aquesta entitat.

Amb quina finalitat va néixer Kawral Fuladu?

Inicialment va néixer per la necessitat del col·lectiu 
d’africans que vivíem a Figueres i a la comarca d’agrupar-
nos i organitzar-nos en una associació. Estava oberta 
a diferents nacionalitats, però vam acabar essent una 
associació de senegalesos.

Quan es va crear aquesta associació?

Ens vam constituir l’any 1992 i ara som un centenar de 
socis. La nostra Junta Directiva es va renovant cada 4 
anys. Actualment està formada per Elhadji Balde, el 
tresorer; Adama Balde, el secretari, i jo mateix com a 
president.

Quins objectius té la vostra entitat?

Nosaltres realitzem una feina de suport als nouvinguts. 
Els ajudem amb les gestions d’empadronament i altres 
permisos. Fem convenis per tenir formació al nostre local 
de la Marca de l’Ham i a Can Met: obtenció del carnet de 
conduir, classes de català i de castellà, tallers de formació 
professional per a joves, tallers de cosir per a dones...

També organitzem activitats de participació que 
afavoreixen la integració. Per exemple, muntem una 
parada per Sant Jordi, participem en una barraca durant 
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les Fires de Figueres, organitzem una festa multicultural 
a Sant Tomàs que és oberta a tothom i en la qual oferim 
plats típics del Senegal. Així mateix, realitzem sortides 
amb gent de l’Associació (Port Aventura).

També treballem en projectes de cooperació al 
desenvolupament amb Senegal en col·laboració amb el 
GEES i Musidal.

Quins són aquests projectes de cooperació?

Aquests projectes tenen 4 línies d’actuació: 

- El camp de llegums i plataners de 15 hectàrees a la 
població de Nemataba (província de Kolda), del qual es 
controlen les collites i la distribució dels excedents al 
mercat provincial de Vélingara.

- La construcció d’un dipòsit de 5.000 litres d’aigua a 
10 metres d’alçària, per tal de completar la distribució 
d’aigua potable als habitants de Medina Cherif mitjançant 
tres punts d’aigua repartits en diferents llocs del poble. 
D’aquesta manera es completa el projecte iniciat l’any 
anterior amb la perforació i construcció del pou.

- Creació i ampliació d’hortes a la localitat de Nianao.

- Com a resposta a la demanda de les associacions 
de dones dels pobles abans esmentats, s’han realitzat 
dos microprojectes que consisteixen, d’una banda, en 

l’adquisició de tres carros per tal de facilitar la recollida de 
llenya i transport de collites i material divers i, de l’altra, 
en cooperació amb l’agent de salut de Nianao s’ha portat 
a terme una campanya de neteja i conscienciació sobre 
normes d’higiene comunitàries que ha tingut un resultat 
excel·lent.

També, des de l’estiu del 2010 s’han fet diversos tallers 
amb tota la comunitat senegalesa per tal de conèixer les 
necessitats més importants que detecta tota la comunitat 
senegalesa, especialment en l’àmbit de la sanitat i 
concretament a Vélingara, que és el centre de serveis 
de salut de tots els pobles d’origen dels senegalesos 
residents a l’Alt Empordà.

Hi ha algun missatge que voldríeu transmetre a la 
ciutadania ?

Sí, per una banda volem transmetre el nostre agraïment 
a la gent del GEES, gràcies als quals hem pogut tirar 
endavant molts dels projectes, i també a tota l’altra gent 
que ha col·laborat (com és el cas dels metges).

Per altra banda, volem convidar tota la gent que vulgui 
cooperar amb el Senegal a posar-se en contacte amb 
nosaltres. I tothom que vulgui assistir a les reunions i 
xerrades a Can Met, i conèixer així les nostres actuacions, 
serà ben rebut.

Regió de Fuladu
(Kolda)

Dakar SENEGAL

GÀMBIA
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Dniger.cat
La Cate · c/ Rector Arolas, 4
17600 Figueres

CONTACTE

En pro de l’educació i la promoció femenina
DNíger.cat és una associació sense ànim de lucre que està constituïda per persones amb experiència en el camp de 
la cooperació i els projectes de desenvolupament i solidaritat internacionals. 

Té els següents objectius:
- Promoure i dur a terme projectes de desenvolupament i 
cooperació amb i per a la població del Níger.
- Sensibilitzar la ciutadania catalana sobre la situació 
social i econòmica que pateix la població del Níger.
- Promoure relacions entre entitats catalanes i nigerines. 

Són més de 60 socis arreu de Catalunya, la seu social 
principal és a Figueres, a l’edifici del Patronat, al carrer del 
Dr. Arolas, 4. La seu social a Barcelona està inscrita al Centre 
Cívic Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, 111.

Estan en funcionament des de l’any 2007, i fins ara han 
treballat en projectes d’educació i de promoció femenina 
principalment al sud del Níger.

Gairebé la totalitat dels socis, a més de col·laborar 
econòmicament en el finançament de l’entitat, participen 
activament i amb caràcter voluntari a les reunions, en 
projectes i en les activitats que es realitzen des de l’entitat.

Projectes realitzats:

Des del seu inici a Figueres l’any 2007 amb la construcció 
d’un centre d’alfabetització a Bomoanga, DNíger ha 
realitzat una gran tasca en pro de l’educació, i en la 

presentació i expansió de l’associació arreu de Catalunya.

El 2008 es va realitzar la construcció d’un molí a 
Gnakchiré per a la cooperativa de dones Findima, la 
dotació de minibiblioteques rurals a la comuna de Tilaberi 
i l’equipament amb bancs i pissarres per als centres 
d’alfabetització dels llocs més allunyats de les ciutats.

El 2009 va ser un any especialment actiu amb l’equipament 
de 20 petites construccions per realitzar-hi alfabetització, 
el Projecte de microcrèdits per a les dones de tres 
cooperatives de la comuna de Torodi i la construcció d’un 
molí de gra demanat per l’associació de dones de Baljidi.

El 2010 es va fer l’ampliació del projecte de microcrèdits 
per a l’engreix de bestiar a les cooperatives de dones de 
les comunitats de Torodi i Bomouanga, l’equipament amb 
llits i electricitat (llum) a l’escola de N’Goula i l’equipament 
d’un molí per moldre el gra a la cooperativa de dones de 
Daboanti.

Finalment el 2011 s’ha iniciat el Projecte trianual 
d’alfabetització i microcrèdits als agrupaments de les 
poblacions més desfavorides del sud del Níger, i la reedició 
de llibres per al projecte d’educació en llengües Hausa 
i Zherma, per poder continuar amb aquesta important 
tasca d’alfabetització i educació de joves i adults.

606 750 646

info@dniger.cat 

www.dniger.cat 
web

telèfon

@
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“ ”

Comunitat Gourmanché.

Molí de la cooperativa de dones a Baljidi.

Biblioteca de suport al projecte Educatous a Dogon Douchi.

Un projecte de futur adaptat a la situació de crisi

Ja l’any passat els projectes de cooperació i 
desenvolupament es varen veure afectats per l’actual crisi 
econòmica. Fins aleshores havien treballat en diverses 
línies, com la inversió en infraestructures al voltant del 
projecte Educatous i els microcrèdits a dones.

Aquests dos projectes han perdut la pràctica totalitat dels 
ajuts amb què comptaven, i van decidir crear un projecte 
de promoció femenina i cohesió dels agrupaments rurals, 
compendi dels dos vessants: educació i independència 
econòmica de la dona. El varen dissenyar per a tres anys 
(2011-2013) de manera que els diners retornats dels 
crèdits van engruixint el pressupost destinat a educació.

Per tant, la línia de l’any 2012 és la continuïtat d’aquest 
projecte, i sobretot després d’haver avaluat molt 
positivament la primera fase, l’any 2011.

Els cooperants que estan vivint en primera persona els 
resultats del seu treball sovint senten la frase:

      Gràcies a haver après a llegir i escriure, ha canviat la 
meva vida. Ara sóc una persona.
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Agermanament Sense Fronteres
C/ Poeta Marquina, s/n
17600 Figueres

info@agermanament.org 

www.agermanament.org 
web

@CONTACTE

Un intercanvi de valors amb Àfrica i Amèrica Llatina
En el seu llarg camí, des dels seus inicis a Catalunya 
als anys 60, Agermanament entén que una forma 
d’agermanar-se amb els pobles del Sud és col·laborant 
i treballant conjuntament amb ells pel progrés i el 
desenvolupament humà, tant de les persones individuals 
com dels col·lectius. Busquen un desenvolupament 
integral entès en sentit més ampli i no exclusivament en 
l’econòmic, de manera que permeti aconseguir una millor 
qualitat de vida d’aquells que més ho necessiten.

Una llarga trajectòria 

A principis dels anys 60, va néixer Agermanament com 
un moviment que canalitzava els esforços d’elements 
de l’església catalana. La seva actuació es concreta a 
Catalunya, Xile i Camerun. L’any 1996, un grup d’antics 
i antigues cooperants de la branca camerunesa fan 
renéixer el moviment sota la forma d’una ONG amb el 
nom d’Agermanament Sense Fronteres (ASF). L’any 
2000 l’antena d’Agermanament al Camerun es transforma 
en una ONG africana, dotada de plena autonomia i 
anomenada ASAFRO-CAMEROUN (Agermanament 
Sense Fronteres - Camerun).

Objectius:
- Donar suport i dur a terme accions de cooperació, amb 
projectes i programes de desenvolupament sostenible.
- Fomentar l’amistat i la germanor entre persones i pobles, 

promovent intercanvis culturals, espais de participació i 
creant nous lligams personals i institucionals.
- Sensibilitzar i conscienciar la societat catalana respecte 
als greus i creixents desequilibris nord-sud, les seves 
causes i efectes, i fomentar una opinió pública amb una 
actitud crítica i solidària davant de la realitat de “l’altre 
món”.
- Enfortir les relacions i la col·laboració amb els col·lectius 
d’immigrants, especialment els originaris d’Àfrica i de 
Sud-amèrica.

Projectes realitzats fins al 2011

Desenvolupament socioeconòmic de la població rural al 
sud del Camerun
Aquest programa es desenvolupa a 54 pobles del sud 
del Camerun, en el marc d’un pla de desenvolupament 
integral de la població rural que la contrapart ASAFRO 
duu a terme a la zona. 

Les plantacions de palmeres d’oli per a la producció de 
l’oli de palma, el cultiu de productes d’horta i la cria de 
bestiar són les iniciatives per tal d’incidir en la millora de la 
productivitat, garantint, en primer lloc, una autosuficiència 
alimentària i, en segon lloc, proporcionant una font 
d’ingressos per a les famílies que conformen el projecte.
Finançament amb microcrèdits per a dones
Aquests microcrèdits es concedeixen a les dones per 
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En aquesta pàgina: viver de palmeres d’oli preparades per 
ser repartides als pagesos de Bogso, sud del Camerun.

A l’altra pàgina: plantació de mandioca de la cooperativa de 
dones de Ngog Mapubi al sud del Camerun.

tal d’afavorir la seva independència econòmica dins la 
família. L’activitat que desenvolupen és la cria de bestiar 
en granges.

Formació dels joves en les arts plàstiques
Amb el programa A MÀ-I Woh s’ajuda a complementar els 
programes escolars i a dinamitzar l’artesania de la zona. 
Per tal d’aconseguir aquests objectius es fa formació de 
mestres en la matèria d’expressió plàstica, formació de 
joves perquè creïn els seus propis tallers, i suport als 
col·lectius d’artesans per millorar la seva producció i 
comercialització de productes.

Escola d’alumnes sords d’Eseka IMSHA
Construcció de l’escola nova, suport, seguiment de les 
activitats de l’escola i formació periòdica dels professors 
camerunesos.

Equipament de l’hospital de Bot Makak
Compra de material i posada en funcionament de la sala 
d’operacions de l’hospital de Bot Makak.

Internat per a nenes pigmees a Ngovayang
A la zona sud del Camerun, dins la selva, encara hi ha 
poblats de pigmeus. La seva marginació en tots els àmbits 
és molt greu i aquest projecte incideix a donar formació 
a les nenes perquè puguin accedir en les mateixes 
condicions als centres de formació com la resta de joves 
camerunesos.

Taller tèxtil a Douala
Douala és la capital econòmica del país. Aquest projecte 

dóna treball a noies que, un cop acabats els seus estudis, 
es troben en situació de risc de marginació, en una ciutat 
que està rebent forts fluxos migratoris dels pobles de 
l’interior.

Pous d’aigua
L’accés a l’aigua potable és un dels problemes més greus 
d’una part molt important de la societat camerunesa. 
La construcció de pous resulta fonamental per lluitar 
contra les malalties relacionades amb el  consum d’aigua 
contaminada i contra l’alta mortalitat infantil.

Cal continuar la lluita contra la pobresa

Des d’Agermanament  valoren que l’actual crisi econòmica 
està afectant molt negativament en la cooperació 
internacional. La seva entitat continua en la doble línia 
de desenvolupar projectes que, per una banda, capacitin 
els agricultors del Camerun a desenvolupar les seves 
pròpies plantacions per esdevenir el motor dels pobles 
rurals i, per altra banda, que disposin dels mitjans per 
viure decentment per tal que no calgui que els seus joves 
emigrin a les ciutats o al Nord.

El seu projecte de futur passa per seguir potenciant els 
programes de desenvolupament global dels pobles i 
viles, més enllà de les ajudes puntuals. Paral·lelament 
continuaran explicant al nostre país quina és la situació 
del Sud,  que cal continuar la lluita contra la pobresa i que 
només, amb l’ajut de la ciutadania del nostre país, això 
esdevindrà possible.
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Energies renovables per als països del Sud

Associació de cooperació
Sol Solidari
C/ Abat Escarré, 19
17007 Girona

693 03 49 86

info@solsolidari.org 

www.solsolidari.org 
web

telèfon

@

CONTACTE

Aquesta ONG va ser creada l’any 2008 per Marta Félez, 
Montse Félez, Pablo Garcia, Marta Rojas i Deli Saavedra.
Deli Saavedra és figuerenc i ha estat involucrat en diverses 
associacions de la ciutat, principalment amb la IAEDEN, 
de la qual va ser president entre 1993 i 1999.  És doctor en 
biologia i consultor ambiental. La resta de l’equip, resident 
a l’Empordà, Gironès i Pla de l’Estany, té experiència en 
projectes de cooperació sanitària i farmacèutica a Àfrica 
des del 2004. Sol Solidari té seu a Figueres des del 2009.

El seu objectiu és la introducció de tecnologies eficients, 
netes, renovables i econòmiques per millorar la 
qualitat de vida de milions de persones que viuen en la 
pobresa. Les cuines solars, els forns solars, les cuines 
econòmiques, les cuines rocket, els cistells de retenció 
de calor i les instal·lacions solars per a il·luminació, són 
estris que ajuden a evitar la desforestació, disminuir la 
incidència de les malalties respiratòries i oculars, estalviar 
diners i promoure l’educació dels infants; en definitiva, a 
fer drecera cap a un món més just i sostenible. Treballen 
sempre amb contraparts locals, sobretot associacions de 
dones, emprenedors i petites empreses.

Trajectòria

En els 4 anys de vida de l’entitat s’han iniciat projectes a 
6 països africans (Etiòpia, Mali, Burkina Faso, Camerun, 
Uganda i Namíbia), sempre relacionats amb la introducció 
de noves tecnologies netes per cuinar i il·luminar-se.

Etiòpia
El 2008 van començar a introduir forns solars a Lalibela 
i al massís d’Abune Yosef. En una primera fase els forns 
solars van ser donats gratuïtament a les famílies amb més 
necessitats, escollides pels caps dels kebeles (municipis), 
com un sistema per donar a conèixer la nova tecnologia. 
Així, durant el 2008 i 2009 es van repartir 166 unitats.

Un cop la gent de la zona va veure el funcionament i els 
beneficis dels forns solars, el 2011 van iniciar la venda 
subvencionada. Si cada forn solar (fabricat a Addis Abeba) 
els costa uns 45 euros, Sol Solidari subvenciona el 80%, 
gràcies a donacions públiques i privades, i el client ha de 
pagar el 20% restant, uns 8 euros.

Mali
Introducció de cuines solars “papallona”, cuines 
econòmiques i cuines econòmiques grans per a 
col·lectivitats a la zona del Cercle de Bandiagara. S’han 
format ferrers en la construcció de cuines econòmiques 
i s’han contractat animadores per difondre les cuines 
econòmiques a tota la zona.

Camerun
 A la zona de Loum i altres poblacions del departament de 
Moungo es van introduir fins al desembre del 2011, 100 
cuines rocket, 10 cuines solars parabòliques i 8 cuines 
millorades institucionals de gran capacitat.
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Integrants de la Junta Directiva de Sol Solidari.

Demostració de l’ús de cuines solars i cistells de calor 
retingut a Uganda. 

Dones mostrant les pastes cuites amb els forns solars a 
Uganda.

“
”

Per a Sol Solidari, els habitants de les comunitats on 
treballen són uns interlocutors a qui han d’escoltar, 
entendre quina és la seva forma de vida i han 
d’aconsellar el producte més adequat per tal de 
satisfer les seves necessitats. 

Uganda
Al poble d’Isalo, districte de Kaliro, s’han introduït forns 
solars, cuines rocket, cistells de calor retingut, cuines 
solars i kits solars. Durant el mes de desembre del 2010 
es va dur a terme la primera fase del projecte d’introducció 
de cuines econòmiques i forns solars. L’octubre de 
2011 es va iniciar el projecte kits solars que contempla 
muntar una estructura comercial, on dones de l’ONG 
WomenFirst publicitaran i vendran aquests sistemes, 
oferint microcrèdits o altres sistemes d’estalvi quan sigui 
necessari. Això donarà feina a dones que passen per 
situacions especialment complicades al mateix temps 
que es promou la substitució dels llums contaminants de 
parafina i querosè per llum clara, neta i ecològica. Els kits 
solars són fabricats a Uganda mateix per una empresa 
local anomenada Village Energy Uganda.

Burkina Faso
Als voltants d’Ouagadougou s’han fet instal·lacions solars 
fotovoltaiques. A començament de juny del 2009 van 
concedir un crèdit a Lassina Nebié, productor de cuines 
solars i instal·lacions solars domèstiques d’enllumenat, 
per a la producció i venda en condicions avantatjoses. El 
mes d’agost del 2011 es va instal·lar il·luminació solar a 6 
aules de 6 escoles del districte de Koubri. 

Namíbia
Al districte de Khorixas, han desenvolupat  en un projecte 
conjunt de DWS, Sol Solidari, i la contrapart local 
Welwitschia Development Trust (WDT) la instal·lació de 
cuines solars model “Blazing Tube”. A Namíbia, com a 
gran part d’Àfrica, el menjar es cuina en l’anomenada 
foguera de tres pedres, alimentada amb llenya recollida 
per dones i nens als voltants dels pobles. La llenya és 
cada dia més escassa, la sabana està més desforestada, 
i molta gent pateix malalties respiratòries o oculars, 
resultat de l’exposició permanent al fum de les fogueres. 
I, en canvi, Namíbia és un dels països del món amb més 
hores de sol a l’any, un sol que moltes tecnologies actuals 
poden aprofitar, aportant beneficis ambientals, sanitaris i 
socials.

Projectes de futur: producció i comercialització de 
les noves tecnologies

Els projectes de futur passen per continuar amb la creació 
de tallers i empreses que ajudin a produir i comercialitzar 
les noves tecnologies per a la cuina i la il·luminació. Per 
extendre les noves tecnologies, les contraparts han de 
poder guanyar-se la vida amb la venda dels productes, 
de forma que aquests arribin a les comunitats en gran 
nombre i que els projectes siguin sostenibles a llarg 
termini.
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Mans Unides
Rambla, 24, 1r
17002 Girona

CONTACTE per fer-se soci o fer donatius

Una lluita per eradicar la fam i la pobresa
Mans Unides és una ONG catòlica de voluntaris que es va 
iniciar fa més de 50 anys en l’àmbit de l’Estat espanyol. 
Des del 1956 quan la FAO va fer una crida per advertir 
de la situació de pobresa del Tercer Món, un grup de 
dones d’acció catòlica van unir-se per fundar el que avui 
coneixem com a Mans Unides. 

L’objectiu inicial de lluitar contra la fam, amb el pas dels 
anys, s’ha ampliat i s’ha adaptat a la complexitat de les 
necessitats de la nostra societat actual. Els objectius que 
es planteja actualment l’entitat són:
- promoció social,
- educació,
- sanitat,
- projectes per a la millora a les àrees rurals i la promoció 
de la dona. 

Les seves dues grans línies de treball són finançar 
projectes de desenvolupament al Sud i sensibilitzar la 
població d’Espanya. 

Prop de 90.000 persones i entitats col·laboren a tot 
Espanya. El 80% dels fons que s’obtenen per als projectes 
són d’origen privat. Les despeses d’administració 
representen el 5% del total. Mans unides compta amb 
71 delegacions a l’Estat espanyol que recapten fons i 
sensibilitzen la població del Nord.

Mans Unides a Figueres

A Figueres, l’any 1985, Narcisa Sala va convertir-se 
en la primera responsable de l’ONG a l’Alt Empordà. 
Actualment porten aquesta subdelegació l’Albert Ymbert 
i la Maria Escuadra. La seva tasca consisteix a coordinar 
els donatius que a individualment o des de les parròquies 
es destinen als projectes que cada any s’escullen des de 
la diòcesi. També es realitzen tasques de sensibilització, 
facilitant a les escoles un material didàctic per poder 
treballar temes de cooperació amb els infants.

Un projecte al Salvador

L’any 2011 Mans Unides Girona ha col·laborat en un 
projecte, finançat per l’Ajuntament de Figueres, que 
actuava sobre 10 comunitats rurals de San Juan Opico i 
Quetzaltepeque  (el Salvador).

El projecte que té una durada de tres anys, si bé el 2011 es 
trobava en el seu segon any d’execució, consisteix en la 
millora de les condicions socioeconòmiques i ambientals 
(ingressos familiars, nutrició i organització comunitària) de 
1.350 persones, i indirectament de 2.310 persones més, 
procedents de comunitats amb alts nivells de pobresa. 
En aquest projecte s’impulsa la producció agrícola, el 
processament i comercialització d’hortalisses, i la cria 
d’espècies i animals menors (aus, conills i cabres). També 

972 674 343

girona@mansunides.org

www.manosunides.org 
web

telèfon

@
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es realitzen accions de reforestació, la construcció de 
dipòsits de captació d’aigües pluvials, biofiltres per al 
tractament de les aigües grises i cuines estalviadores 
de llenya. Finalment, s’enfortiran les estructures  de 
desenvolupament social comunitari.

Altres projectes

El Salvador: Construcció d’un centre social i 
escripturació de les cases del nou poblat
El projecte consisteix a assegurar l’escripturació de 
les cases del nou poblat per part de les famílies i la 
construcció d’una Casa Comunal, un centre de promoció 
social que asseguri el desenvolupament i assentament 
de l’organització de la comunitat, així com la formació a 
través d’activitats.

L’Índia: Renovació d’un centre de formació 
professional per a dones
El projecte consisteix en la renovació de les instal·lacions 
del Centre Social i la realització de programes encaminats 
a la millora de les condicions de vida de les dones de la 
regió de Wayanad.

Madagascar: Ampliació de l’escola en una zona rural
El projecte consisteix en l’ampliació d’una escola per 
poder acceptar més alumnes en la secundària, amb la 
construcció d’un nou edifici i una biblioteca.
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Associació Cultural dels Drets del Poble
Amazigh a Catalunya “ACDPAC”
C/ dels Fossos, 26, Figueres

CONTACTE

El Poble Amazic i Catalunya
Els amazics són un poble nord-africà. El seu nom, en la 
seva llengua, significa “persona lliure”, tot i que també els 
coneixem com a berbers. El seu origen és molt antic, i la 
llengua i els costums propis els diferencien d’altres pobles.

En l’actualitat s’estima que hi ha més de 50 milions 
d’amazigòfons repartits entre tots els països de la 
Tamazgha, terme amazic que fa referència al territori 
històric del Poble Amazic, que comprèn tot el nord 
d’Àfrica des d’Egipte fins a les illes Canàries i des del mar 
Mediterrani fins a l’Àfrica subsahariana.

L’any 2012 els tuaregs es converteixen en els primers 
amazics que constitueixen el primer Estat amazic del 
nord d’Àfrica.  L’Associació Cultural pels Drets del Poble 
Amazigh de Catalunya és una entitat creada l’any 2007 
a Figueres. Els seus integrants tenen com a objecte  el 
foment de la cultura dels pobles amazic i català.

Objectius de l’Associació Cultural pels Drets del 
Poble Amazigh a Catalunya

- Promocionar i desenvolupar la llengua i cultura 
amazigues a tot Catalunya.
- Oferir classes de les llengües amaziga, àrab i catalana a 
grups de persones interessades.
- Cooperació, desenvolupament i potenciació de projectes 
de solidaritat, dirigides a poblacions i a persones 
desfavorides.

- Defensar el dret de tota persona a expressar-se en la 
seva llengua materna i a defensar-la.
- Defensar i parlar en català, com a llengua del país 
d’acollida.
- Defensar el dret de tota comunitat o minoria de població 
a practicar i desenvolupar la seva cultura, creences 
i religions, en igualtat de condicions que les del país 
d’acollida.
- Organitzar i col·laborar en festes, concerts, fires i 
activitats esportives.
- Promocionar i proposar artistes en l’àmbit de les 
identitats amaziga i catalana.
- Treballar i col·laborar conjuntament amb les 
administracions i les entitats per afavorir la integració, 
l’acollida i la millora de qualitat de vida de tots els 
ciutadans.
- Editar, col·laborar i finançar les produccions en llengües 
amaziga i catalana.

Projecte de Dinamització Juvenil a la ciutat d’Aït Nsar 
(Marroc)

El projecte, desenvolupat al llarg de l’any 2011, consisteix 
a afavorir la dinamització juvenil a la ciutat amaziga d’Aït 
Nsar a la província de Nador al nord del Marroc, en la 
qual hi ha una absència evident de vida sociocultural i 
esportiva. Aquesta ciutat portuària limita al nord amb la 
ciutat autònoma espanyola de Melilla. Compta amb uns 
60.000 habitants i  ha vist augmentada la seva població 

872 989 613

associacio.amazigh@gmail.com

http://amazic-catala.blogspot.com/
web

telèfon

@
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a causa de l’èxode (sobretot de joves) d’altres regions 
del Marroc. En el projecte s’actua mitjançant accions i 
activitats formatives, esportives i de serveis, per millorar 
les condicions socioculturals, la sensibilització sobre 
els drets dels ciutadans i prevenir l’analfabetisme i la 
delinqüència. Aquestes accions s’han concretat  en els 
següents punts:

- Construcció d’espais i obres d’adequació de les 
instal·lacions  destinades a la realització d’activitats.
- Dotació dels equipaments necessaris.
- Formació de monitors i de voluntaris.
- Organització d’activitats esportives.
- Assessorament i acompanyament en la fundació de la 
primera penya blaugrana de la província de Nador.

En el Nord, en concret a Figueres i a la resta de la 
comarca, s’actua donant a conèixer aquestes accions 
que es realitzen al Sud per tal de sensibilitzar la població 
sobre la situació dels drets humans a l’Àfrica del Nord. 

Els beneficiaris directes d’aquest projecte han estat 150 
joves d’entre 12 i 18 anys i, com a dada rellevant d’aquest 
projecte, s’ha aconseguit la constitució d’una associació 
esportiva (Penya Blaugrana Aït Nsar), que es vol convertir 
en penya oficial del Futbol Club Barcelona.

La contrapart del projecte és l’Associació Tifawin Narif de 
la població d’Aït Nsar o Beni Ensar (en àrab). Aquesta 
associació és l’encarregada del seguiment i la gestió de 
la instal·lació esportiva i cultural, i de la seva dinamització.

Celebració de l’entrada a l’any amazic 2962 a Roses (gener 2012). 

Imatge del dia de la constitució de la Penya Blaugrana Aït Nsar (gener 2012).
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Pla Director en matèria de cooperació a Figueres 2012

L’Ajuntament de Figueres des del Servei de Cooperació, juntament amb les entitats del Consell 
Municipal de Cooperació i Solidaritat, han treballat per dotar-se d’un Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament que ha permès definir cap a on, amb quins objectius i amb quin acompanyament, 
la ciutat abocarà els seus esforços de cooperació durant els anys 2012 - 2015. 
 
El procés d’elaboració d’aquest Pla ha permès reflexionar sobre l’experiència adquirida fins ara, valorar 
quina cooperació ha de fer la ciutat de Figueres d’aquí en endavant i buscar les formes concretes de 
fer-la realitat, mitjançant la participació dels diferents departaments municipals, dels actors locals i de 
les entitats i organitzacions de la societat civil.

Projectes de cooperació al Sud

Educació pel desenvolupament 
al Nord

Eixos de treball 
del Pla Director

· Protagonistes: les 
persones

· Perspectiva de 
gènere

· Drets humans, 
drets de la 
ciutadania

· Foment de la 
cultura de la pau

· Promoció de la 
cultura i llengües 
pròpies

· Reconeixement 
dels drets 
econòmics, laborals 
i socials

VALORS

 · Genèrics:
 Apropiació
 Acompanyament
 Alineació
 Coresponsabilitat
 Harmonització
 Orientació

· D’acció:
 Qualitat
 Eficàcia
 Pertinença
 Concentració
 Innovació
 Transparència
 Coherència
 Impacte
 Sostenibilitat

PRINCIPIS

· Eradicació de la 
pobresa

· Cohesió social

· Desenvolupament 
humà sostenible 

· Lluita contra les 
desigualtats i la 
injustícia

· Educació a la 
ciutadania,
compromís actiu

MISSIÓ
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Educació per al Desenvolupament
Dimensions
SENSIBILITZACIÓ
Accions a curt termini per donar a conèixer aguns aspectes de la realitat, denunciar, a través de  
la informació.

RECERCA I INVESTIGACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Anàlisi en profunditat de la problemàtica de desenvolupament i fonament de propostes de canvi 
quant a desenvolupament humà.

MOBILITZACIÓ CIUTADANA I INCIDÈNCIA PÚBLICA I PRIVADA
Accions encaminades a la transformació de polítiques municipals, nacionals o internacionals, 
vers un món més just.

FORMACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Accions a mig-llarg termini destinades a la comprensió de les desigualtats Nord-Sud, les seves 
causes i conseqüències , a partir d’una proposta pedagògica curricular dirigida a un públic con-
cret, i amb una visió crítica que cerca promoure accions  cap a un canvi d’actituds.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS:
ARGUMENTAR:
1   Les capacitats institucionals dels països en vies de desenvolupament
2   Les capacitats humanes i socials
3   Les capacitats de prevenció de conflictes, construcció de la pau i defensa dels drets 
humans i laborals
4   Les capacitats en l’Educació per al Desenvolupament
5   Les capacitats dels i les agents de cooperació públics i privats per al desenvolupa-
ment



30

Coordinadora d’ONG Solidàries
(Entitats gironines i de l’Alt Maresme) 
Espai de Solidaritat
C/ Mestre Francesc Civil, 3 · 17005 Girona
Tel. 972 21 99 16 · solidaries@solidaries.org

http://www.solidaries.org/entitats/

Centre Unesco de Catalunya 
C/Nàpols, 346, 1r  · 08025 BARCELONA
Tel. 93 458 95 95 · Fax: 93 457 58 51
centre@unescocat.org

http://www.unescocat.org/ca

ACNUR · Agència de l’ONU per als refugiats 
Avenida General Perón 32, 2n esq.
28020 Madrid
Tel. 91  556 36 49 · Fax 91 417 53 45
spama@unhcr.org 

http://www.acnur.es/

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament
Via Laietana, 33, 9è 2a · 08003 Barcelona
Tel. 93 412 26 02 · Fax 93 301 90 88

http://www.fonscatala.org

Dret a vot http://www.solidaries.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=229&cntnt01detailtemplate=monogra
fics&cntnt01returnid=75
Objecció fiscal http://www.solidaries.org/ofiscal/
Pobresa zero http://www.pobrezacero.org/
Roba neta http://www.ropalimpia.org/es/
Bon cafè http://www.setem.org/site/es/buencafe/
Armes sota control http://www.intermonoxfam.org/?id=984&idioma=2

Cròniques de Palestina al dimoni.com, per Isidre Pallàs http://www.eldimoni.com/sumari.php?cat=3#302
Rebelión http://www.rebelion.org/
Canal solidari http://www.canalsolidari.org/
Setmanari de comunicació directa http://www.directa.cat/
El Triangle http://www.eltriangle.info/
Le Monde Diplomatique http://www.monde-diplomatique.fr/
Indymedia http://www.indymedia.org/en/index.shtml
Democracy Now http://www.democracynow.org/
Xarxa Voltaire http://www.voltairenet.org/fr
El viejo topo http://www.elviejotopo.com/web/index.php
Revista de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta http://www.attawassul.net/descargas.htm

Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya
Via laietana, 14, 4a planta · 08003 Barcelona
Tel. 93 554 54 00 · Fax 93 554 55 00

Horari de registre de les oficines:
Fins al 30 de setembre (de dilluns a divendres):
de 8 a 14:30 h.
A partir de l’1 d’octubre (de dilluns a divendres):
de 8:30 a 17:30 h.
Dissabtes no festius obert tot l’any
de 9 a 13:30 h. 
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana

Recursos per la solidaritat

Campanyes

Mitjans de comunicació



solidaritat i 
cooperació




