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1. Qui som

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2019

L’entitat
L’Associació Catalana per la Pau neix l’any 1990,
impulsada per un col·lectiu d’homes i dones, vinculats a diverses organitzacions i moviments socials compromesos en la lluita per la pau i el desarmament i en la transformació de les relacions
Nord-Sud del planeta.
Des de llavors, hem realitzat projectes de desenvolupament i acció humanitària a 25 països, amb
més de 50 entitats sòcies locals.
Som una organització compromesa en la transformació de les condicions de vida de les poblacions més desafavorides i en l’assoliment d’estructures socials més justes, la plena expressió dels
drets individuals i col·lectius i l’erradicació de la pobresa.

El treball
Treballem per possibilitar a tothom l’exercici d’aquells drets que garanteixen la dignitat de
les persones. Ho fem a partir d’instruments com la cooperació al desenvolupament, l’acció
humanitària, l’educació i la sensibilització, la mobilització social i la incidència política.
Conjuntament amb organitzacions de la societat civil, desenvolupem projectes a diversos
països del món. A Catalunya, sumem sinergies i compartim esforços amb d’altres entitats i
institucions que també reivindiquen un món més just i solidari.
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El Salvador

Cuba

Jordània
Djibouti
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Colòmbia

RD Congo
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Les persones
Junta directiva
»»President / Xavier Cutillas

»»Vocal / Ghassan Saliba

»»Sotspresidenta / Mònica Rueda

»»Vocal / Ana Basanta

»»Tresorer / Albert Company

»»Vocal / Jordi Garrell

»»Secretària / Àgata Sol

»»Vocal / Carla Rabell

»»Vocal / Ricard Sánchez

»»Vocal / Jordi Ribó

»»Vocal / Maria José Pardo

Equip tècnic
»»Administració i projectes
Joana Mariné

»»Projectes / Tere Palop
»»Comunicació / Rebeca Febrer

»»Projectes / Mafalda Alcántara

El 2019, també van treballar i col·laborar amb nosaltres:
»»Bernat Marrè

»»Paula Nasarre

»»Lucas Zamora

»»Cristina Castellana

»»Mariona Folguera

»»Anna Enrech

»»Martí Busquets

»»Claire Chastain

»»Gerard Paituví

»»Maria Garcia
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Xarxes i aliances
La nostra tasca té menys sentit sense la participació ciutadana i sense
el treball conjunt i coordinat amb altres ONG i institucions que també
treballen per un món més just i solidari.
El treball en xarxa constitueix un instrument per afavorir la defensa dels drets humans i la projecció política de nous models de desenvolupament humà, per facilitar un intercanvi d’experiències pràctiques en els diferents àmbits d’intervenció i per enfortir les ONGD com a agents de
la cooperació internacional en diàleg amb els agents governamentals i intergovernamentals.
Participem en diferents xarxes i espais de coordinació, a nivell nacional, estatal i europeu;
entre altres, els següents:
lafede.cat
Organitzacions per a la justícia global
És una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les 117 entitats afiliades.
Treballa activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les
desigualtats a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans
i el foment de la pau.
taulacolombia.org
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
És un espai de concertació format per ONG, sindicats, administracions
públiques i entitats del món acadèmic, sorgit l’any 2002. Els seus objectius principals són la promoció i protecció dels drets humans a Colòmbia, així com el suport a una solució política negociada, que té com a
marc de referència les recomanacions de les Nacions Unides i d’altres
organismes internacionals.
6
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remedes.org
Xarxa Euro-Mediterrània de la Solidaritat
La composen 22 membres i socis de 17 països i té com a objectiu fomentar el desenvolupament de l’acció Sud-Sud i Nord-Sud a partir de
la col·laboració entre les entitats membres en les temàtiques següents:
lluita contra l’exclusió social, la pobresa i el racisme; accés a l’educació i
la cultura; drets de les dones, homes i nens; desenvolupament sostenible; medi ambient i cultura de pau.
violenciadegenere.org
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Pretén contribuir al canvi cap a una societat més justa, igualitària i lliure de violència masclista, emprenent a nivell local, autonòmic i estatal
diferents activitats i projectes de prevenció, sensibilització i incidència,
així com de suport a moviments de dones al món, amb la col·laboració
de la ciutadania i treballant en xarxa amb altres entitats i institucions.
focir.cat
Federació Catalana d’Organitzacions
Internacionalment Reconegudes
És una xarxa que neix per estimular i proporcionar recursos a la participació de les entitats catalanes a l’escenari internacional i, a través de la
seva representació, fer advocacia del paper de les organitzacions civils en
els centres de decisió política internacional.
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Donem resposta a la inseguretat alimentària
que pateixen les dones al Cercle de Yélimané
País: Mali / Període: 2018-2020
El projecte és una continuïtat d’un projecte anterior executat entre els anys 2014 i 2016, que va
implicar 20 associacions i 2.259 dones horticultores del Cercle de Yélimané, a la regió de Kayes.

Es tracta de donar continuïtat i fer un pas endavant en aquest procés i aconseguir que
els horts produeixin tot l’any (també a l’estació de pluges i a l’estació més calorosa i seca),
millorar la situació econòmica de les dones amb la conservació, transformació i comercialització dels excedents dels horts i aprofitar els coneixements i les dinàmiques del projecte
previ per tal d’intensificar l’apoderament de les dones mitjançant la seva participació activa
en els afers comunitaris, amb la implicació de les regidores escollides en les eleccions municipals de novembre de 2016.

> Objectiu específic
Contribuir a la reducció de la vulnerabilitat alimentària del Cercle de Yélimané, mitjançant
l’apoderament de les dones horticultores i de les seves associacions.

> Resultats
1. S’han augmentat i diversificat els rendiments agrícoles de les dones horticultores a
partir de l’ampliació de la superfície conreable, l’apropiació de tècniques hortícoles
millorades, el conreu durant tot l’any i la comercialització dels excedents.
9
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2. Millorades les condicions bàsiques de salut de les dones horticultores i les seves
comunitats a partir de l’increment de nutrients en la dieta bàsica i un entorn salubre.
3. S’ha incrementat la participació i el protagonisme de les dones en la gestió dels afers
comunals i municipals.
>> Fons aprovats (€): 72.080
>> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Rubí
>> Entitat sòcia local: Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale
pour la Développement (AMSCID)

10

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2019

Consolidem les capacitats econòmiques i la
formació de les dones de Hodh el Gharbi
País: Mauritània / Període: 2018-2020
Contribuir a la seguretat i sobirania alimentària i nutricional de la població de Gatt Teydouma, mitjançant el desenvolupament agropecuari i l’apoderament de les dones haratines (antigues esclaves o les seves filles) a través de l’horticultura i la ramaderia.

El projecte recupera una hectàrea de terreny gestionada per una associació de dones de
les adouabas (poblats d’antics esclaus), mitjançant la construcció d’un pou i un hort tancat
que conrearan 50 dones.
Així mateix, es forma aquestes dones en tècniques millorades de conreu, higiene i seguretat nutricional, gestió associativa i cooperativa i comercialització, i se les dota de llavors
de productes adaptats al medi, així com d’animals per complementar l’agricultura amb la
ramaderia. Els excedents de producció són introduïts en els dos grans mercats regionals,
en els petits mercats populars que hi ha al municipi i en les petites botigues comunitàries
de les diferents adouabas.
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> Objectiu específic
Reducció de la vulnerabilitat alimentària de Hodh el Gharbi per l’activitat horticultora.

> Resultats
1. Millorades les condicions bàsiques de salut de les dones horticultores i les seves
comunitats, a partir de l’increment de nutrients en la dieta bàsica i un entorn salubre.
2. S’han augmentat i diversificat els rendiments agrícoles de les dones horticultores
mitjançant l’apropiació de tècniques hortícoles millorades i la comercialització
dels excedents.
>> Fons aprovats (€): 17.731,32
>> Cofinançament: Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Grup
Zeroset-i-més (treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)
>> Entitat sòcia local: El Karamat
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Contribuïm a la prevenció i a la lluita contra
l’Ebola a la regió de Kivu Nord
País: República Democràtica del Congo / Període: 2019-2020
Projecte d’emergència per fomentar i enfortir la implicació comunitària en la lluita contra
l’epidèmia d’Ebola a la regió de Kivu Nord, a l’est del país.

Davant la ràpida propagació del virus i constatada la resistència de les comunitats enfront
de l’acció per part dels agents sanitaris i humanitaris, implementem un projecte que pretén
reforçar les organitzacions de base dels barris i dels pobles de tota la regió.
En coordinació directa amb el Clúster Salut de Kivu Nord, es realitza una intensa campanya
d’informació i sensibilització sobre la malaltia, els seus riscos, tractament i mesures de prevenció. També s’impulsa la creació de comitès d’alerta primerenca i acció preventiva immediata per a aquells supòsits en què es detectin casos sospitosos d’Ebola.

> Objectiu específic
Incrementar les capacitats de la població de les ciutats de Beni i Butembo i del territori de
Beni per a la identificació, control i reducció del risc de contreure l’Ebola.
13
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> Resultats
1. Reforçats els Comitès de Salut Popular, els Comitès de Salut Agrària i els Comitès 		
de Salut Escolar, i articulats comitès de resposta per afrontar l’epidèmia d’Ebo		
la i altres malalties.
2. Millorada la comunicació amb la població i el seu coneixement sobre els riscos que 		
comporta el virus. Assegurada la promoció de comportaments favorables cap a la 		
prevenció, contenció i erradicació de l’epidèmia.
>> Fons aprovats (€): 17.128,33
>> Cofinançament: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
>> Entitat sòcia local: Etoile du Sud
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Acció comunitària pel dret a la salut i a la
protecció a la regió de Kivu Nord
País: República Democràtica del Congo / Període: 2019-2021
Es contribueix al desenvolupament humà sostenible i a l’accés als drets socials i culturals,
mitjançant el foment d’espais comunitaris per a la convivència.

La situació de conflicte que viu la zona est del país des dels anys 90 ha provocat una permanent vulneració dels drets bàsics de la població congolesa, entre ells, el dret a la salut i el dret
a una vida lliure de violència.
El projecte promou la implicació de la ciutadania en l’acció comunitària, a través d’accions
com la dotació d’equips mòbils de salut per atendre les necessitats de les poblacions més
aïllades, o per atendre víctimes de violència, especialment dones i nens.
També impulsa comitès d’alerta primerenca i de construcció de pau, tant per a la vigilància
de la salut de la població com per a la seva protecció davant situacions o amenaces violentes.

> Objectiu específic
Incrementar i millorar les capacitats de la població del territori de Beni i les ciutats de Beni i
Butembo per contribuir a la construcció de pau i a l’accés al dret a la salut.
15
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> Resultats
1. Reforçades les capacitats de les organitzacions de base per a la defensa dels seus 		
drets, la incidència política, la previsió de malalties i conflictes, la cohabitació pacífica
i el desenvolupament.
2. Millorat l’accés i la disponibilitat de serveis mèdics primaris, així com la informació 		
relativa a aspectes bàsics sobre salut i malalties, amb especial incidència en l’Ebola, 		
per a la població resident i les persones internament desplaçades i refugiades.
3. Incrementada la capacitat de defensa i protecció de dones i nens davant les
violències de gènere i contra la infància comeses pels diferents actors armats.
4. Consolidades les capacitats de l’entitat sòcia local a l’hora de rendir comptes davant
la població i fer extensiva la seva activitat a altres barris, pobles i comunitats de la 		
regió, amb la finalitat d’avançar cap a la pacificació i el desenvolupament sostenible
de la província i del país.
>> Fons aprovats (€): 166.167,78
>> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
>> Entitat sòcia local: Etoile du Sud
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Contribuint a la construcció de pau
a Colòmbia mitjançant el treball
amb víctimes de desaparició forçada
País: Colòmbia / Període: 2018-2019
Fomentar la construcció de pau a Colòmbia i promoure la participació de les víctimes de desaparició forçada i execucions extrajudicials dels Llanos Orientales en el Sistema Integral de
Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició (SIVJRNR) creat a partir de l’Acord de
Pau entre el Govern i les FARC.

El projecte sorgeix com a proposta de continuïtat del treball que el Colectivo Sociojurídico
Orlando Fals Borda, l’Associació Catalana per la Pau i l’Associació Acció Internacional per la
Pau realitzen conjuntament amb víctimes de desaparició forçada en els Llanos Orientales
des de l’any 2009.
S’implementarà a cinc municipis d’aquesta regió: Villavicencio, Granada, La Macarena, Vista
Hermosa i San José del Guaviare. Es busca promoure la participació de les víctimes de desaparició forçada i execucions extrajudicials en la Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP), en la Comissió de la Veritat (CEV) i en la Unitat de Cerca de Persones Donades per Desaparegudes (UBVD).

> Objectiu específic
Promoure la participació efectiva de les víctimes de desaparició forçada a cinc municipis dels
Llanos Orientales en la JEP, CEV i UBPD, amb enfocament de gènere i ètnic.

> Resultats
1. 150 víctimes de desaparició forçada als Llanos Orientales s’apoderen per exigir els 		
seus drets davant la JEP, CEV i UBPD.
2. Els titulars d’obligacions disposen d’informació qualificada que es presenta davant 		
del SIVJRNR (JEP, CEV, UBPD).
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3. Els titulars de responsabilitats i d’obligacions actuen per afavorir la participació 		
efectiva de les víctimes de desaparició forçada en els mecanismes del SIVJRNR (CEV,
JEP, UBPD) en compliment del punt cinquè dels Acords de Pau.
>> Fons aprovats (€): 120.590
>> Cofinançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
>> Entitat sòcia local: Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
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Implementació de l’Acord de Pau i participació
efectiva de les víctimes de desaparició
forçada a Nariño davant del SIVJRNR
País: Colòmbia / Període: 2019-2020
Es promou la participació de les víctimes de desaparició forçada i execucions extrajudicials
del departament de Nariño en el Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties
de No Repetició (SIVJRNR), creat a partir de l’Acord de Pau entre el Govern i les FARC-EP.

El projecte sorgeix com a proposta de continuïtat del treball que el Colectivo Sociojurídico
Orlando Fals Borda, l’Associació Catalana per la Pau i l’Associació Acció Internacional per la
Pau realitzen conjuntament amb víctimes de desaparició forçada als Llanos Orientales de
Colòmbia des de l’any 2009.
S’implementarà als municipis de Pasto, Ipiales i Tumaco, amb la finalitat de fomentar la participació de les víctimes en la Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP), en la Comissió de la Veritat
(CEV) i en la Unitat de Cerca de Persones Donades per Desaparegudes (UBVD).

> Objectiu específic
Promoure els drets de les víctimes de desaparició forçada i execucions extrajudicials a través
d’una Ruta Integral de Treball a Nariño.

> Resultats
1. 180 víctimes de desaparició forçada s’apoderen per exigir els seus drets davant la 		
JEP, la CEV i la UBPD. Es realitzen diferents activitats: impartició d’un cicle formatiu 		
amb víctimes; atenció psicosocial, jurídica i forense; elaboració d’un diagnòstic sobre
les afectacions en dones afrodescendents víctimes de desaparició forçada,
i elaboració de plans personals de cerca.
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2. Les institucions locals participen en l’elaboració d’un Pla Regional de Cerca i en els 		
pilots organitzats als cementiris regionals.
3. Les persones titulars de responsabilitats i d’obligacions actuen per a l’efectivitat dels
drets de les víctimes de desaparició forçada i la implementació de l’Acord de Pau. 		
S’aconsegueix a través de l’acompanyament internacional, la implementació d’una 		
estratègia d’incidència política i de comunicació nacional i internacional, i l’elaboració
de material didàctic.
>> Fons aprovats (€): 241.800
>> Cofinançament: AECID
>> Entitat sòcia local: Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
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Garantint la seguretat alimentària
mitjançant el desenvolupament
agropecuari local i sostenible
País: Cuba / Període: 2017-2019
Es contribueix a la seguretat alimentària a les zones urbanes i periurbanes de tres municipis
de la Ciutat de l’Havana, a través del desenvolupament sostenible de les produccions pecuàries de vuit Cooperatives de Crèdit i Serveis, que agrupen a més d’un miler de productors i
productores i a les seves famílies.

El projecte contempla els següents eixos fonamentals d’acció:
»»Enfortir i generar vincles i xarxes de producció i venda, mitjançant el suport a la Seguretat Alimentària i Nutricional dels tres municipis. Potenciar els mercats locals com a
factors de desenvolupament local participatiu i de base comunitària.
»»Donar accés a subministraments i serveis, amb vista a augmentar la producció pecuària de les cooperatives, fent èmfasis en l’equipament, la tecnologia i la formació.
»»Fomentar l’agroecologia en les iniciatives del sector pecuari urbà i periurbà, amb la
incorporació de pràctiques sostenibles en el maneig dels recursos naturals per a l’alimentació del bestiar i la recuperació de sòls i terres.
»»Generar capacitats en les cooperatives i els seus membres, mitjançant la formació
tècnica i gerencial, amb enfocament en igualtat de gènere.
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> Objectiu específic
Potenciar la producció i l’eficiència de vuit cooperatives agropecuàries a tres municipis de
l’Havana per a la producció i venda de llet de cabra i els seus derivats i incrementar la disposició d’aliments saludables als mercats locals.

> Resultats
1. S’estan enfortint les xarxes municipals per a la gestió de la seguretat alimentària en
els tres municipis.
2. S’estan millorant les capacitats productives i incorporant pràctiques agroecològiques
en la producció urbana i periurbana de la llet de cabra d’aquestes cooperatives.
3. S’estan incrementant les capacitats tècniques, gerencials i de gestió de les
cooperatives, incloent mesures d’igualtat i equitat de gènere.
>> Fons aprovats (€): 167.776,20
>> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona
>> Entitat sòcia local: Asociación Cubana de Producción Animal. En agrupació amb el Casal 		
d’Amistat Català-Cubà de Barcelona
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La Canasta Campesina, una aliança
estratègica per a la producció i el consum
sostenible i equitatiu
País: El Salvador / Període: 2017-2020
Contribuir a generar un nou model de producció i consum alternatiu a El Salvador, basat en
l’agroecologia, la sostenibilitat, la coresponsabilitat social i la participació democràtica en el
sistema alimentari.

El projecte es porta a terme a Comasagua, municipi rural salvadorenc de 12.000 habitants,
situat a la serralada del Bálsamo. La zona presenta alts nivells de pobresa i vulnerabilitat
climàtica, i tradicionalment s’ha dedicat a un cultiu temporal i precari com és el del cafè,
sense control ni accés als recursos naturals.
Per fer front a aquestes mancances, el projecte pretén incorporar diferents eixos innovadors en el funcionament de la cooperativa la Canasta Campesina, posant l’accent en la
utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per millorar la comercialització dels productes als mercats locals i la posada en marxa de mecanismes de
transferència i rèplica del projecte.
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> Objectiu específic
Impulsar una aliança estratègica entre productors i consumidors per a la producció agroecològica i el consum solidari i sostenible a El Salvador.

> Resultats
1. Articulada una xarxa d’intercanvi de coneixements entre col·lectius implicats, per
a la replicabilitat del model de desenvolupament socioeconòmic impulsat per
la Canastra Campesina.
2. Fomentat el consum ecològic, responsable i solidari mitjançant relacions comercials
i socials de coresponsabilitat i suport mutu entre camperoles, consumidores,
institucions, empreses i altres col·lectius implicats.
3. Incrementada la productivitat i l’accés als mercats mitjançant la incorporació de les 		
TIC a la Canasta Campesina.
>> Fons aprovats (€): 200.000
>> Cofinançament: AECID
>> Entitat sòcia local: La Canasta Campesina
En agrupació amb el Secours Populaire Français i AID Consulting
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Apoderar les dones refugiades per
a l’eliminació de la violència de gènere
i l’exercici dels seus drets
Països: Líban i Jordània / Període: 2017- 2020
Contribuir a la prevenció, detecció i erradicació de la violència envers les dones refugiades
provinents de Síria als països veïns del Líban i Jordània.

El programa pretén incidir sobre el dret a la salut, garantint necessitats bàsiques i incorporant una línia estratègica, tot promovent l’educació per a la salut, amb especial èmfasis en
la salut sexual i reproductiva i l’atenció i protecció de les dones víctimes de violència basada en el gènere (VBG). També sobre el dret a una vida lliure de violència, treballant amb les
dones i les nenes per detectar, denunciar i prevenir els casos de VBG, sobretot en casos de
matrimoni forçat i prematur.
D’altra banda, en l’apartat dels drets socioeconòmics, es pretén garantir l’exercici dels
drets de les dones dins de l’àmbit laboral, i trencar rols d’explotació i abús que pateixen les
refugiades en un context de conflicte fora del país d’origen. Finalment, el programa busca
generar processos i estratègies per acompanyar les entitats sòcies en la denúncia i exigibilitat dels drets de les dones.

> Objectiu específic
Promoure i afavorir l’apoderament de les dones refugiades al Líban i Jordània en les dimensions individual, col·lectiva i política per a l’eliminació de la VBG i l’exercici dels seus drets.
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> Resultats
1. Fomentat l’accés i la disponibilitat al dret a la salut de les dones, tot vinculant les
responsabilitats dels col·lectius implicats, amb èmfasi en els drets sexuals i reproductius.
2. Millorats els nivells de consciencia i resiliència de les dones i col·lectius vulnerables
davant la VBG en l’exercici del dret a una vida lliure de violència.
3. Incrementades les habilitats, destreses i nivells d’independència econòmica de les
dones refugiades, per a l’exercici dels seus drets socioeconòmics.
4. Implementats processos d’incidència política per a la promoció dels drets de les 		
dones i la erradicació de la VBG, enfortint i acompanyant les organitzacions
feministes al Líban, Jordània i Catalunya.
>> Fons aprovats (€): 699.974,45
>> Cofinançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
>> Entitats sòcies locals: Arab Women Organization, Lebanese League of Women Rights,
Secours Populaire Libanais, Federació Nacional de Sindicats de Treballadors i Assalariats
del Líban
En agrupació amb la Fundació Pau i Solidaritat.
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Treballant en la prevenció, protecció i
resposta humanitària davant de la violència
basada en el gènere
País: Jordània / Període: 2017-2019
Proposta per contribuir a la protecció dels drets de les refugiades sirianes i jordanes en el
governorat de Zarqa (nord del país), mitjançant serveis d’atenció psicosocial i legal, i promovent l’erradicació de totes les formes de violència contra les dones.

Les principals línies d’acció del projecte són:
»»Protegir, atendre i prevenir els casos de violència basada en el gènere que sofreixen
les dones, les nenes i altres col·lectius vulnerables, proporcionant atenció psicològica i
legal en un espai adequat i segur, de la mà de personal professional i especialitzat.
»»Promocionar la resiliència i l’apoderament emocional, social i econòmic, a través de
la formació en drets, la formació no formal i ocupacional i la participació de la dona
en l’àmbit comunitari.
»»Enfortir les capacitats i instruments dels titulars d’obligacions i responsabilitats perquè assumeixin els seus rols i no siguin els principals perpetradors de les violacions i
amenaces contra les dones.
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La proposta incideix en la millora de les capacitats i coneixements de les organitzacions de
base (Arab Women Organization i Xarxa Mosawa) i de les autoritats locals (municipalitat de
Rusaifeh) implicades, amb l’objectiu que siguin conscients de les seves obligacions en la garantia dels drets de les dones.

> Objectiu específic
Assegurar els serveis de protecció, atenció i prevenció de la violència basada en el gènere,
mitjançant la resiliència i l’apoderament de les dones sirianes i jordanes més vulnerables.

> Resultats
1. Les dones han tingut accés a serveis d’atenció i protecció física, legal i psicològica al
centre segur de Rusaifeh.
2. Els titulars d’obligacions i responsabilitats han enfortit coneixements i capacitats per
garantir i protegir els drets de les dones i lluitar contra la Violència Basada en 		
el Gènere.
>> Fons aprovats (€): 38.962,85
>> Cofinançament: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
>> Entitat sòcia local: Arab Women Organization
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Lideratge i participació política per al
compliment de les Agendes 2030 i Dona, Pau
i Seguretat
País: Jordània / Període: 2019-2022
El projecte busca contribuir a un efectiu compliment de les obligacions derivades de les
Agendes 2030 i Dona, Pau i Seguretat a Jordània, mitjançant el desenvolupament d’estratègies concretes d’apoderament de les dones.

Arab Woman Organization porta gestionant des de l’any 2014 centres d’atenció i protecció
per a dones que sofreixen vulneracions dels seus drets bàsics. La seva experiència a centres urbans d’Irbid i Mafraq permet la confiança i l’actitud positiva i activa d’aquestes dones
en la participació de les activitats, fet que contribueix al seu apoderament individual. Al seu
torn, s’han anat creant xarxes de treball amb agències i organitzacions de desenvolupament i altres actors locals.
Aquest projecte ofereix continuïtat a tot aquest treball, amb la finalitat de garantir les
necessitats pràctiques de les dones a través de serveis de protecció, atenció i generació de
capacitats que incrementin la seva resiliència.
Es promou la seva participació activa a espais públics polítics i econòmics, i se’ls proporcionen eines de lideratge que els permetin dissenyar accions i propostes d’influència als
espais locals i comunitaris.

> Objectiu específic
Assegurar els serveis de protecció, atenció i prevenció de la violència basada en el gènere
(VBG), mitjançant la promoció de la resiliència i l’apoderament de les dones i grups més vulnerabilitzats a les governacions de Mafraq, Irbid i Zarqa, al nord del país.
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> Resultats
1. Les dones i col·lectius vulnerabilitzats davant la VBG han accedit a serveis d’atenció i
protecció física, legal i psicològica en espais segurs.
2. Les dones i col·lectius vulnerabilitzats davant la VBG han millorat els seus nivells de 		
resiliència mitjançant instruments de prevenció, mitigació, conscienciació i
participació en la lluita pels seus drets i per una vida lliure de violència.
3. Les persones titulars d’obligacions i de responsabilitats han enfortit les seves
capacitats per garantir i protegir els drets de les dones i la igualtat de gènere.
>> Fons aprovats (€): 234.325
>> Cofinançament: AECID
>> Entitat sòcia local: Arab Women Organization
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Amman: equitat cap als Objectius
de Desenvolupament Sostenible
País: Jordània / Període: 2019-2021
Desenvolupar i potenciar les capacitats de la Gran Municipalitat d’Amman (GAM, en les
seves sigles en anglès) en relació a dos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):
ODS 5 (Igualtat de Gènere) i ODS 17 (Aliances per Aconseguir els Objectius).

Es treballa per generar inputs, eines, coneixements i sinergies que permetin construir
una estratègia de gènere municipal i de bones pràctiques per a la implementació de
l’equitat de gènere a la GAM.
Això es duu a terme a través d’accions com el disseny i l’elaboració d’una auditoria de gènere que servirà com a instrument d’avaluació de l’estat i aplicació de l’equitat de gènere
a Amman. També s’impartiran formacions a les persones titulars de drets i de responsabilitats, alhora que es propicien espais de diàleg i de coordinació entre aquestes i les
titulars d’obligacions. Finalment, es preveu crear una xarxa per a l’equitat de gènere, que
impliqui tots els actors a nivell local, nacional a internacional.

> Objectiu específic
Enfortir mecanismes i capacitats en l’àmbit local per respondre als compromisos nacionals i
internacionals sobre l’equitat de gènere i l’apoderament de la dona.

> Resultats
1. Desenvolupades i implementades mesures per a la implementació de l’equitat de 		
gènere a la GAM.
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2. Promogut el lideratge femení en la
implementació de l’estratègia per a
l’equitat de gènere, a través de 		
la transferència de coneixements
i l’intercanvi d’experiències i
bones pràctiques.
3. Establerta i enfortida una xarxa
multiactoral per a l’equitat de gènere
a Amman.
>> Fons aprovats (€): 120.000
>> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona
>> Entitat sòcia local: Arab Women
Organization
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Enfortint les capacitats del sector agrícola
palestí a través de la seva capacitació
tècnica i organitzativa
País: Palestina / Període: 2017-2019
La proposta vol contribuir a la garantia del dret a l’alimentació de la població dels municipis
de Alnazlah Al-sharqia i Deir Ballut, situats a les governacions de Tulkarem i Salfit, respectivament, a l’oest de Cisjordània.

El projecte contribuirà paral·lelament a enfortir el teixit associatiu del sector agrícola i a vehicular les seves demandes a través de l’organització de dues noves cooperatives, que rebran
formació tècnica, administrativa i d’incidència política.
A més, se sensibilitzarà i formarà els treballadors del camp en mètodes agroecològics i sostenibles, reduint notablement l’impacte que els productes químics tenen sobre els recursos
naturals (aigua i sòl, principalment). En total, 180 persones es beneficiaran directament de la
intervenció, el 40% de les quals seran dones.

> Objectiu específic
Enfortir les capacitats del sector agrícola palestí a través de la capacitació tècnica i organitzativa dels camperols i les camperoles de Alnazlah Al-sharqia i Deir Ballut (Cisjordània).
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> Resultats
1. Es milloren les pràctiques agrícoles i la productivitat dels camperols i camperoles,
aplicant una metodologia basada en la producció agroecològica i lliure de químics.
2. Els treballadors del camp s’organitzen per garantir l’accés, la disponibilitat i la
qualitat dels aliments, així com per fer front a les dificultats del mercat i les
vulneracions fruit de l’ocupació israeliana.
3. El camperolat està enfortint les seves capacitats d’incidència davant de les autoritats
públiques, per reivindicar els seus drets laborals, alimentaris i mediambientals.
>> Fons aprovats (€): 146.676
>> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona
>> Entitat sòcia local: Palestinian Farmers Union
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Accés al dret a l’aigua i promoció de les
capacitats organitzatives del sector agrícola
País: Palestina / Període: 2018-2020
Incrementar la seguretat alimentària a través de l’accés al dret a l’aigua i la promoció de les
capacitats organitzatives del camperolat d‘Al Nasser, situada a la governació de Rafah, al sud
de la Franja de Gaza.

A banda de respondre a l’objectiu general d’assegurar el dret a l’alimentació i a l’aigua, i, en
conseqüència, contribuir a la reducció dels nivells d’inseguretat alimentària, el projecte facilitarà que els camperols i camperoles tornin a cultivar les seves terres, ja que tindran accés
a l’aigua mitjançant la construcció d’una canalització de 6,5 km que proveirà unes 1.300
persones d’aigua per a ús agrícola.
A la vegada, s’enfortirà el teixit associatiu del sector agrícola i la vehiculació de les seves demandes a través de l’organització d’una nova cooperativa, la qual rebrà formació tècnica, administrativa i sobre incidència política. Es sensibilitzarà i formarà els treballadors en mètodes agroecològics i sostenibles, aportant així un valor afegit a la producció de la nova cooperativa.

> Objectiu específic
Incrementada la seguretat alimentària a través de l’accés al dret a l’aigua i la promoció de
les capacitats organitzatives del camperolat del municipi d’Al Nasser, Governorat de Rafah.
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> Resultats
1. Millorada la disponibilitat i l’accés a l’aigua per mitjà de la creació d’un comitè de
defensa de l’aigua i la rehabilitació de sistemes de canalització d’aigua per al consum
privat i agrícola al municipi d’Al Nasser.
2. Enfortides les pràctiques agrícoles sostenibles amb el desenvolupament d’una nova
cooperativa agrícola basada en una producció agroecològica i lliure de químics.
3. Consolidades les capacitats de la població camperola d’incidència i coordinació amb
el municipi per a la defensa dels seus drets laborals, alimentaris i ambientals.
>> Fons aprovats (€): 151.638,80€
>> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona
>> Entitat sòcia local: Palestinian Farmers Union
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Sistemes productius agrícoles sostenibles:
adopció de cultius hidropònics a Gaza
i Cisjordània
País: Palestina / Període: 2019-2020
En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament de l’ODS2
(Fam Zero), es fa costat a productors i productores palestins, mitjançant la introducció de 80
cultius hidropònics a cinc governacions de Gaza i Cisjordània.

El projecte s’articula sobre la base de tres dimensions. En primer lloc, s’incideix a millorar el
coneixement de 80 petits productors locals (28 dels quals són dones) en relació a la introducció, adopció i ús dels cultius hidropònics.
En segon lloc, es pretén la instal·lació de 60 sistemes de cultius hidropònics a Cisjordània i
de 20 a Gaza. En finalitzar el projecte, es preveu que els productors i productores hagin vist
créixer la productivitat dels seus cultius en un 40% i obtingut una rendibilitat mínima de
3.500€ anuals.
Finalment, es posa el focus a reforçar el coneixement de les persones titulars d’obligacions
i de responsabilitats sobre noves tecnologies sostenibles aplicades als cultius.
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En aquest sentit, es fomentaran reunions i visites entre el funcionariat del Ministeri d’Agricultura i personal de les municipalitats amb els productors i productores locals, perquè
tots incrementin les seves competències en referència als sistemes agrícoles alternatius.

> Objectiu específic
Augmentar la productivitat i rendibilitat de les produccions agrícoles palestines, a través de
la introducció de sistemes viables i sostenibles, amb l’adopció de cultius hidropònics.

> Resultats
1. S’incrementa el coneixement de productors i productores agrícoles quant a la
introducció, adopció i ús de cultius hidropònics.
2. Les persones productores agrícoles incorporen l’ús de sistemes de cultius
hidropònics d’una manera viable i sostenible i, com a conseqüència, veuen
augmentada la seva productivitat.
3. Les persones titulars de responsabilitats i d’obligacions incrementen els seus
coneixements en relació a la producció local i als cultius sostenibles.
>> Fons aprovats (€): 298.810
>> Cofinançament: AECID
>> Entitat sòcia local: Palestinian Farmers Union
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Palestina Batega
Període: 2017-2019
Amb aquest projecte, es pretén incrementar el compromís i la sensibilitat de la ciutadania de
Catalunya en relació al conflicte palestí, mitjançant l’obertura d’espais de diàleg, intercanvi,
aprenentatge, reflexió i denúncia sobre els drets socials i culturals del poble palestí.

Es proposa que l’art, la música i la cultura actuïn com a fil conductor per aproximar-se a la
situació de resistència i resiliència que manifesta el poble palestí en el seu dia a dia. Per a
això, el projecte inclou la col·laboració de diverses entitats catalanes i palestines vinculades
al món cultural i educatiu.
Es realitzaran activitats diverses: musicals (concerts, tallers pedagògics, trobades internacionals d’intercanvi), cinematogràfiques (cicle de cinema sobre el conflicte palestí) i formatives (seminari a la universitat).

> Objectiu específic
Enfortir la ciutadania catalana i la justícia global mitjançant la promoció dels drets humans
del poble palestí.

> Resultats
1. La població catalana, i de manera específica, músics catalans i organitzacions
relacionades amb la cultura a Catalunya incrementen els seus coneixements
i sensibilitat cap al poble palestí, reconeixent els seus drets socials i culturals.
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2. Músics i directors i directores de cinema palestins, i la població palestina en general,
reivindiquen els seus drets socials i culturals, amb especial èmfasi en les violacions 		
dels drets socials i culturals que sofreixen les dones palestines.
3. Les institucions catalanes disposen d’eines i instruments per promoure els drets
culturals del poble palestí, fent públiques les situacions concretes de vulneració.
>> Fons aprovats (€): 185.305
>> Cofinançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Diputació de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona
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Campanya contra l’Ebola

Davant la greu situació sanitària que travessa la República Democràtica del Congo des de
mitjan 2018 (amb el pitjor brot d’Ebola de la seva història i el segon més important a nivell
mundial), llancem una campanya de sensibilització i captació de fons, en el marc del projecte d’emergència que, al costat de la nostra entitat sòcia Etoile du Sud, estem desenvolupant
a la regió de Kivu Nord.
L’eix principal del projecte és treballar en la conscienciació de la població sobre els perills
de la malaltia i les maneres de prevenir-la, així com a facilitar l’entrada i el treball del personal sanitari dins de les comunitats. Això es farà mitjançant el reforç de les organitzacions
de base pel dret a la salut dels diferents barris i pobles de la zona.
La campanya inclou diverses accions de comunicació (a web, xarxes socials i premsa), i de
fundraising, a través dels canals corporatius de l’entitat i plataformes de micromecenatge.
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Del 30 de gener al 15 de febrer
En el marc de la campanya ‘Palestina Batega’, organitzem un cicle de
cinema amb l’objectiu d’abordar la
realitat històrica del poble palestí des
de diferents perspectives. Amb la col·
laboració de la Federació Catalana
de Cineclubs i l’associació Sodepau,
es van projectar quatre pel·lícules en
sales de Barcelona, Figueres, Castellterçol, Reus, Sant Carles de la Ràpita,
Calaf i Sant Just Desvern.
El cicle va comptar amb el suport de
la Casa Palestina, la Comunitat Palestina de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació de Barcelona
i l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.

Del 12 de febrer al 3 de març
La nostra exposició ‘Barcelona-Elna. Alep-Mafraq. Refugiades de Lluny i de Prop’ es
va poder visitar a la Biblioteca de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. Aquesta mostra
fotogràfica cerca establir un diàleg entre dos episodis històrics de solidaritat internacional: la creació de la Maternitat d’Elna i l’arribada de refugiades sirianes a Jordània en els
últims anys.

24 de febrer
Presentem el documental ‘Colòmbia: la pau
amenaçada’, elaborat per les persones integrants de la Brigada de Solidaritat que el 2018
va viatjar a aquest país. La presentació es va
realitzar al Centre de Cooperació i Solidaritat
‘La Peixateria’ de Mataró i va comptar amb la
intervenció d’Oscar Humberto Melo, activista
colombià de drets humans.

28 de febrer
Inaugurem les sessions informatives sobre les Brigades de Solidaritat 2019 a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
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14 de març
A l’Espai Roig del Bages (Manresa), expliquem com és l’experiència de fer un voluntariat a Colòmbia amb les Brigades de
Solidaritat. Ens hi van acompanyar les nostres companyes d’IAP Action Peace, voluntaris i voluntàries d’edicions anteriors i Oscar Humberto Melo, defensor colombià de
drets humans.

16 de març
Participem a la xerrada ‘Colòmbia: drets humans i construcció de pau’, organitzada
per Música sense Fronteres i que va comptar amb l’actuació en acústic de Maria Martí. A
la terrassa de l’Ateneu SantBoià (Sant Boi de Llobregat).

26 de març
Al costat de diverses entitats del tercer sector, vam intervenir en la jornada sobre voluntariat internacional convocada a Mataró per Mobilitat Internacional Jove del Maresme.

4 d’abril
Col·laborem en la trobada ‘Camps de treball: voluntariat, cultura i viatges’, que va
organitzar el Casal de Joves de Teià.

26 d’abril
A la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, projectem el documental ‘Colòmbia:
la pau amenaçada’, amb l’assistència de diversos dels seus autors, integrants de la Brigada de Solidaritat de l’any anterior.

Del 6 al 10 de maig
Comença una setmana intensa d’activitats amb Palestinian Circus School, que ens porta des de Palestina la seva dilatada experiència i trajectòria en el món del circ.
Assistim a un intercanvi cultural i formatiu amb diferents entitats i escoles catalanes, com
el Circ Cric de Tortell Poltrona, la Central del Circ, el Centre de les Arts del Circ Rogelio
Rivel, l’Escola Antaviana o el Kasal de Joves Roquetes.
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9 de maig
Al Col·legi de Periodistes de Catalunya, presentem l’informe ‘Viure sota l’ocupació: la
societat civil s’enfronta a les vulneracions dels
drets humans’, redactat per la periodista Ana
Basanta i presentat pel president de Palestinian Medical Relief Society (PMRS), el Dr Mustapha Barghouti.

11 i 12 de maig
Set artistes, un trapezi oscil·lant, un pal xinès i una
maleta representen sobre l’escenari la situació compartida de les persones refugiades al món: desesperada, emboscada i esperançadora. És la proposta de
‘SARAB’, una obra que els i les integrants de Palestinian Circus School van representar en el marc de la
campanya ‘Palestina Batega’.
Els més de 600 espectadors que van omplir durant dos dies l’Ateneu Popular 9 Barris
(Barcelona), van poder sentir en primera persona la por i l’angoixa que sofreixen els refugiats, i experimentar en pròpia pell les traves i obstacles que reben per part de governs i
administracions en el seu intent per refer les seves vides.

28 de maig
Conjuntament amb la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, organitzem una xerrada sobre
la situació de les dones palestines en l’àmbit laboral, que va tenir lloc a la seu central
del sindicat a Barcelona.

Del 16 de juny al 20 de juliol
Col·laborem amb el projecte Panoramic, un espai situat al Parc de les Bateries de Montgat (Barcelona) que ofereix cada estiu una variada proposta cultural i gastronòmica. Dins
de la programació d’enguany, un percentatge de l’entrada dels concerts de PAVVLA, Judit Neddermann i Ferran Palau es va destinar a la nostra associació, concretament als
projectes d’acció humanitària i emergència que duem a terme a la Franja de Gaza amb
Palestinian Medical Relief Society.

28 de juny
Impulsem, juntament amb altres organitzacions del tercer sector, una intervenció artística a Manresa: l’artista argentina Gisel Rosso pinta un mural al Barri de la Balconada
que reivindica el respecte a la terra i als drets ambientals.
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Del 17 al 26 de juliol
S’inaugura a Manresa la sisena edició del festival de música contemplativa i espiritual ‘Sons del camí’. Com l’any anterior, el 20%
de la venda de bitllets i els ingressos per taquilla inversa van ser
destinats a diversos projectes de la nostra associació.

De l’1 al 7 d’agost
Viatgem a Palestina amb les actrius Clara Garcés i Mar
Casas amb l’objectiu de conèixer de prop la vida d’una
de les poetes més representatives i influents del país,
la Fadwa Tuqan. Tuqan serà la protagonista de l’obra
teatral que totes dues artistes han escrit conjuntament
per a la nostra entitat, en el marc de la campanya ‘Palestina Batega’.
Durant el viatge, compartim una interessant jornada amb Freedom Theatre i també tenim la sort de poder conèixer a Nablus una neboda de Fadwa Tuqan, qui ens acompanya
a visitar la fàbrica de sabó familiar i les ruïnes de la casa de la poeta, destruïda durant la
segona intifada.

Durant tot agost
Com cada estiu, des de l’Associació Catalana per la Pau
i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO organitzem les
Brigades de Solidaritat. Aquesta activitat es planteja
com un procés d’aprenentatge en la cultura de la solidaritat, amb l’objectiu de proporcionar una visió més
completa de la realitat que es viu en alguns dels països
on treballem. La finalitat és que els participants entrin
en contacte amb el dia a dia de la població local i que
els conflictes deixin de ser percebuts com una cosa llunyana i aliena: un pas clau per ampliar l’abast de la sensibilització social i la pressió internacional en defensa
dels drets humans i la pau. El 2019, es van fer brigades
a Colòmbia, Palestina, Mèxic i la República Democràtica del Congo.

6 d’octubre
Amb motiu del Dia Internacional de la Pau, participem a la jornada ‘Construïm la pau a
Colòmbia’, impulsada per l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb la projecció de dos
documentals que han comptat amb la nostra col·laboració directa: ‘La flor de la lengua
de vaca’ i ‘Dones Cocaleres a Colòmbia’. A més, es van realitzar tallers musicals i gastronòmics per a tota la família.
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Del 16 al 22 d’octubre
Dins del nostre viatge de seguiment dels projectes que estem desenvolupant al Líban i a Jordània, visitem a Beirut el campament de refugiats de Xatila, on al voltant de 25.000 persones
palestines i sirianes sobreviuen en condicions
molt precàries.
Aquí treballa un dels nostres socis, Beit Atfal Assumoud (BAS), a través de diferents programes
educatius, de salut i culturals dirigits especialment a dones, joves i nens.

25 d’octubre
L’exposició ‘Barcelona-Elna. Alep-Mafraq: Refugiades de lluny i de Prop’ va continuar el seu recorregut per diferents localitats del territori.
A Calella, es va poder visitar al Museu-Arxiu Municipal Josep M. Codina i Bagué, i va ser inaugurada
amb un concert de música àrab tradicional.

7 de novembre
Inaugurem l’exposició ‘Nissah’ (‘Dones’) en
el marc del ‘XV Fòrum contra la Violència de
Gènere’, que es va celebrar a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.
Una mostra fotogràfica a quatre veus, que
ens acosta a la lluita quotidiana de diferents
dones en un context de violència, opressió
i contrastos.

16 de novembre
Participem al 37 Congrés Nacional del Secours Populaire Français, celebrat a Perpinyà
sota el lema ‘Una solidarité grande comme le monde’.
Durant la trobada assistim a tallers, xerrades i reunions professionals i aprofitem per a
estrènyer llaços amb les diferents entitats associades locals amb les quals treballem als
països on l’organització francesa és present.
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18 de novembre
Inaugurem a l’Ateneu de Rubí l’exposició ‘Sahel: terra, dones, aigua’, una aproximació
visual al resultat del nostre treball a Mali i
Mauritània a través de projectes que lluiten
contra la inseguretat alimentària i la fam.
L’acte va comptar amb una presentació a
càrrec de Xavi Cutillas, president de l’Associació Catalana per la Pau, i de Bassirou Diarra, president de la Association Malienne
de Solidarité et Coopération Internationale
pour le Développement.

20 novembre
Rebem a la nostra seu els representants de les entitats sòcies a Mali,
Etiòpia i Djibouti:
Bassirou Diarra, president d’AMSCID; Salah Sadek, president de Bender Djedid; i Letti Hailu, directora de
Family Service Association.

7 desembre
Tanquem l’any portant l’exposició ‘Barcelona-Elna. Alep-Mafraq: Refugiades de
Lluny i de Prop’ a un emplaçament molt
especial: la Maternitat d’Elna, que representa un dels eixos temàtics de la mostra.
La inauguració es va realitzar en el marc
de la celebració del 80 aniversari del naixement del primer nen en aquest espai
d’acollida fundat per la infermera suïssa
Elisabeth Eidenbenz.
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Nova imatge corporativa, nous reptes
A la tardor i després de mesos d’intens treball, publiquem la nostra nova web corporativa. Una pàgina totalment renovada,
molt més visual, accessible i usable, que reuneix tota la informació i recursos relacionats
amb els projectes i activitats que desenvolupa l’associació.
En paral·lel, inaugurem perfil a Instagram,
amb l’objectiu de disposar d’un nou canal
de comunicació que ens ajudi a continuar
arribant de manera efectiva a tots els nostres públics.

També publiquem dos nous números de la
revista ‘Sobre terreny’: un monogràfic sobre els 20 anys de treball de la nostra entitat
a Palestina i un altre centrat en els projectes
i activitats que van formar part de la ‘Campanya d’Acció Humanitària amb les Persones
Refugiades a Jordània, el Líban i l’Iraq’.
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192*

3

seguidors
a Instagram

notes de premsa

19.043
3.273
persones reben
els nostres
butlletins

seguidors
a Facebook

visites
a la web

1.349*
8
vídeos publicats
a Youtube

58
aparicions
a mitjans
de comunicació

4.807

· 7 a premsa escrita
· 4 a ràdio
· 3 a televisió
· 44 a mitjans digitals
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seguidors
a Twitter

* a data 25/03/2020
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Transparència
La transparència davant la nostra base associativa i la ciutadania en general, tant en la gestió
dels projectes com en els fons rebuts, és una qüestió central.
Publiquem els nostres informes econòmics anuals de manera completa i ens sotmetem a
processos d’auditoria interna i externa que analitzen i certifiquen una imatge fidel dels resultats de les operacions econòmiques i dels recursos obtinguts en cada exercici.

Informe d’activitats econòmiques
INGRESSOS

FONS PÚBLICS
Generalitat de Catalunya

1.578.015,37
487.494,00

60,00%
18,52%

Ajuntaments i altres ens supramunicipals

347.386,37

13,20%

AECID

743.135,00

28,24%

Seg. Social cobrament erroni 2018

3.105,66

0,11%

FONS PRIVATS
Fundacions, col·legis i altres
Quotes socis i donacions
Interessos bancaris

50.439,09
37.137,48
13.223,77
77,84

1,91%
1,41%
0,50%
00,00%

TOTAL INGRESSOS 2019

1.628.454,46

61,88%

Subvencions cobrades anys anteriors per
projectes a executar el 2018 i posteriors

1.002.838,41

38,11%

TOTAL

2.631.292,87
RESULTAT
35.289,40€
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DESPESES

PROJECTES COOPERACIÓ
(fons gestionats directament a cada país)
Cuba
Jordània
Líban
Palestina
El Salvador
Colòmbia
Mali
República Democràtica Congo

785.831,38

30,27%

18.500,00
46.380,00
187.377,93
213.188,45
100.149,00
154.018,00
52.090,00
14.128,00

0,71%
1,79%
7,22%
8,21%
3,86%
5,93%
2,01%
0,54%

PROJECTES COOPERACIÓ, altres despeses
Altres despeses (viatges, visites a Catalunya
ONG locals…)

159.694,74

6,15%

159.694,74

6,15%

EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL

136.738,09

5,26%

2.919,32

0,11%

Palestina Batega

96.613,11

3,72%

Beca Devreporter. Dones cocaleres
Altres campanyes de sensibilització

20.000,00
17.205,66

0,77%
0,66%

DESPESES ADMINISTRATIVES
Personal
Serveis, subministraments i altres
administració
Despeses financeres

433.266,75
368.699,33

16,69%
14,20%

61.216,77

2,36%

3.350,65

0,13%

TOTAL DESPESES 2019

1.515.530,96

58,38%

Subvencions anticipades per a projectes a
executar el 2020 i posteriors

1.080.472,51

41,62%

TOTAL

2.596.003,47

Estiu solidari
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Subvencions cobrades
anys anteriors per
projectes a executar
el 2018 i posteriors
38,11%
Fons públics
60,00%

INGRESSOS
100%
Fons privats 1,91%

Generalitat de Catalunya 18,52%

FONS
PÚBLICS
60,00%
Seg. Social
cobrament
erroni 2018 0,11%

Ajuntaments
i altres ens
supramunicipals
13,20%

AECID 28,24%

Fundacions, col·legis i altres 1,41%

Quotes socis i donacions 0,50%

Interessos bancaris 0,00%

FONS
PRIVATS
1,91%
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República Democràtica Congo 0,54%

Cuba 0,71%
Jordània 1,79%

Mali 2,01%

Colòmbia 5,93%

PROJECTES
COOPERACIÓ

Líban 7,22%

fons gestionats
directament a cada país

30,27%
El Salvador 3,86%

Palestina 8,21%

Altres despeses (viatges, visites a Catalunya ONG locals…) 6,15%

PROJECTES
COOPERACIÓ,
altres despeses
6,15%
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Beca Devreporter. Dones cocaleres 0,77%
Palestina Batega 3,72%

Altres campanyes de sensibilització 0,66%
Estiu solidari 0,11%

EDUCACIÓ
PER A LA JUSTÍCIA
GLOBAL
5,26%

Personal 14,20%
Serveis, subministraments i altres administració 2,36%
Despeses ﬁnanceres 0,13%

DESPESES
ADMINISTRATIVES
16,69%

Projectes cooperació
(fons gestionats
directament a
cada país) 30,27%

Subvencions anticipades
per a projectes a executar
el 2020 i posteriors 41,62%

DESPESES
100%
Projectes
Cooperació, altres
despeses 6,15%
Educació per a la
Justícia global 5,26%

Despeses administratives 16,69%
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Contacta
Tel. (+34) 933.188.444
e-mail info@acpau.org
Via Laietana, 16, 1r 08003 Barcelona

Segueix-nos i fes difusió del nostre treball a les xarxes!
AssociacioCatalanaPau
_acpau

associaciocatalanapau

Associació Catalana per la Pau

