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1. Qui som



30 anys defensant els drets 
de totes les persones, a tot el món
El 12 de març del 1986 es va celebrar a Espanya un referèndum sobre la permanència del país a 
l’OTAN. Amb una participació del 59%, el resultat va ser el “sí”, gràcies al suport del 52,5% de les 
persones que van votar-hi. Juntament amb Navarra, el País Basc i Canàries, el “no” va triomfar a 
tota Catalunya.

Exactament quatre anys després, el 12 de març del 1990, es fundava l’Associació Catalana per la 
Pau seguint els mateixos principis que havien fonamentat aquell “no”: la lluita per la pau i el desar-
mament i la transformació de les relacions Nord-Sud del planeta, a partir de la idea que calia crear 
condicions, a escala universal, que possibilitessin a tothom l’exercici dels drets fonamentals que 
garanteixen la dignitat de les persones. 

Trenta anys després, el món s’enfronta a problemàtiques igual de greus i complexes, però proba-
blement més interconnectades. Ens trobem en un moment històric en què la desigualtat, la fam i 
la pobresa, els desastres naturals o la guerra continuen generant situacions d’extrema necessitat 
i vulnerabilitat per a centenars de milions de persones a tot el món. A això s’hi sumen elements 
nous o de caràcter renovat que van prenent cada vegada més rellevància, com per exemple el can-
vi climàtic, l’auge de l’extremisme violent i el terrorisme o les crisis humanitàries de refugi.

Un moment, per tant, on ens enfrontem a ingents desafiaments en l’àmbit internacional i en el qual 
correm el perill de veure com es tiren per terra gran part dels avanços en matèria de desenvolupa-
ment que s’havien aconseguit en els últims decennis.

Indubtablement, el món ha canviat molt des del 1990; la nostra mirada, no obstant això, no ho ha 
fet tant. Continuem mantenint ferm el nostre compromís i la nostra actuació cap a la transforma-
ció de les condicions de vida de les poblacions més desfavorides i continuem esforçant-nos per fer 
efectius a tots els països drets bàsics com l’accés al dret a l’alimentació, els drets de les dones o el 
dret a la pau i a la seguretat.

En aquests 30 anys hem crescut i hem ampliat el nostre camp d’actuació dins de la cooperació al 
desenvolupament, l’acció humanitària, l’educació per a la justícia global o la mobilització social, tot 
arribant a executar accions a 25 països, de la mà de més de mig centenar d’entitats sòcies locals.

Davant l’evidència d’un món en crisi que reclama solucions i intervencions globals, i sota el parai-
gua dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts des de Nacions Unides, tenim 
la intenció de continuar fent créixer aquestes xifres, sempre estretament i de manera conjunta 
amb organitzacions de base que coneixen a fons la realitat i les necessitats de les comunitats locals 
amb les quals treballem. 

Gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat al llarg d’aquests anys: esperem continuar 
obrint camí juntes durant molts més.

30 aniversari
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L’entitat

El treball

L’Associació Catalana per la Pau neix l’any 1990, impulsada per un col·lectiu d’homes i dones, vincu-
lats a diverses organitzacions i moviments socials compromesos en la lluita per la pau i el desarma-
ment 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.

Treballem per possibilitar a tothom l’exercici d’aquells drets que garanteixen la dignitat de les per-
sones. 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 organitzacions i institucions 
que també reivindiquen un món més just i solidari.

Dret a l’alimentació 
 » Contribuïm al desenvolupament d’alternatives productives i tecnològiques duradores pro-
posades des d’associacions de camperols i camperoles, i donem capacitats als productors i 
productores organitzats en el seu diàleg amb les autoritats locals, regionals i nacionals.

 » Treballem per garantir el control per part dels camperols i camperoles sobre els diferents 
recursos necessaris: terra, aigua i llavors.

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.
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Drets i empoderament de les dones
 » Fem visible i posem en valor la contribució de les dones en la producció d’aliments, la genera-
ció d’ingressos i el sosteniment de la vida.

 » Promovem l’enfortiment d’organitzacions de dones per a l’empoderament polític i econòmic, i 
contribuïm a la seva participació activa i efectiva en la planificació i gestió de les polítiques que 
regeixen les seves vides.

Acció humanitària i d’emergència
 » Actuem, a demanda dels nostres socis locals, en la protecció de civils en el marc de conflictes 
armats i del conjunt de la població en situacions de desastre, en la provisió de menjar, aigua i 
sanejament, refugi, atenció sanitària i d’altres tipus d’assistència.

 » En contextos d’emergència, portem a terme campanyes de sensibilització i captació de fons 
per atendre les víctimes. 

Protecció de persones defensores de drets humans
 » Denunciem públicament davant els mitjans de comunicació, institucions i ciutadania en ge-
neral la permanent persecució que pateixen les persones defensores de drets humans, amb 
l’objectiu de reforçar la seva protecció.

 » Vetllem perquè persones defensores greument amenaçades puguin sortir del seu país i ser 
acollides temporalment en un altre, per tal de rebaixar l’amenaça i la violació de drets a què 
es veuen sotmeses. 

Educació per a la justícia global
 » Treballem per a sensibilitzar i incrementar el compromís de la ciutadania cap als drets in-
dividuals i col·lectius. Ho fem mitjançant diferents vies que ens permeten acostar el nostre 
acompliment sobre el terreny a la població catalana, fent-la partícip de la nostra lluita i els 
nostres ideals.
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Junta directiva
 » President / Xavier Cutillas

 » Vicepresidenta / Mònica Rueda

 » Tresorer / Albert Company

 » Secretaria / Àgata Sol

 » Vocal / Ricard Sánchez

 » Vocal / Maria José Pardo

 » Vocal / Ghassan Saliba

 » Vocal / Ana Basanta

 » Vocal / Jordi Garrell

 » Vocal / Carla Rabell

 » Vocal / Jordi Ribó

 » Vocal / Franco Gómez

Equip tècnic
 » Administració i projectes / Joana Mariné

 » Projectes / Mafalda Alcántara

 » Projectes / Tere Palop

 » Projectes / Sàgar Malé

 » Incidència i educació / Claire Chastain 

 » Delegada a Colòmbia / Lorena González

 » Comunicació / Rebeca Febrer

 » Comunicació / Anna Enrech

EL 2020, també van treballar i col·laborar amb nosaltres:
 » Maria Garcia

 » Paula Nasarre

 » Julio Belloni

 » Marieme Diallo

 » Lluïsa Palmer

 » Anna Carulla

Las persones
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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 pràc-
tiques 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 al-
tres, els següents:

Xarxes i aliances
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lafede.cat 
Organitzacions per a la justícia global

És una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les 117 entitats afiliades. Tre-
balla activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les desi-
gualtats 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 públi-
ques i entitats del món acadèmic, sorgit l’any 2002. Els seus objectius princi-
pals 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.

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 representa-
ció, fer advocacia del paper de les organitzacions civils en els centres de decisió 
política internacional.

remedes.org 
Xarxa Euro-Mediterrània de la Solidaritat

La composen 22 membres i socis de 17 països i té com a objectiu fomen-
tar 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 cul-
tura; drets de les dones, homes i nens; desenvolupament sostenible; medi 
ambient i cultura de pau.
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2. A terreny



Donem resposta a la inseguretat alimentària que 
pateixen les dones en el Cercle de Yélimané

País: Mali / Període: 2018-2022
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 d’oferir continuïtat i fer un pas endavant en aquest procés i aconseguir que els horts pro-
dueixin durant tot l’any (també en l’estació de pluges i en 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 intensificar l’empo-
derament de les dones mitjançant la seva participació activa en els assumptes comunitaris, amb la 
implicació de les regidores escollides en les eleccions municipals del novembre de 2016.

> Objectiu específic
Contribuir a la reducció de la vulnerabilitat alimentària del Cercle de Yélimané, mitjançant l’empode-
rament 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 cultivable, l’apropiació de tècniques hortícoles millorades, el cultiu 
durant tot l’any i la comercialització dels excedents.

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 assumptes 
comunals i municipals.

 > Fons aprovats (€): 90.857,91

 > Cofinançament: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Manresa, Ajunta-
ment de Sant Cugat.

 > Entitat sòcia local: Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour la 
Développement (AMSCID)
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Contribuïm a la prevenció i a la lluita contra l’Ebola 
a la regió de Kivu Nord

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 orga-
nitzacions de base dels barris i els pobles de tota la regió.

En coordinació directa amb el Clúster Salut de Kivu Nord, es realitza una intensa campanya d’infor-
mació 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 supò-
sits 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 Ebola.

> 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’Ebola i altres malalties.

2. Millorada la comunicació amb la població i el seu coneixement sobre els riscos que compor-
ta el virus. Assegurada la promoció de comportaments favorables cap a la prevenció, conten-
ció i erradicació de l’epidèmia.

 > Fons aprovats (€): 17.128,33

 > Cofinançament: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 > Entitat sòcia local: Etoile du Sud

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.
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Acció comunitària pel dret a la salut  
i a la protecció a la regió de Kivu Nord

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.

> Resultats
1. Reforçades les capacitats de les organitzacions de base per a la defensa dels seus drets, la inci-

dència 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 i la Covid-19, per a 
la població resident i les persones internament desplaçades i refugiades.

3. Incrementada la capacitat de defensa i protecció de dones i infants 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 pobla-
ció i fer extensiva la seva activitat a altres barris, pobles i comunitats de la regió, amb la fina-
litat 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 Colo-
ma de Gramenet

 > Entitat sòcia local: Etoile du Sud

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.
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Victòria Planas
Responsable de l’àrea d’Emergència, Refugi i Unitat d’Avaluació del Fons Cata-
là de Cooperació al Desenvolupament

“Adoptem l’internacionalisme per buscar 
alternatives de transformació social, 
solidaritat i cooperació al desenvolupament”
“Des del 1995, quan es va executar a Matan-
zas (Cuba) el projecte amb l’Escola Integrada 
Abraham Lincoln, compartim una història de 
col·laboració amb l’Associació Catalana per  
la Pau. 

El que més destacaríem d’aquest vincle esta-
blert fa 26 anys és que el Fons Català i l’ACP 
comparteixen el mateix punt de partida: tota 
acció de cooperació ha de ser transformadora 

i l’element transformador no rau en el projecte 
en si mateix, sinó en l’organització local aliada 
que el duu a terme. 

Totes dues organitzacions desenvolupem acci-
ons basades en la promoció de la democràcia 
en un context global i adoptem l’internacionalis-
me com a valor a partir del qual buscar alterna-
tives de transformació social, de solidaritat i de 
cooperació al desenvolupament”.

30
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Jordi Cortés
Responsable de projectes a la Direcció de Justícia Global i Cooperació Interna-
cional de l’Ajuntament de Barcelona

“L’ACP desplega una cooperació amb qualitat, 
però també amb ànima”
“Fa disset anys que treballo a Cooperació Interna-
cional de l’Ajuntament de Barcelona, avui Direc-
ció de Justícia Global i Cooperació Internacional. 

Una de les moltes satisfaccions que té aquesta 
feina és relacionar-se i conèixer en profunditat 
la gran feina que fan pel món moltes organitzaci-
ons de la ciutat dedicades a la Cooperació per la 
Justícia Global. 

Durant aquest temps, he pogut compartir i se-
guir uns quants projectes de l’ACP arreu del món, 
i viure el seu creixement raonat i l’extrema cohe-
rència de l’entitat. L’ACP desplega una coopera-

ció amb qualitat, però també amb ànima. Una or-
ganització implicada en les comunitats i territoris 
en què treballa, amb els seus problemes, reptes i 
lluites compartides. 

Des de Colòmbia fins a la Franja de Gaza, passant 
per Mali o Djibouti, l’ACP dibuixa un arc de suport 
i acompanyament global, que a més a més envia 
el missatge de que a Barcelona tot ens aplica i tot 
ens apel·la. 

La feina i el compromís honest, ininterromput i 
discret que practica l’ACP forma part de l’immens 
bagatge de Barcelona i de Catalunya al món”. 30
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Implementació de l’Acord de Pau i participació 
efectiva de les víctimes de desaparició forçada a 
Nariño davant el SIVJRNR

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 con-
juntament 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 a la Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP), a la Comissió de la Veritat (CEV) i a 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’empoderen per exigir els seus drets davant la JEP, 

la CEV i la UBPD. Es realitzen diferents activitats: impartició d’un cicle formatiu amb víc-
times; atenció psicosocial, jurídica i forense; elaboració d’un diagnòstic sobre les afecta-
cions en dones afrodescendents víctimes de desaparició forçada, i elaboració de plans 
personals de cerca.

2. Les institucions locals participen en l’elaboració d’un Pla Regional de Cerca i en els pilots or-
ganitzats en els 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

País: Colòmbia / Període: 2019-2020
Es promou la participació de les víctimes de desaparició forçada i execucions extrajudicials del de-
partament 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.
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Contribuint a la reconciliació i a la justícia social entre 
les comunitats afectades pel conflicte armat

El projecte pretén generar ingressos per mitjà d’activitats productives que aportin a la reconstrucció 
i a l’enfortiment del teixit social del territori, a més de fomentar escenaris d’associacionisme solidari 
a través dels següents eixos:

1. Maneig i ús de l’entorn productiu amb acompanyament de la població en procés de reincor-
poració i de la comunitat limítrofa.

2. Generació d’un espai de reconciliació a través de la consolidació de l’aposta des d’una visió 
col·lectiva i cooperativa.

3. Enfortiment de les activitats productives en el territori.

> Objectiu específic
Donar suport a l’enfortiment del teixit social local per a la reconciliació i el procés de reincorporació 
a la vida civil de persones excombatents de les FARC-EP, en el marc dels Acords de Pau.

> Resultats
1. S’ha promogut la reconciliació social a través de l’educació per la pau, la cultura i la recupera-

ció dels sabers ancestrals compartits.

2. S’ha contribuït a la reincorporació econòmica d’exguerrillers i exguerrilleres, gràcies a la po-
sada en marxa d’una emprenedoria productiva d’olis essencials.

3. S’ha enfortit a nivell organitzatiu la cooperativa local i s’han incrementats els seus coneixe-
ments en economia cooperativa i solidària.

 > Fons aprovats (€): 160.000 euros

 > Cofinançament: Ayuntamiento de Barcelona

 > Entitat sòcia local: Alterpaz. En agrupació amb l’Associació Acció Internacional per la  
Pau-IAP Catalunya.

País: Colòmbia / Període: 2020-2021
A l’Espai Territorial de Capacitació i Reincorporació (ETCR) Silver Vidal Mora, situat al municipi de 
Carmen del Darién (Chocó), es busca beneficiar 60 famílies, en el marc del procés de reincorporació 
socioeconòmica de persones excombatents.
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Implementació dels Acords de Pau: per una pau 
real, estable i duradora

Es busca principalment contribuir a quatre dels sis punts establerts en els Acords de Pau:

1. Reforma Rural Integral del camp colombià, mitjançant l’accés i control dels recursos a les mans 
de col·lectius fins ara exclosos, com les dones, el camperolat, la comunitat afro i indígena i les 
persones excombatents.

2. La reincorporació a la vida civil de les i els excombatents de les FARC-EP, mitjançant estratègies 
socioeconòmiques per a la seva reincorporació social i productiva.

3. Protecció dels drets de les víctimes tant a Colòmbia com en l’exili, treballant per garantir l’accés 
i l’exercici dels seus drets enfront del SIVJRNR.

4. Verificació dels acords per part de la comunitat internacional, tot generant espais reals d’inci-
dència i pressió a l’Estat colombià per a garantir una implementació efectiva.

> Objectiu específic
Contribuir a la construcció de pau, mitjançant el desenvolupament socioeconòmic i l’empoderament 
de les víctimes, per al respecte i exercici dels drets humans derivats de l’Acord de Pau a Colòmbia, 
amb enfocament de gènere, ètnic i territorial.

> Resultats
1. Es vehicula la reincorporació socioeconòmica real i efectiva de persones excombatents i 

membres de les comunitats limítrofes a cinc ETCR de Valle del Cauca i el Cauca.  

2. S’enforteixen els mecanismes per a la participació de les víctimes i familiars de víctimes en el 
SIVJRNR.

3. Es garanteixen els drets de les víctimes en l’exili a través de la implementació de mecanismes 
efectius d’accés al SIVJRNR.

 > Fons aprovats (€): 699.787

 > Cofinançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 > Entitat sòcia local: Corporación Centro de Promoción del Desarrollo Territorial (CEPRODET), 
Corporación Colectivo Socio-Jurídico Orlando Fals Borda, Pontificia Universidad Javeriana Cali-
Instituto de Estudios Interculturales. En agrupació amb la Fundació Solidaritat UB.

País: Colòmbia / Període: 2020-2022
Aquest programa respon a l’estratègia de canvi social, econòmic i polític definida en els Acords de 
l’Havana i basada en un enfocament de drets i gènere, la qual no està sent implementada per la falta 
de compromís del Govern colombià.
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Lisi Andrés
Periodista, sòcia i exbrigadista

“Tant de bo no hagués d’existir una Associació 
Catalana per la Pau, però lluny de millorar, el 
món sembla necessitar-la cada vegada més”
“Formar part de l’ACP és un privilegi i un apre-
nentatge d’un valor incalculable. La manera 
com enfoca la cooperació internacional és 
exemplar, sempre des de l’acompanyament i 
el respecte a les persones que exerceixen l’ac-
tivisme als països amb els quals col·laboren. 

Ser membre de les Brigades de Solidaritat 
m’ha permès conèixer persones increïbles, 
lluitadors i lluitadores incansables, que gràci-

es a aquests projectes se senten recolzades 
per continuar batallant per millorar les seves 
realitats. Tan de bo no hagués d’existir una 
Associació Catalana per la Pau, però lluny de 
millorar, el món sembla necessitar-la cada 
vegada més. 

Fer xarxa, crear comunitat i enfortir la soli-
daritat entre els pobles és clau per continuar 
avançant cap a una societat global més justa”.30
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Clara Garcés i Mar Casas
Dramaturgues i actrius. Autores i intèrprets de FADWA

“Viatjar a Palestina amb l’ACP ens va ajudar a 
completar la nostra recerca i a comprendre una 
mica millor el complex entramat del conflicte”
“Quan l’Associació Catalana per la Pau va pro-
posar-nos escriure una obra sobre el llegat de 
la poetessa palestina Fadwa Tuqan, vam po-
sar-nos a treballar per intentar comprendre el 
sentit profund dels seus versos des d’una pers-
pectiva no només biogràfica, sinó també ente-
nent la seva mirada política vers els convulsos 
esdeveniments que succeïen al seu país en 
aquells moments.

Viatjar a Palestina amb l’ACP ens va ajudar a 
completar la nostra recerca i a comprendre una 

mica millor el complex entramat del conflicte, 
així com la situació que es viu actualment als 
territoris ocupats. I, tan o més important, ens 
ha permès conèixer de primera mà les prota-
gonistes d’aquesta resistència, les activistes i 
les artistes, que continuen dempeus i bategant, 
malgrat tot. 

Només ens queda donar les gràcies per aquest 
meravellós viatge i reiterar la nostra admiració per 
la feina que desenvolupa l’entitat. Una experièn-
cia d’aprenentatge inoblidable, en tots els sentits.” 30
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Garantint la seguretat alimentària mitjançant el 
desenvolupament agropecuari local i sostenible

El projecte contempla els següents eixos fonamentals d’acció:

1. 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.

2. Donar accés a inputs i serveis, amb vista a augmentar la producció pecuària de les cooperati-
ves, fent èmfasis en l’equipament, la tecnologia i la formació.

3. Fomentar l’agroecologia en les iniciatives del sector pecuari urbà i periurbà, amb la incorpo-
ració de pràctiques sostenibles en el maneig dels recursos naturals per a l’alimentació del 
bestiar i la recuperació de sòls i terres.

4. Generar capacitats en les cooperatives i els seus membres, mitjançant la formació tècnica  
i gerencial, amb enfocament en igualtat de gènere.

> 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 en els 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, tot 
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

País: Cuba / Període: 2017-2020
Es contribueix a la seguretat alimentària en 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 més d’un miler de productors i productores i les seves famílies.
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Inclusió, resiliència i sostenibilitat per celebrar el 
500 aniversari de la Ciutat de l’Havana

El projecte busca ampliar la cobertura i l’impacte de la primera fase d’un projecte pilot de gestió de 
Residus Sòlids Urbans (RSU), que va ser executada entre els anys 2012 i 2014 en un dels Consells 
Populars del Municipi de l’Havana Vella, ampliant-la ara al Consell Popular Catedral, que representa 
un 17% del territori. Aquesta actuació augmentarà fins a un 42% la gestió adequada dels residus en 
el Centre Històric de la capital cubana.

D’aquesta manera, es contribuirà a la higienització, cura i conservació de l’Havana en el marc de la 
celebració del seu 500 aniversari, tot promovent la ciutat com un model alternatiu de desenvolupa-
ment a nivell internacional.

> Objectiu específic
Augmentar l’impacte i la cobertura de la gestió de residus sòlids urbans al Centre Històric de l’Havana.

> Resultats
Es preveuen diferents eixos d’actuació que vinculen el desenvolupament mediambiental com a fac-
tor clau per al desenvolupament humà: 

1. Estesos els processos de reducció, reutilització i reciclatge de residus sòlids urbans (RSU) al 
Consell Popular Catedral. 

2. Enfortides les capacitats tècniques i operatives institucionals de l’Oficina del Historiador de la 
Ciudad de la Habana (OHCH), tant amb l’adquisició de tecnologia, com amb l’actualització de 
diagnòstics i instruments per a la planificació territorial i la presa de decisions. 

3. Incrementada la consciència ecològica i mediambiental de l’ús del territori en relació a la 
gestió dels residus sòlids entre els stakeholders del Consell Popular Catedral amb un enfoca-
ment participatiu, concertat i de gènere.

4. Consolidades les capacitats i coneixements en residus urbans i incorporats nous agents naci-
onals i internacionals per a la seva futura implementació. 

 > Fons aprovats (€): 329.000 euros

 > Cofinançament: AECID

 > Entitat sòcia local: Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana (OHCH)

País: Cuba / Període: 2020-2022
Aquesta proposta té com a objectiu promoure el desenvolupament territorial integral en el Centre 
Històric de l’Havana, a través d’un model participatiu i inclusiu, i des del punt de vista humà, social, 
econòmic i ambiental.
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Empoderar les dones refugiades per a 
l’eliminació de la violència de gènere i l’exercici 
dels seus drets

El programa pretén incidir sobre el dret a la salut, tot garantint necessitats bàsiques i incorporant 
una línia estratègica, promovent l’educació per a la salut, amb especial èmfasi en la salut sexual i re-
productiva 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 dones i 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 sofreixen les refugiades en un 
context de conflicte fora del seu 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’empoderament 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.

> Resultats
1. Fomentat l’accés i la disponibilitat al dret a la salut de les dones, vinculant les responsa-

bilitats dels col·lectius implicats, amb èmfasi en els drets sexuals i reproductius.

2. Millorats els nivells de consciència i resiliència de les dones i col·lectius vulnerables da-
vant 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 l’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

 > Entitat sòcia local: Arab Women Organization, Lebanese League of Women Rights, Secours Populaire 
Libanais, Federació Nacional de Sindicats de Treballadors i Assalariats de Líban. En agrupació amb la 
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO.

Països: Líban i Jordània / Període: 2017-2020
Contribuir a la prevenció, detecció i erradicació de la violència cap a les dones refugiades provinents 
de Síria als països veïns de Líban i Jordània.
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Lideratge i participació política per al 
compliment de les Agendes 2030 i Dona, 
Pau i Seguretat

Arab Woman Organization porta gestionant des de l’any 2014 centres d’atenció i protecció per a do-
nes que sofreixen vulneracions dels seus drets bàsics. La seva experiència en centres urbans d’Irbid 
i Mafraq permet la confiança i l’actitud positiva i activa d’aquestes dones en la participació de les ac-
tivitats, fet que contribueix al seu empoderament 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 incre-
mentin la seva resiliència.

Es promou la seva participació activa en espais públics polítics i econòmics, i se’ls proporcionen 
eines de lideratge que els permetin dissenyar accions i propostes d’influència en els espais locals 
i comunitaris.

> Objectiu específic
Assegurar els serveis de protecció, atenció i prevenció de la violència basada en el gènere (VBG), mit-
jançant la promoció de la resiliència i l’empoderament de les dones i grups més vulnerabilitzats a les 
governacions de Mafraq, Irbid i Zarqa, al nord del país.

> Resultats
1. Les dones i col·lectius vulnerabilitzats davant la VBG han accedit a serveis d’atenció i protec-

ció física, legal i psicològica en espais segurs.

2. Les dones i col·lectius vulnerabilitzats davant la VBG han millorat els seus nivells de resilièn-
cia 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

País: Jordània / Període: 2019-2021
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’empoderament de les dones.

36

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2020



37

Des de 1990, treballant per a la justícia global. A tot el món. Tots els drets. Totes les persones 



Layla Hamarneh
Directora de programes d’Arab Women Organization of Jordan (AWO)

“Felicitem l’ACP pel seu 30 aniversari i 
desitgem a tots els seus membres una vida 
sana i pròspera!”
“En les darreres dues dècades, des d’AWO hem 
tingut la sort de cooperar amb l’ACP per cons-
truir un moviment més fort i inclusiu en favor 
dels drets de les dones a Jordània, mitjançant un 
conjunt de projectes molt valuosos. Esperem i 

desitgem que AWO pugui continuar mantenint 
aquesta relació per continuar defensant i pressi-
onant per la igualtat de gènere a Jordània. Felici-
tem l’ACP pel seu 30 aniversari i desitgem a tots 
els seus membres una vida sana i pròspera!”.30
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“Gràcies per posar la vida de les persones en el 
centre, per cuidar-la i fer-la florir”
“Feliços 30 anys, família de l’Associació Catalana 
per la Pau! És el moment d’agrair-vos la vostra 
existència i raison d’être. Gràcies a la vostra con-
vicció, la vostra dedicació i el vostre amor cap 
a les persones, el món d’avui és una mica més 
humà, just, solidari i cooperatiu. 

Sou el resultat d’incomptables accions trans-
formadores; la praxis desitjada. La vostra lluita 
constant per a la vida i el benestar més elemental 

de les persones, així com la protecció dels seus 
drets, començant pels més fonamentals, és im-
prescindible i inqüestionable. 

Gràcies, doncs, per posar la vida de les persones 
en el centre, per cuidar-la i fer-la florir, en la me-
sura del possible i del que és a les vostres mans. 
Sens dubte, us segueixo i acompanyo en aquest 
camí: A tot el món. Tots els drets. Totes les perso-
nes. Per molts més anys!” 30
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Graduada en Relacions Internacionals
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Amman: equitat de gènere i aliances en el marc 
dels objectius de Desenvolupament Sostenible

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 pro-
picien 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 interna-
cionals sobre l’equitat de gènere i l’empoderament de la dona.

> Resultats
1. Desenvolupades i implementades mesures per a la implementació de l’equitat de gènere a 

la GAM.

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

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 Gè-
nere) i ODS 17 (Aliances per a aconseguir els Objectius).
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Accés al dret a l’aigua i promoció de les capacitats 
organitzatives del sector agrícola

A més de respondre a l’objectiu general d’assegurar el dret a l’alimentació i a l’aigua, i, en conseqüèn-
cia, contribuir a la reducció dels nivells d’inseguretat alimentària, el projecte facilitarà que els page-
sos i pageses tornin a conrear les seves terres, ja que tindran accés a l’aigua mitjançant la construcció 
d’una canalització de 6,5 km que proveirà d’aigua per a ús agrícola a unes 1.300 persones.

Al seu torn, 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. Se sensibilitzarà i formarà els treballadors en mètodes agroecològics i sostenibles, 
aportant d’aquesta manera 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 capaci-
tats organitzatives del camperolat del municipi d’Al Nasser, a la governació de Rafah.

> 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 en 
el municipi d’Al Nasser.

2. Enfortides les pràctiques agrícoles sostenibles amb el desenvolupament d’una nova coopera-
tiva agrícola basada en una producció agroecològica i lliure de químics.

3. Consolidades les capacitats de la població camperola d’incidència i coordinació amb el muni-
cipi 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

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, a la governació de Rafah, al sud de la Franja de Gaza.
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Sistemes productius agrícoles sostenibles: adopció 
de cultius hidropònics a Gaza i Cisjordània

El projecte s’articula sobre la base de tres dimensions. En primer lloc, s’incideix a millorar el conei-
xement 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 produc-
tivitat 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 res-
ponsabilitats sobre noves tecnologies sostenibles aplicades als cultius.

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 acreixin 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 intro-
ducció 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 els cultius sostenibles.

 > Fons aprovats (€): 298.810

 > Cofinançament: AECID

 > Entitat sòcia local: Palestinian Farmers Union

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.
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Garantim la seguretat alimentària de les 
persones refugiades iemenites

Amb aquesta acció d’emergència, es busca assegurar l’accés immediat a l’alimentació bàsica per part 
d’unes 730 famílies, que es componen en la seva majoria per nens, nenes i dones. 

A més de garantir la subsistència bàsica d’aquestes persones, es pretén incrementar la seva diver-
sitat nutricional en proporcionar-los els grups fonamentals de nutrients per a un correcte estat de 
salut, especialment en el cas dels menors i les dones lactants o embarassades.

> Objectiu específic
Proveir d’ajuda alimentària d’urgència a persones refugiades en l’entorn urbà de la ciutat de Djibouti.

> Resultats
1. Es milloren els nivells de consum alimentari de la població refugiada, mitjançant una dieta 

equilibrada que contribueix a disminuir els nivells de malnutrició.

 > Fons aprovats (€): 9.361,20

 > Cofinançament: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 > Entitat sòcia local: Bender Djedid

País: Djibouti / Període: 2020-2021
El projecte busca contribuir a la seguretat alimentària de les persones que han hagut de desplaçar-se 
a causa del conflicte al Iemen i que resideixen en situació d’extrema vulnerabilitat a la capital de Dji-
bouti, del mateix nom.  
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Rosa De Paz
Responsable del Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa

“Gràcies a l’ACP hem pogut conèixer de primera 
mà la vida, somnis i reptes de persones 
concretes i la riquesa humana i cultural 
que representen”
“Treballar amb l’ACP ha suposat créixer junts 
en l’àmbit de la cooperació internacional. 
Créixer i avançar en una dimensió de la coope-
ració que la dignifica i l’enriqueix, basada en un 
profund treball per la justícia, en les relacions 
horitzontals i en donar visibilitat a tantes reali-
tats amagades. 

A través dels projectes de cooperació i de les 
propostes de sensibilització, l’ACP ens ha ajudat 
a posar cara i vivències a les dades: hem pogut 
conèixer de primera mà la vida, somnis i rep-

tes de persones concretes i la riquesa humana 
i cultural que representen. La sensibilitat, les 
imatges, la poesia, la música... i la fermesa de la 
Fadwa, de l’Aeham, de la Betty, de la Daniela... i 
de tantes persones involucrades a posar llum a 
aquest món, han arribat a Manresa a través del 
compromís de l’ACP. 

Per tot això, volem agrair-vos el treball i felicitar 
totes les persones integrants per aquests 30 
anys imprescindibles. Continuem sumant per-
què els drets humans siguin una realitat”.30

 a
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“Agraeixo a l’ACP el seu enorme i clar compromís 
estratègic amb organitzacions colombianes de 
drets humans”
“Vaig iniciar la meva relació amb l’ACP fa 17 anys 
arran del seu treball de solidaritat amb Colòm-
bia, a favor dels drets humans i de la construcció 
de pau al meu país. Agraeixo a l’ACP el seu suport 
solidari, que vaig rebre a nivell personal durant 
el meu exili de deu anys a Catalunya, però espe-
cialment el seu enorme i clar compromís estra-
tègic amb organitzacions colombianes de drets 
humans, com és el cas del Colectivo OFB, al qual 
estic vinculada d’ençà el meu retorn a Colòmbia. 

Entre totes dues entitats s’ha teixit una col-
laboració que ha permès no només salvar vides, 
sinó també donar suport a la cerca en gairebé 
mil casos de desaparicions forçades, d’entre les 
quals 140 famílies ja han aconseguit recuperar 
els cossos dels seus sers estimats. 

Saludem per això l’aniversari de l’ACP, desitjant-li 
grans èxits en el futur i que puguem continuar 
comptant amb el seu suport en la lluita incansa-
ble per la vida i la pau a Colòmbia”.

Naya Parra
Responsable d’incidència del Colectivo Orlando Fals Borda (OFB)
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3. Educació per a la 
justícia global



Palestina Batega

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, tot reconeixent els seus drets socials i culturals.

2. Músics i directors i directores de cinema palestins, i la població palestina en general, reivindi-
quen 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, tot 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

Període: 2017-2020
Amb aquest projecte, es pretén incrementar el compromís i la sensibilitat de la ciutadania de Catalu-
nya 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.
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Promovem els ODS, defensem les defensores

Es realitzaran activitats en quatre àmbits (formació, sensibilització, recerca i incidència), orientades a 
generar espais ciutadans de debat i a promoure la mobilització social, especialment entre les perso-
nes joves. Així mateix es volen enfortir les capacitats i eines de protecció de les persones defensores 
i l’intercanvi d’experiències.

> Objectiu específic
Contribuir a la protecció internacional i local de les persones i els col·lectius amenaçats per la seva 
activitat de defensa dels drets humans.  

> Resultats
1. Persones defensores de drets humans procedents de set països de tots els continents, 

s’empoderen i enforteixen els seus coneixements i capacitats de protecció individuals  
i col·lectives. 

2. Els i les titulars d’obligacions actuen per a l’aplicació de l’Agenda 2030 i la protecció de les 
persones defensores de drets humans.

3. La societat catalana se sensibilitza i s’implica per transformar les causes que originen els 
atacs i les persecucions a les persones defensores.

 > Fons aprovats (€): 240.000

 > Cofinançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Període 2020-2022
Aquest programa contribueix a construir una ciutadania compromesa amb la justícia i la promoció 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que conformen l’Agenda 2030. En concret, 
es proposa incrementar la protecció de les persones i col·lectius amenaçats per la seva activitat de 
promoció dels drets humans, sensibilitzant la ciutadania per reforçar la solidaritat internacional 
amb les defensores.
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Campanya d’emergència Covid-19
Juntament amb l’Associació Catalunya-Líban i l’Associació Acció Internacional per la Pau–IAP Cata-
lunya, al maig del 2020 vam posar en marxa la campanya de sensibilització i captació de fons ‘Pel 
dret a la salut, protegim les persones més vulnerables’, dirigida a pal·liar l’emergència provocada 
per la pandèmia a quatre països: Colòmbia, el Líban, la República Democràtica del Congo i Mali.

A Colòmbia, hem treballat amb la Corporación Alterpaz a diversos Espais Territorials de Capaci-
tació i Reincorporació (ETCR) dels departaments d’Antioquia, Tolima, Caquetá, Chocó i Cesar. Els 
fons recaptats han servit per adquirir materials per a la confecció de 10.000 mascaretes i la seva 
distribució entre les persones excombatents, les seves famílies i membres de la comunitat local.

També s’han dut a terme xerrades virtuals específicament adaptades als contextos concrets de 
cada espai i a la realitat sanitària que es viu en aquests territoris. 

Al Líban, la incidència s’ha centrat en la regió d’Akkar, fronterera amb Síria, i a El Dahie-Bourj El 
Barrajne, un barri del sud de Beirut, mitjançant accions d’ajuda alimentària coordinades des del 
Secours Populaire Libanais (SPL) i l’Associació per a la Construcció i Solidaritat d’Atenció Social.

Concretament, s’han repartit paquets alimentaris (arròs, cigrons, llenties, conserves de tomàquet) 
i material de neteja (sabó de mà i desinfectants) a 350 famílies libaneses (1.400 persones) i 100 
famílies refugiades sirianes (600 persones). També s’han distribuït pots de llet en pols a 200 nens 
i nenes (dos pots per nen).

A l’RD del Congo i en col·laboració amb Etoile du Sud, la campanya s’ha desenvolupat a la ciutat-
província de Kinshasa, a la regió de Kivu Nord i al territori de Beni.

S’ha format sobre prevenció de la malaltia a 45 activistes, a 37 membres de les estructures dels 
comitès populars de salut i a 250 militants de base. Paral·lelament, s’han realitzat accions de sensi-
bilització i informació als barris, arribant a més de 3.500 llars, a 180 autoritats locals i a 210 líders i 
lidereses. També s’han visitat espais concorreguts i de trobada, com centres d’ensenyament, esglé-
sies i llocs de culte o escoles. En aquests espais, s’han repartit 100 ampolles de detergent alcohòlic 
i 15 bidons de lleixiu de 5 litres.

A Mali, les accions es duen a terme amb l’Association Malienne de Solidarite et de Coopération In-
ternationale pour le Développement (AMSCID) en els camps de desplaçats del districte de Bamako, 
que són espais superpoblats i equipats de manera extremadament precària.

Els fons han servit per arribar a 1.600 famílies desplaçades. A més de rebre informació i sensibilit-
zació, se’ls ha lliurat kits sanitaris (sabó i mascaretes) i alimentaris (arròs, sucre i oli).
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Campanya d’emergència per l’explosió a Beirut
En coordinació amb l’Associació Catalunya-Líban i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, 
vam obrir una campanya d’emergència per recaptar fons destinats a la població afectada per l’ex-
plosió que va tenir lloc el 4 d’agost del 2020 a Beirut (Líban).

L’explosió i la posterior onada expansiva van ocasionar una multitud de danys tant personals com 
materials. Els hospitals i centres sanitaris de la ciutat es van trobar desbordats i sense els recursos 
suficients per atendre les necessitats de totes aquelles persones que s’havien quedat sense res. 

L’explosió, juntament amb la Covid-19, va suposar un col·lapse global per al país. Davant aquesta 
situació, vam posar en marxa una sèrie d’accions orientades a dos objectius: fer costat a l’assis-
tència sanitària i garantir l’accés als mitjans de subsistència bàsica (aigua, alimentació, habitatge i 
subministraments) a les persones més afectades per l’explosió. 

A través del Socors Popular Libanès (SPL), vam contribuir al tractament de pacients que havi-
en sofert politraumatismes i que van ser atesos en els diferents centres de salut coordinats per 
aquesta organització. Paral·lelament, els equips de professionals i voluntaris de l’SPL van habilitar 
allotjaments a diversos llocs de Beirut.

A principis de setembre vam poder enviar al Líban 18.500 euros, com a resultat de les donacions 
recaptades durant la campanya i gràcies també al suport del Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament. Els diners es van destinar principalment a l’adquisició d’aliments, medicaments i ma-
terial de neteja. Es van distribuir paquets alimentaris i productes de neteja a 350 famílies libaneses 
i 100 famílies refugiades sirianes.
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I a més a més...
23 de gener

El 23 de gener inaugurem l’exposició ‘Do-
nes en peus de lluita’ a l’Espai Jove Fon-
tana de Barcelona. Aquesta exposició, 
realitzada en el marc de les Brigades de 
Solidaritat de l’Associació Catalana per 
la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat de 
CCOO, retrata lidereses socials i defenso-
res de drets humans de Colòmbia, Mèxic 
i Palestina. 

L’acte va comptar amb la participació dels i de les brigadistes de l’edició del 2019, autors de les 
fotografies i els textos. Posteriorment, el mes de març, la mostra va viatjar a Manresa, expo-
sant-se a l’Espai Plana de l’Om.

25 de gener
El 25 de gener participem, com en anys anteriors, a la Fira de Voluntariat Internacional #Torna-
Canviada, organitzada per lafede.cat.

L’1 i el 2 de febrer
L’1 i el 2 de febrer estrenem FADWA a la Nau Ivanow 
de Barcelona. Escrita a dues mans i interpretada per 
Mar Casas i Clara Garcés, aquesta peça teatral, que for-
ma part de la campanya Palestina Batega, narra la vida i 
obra de la poeta palestina Fadwa Tuqan.

El mes següent, es realitzaran noves funcions de l’obra 
a l’Auditori Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (1 de 
març) i l’Espai Plana de l’Om de Manresa (6 de març).

8 de març
Coincidint amb el Dia de la Dona, el 8 de març 
es va estrenar a TV3 el documental ‘Mama 
Congo. Dones en el cor d’Àfrica’, realitzat 
pels periodistes Lisi Andrés i Josep T. París, 
amb el suport de l’Associació Catalana per la 
Pau. El reportatge ofereix un retrat de la situ-
ació actual de la dona en aquest país a través 
de la mirada de deu activistes de gènere i de 
les veus d’una vintena de dones congoleses.
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12 de març
El 12 de març participem al costat d’altres entitats en una xerrada informativa sobre voluntariat 
internacional a la Universitat Autònoma de Barcelona.

20 de setembre
El 20 de setembre, en el marc del Dia Internacional de la Pau, representem l’obra FADWA a l’es-
pai Can Massallera de Sant Boi de Llobregat. La funció va ser retransmesa en directe a través del 
canal de youtube de l’ajuntament d’aquesta localitat.

8 d’octubre 
El 8 d’octubre presentem el documental ‘Nisaah’ en el Fes-
tival de Cinema de Madrid. Dirigit per Melissa Silva Franco, 
coproduït per PeMÓN Films, Nephilim, Ochichornia, l’Asso-
ciació Catalana per la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat de 
CCOO, ens ofereix un viatge a la vida quotidiana de quatre 
dones (nisaah): la Rima, la Hiam, la Walaa i l’Amal ens obren 
les portes al Líban i a Jordània per mostrar què significa 
avui dia ser dona a l’Orient Mitjà.

13 d’octubre
El 13 d’octubre, i en el marc de la ‘Biennal de Pensament. Ciutat Oberta 2020’, organitzada 
pel CCCB i Barcelona Cultura, representem l’obra de teatre FADWA a la Nau Ivanow.

28 d’octubre
El 28 d’octubre participem a les XVIII Jornades de la Taula Catalana per Colòmbia, que es van 
celebrar en el marc de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya. Concretament, vam ser presents 
dintre de la taula ‘Les economies solidàries a Colòmbia: parlen els territoris’.
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23 de novembre
El 23 de novembre vam inaugurar l’Escola 
permanent de formació online, una inicia-
tiva conjunta amb Internacional Action for Pea-
ce-IAP Catalunya, que té com a objectiu ampli-
ar el coneixement i la reflexió crítica sobre les 
temàtiques globals actuals, així com fomentar 
la participació social i ciutadana. El primer curs 
impartit ha estat ‘Promovem els ODS, defen-
sem les Defensores’.

10 de desembre
El 10 de desembre organitzem el webinar ‘El 
món després de Trump’, per analitzar des 
de diferents àmbits i disciplines com es pre-
senta l’escenari internacional post Trump. 
L’activitat va comptar amb la col·laboració 
de la Fondation Gabriel Péri i la intervenció 
de Javier Calderón (investigador del Centre 
Estratègic Llatinoamericà de Geopolítica); 
Daniel Cirera (secretari general del Consell 
Científic de la Fondation Gabriel Péri); Jim 
Cohen (professor del Center for Research 
on the English-speaking World-Université 
Sorbonne Nouvelle); Txell Feixas (periodista, 
corresponsal de TV3 al Líban) i Oscar Mateos 
(professor de RRII a Blanquerna-Universitat 
Ramon Llull).
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4. Comunicació



Comunicació

El 2020, tota l’activitat de l’associació va estar fortament marcada per les conseqüències de la Co-
vid-19. Des del punt de vista comunicatiu, no obstant això, vam continuar treballant de manera ac-
tiva durant el confinament i en els mesos posteriors, amb l’objectiu de mantenir als nostres públics 
permanentment informats.

Encara que la major part de les accions previstes de cara a la celebració del 30 aniversari es van haver 
de suspendre o ajornar, vam publicar un número especial de la revista ‘Sobre terreny’ per comme-
morar l’efemèride. La revista, que incloïa una selecció d’articles i entrevistes a representants de les 
entitats sòcies a terreny, es va publicar encartada el 13 de desembre al diari Ara, amb una tirada de 
35.000 exemplars.

També al desembre, vam llançar la nostra nova línia de marxandatge corporatiu i vam estrenar boti-
ga online, amb la venda de les nostres màscares i bosses de roba solidàries.
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seguidors
a Instagram

529

notes de
premsa publicades

4

seguidors
a Facebook

5.283

seguidors
a Twitter

1.556

nous vídeos
publicats a Youtube,

d’un total de 47

7
persones reben

els nostres butlletins

3.610

Aparicions a
mitjans de

comunicació
· Premsa escrita: 5
· Radio: 6
· Televisió: 5
· Mitjans digitals: 53

69 donacions rebudes
a través de la web

51

visites totals a la pàgina web

30.919

usuaris van visitar
la nostra web

9.335

Algunes xifres
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5. Transparència



INGRESSOS 
FONS PÚBLICS 2.180.966,21
Generalitat de Catalunya 609.977,23

Ajuntaments i altres ens supramunicipals 415.366,98

AECID 1.155.622,00

FONS PRIVATS 50.987,58
Fundacions, col·legis professionals i altres 33.911,36
Quotes persones associades i donacions 16.920,68
Interessos bancaris 155,54
TOTAL 2.231.953,79

Subvencions cobrades en anys anteriors per a 
projectes a executar el 2020 i posteriors

908.169,93

TOTAL INGRESSOS 3.140.123,72

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 operaci-
ons econòmiques i dels recursos obtinguts en cada exercici.

Transparència
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DESPESES
COOPERACIÓ (fons gestionats  
directament a cada país)

1.034.920,23

Cuba 122.943,03
Jordània 185.785,00
Líban 112.428,80
Palestina 180.750,00
Djibouti 9.362,00
Colòmbia 323.451,40
Mali 7.000,00
República Democràtica Congo 93.200,00

COOPERACIÓ (altres) 153.278,25
Viatges, visites a Catalunya d’ONG locals, 
gestions, compres directes, etc.

153.278,25

EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL 41.580,47
Accions culturals per Palestina 9.236,42

Exposicions 3.060,96
Campanya Emergència Covid-19 2.855,60
Escola de Formació 6.903,18
Campanya 30 aniversari 15.955,66
Altres 3.568,65

DESPESES ADMINISTRATIVES 235.439,88
Personal 191.019,21

Serveis, subministraments i altres  41.378,61

Despeses financeres 3.042,06

TOTAL 1.465.218,83

Subvencions anticipades per a projectes a exe-
cutar el 2021 i posteriors

1.696.682,33

TOTAL DESPESES 3.161.901,16
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Fons privats 1,60%

Fons públics
98,40%INGRESSOS

Generalitat de Catalunya 
19,80%

Ajuntaments i altres
ens supramunicipals
13,40%

Subvencions cobrades 
en anys anteriors per a 
projectes a executar 
el 2020 i posteriors
29,30%

AECID 37,40%

FONS
PÚBLICS
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Cooperació (països)
32,70%

Administració
7,40%

Cooperació (altres)
4,80%

Educació per a la justícia global
1,30%

DESPESES

Subvencions anticipades 
per a projectes a executar 
el 2021 i posteriors
53,70%

FONS
PRIVATS

Fundacions, col·legis 
professionals i altres
66,50%

Quotas persones 
associades i donacions
33,20%

Interessos bancaris 0,30%
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COOPERACIÓ
(països)

Líban 10,80%

Jordània 17,90%

Cuba 11,90%

República Democràtica Congo 9,00%

Mali 0,68%

Colòmbia 31,25%

Djibouti 0,90%

Palestina 17,50%

Accions culturals per Palestina
22,20%

Exposicions 
7,40%

Campanya 30 aniversari
38,40%

Altres 8,60%

Campanya Emergència Covid-19
6,90%

Escola de Formació
16,60%

EDUCACIÓ
PER A LA
JUSTÍCIA
GLOBAL
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Mauritània
Palestina

RD Congo

Mali

Cuba

Colòmbia

El Salvador
Jordània

Iraq

Líban

FilipinesDjibouti

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

Contacta
Tel. (+34) 933.188.444

e-mail info@acpau.org
Via Laietana 16, 1º 08003 Barcelona


