Mirades al món

Jornades de cooperació internacional 2020

La comissió de Cooperació Internacional

Formada per persones voluntàries d’Alella, ajudem a decidir a l’Ajuntament en
què s’ha d’invertir el 0,7% destinat a cooperació per tal que sigui el més
efectiu possible.
Enguany s’han destinat un total de 45.100 € a projectes de cooperació,
repartits de la següent manera:
15.100€ per a l’emergència provocada per la Covid-19.
A proposta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es destinarà
l’import a projectes aprovats per l’assemblea anual de socis del Fons, on hi
participa l’Ajuntament, que treballin per superar les conseqüències de
l’emergència generada per la covid-19.
30.000€ per a projectes de cooperació al desenvolupament, també
aprovats i gestionats a través del fons Català de Cooperació al
desenvolupament. T’animem a conèixer-los.
Vols participar? Anima’t i apunta’t a la cooperació!

PAÏSOS ON L’ANY 2020 ES DESENVOLUPEN
PROJECTES AMB EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT

més informació: tel 93 555 23 39 · cooperacio@alella.cat · www.alella.cat
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6.000€ per la prevenció de la Mutilació Genital Femenina
a Gàmbia
PROJECTE

1

Títol del projecte: Apoderament i capacitació d’estudiants i
professionals de la salut per a la prevenció de la MGF i l’atenció de
les conseqüències per la salut a Gàmbia.
Nombre de persones destinatàries: 1.224
Descripció: El projecte pretén contribuir a la prevenció de la mutilació genital femenina i a la miMAURITÀNIA
llora de la atenció de les seves conseqüències
tant a Gàmbia com a Catalunya, mitjançant la
SENEGAL
transmissió i l’augment dels coneixements i capacitats als agents de salut i estudiants de ciències
MALI
GÀMBIA
de la salut de Gàmbia; l’estudi dels coneixements,
actituds i les pràctiques dels homes en origen i
destí en la prevenció i l’abandó de la MGF; i l’enfortiment de l’estratègia preventiva a Catalunya
GUINEA
entre estudiants universitàries, referents comuniGUINEA
BISSAU
tàries i la ciutadania en general.
El desembre de 2015 el govern de Gàmbia promulgà una llei que prohibeix la pràctica de la MGF.
Malgrat això, el desconeixement de la població en general, i especialment dels agents implicats
en la seva prevenció i atenció, és encara patent. Tot i que el nou context legal ha suposat un pas
important en el treball cap a l’abandó de la pràctica, s’ha detectat un viratge cap a la clandestinitat.
El que fa més necessari que mai dur a terme accions de formació i sensibilització.
FUNDACIÓ WASSU-UAB

Som una organització científica d’àmbit internacional que actua per a la prevenció
de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a través de la investigació antropològica
i mèdica. La Fundació acull l’Observatori Transnacional d’Investigació Aplicada a
Noves Estratègies per la Prevenció de la Mutilació Genital Femenina, amb dues
bases d’investigació i formació: una a l’Estat Espanyol i l’altra a Gàmbia.

més informació: tel 93 555 23 39 · cooperacio@alella.cat · www.alella.cat
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6.000€ per enfortir el funcionament del laboratori de producció
de medicaments per refugiats sahrauís a Tindouf
PROJECTE

2

Títol del projecte: Manteniment del laboratori i de la producció
local de medicaments essencials als campaments de refugiats
sahrauís a Tindouf.
Nombre de persones destinatàries: 150.000
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Descripció: Des de l’any 1.975, i com a conseqüència de la invasió dels territoris del
Sàhara occidental per part de Marroc i MauriMARROC
tània en l’anomenada Marxa verda, al voltant
ALGÈRIA
de 180.000 saharians es van refugiar a l’oest
d’Algèria, en les proximitats de la ciutat de TinTindouf
douf.
El 1.992, Medicusmundi va començar a treballar en aquests campaments amb un projecte
d’assistència farmacèutica que incloïa, en la
seva fase final, la construcció d’un laboratori
de producció de medicaments. Aquest laboraMAURITÀNIA
MALI
tori tenia com a objectiu final la producció d’un
seguit de medicaments essencials destinats
a cobrir les necessitats sanitàries bàsiques
de la població minimitzant la dependència de
l’exterior.
L’actual projecte pretén enfortir el funcionament del laboratori, conduit per un equip format per
personal local tècnic especialitzat. Gràcies a ell es pot tenir una resposta ràpida davant les
freqüents ruptures d’estocs de medicaments que es produeixen als campaments, dependents
de l’ajuda externa, alhora que ofereix llocs de treball qualificat als i les joves sahrauís.
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Fa més de 50 anys que defensem el dret a la salut arreu del món. Amb aquesta
finalitat, treballem en l'enfortiment, la promoció i la defensa dels sistemes públics
de salut, basats en l'Atenció Primària a Moçambic, Burkina Faso, Equador, Bolívia
i els campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria).

més informació: tel 93 555 23 39 · cooperacio@alella.cat · www.alella.cat
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6.000€ per la construcció d’una residència per a estudiants
(majoritàriament orfes) a la ciutat de Beira, Moçambic
PROJECTE

3

Títol del projecte: Extensió del dret a una formació superior i
igualitària als joves procedents de zones rurals properes a Beira 5a fase.
Nombre de persones destinatàries: 10 estudiants l’any.
Descripció: El projecte és la cinquena fase del
projecte de construcció de la Residència d’Estudiants, engegat l’any 2014. Les tres primeres
fases han permès la inauguració de la residència,
que ja es troba en ple funcionament des de finals
del 2017. La quarta fase va construir un segon
edifici dins el terreny per poder acollir a més estudiants, en aquest cas només per a noies, que
són un col•lectiu que encara té més dificultats en
l’accés a estudis superiors. I en aquesta cinquena,
està previst fer els arranjaments de l’interior de l’edifici i moblar-los per deixar-ho operatiu per la
seva obertura.
La residència compta amb un sistema de beques
per a aquells estudiants sense recursos, en la
seva majoria orfes, i tarifes per als estudiants que
ho puguin pagar, per tal d’assegurar-ne així la
seva sostenibilitat.
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SUD-ÀFRICA

AMIZADE JUNTS AMB MOÇAMBIC

Som una entitat sense ànim de lucre formada per un grup de persones voluntàries
que viatgem regularment a Beira per fer el seguiment dels projectes. La nostra
feina es recolza en centres de formació secundària i universitats de la ciutat.

més informació: tel 93 555 23 39 · cooperacio@alella.cat · www.alella.cat
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6.000€ per contribuir a la productivitat agrícola
d’un grup de dones al Senegal
PROJECTE

4

Títol del projecte: Establiment d’un perímetre agrícola per a la
millora de la productivitat i dels ingressos d’un grup de dones i per la
seguretat alimentària a la comuna de Tankanto Escale.
Nombre de persones destinatàries: 40 famílies
Descripció: Aquest projecte busca contribuir a
millorar l’autonomia econòmica de les dones en
MAURITÀNIA
situació de vulnerabilitat per mitjà de la construcSENEGAL
ció d’un tancat, un pou i instal•lació d’un sistema
de reg per tal que puguin mantenir els seus conreus amb major productivitat.
MALI
El projecte està ubicat a la regió de Kolda, que
tot i ser una de les que presenta major potencial
Kolda
agrícola del Senegal, un 42% de la població es
troba en situació d’inseguretat alimentària mentre
GUINEA
que un altre 40% n’està al límit. Això implica que
BISSAU
GUINEA
en cas de crisi, com ja va passar al 2008, amb
una pujada sobtada dels preus internacionals
dels aliments, pot veure’s abocada a haver de renunciar a altres necessitats bàsiques com l’escolarització dels infants o l’atenció mèdica per comprar aliments. Davant d’aquesta situació les
dones de la comuna s’han organitzat i busquen, per mitjà d’aquest projecte, millorar i diversificar
la seva alimentació i la de les seves famílies i generar una font d’ingressos a través de la comercialització dels excedents al mercat de Kolda.
GÀMBIA

ASSOCIACIÓ DAADÉH FOULADOU

Amb seu a Kolda (Senegal) i a Torelló (Catalunya). Es tracta d’una associació que porta per nom
“la veu de Fouladou” i està formada per persones originàries de Senegal que actualment resideixen
a Catalunya.

més informació: tel 93 555 23 39 · cooperacio@alella.cat · www.alella.cat
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6.000€ per l’abastiment d’aigua potable a Burkina Faso

PROJECTE

5

Títol del projecte: Abastiment d’aigua potable al Departament de
la Todin, fase 1: dos forages i tres rehabilitacions.
Nombre de persones destinatàries: 1.100
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Descripció: El projecte pretén construir dos pous
i rehabilitar-ne tres en aquesta regió on encara
la població no té accés a l’aigua potable, evitant
així un alt percentatge de mortalitat infantil i la
sobrecàrrega de les dones i nenes i nens.
Els pous són de tipus perforació, són pous estrets
que poden arribar a molta fondària, tapats i amb
bomba manual. L’aigua no es pot contaminar i
donen aigua tot l’any.
En absència de pous, la població va a pous oberts
d’aigua no potable, fet que causa diarrees i mortalitat infantil, sobretot fins els 5 anys.
AIGUA PEL SAHEL

ONGD fundada l’any 1991, sense personal remunerat ni despeses de infraestructura administrativa, destina pràcticament el 100% dels fons recaptats a la cooperació amb Burkina Faso, país del Sahel.

més informació: tel 93 555 23 39 · cooperacio@alella.cat · www.alella.cat

