
La comissió de Cooperació Internacional

PAÏSOS ON L’ANY 2021 ES DESENVOLUPEN 
PROJECTES AMB EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT

Gàmbia
Poble Sahaurí

Camerun
Guatemala
Nicaragua

Mèxic
Bolívia

La formem persones voluntàries d’Alella, ajudem a decidir a l’Ajuntament en 
què s’ha d’invertir el 0,7% dels ingressos ordinaris destinats a cooperació per 

tal que sigui el més eficient possible.

Enguany s’han destinat un total de 40.975 euros a projectes de cooperació 
al desenvolupament, t’animem a conèixer-los.

 
Vols participar? Anima’t i apunta’t a la cooperació!

Tel. 93 555 23 39
cooperacio@alella.cat

més informació: tel 93 555 23 39 · cooperacio@alella.cat · www.alella.cat 
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6.370,98€ per la prevenció de la mutilació genital femenina
i els matrimonis infantils a Gàmbia

PROJECTE

1
Títol del projecte: Teixint xarxes per al canvi: prevenció i atenció de 
la mutilació genital femenina i els matrimonis infantils a Gàmbia. 

Nombre de persones destinatàries: 1.327

Descripció: El projecte té per objectiu promoure 
la defensa, garantia i exercici dels drets humans 
de les dones i nenes de Gàmbia, focalitzant-se 
en la transferència i generació de coneixement 
al voltant de la Mutilació Genital Femenina (MGF) 
i els Matrimonis Infantils com a pràctiques tradi-
cionals perjudicials, mitjançant la millora de l’aten-
ció de les seves conseqüències, partint de la for-
mació a tots els agents de salut del territori i 
incidint especialment en les famílies gambianes. 
Una de les claus del projecte serà la formació i 
apoderament dels agents de salut amb els que 
ja fa anys que es treballa, incidint en els estudiants 
universitaris de ciències de la salut, d’una banda, i la sensibilització dels clubs de mares de fills i 
filles en edat escolar, per l’altra.

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.

MAURITÀNIA

MALI

GUINEA
GUINEA
BISSAU

SENEGAL

GÀMBIA
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6.000€ per enfortir el funcionament del laboratori de producció 
de medicaments per refugiats sahrauís a Tindouf

PROJECTE

3
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

Descripció: Des de l’any 1.975, i com a con-
seqüència de la invasió dels territoris del 
Sàhara occidental per part de Marroc i Mauri-
tània en l’anomenada Marxa verda, al voltant 
de 180.000 saharians es van refugiar a l’oest 
d’Algèria, en les proximitats de la ciutat de Tin-
douf.
El 1.992, Medicusmundi va començar a treba-
llar 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 labora-
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).
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Títol del projecte: Construcció d’una escola d’educació especial 
per a persones amb discapacitat a Aguacatán, Guatemala. 

Nombre de persones destinatàries: 3.000

Descripció: El projecte pretén construir una 
escola adaptada per a persones amb diversitat 
funcional. Fa 11 anys que ASOPEDI, el soci 
local de GERDD, va posar en marxa una escola 
d’educació especial que no ha parat de créixer 
en aquests anys. La propietària de l’edifici és 
la Municipalitat d’Aguacatan, i es va veure en 
la necessitat de destinar la meitat de l’edifici 
per a una escola bressol. Aquests dos fets són 
els precursors d’aquest projecte, que ha acon-
seguit comprar un terreny adequat i iniciar la 
construcció d’un nou edifici per a que sigui la 
seu de l’escola adaptada.

GERDD - GESTORA DE RECURSOS PEL DESENVOLUPAMENT DEL DISCAPACITAT

És una organització no governamental, sense finalitat de lucre, que des de l’any 
1999 ha treballat en diferents projectes de cooperació amb l’objectiu de millorar 
la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional en els països del Sud.
El nostre interès és que, com en aquest cas, la nostra ONGD sòcia local en els 
projectes sigui un col·lectiu de persones amb discapacitat.

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

6.000€ per la construcció d’una escola 
adaptada a Guatemala

PROJECTE
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Títol del projecte: Atenció a la salut mental i a les greus 
problemàtiques psicosocials derivades de la violència de gènere i 
les drogodependències al municipi de Puerto Cabezas, Nicaragua.

Nombre de persones destinatàries: 200

Descripció: El projecte pretén donar resposta, 
a partir de les demandes explícites de les prin-
cipals institucions locals, a la precària situació 
de l’atenció a la salut mental i a les problemà-
tiques psicosocials al municipi.
A partir de la implantació d’un Centre de Salut 
Mental Comunitari (CSMC) es  donarà respos-
ta a les necessitats psicosocials de la població 
actualment desatesa, complementant i optimit-
zant els escassos recursos existents i 
creant-ne de nous. Treballant en tres eixos 
principals: l’àmbit de l’atenció a les persones 
afectades amb èmfasi a les víctimes de violèn-
cia masclista; la prevenció i sensibilització de 
la població; i la formació de professionals i estudiants.

COMUNITAT TERAPÈUTICA DEL MARESME, SERVEIS DE SALUT MENTAL, SCCL

La Comunitat terapèutica del Maresme és una societat cooperativa laboral, sense 
ànim de lucre, amb seu a la comarca del Maresme, creada l’any 1981. La seva 
missió és la prestació de serveis en l’àmbit de la salut, amb una especial atenció 
a la salut mental. Des de l’any 2001 està desenvolupant un projecte de cooperació 
per a la creació i desenvolupament d’una xarxa d’atenció a la salut mental al 
municipi de Bluefields, RACCS, Nicaragua. La Costa Carib de Nicaragua sempre 
ha estat l’àmbit d’intervenció de les nostres accions.

6.000€ per l’atenció de la salut mental a Nicaragua

NICARAGUA

HONDURAS

COSTA RICA

Puerto Cabezas

PROJECTE
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Títol del projecte: Joves de MUSA contribuint al benestar de les 
seves comunitats i generant un projecte d’autonomia econòmica a 
Mèxic.

Nombre de persones destinatàries: 572

Descripció: Aquest projecte busca contribuir 
a millorar la situació social i econòmica dels 
joves de la zona de Chiapas amb una perspec-
tiva global que va des del foment de les inicia-
tives econòmiques a la formació en promotors 
de salut. Tradicionalment la zona no ofereix 
oportunitats per al jovent, que acaba veient-se 
en l’obligació de migrar com a sortida a la po-
bresa extrema. El projecte pretén treballar en 
tres línies: enfortir la feina i capacitats dels pro-
motors de salut com a mitjà de prevenció i 
foment de la salut comunitària; formació i apoderament a tot el jovent; consolidació de les empre-
nedories juvenils existents com son el forn de pa i la fusteria

FUNDACIÓ GRUP TERCER MÓN – MATARÓ

Fa més de 25 anys que aquesta ONGD plural i independent treballa per la creació 
d’una societat més sensible i solidària vers als països del sud global. Al 1998 la 
Fundació va obrir el Centre de Solidaritat i Cooperació “La peixateria”, que inclou 
una botiga de comerç just sota els principis de producció organitzada democràti-
cament; sense explotació infantil; amb igualtat de gènere; amb condicions dignes 
de treball; i respecte al medi ambient.

6.000€ per contribuir a l’apoderament de joves a Mèxic

PROJECTE
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Títol del projecte: Suport a les cooperatives rurals de dones 
cameruneses: per la igualtat de gènere. Camerun. 

Nombre de persones destinatàries: 388

Descripció: El projecte pretén enfortir les coo-
peratives rurals de dones que es dediquen prin-
cipalment al conreu de la mandioca, per autoa-
bastir-se i vendre’n l’excedent amb el valor afegit 
de manufacturar-lo per ampliar el mercat i els 
ingressos. Sota l’objectiu de generar recursos 
per aconseguir la independència econòmica de 
les dones respecte als homes. El projecte té un 
fort component formatiu que va des de com mi-
llorar els conreus a la gestió econòmica de les 
associacions i cooperatives, passant per la pre-
venció de les violències masclistes, noves tec-
nologies i la seva aplicació a l’àmbit rural i el 
canvi climàtic i la seva afectació a l’agricultura 
subsahariana.

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

Va néixer a principis dels anys 
60 dins del corrent progressista de l’església catalana, que buscava la cooperació 
amb els països del sud. I al 1996 va ser quan va sorgir pròpiament l’ONGD d’Ager-
manament sense fronteres, amb l’objectiu de promoure la cooperació per al des-
envolupament de col·lectius vulnerables en pro de la justícia global.

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

6.000€ per al suport de cooperatives rurals 
de dones a Camerun

PROJECTE
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Títol del projecte: Programa de formació de piscicultura i 
desenvolupament sostenible i econòmic per a joves a San Ignacio 
de Moxos, Bolívia. 

Nombre de persones destinatàries: 20

Descripció: El projecte té per objectiu retornar 
a formes sostenibles i tradicionals de subsistèn-
cia, impulsant la millora de la dinàmica econòmi-
ca de grups familiars amb la inclusió d’activitats 
orientades al desenvolupament econòmic res-
pectant la identitat de la seva cultura i l’entorn, 
promovent la cura dels seus recursos naturals. 
El curs formatiu permetrà recórrer de manera 
pràctica tot el cicle de la criança dels peixos. La 
formació i capacitació es planteja amb activitats 
de participació teòriques i pràctiques. A banda 
de la formació també s’adequaran els espais de 
cria i reproducció, sedimentació de sòlids i clari-
ficació d’aigües. A la següent fase del projecte 
es treballarà la inseminació, engreix i collita.

CEAM - CENTRE D´ESTUDIS AMAZÒNICS

Sorgeix l’any 1994 amb els objectius de la cooperació al desenvolupament, el 
foment de la solidaritat entre els pobles i la conservació, gestió i protecció del medi 
ambient, centrant-se en la població rural d’Amèrica Llatina i, especialment, de la 
Amazonia, a través de l’enfortiment i recuperació de coneixements i promoció de 
les opcions productives pròpies.

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

4.604,02€ per al desenvolupament
rural sostenible a Bolívia

PROJECTE
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