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pròleg

el camí de la cooperació
l’hem recorregut junts

E

nguany es compleixen trenta anys
des que es va institucionalitzar una
política pública de cooperació inter·
nacional per al desenvolupament en la
Generalitat Valenciana. La cooperació
valenciana és, sens dubte, una coope·
ració avançada, que presenta qualitats,
fortaleses i capacitats que la caracterit·
zen com una política pública consoli·
dada i diferenciada. Una política públi·
ca que, en els últims anys, ha hagut de
fer front a les conseqüències d’una pro·
funda crisi econòmica i també política;
però que en els darrers cinc anys ha re·
cuperat l’espenta, el sentit i la capacitat
de treball que l’havien caracteritzada
en els seus orígens. I ho ha fet gràcies
a l’esforç compartit del conjunt d’agents
de la cooperació. Un camí que hem re·
corregut junts. de manera col·lectiva,
reformulant les iniciatives des de l’ex·
periència acumulada, el que ha permés
recuperar per a la cooperació valenci·
ana el valor de ser un referent de soli·
daritat de la ciutadania valenciana en
l’objectiu compartit de contribuir a la
construcció d’un món més just, inclusiu
i sostenible.
La Generalitat Valenciana té un
compromís directe amb la cooperació
valenciana. És la nostra obligació amb
la societat valenciana. La nostra fun·
ció. Però l’explicació de l’èxit de la coo·
peració a la Comunitat Valenciana rau
en el paper actiu i imprescindible de

les ONGD, en la contribució essencial
de les universitats i dels ajuntaments.
Entre tots s’ha generat una cultura col·
laborativa de la qual podem sentir-nos
orgullosos i que constitueix un patri·
moni de cooperació social compar·
tit. De fet, si s’haguera d’assenyalar un
tret identitari del nostre sistema de
cooperació, seria sens dubte la capa·
citat de sumar en un procés de parti·
cipació col·lectiva que crea, transfor·
ma i impulsa permanentment un espai
compartit per a la solidaritat.
Des que, a finals de 1989, va nàixer
la política de cooperació internacio·
nal al desenvolupament, amb el nom
de Programa Nord-Sud, fins als nos·
tres dies, s’han posat en marxa més de
1.100 actuacions i projectes en més de
50 països per tal de respondre a situa·
cions de vulnerabilitat.
Projectes i actuacions que han mos·
trat la solidaritat de la nostra socie·
tat amb les necessitats de les perso·
nes i comunitats més febles, a través
de l’atenció a les necessitats bàsiques
davant de situacions d’emergència
humanitària, de la defensa dels drets
humans allà on són vulnerats, de l’er·
radicació de la pobresa, de la protecció
dels infants, de la lluita per la igualtat
de les dones, de la mitigació dels efec·
tes del canvi climàtic, de l’enfortiment
democràtic de les institucions públi·
ques i de la societat civil, de la protec·

Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana

ció de la salut als països del sud i de la
defensa de la pau a tot arreu.
El llibre que ací presentem és un
reconeixement a les persones, les ins·
titucions i les organitzacions que han
contribuït, des d’àmbits diversos, a la
consolidació d’un projecte solidari.
Però, sobretot, representa un tribut a la
societat valenciana que en tot moment
ha demostrat la seua solidaritat i el seu
compromís col·lectiu amb la construc·
ció d’un món més just, pacífic i soste·
nible. Es tracta d’un llibre que presenta
una mirada retrospectiva del que, com
a societat, hem construït, però que,
alhora, vol mirar avant i definir els
reptes i desafiaments als quals la coo·
peració valenciana donarà resposta en
els pròxims anys.
El camí recorregut ha sigut llarg
i fructífer, però les obligacions com·
partides per a construir un planeta més
equitatiu i sostenible continuen sent
immenses. Per això, hem de continuar
treballant en l’enfortiment del sistema
valencià de cooperació al desenvolu·
pament, entés com un procés col·lectiu
basat en el diàleg, la transparència, la
generació de confiança i en l’intercanvi
de coneixements i capacitats entre tots
els agents institucionals i socials, amb
la finalitat comuna de continuar millo·
rant les condicions de vida de les per·
sones i les comunitats més vulnerables
del nostre món.
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Fotos: Juanjo Martín

rosa pérez garijo
Advocada i professora de Dret Laboral
— Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica

La consellera de Cooperació, Rosa
Pérez Garijo, destaca que la inversió
en aquesta matèria ha passat de 3,8
milions d’euros en 2015 a 33,8 milions
als pressupostos de 2020. Ella valora
la col·laboració amb les ONGD i posa
èmfasi en la importància de l’educació
per a promoure la solidaritat.

“Hem de ser solidaris i entendre d’on ve
la situació d’altres països del món”
“No podem avançar en democràcia si
girem l’esquena a altres països i altres
realitats.” Aquesta frase de la consellera de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica,
Rosa Pérez Garijo, és un reflex de la
implicació de la Generalitat Valenciana amb el que passa en altres territoris i també en la nostra societat. Ella
evidencia que la cooperació està molt
relacionada amb altres àrees de la seua
conselleria com són la participació, la
transparència i la qualitat democràtica. “Volem reforçar la justícia social
i en aquesta dinàmica hem de treballar en altres països encara que el que
ens agradaria és que hi haguera una
justícia social tan gran que no feren
falta aquests projectes de cooperació”,
argumenta.
Rosa Pérez valora el IV Pla Director
de la Cooperació Valenciana així com
l’estreta col·laboració amb les ONGD i
recorda que a l’inici de l’anterior legislatura es van signar uns acords molt
importants amb la Coordinadora
Valenciana d’ONGD. “El que està clar

és el gran avanç que s’ha fet en aquesta
matèria en els darrers anys. En 2015,
abans del govern del Botànic, es destinaven 3,8 milions d’euros a cooperació i ara són 33,8 milions, estem parlant de 30 milions més.” Ella recorda

«Són diners que

transformen vides. Cal
treballar per un món més
just i igualitari al nostre
territori i més enllà»

que “després de tots els espectacles tan
lamentables que es van viure en el passat, havia minvat la confiança i calia
recuperar-la”. I agrega que ara mateix
“som la tercera comunitat autònoma
de l’estat espanyol que dedica més
diners a la cooperació. Destinem 6,82
euros per habitant. És una qüestió
important i marca el compromís que
hi ha amb la cooperació”.
La consellera indica: “Tots els partits
que tenien representació a Les Corts
en l’anterior legislatura van signar un

acord per a augmentar el percentatge
del pressupost de la Generalitat destinat a cooperació i anar acostant-se al
0,4 %. Aquest compromís va lligat a
l’elevada conscienciació de la societat
valenciana i a la gran tasca que fan les
diferents ONGD i altres entitats de la
societat civil”.
Pel que fa a la seua Conselleria, en
l’actual legislatura destina el 61 % del
pressupost a cooperació: “Són diners
que transformen vides. Cal treballar
per un món molt més just i igualitari
no sols al nostre territori sinó més
enllà. I hem de ser conscients que
les desigualtats en altres llocs moltes
vegades venen provocades, precisament, pels països desenvolupats”.
Per a Pérez Garijo, entre les claus
transformadores hi ha el reforçament
de les sinergies i també l’educació.
“Hem de ser solidaris i entendre d’on
ve la situació d’altres països i aquesta
solidaritat cal abordar-la des de la
infància, perquè molts problemes de
la societat, si s’abordaren des de l’educació, es podrien millorar molt.”
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joan lerma i blasco
Llicenciat en Ciències Econòmiques i
Empresarials
— President de la Generalitat
Valenciana de 1982 a 1995

Sempre ha estat en la primera plana
política i continua estant-ho. Joan
Lerma va ser el primer president de la
Generalitat escollit democràticament,
càrrec que va ostentar abans de ser
ministre d’Administracions Públiques.
La seua figura va ser clau per a
potenciar la cooperació valenciana.

“La solidaritat és un element clau del
desenvolupament de la personalitat”
Va ser en la segona legislatura de Joan
Lerma quan ell considera que “es
va fer la cooperació de la forma més
important”. Lerma destaca que, tradicionalment, “la forma de fer cooperació era dedicar-se a alguns projectes
concrets” però que en el seu cas va
posar “un interés especial en el tema
de la formació dels recursos humans”.
Per això, Lerma creu que cooperar
no és només millorar les condicions
de vida de la gent sinó “formar gent i
consolidar les institucions democràtiques en aquells països”.
Per aconseguir-ho es va crear aquell
Programa Nord-Sud on Lerma destaca la figura de Miquel Doménech,
aleshores conseller de Treball i Seguretat Social, i del seu equip. Tots ells
entengueren que “no es tractava
d’anar per lliure sinó d’intentar sensibilitzar la societat cap als temes de
cooperació”. Això implicava fomentar
la participació i així és com va nàixer
el Consell Valencià de Cooperació,
“calia unir esforços i comptar amb
les Conselleries, però també amb les

ONGD i experts d’universitats valencianes”. Entre les accions que es van
portar a terme Lerma recorda la formació de becaris ací a la Comunitat
Valenciana, becaris que “estigueren
treballant i aprenent per traslladar

«Cooperar no és només

millorar les condicions de
vida, sinó formar gent i
consolidar les institucions
democràtiques»

aquests coneixements als seus territoris, tot per enfortir les seues organitzacions democràtiques”. Aquesta és la
clau, en paraules de Lerma, “la cooperació no s’ha de fer a l’estil imperialista sinó que han de tindre la seua
pròpia evolució, si no, no es consolida
res”. Amb aquesta mentalitat, Lerma
remarca que es tracta “de projectes
a llarg termini” i que per això no li
agrada apuntar-se l’èxit.
“Estic orgullós de tot el procés global però la cooperació s’ha de con-

tinuar tota la vida”. Al cap i a la fi,
“no són projectes de cooperació del
Govern, són projectes de cooperació
de la societat valenciana”.
Per tant, el balanç en matèria de
cooperació que fa l’expresident de
la Generalitat és molt positiu però
també avisa de la seua preocupació
per les emergents polítiques de renacionalització.
“Intenten dir que ells han de ser els
primers i jo crec que és una errada
perquè no pot haver-hi societats estables si no hi ha una estabilitat global, de manera que hem d’ajudar, no
només perquè la gent ho necessita,
sinó perquè ho necessitem tots.” En
aquest sentit, Lerma afegeix: “l’estabilitat global es construeix sobre la
base de lluitar contra les desigualtats”
i, per tant, “la solidaritat és un element clau del desenvolupament de la
personalitat humana”. Un pensament
que Lerma acompanya d’un desig: “La
cooperació és un problema de justícia
i d’estabilitat i per això fa falta que la
cooperació continue”, reflexiona.
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maría isabel garcía
Llicenciada en Dret
— Presidenta de la Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD) de 1992
a 1997

Provinent del món de la cooperació
catòlica, María Isabel García va
afrontar amb molt de gust convertirse en presidenta de la Coordinadora
Valenciana d’ONGD. Una etapa que
va ser de gran experiència vital i que la
va fer treballar sempre del costat de la
cooperació i la solidaritat.

“La cooperació ha de ser des de baix, no es
pot imposar, ha de nàixer de cadascú”
Maribel, com li agrada que li diguen,
va topetar-se amb la responsabilitat de
presidir la coordinadora valenciana
d’ONGD als seus inicis. Recorda que
tot “va nàixer en entrar a la Comunitat Europea”, una fita que va despertar
la participació a Espanya i també a les
comunitats autònomes, ja que “en tots
els països ja hi havia un apartat de cooperació”, sense oblidar el 0,7 %.
Maribel recorda com, a poc a poc, es
van dissipar els prejudicis polítics i ideològics d’aquells primers membres de
la coordinadora. “Jo venia d’una organització de l’Església i tontament, per
prejudicis, em miraven de reüll però
afortunadament ens vam adonar que
aquest treball no era per una ideologia,
és humanitari.” La falta de referents va
fer que la creació es fera com si fora “un
consell d’administració de qualsevol
empresa”. I així van lluitar per fer-se un
lloc i ser escoltats per les institucions,
formant part dels consells assessors i
van barallar-se per fer sentir les necessitats de la gent. Allí va aprendre a canviar
la mentalitat de molts agents socials.

“Molts pensaven que si aquests països
necessitaven un pont, calia enviar una
empresa per a fer-ho [...] una idea que
estava ben lluny del que enteníem com
a cooperació.” Per aconseguir-ho, va ser
vital la societat valenciana, “la coopera-

«Hi ha molt a tocar, s’ha

d’insistir i fer valdre la
solidaritat i la cooperació
per a comprovar com és la
resposta de l’ésser humà»

ció ha de ser des de baix sempre, no es
pot imposar, ha de nàixer de cadascú”,
diu Maribel, qui també confia en el
poder de la gent jove per a augmentar
la sensibilització. “L’altre dia vaig sentir
que el voluntariat jove a Espanya havia
augmentat i això em va obrir l’ànima.”
“Cal ensenyar a la gent les coses perquè no estiguen agenollats per generacions, cal donar-li la canya perquè siguen
ells els que pesquen”, aquest és el millor
resum d’allò que Maribel entén per cooperació. A més a més, recorda precisa-

ment un projecte a Madagascar on hi
havia molt de peix i on els van ensenyar
diferents tècniques per a conservar-lo.
“El gran projecte el demanava la gent
d’allà i era ensenyar-los a fer saladures,
a assecar el peix i així tindre menjar per
a tot l’any.” El gran repte que li queda a
la cooperació valenciana és, en paraules
de Maribel, augmentar la sensibilitat i
l’empatia, és a dir, “veure l’altre com tu,
fugir dels tòpics”. I tot perquè “ningú
està exempt de res, a uns els toca i a
altres no”, tot depén del lloc on t’ha tocat
nàixer.
Maribel rememora la paràbola dels
talents. “Si tu tens uns talents, per què
no n’hauries de donar una part als
altres?”, reflexiona. Una reflexió que
acompanya d’una demanda, la d’una
“educació més humanística i menys tècnica, una educació en valors que faça les
coses més fàcils per a tots”. Pensaments
d’una dona que no es penedeix d’haver
donat part de la seua vida a la cooperació. “Podia haver tingut més coses
però em vaig dedicar a la cooperació, al
coneixement real de les persones.”
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vicent moreno
Funcionari a la regidoria de Cultura de
Castelló de Rugat
— President del Fons Valencià per la
Solidaritat de 1995 a 2007

L’alcaldia a Castelló de Rugat i la
presidència de la Mancomunitat de
municipis de la Vall d’Albaida van
permetre a Vicent Moreno convertir-se
també en president del Fons Valencià
per la Solidaritat. L’objectiu era unir les
voluntats dels xicotets pobles per fer
grans projectes de cooperació.

“La cooperació no pot tindre color
polític, es deu a un objectiu comú”
Vicent Moreno no dubta en afirmar
que la resposta política a la cooperació internacional era fruit de la
demanda social de principis dels anys
noranta, on ja es parlava d’aquests
termes i del 0,7 %. “Era el boom en
què la societat reclamava participar
en projectes de cooperació al Tercer
Món”, una crida que “va propulsar la
implicació dels ajuntaments en projectes de cooperació arreu del món”.
Així es com es va crear el Fons
Valencià per la Solidaritat (FVS), una
associació voluntària de municipis a
la qual Vicent Moreno es va incorporar com a president a l’any 1995.
Des de l’inici, “el Fons Valencià per la
Solidaritat va ser una associació plural on tots els partits estaven representats”.
Des d’aquell moment, ell sempre
ha tingut clar que “la cooperació no
podia tindre color polític, podíem
ser majoria d’un partit o d’un altre
però havíem de tindre un objectiu comú”. I quin era aquell objectiu
comú?: “Aportar cadascun un poquet

per poder fer projectes importants”.
Moreno es va adonar “que era absurd
fer el treball que ja feien ONGD
especialitzades i per tant el FVS havia
de centrar-se en projectes municipalistes”.

«No hem de fer

nosaltres projectes de
cooperació, sinó estar
pendents de la demanda
que hi ha i atendre-la»

Les primeres actuacions tingueren
lloc a Amèrica Central “on la facilitat de la comunicació i la llengua
ens permetia ser més àgils”, recalca
Moreno.
“En aquella època recorde dos projectes en els quals jo vaig estar. L’un
era a l’Equador per portar aigua
potable a diverses comarques, l’altre a
El Salvador per a fer una espècie de
llei de funció pública”. Dos exemples
de projectes municipalistes que van
fer reflexionar a Vicent Moreno. “Jo

sempre he pensat que la cooperació
té una doble cara. Cooperem perquè som responsables o creiem en la
igualtat? En quina mesura tenim dret
a exportar-los el nostre sistema d’organització social?”, reflexiona Vicent
Moreno.
Tot i tindre en ment aquesta dicotomia, Moreno no es va cansar d’ajudar i gràcies al Fons —interlocutor
de la Generalitat Valenciana— va
participar en la creació de la Llei de
Cooperació i fins i tot va anar al Parlament Europeu per a explicar el funcionament del FVS.
“Era una cooperació descentralitzada, fora del Govern, era de les
autonomies amb els ajuntaments,
una novetat absoluta a escala mundial, la resposta a la necessitat de col·
laborar del poble valencià.” Una resposta que afortunadament ara “s’està
orientant a coparticipar i ja no a soles
a donar almoines”. Com ell mateix
afirma, “cal estar on es demana ajuda”
i aquest sempre serà el gran objectiu
del Fons Valencià per la Solidaritat.
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dos grans pioners de la
cooperació valenciana

El món no s’acabava en el Micalet

Si busquem els orígens de la cooperació valenciana, hi
ha dos persones que van ser clau en aquells moments. Es
tracta de Miquel Doménech, que va ser conseller de Treball
i Seguritat Social, i de Ximo García Roca, que va ser director
del Centre de Voluntariat de la Comunitat Valenciana.

E

n aquesta recerca de testimonis al
voltant de la cooperació valenciana i del seu particular recorregut per
aquests 30 anys d’història s’han anat
barrejant personatges i anècdotes, és
més, fins i tot han anat sorgint noms
que han sigut clau per entendre el naixement i l’evolució de la cooperació
valenciana.

En una conversa amb l’expresident de la Generalitat, Joan Lerma,
va rememorar la figura de Miquel
Doménech, aquell conseller de Treball
i Seguretat Social que va obrir les
portes d’un despatx per a fer arribar
a l’administració pública la necessitat de parlar i treballar en matèria
de cooperació.

I així va ser. Va visitar Joan Lerma,
“una persona molt oberta i que té una
simpatia personal per tot el que siga
fer el bé i sabia, i sap, que la cooperació és un principi fonamental”, afirma
Doménech. Calia fer-ho “per necessitat i sensibilitat de la gent. Feia falta
un compromís local i això és el que
vam fer”.
Així de contundent es mostra
Doménech en parlar d’aquells inicis,
un principi difícil on es van trobar
sobretot “un problema de formació,
de saber aplicar els pocs recursos que
hi havia i això ho va entendre molt bé
tot el Consell. De fet, Sanitat va cooperar molt, també Agricultura”. Aquell
Govern es va encarregar d’obrir els
ulls a la societat valenciana perquè
“calia començar a veure el món” i així
es com es va traure el primer decret,
amb la intenció d’explicar que “el món
no s’acabava en el Micalet”.

«Calia començar a

veure el món i explicar
que aquell món no
s’acabava en el Micalet

Ximo García Roca en sa casa de Tavernes de la Valldigna. Foto: Alberto Pla

Miquel Doménech

»

Però si es pot considerar Miquel
Doménech com un dels pioners de la
cooperació valenciana, ell ens dona
un altre nom a afegir a la llista, el de
Ximo García Roca. Tota una institució
en el camp de la solidaritat, el voluntariat, els moviments socials i migratoris i la cooperació internacional
al desenvolupament.
Aquest professor universitari, que
va formar part del programa de postgrau universitari de cooperació, té un
extens currículum en què destaca la
seua tasca com a director del Servei
de Protecció i Defensa del Menor, la
direcció del centre de voluntariat de
la Comunitat Valenciana o la direcció
de planificació de Serveis Socials de
la Generalitat.

«No hi ha

protagonistes en la
cooperació, només un
poble que desperta

»

Ximo García Roca

Amb aquesta trajectòria a ningú li
estranya que el seu nom isca a la palestra però ell mateix no es vol sentir
protagonista. “No hi ha protagonistes a la cooperació, sols un poble
que desperta.”
Un pensament basat en aquells
primers moviments socials, des de la
descolonització del Sàhara de la qual
ell va ser testimoni, la revolució sandinista a Nicaragua o l’assassinat de
sis jesuïtes i dues dones a El Salvador
ara fa també trenta anys. Un esdeveniment que va fer tremolar el món
i Ximo. “Jo era amic d’algun d’ells, ens
coneguérem estudiant a Alemanya
i veure que els amics morien i morien
defenent un poble, en el meu cas diria

Miquel Doménech en sa casa. Foto: Alberto Pla
que és el punt d’inici de la cooperació
personal.” A partir d’aquella massacre,
Ximo va desplaçar-se a El Salvador i
va fer classes on mesos abans s’havien
comés aquells assassinats.
Això va ser el punt d’inflexió però
just abans Ximo ja sabia que volia
donar la seua vida als altres. “Jo tenia
tots els elements per ser només professor. Així que prompte te’n vas
a estudiar, després vas a l’estranger.
Ha de passar alguna cosa molt seriosa
per canviar-ho tot, i això em va passar a mi.” A la seua tornada va prendre’s un descans a la muntanya i allí

«La pobresa
i l’exclusió no té patria,
només té un pulmó»
Ximo García Roca

va descobrir “una realitat que amb els
meus 25 anys no sabia que existia i era
la dels xiquets que estaven de campaments sense família”. Una nit va ajudar
a dur un xiquet malferit a l’hospital
i no podien operar-lo sense el consentiment de la família. “Vaig cridar
al campament i m’explicaren això
mateix, que no tenia a ningú. Jo vaig
signar i vaig quedar-me amb ell tota
la recuperació i això em va marcar
molt.” Anècdotes que es van reflectir en aquell Programa Nord-Sud,
impulsat pel govern de Lerma i pel
seu gran amic Miquel Doménech.
“Una idea va ser celebrada per tots
i que buscava canalitzar els sentiments
de la societat, fer una institució participativa i fer de la cooperació una
cosa transversal, que la cooperació
no fora només un assumpte de lluita
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contra la pobresa, sinó que afectara la
sanitat, l’educació, l’habitatge...” Una
reflexió que també comparteix Miquel
Doménech. L’exconseller també mira
enrere i es recorda “d’aquelles famílies
d’Alacant que rebien els de Txernòbil
i de la gent que acollia sahrauís. Allò
va crear demandes socials i convenis
a països com ara Bolívia o Nicaragua.
Però d’entre tots els programes, tant
García com Doménech en destaquen
un, la formació a gent d’allà. “Van vindre alcaldes de Barranquilla i d’algun
altre lloc a veure com s’organitzaven els
ajuntaments i com tenia lloc la cooperació”, comenta Miquel.

«Si mobilitzes

la societat, la política
i mobilitzes també les
universitats, la partida la
tens guanyada

»

Ximo García Roca

Un projecte que potenciava l’educació i la formació des de la clau “de
desenvolupar capacitats que ja tenien”.
Va ser tot un èxit, afirma Ximo, “ja pots
imaginar el que significava que residiren ací, que acabaren les seues carreres ací, que s’especialitzaren i tornaren.
Però, a més a més, el temps que estaven
ací, feien un màster de Cooperació, que
això és el més important que va haverhi en el naixement de la cooperació”.
D’aquesta manera, les universitats públiques també formaren part
d’aquest programa on “cadascuna
donava el mòdul en el qual era especialista: la Miguel Hernández: la
salut; la Politècnica: els projectes; la
de València: les desigualtats... Va ser
un èxit perquè si mobilitzes la societat, mobilitzes la política i mobilitzes

La manifestació de Pobresa Zero de 2019. Foto: Juanjo Martín
les universitats, la partida la tens guanyada”. Ximo, arran de veure un antic
edifici oblidat a Nicaragua construït
per la cooperació, es va preguntar si
no era millor cooperar des de dins.
Aquell nou model va ser el gran avanç
que aconseguiren aquells pioners. El
repartiment de recursos, l’erradicació
de la misèria i tants altres objectius
només es podien aconseguir “tenint

en compte el sentiment local”. I és que
Doménech pensa que “cal mirar fora
de nosaltres” i fer-ho amb un gran
“compromís social”. D’això se sent
orgullós, de poder mirar els seus nets
i contar qui va ser el seu iaio. “Jo continue pensant en allò que s’ha fet, faig
un repàs de totes les coses que tenen
a veure amb mi d’alguna forma en el
món cooperatiu, en solidaritat, en

els conflictes de menors.” I amb tot
aquest repàs a una vida dedicada a la
cooperació, el consell que li dona als
seus és ben clar. “Als nets els dic que
han de mirar a prop i lluny.”
La cooperació ha de buscar això,
perquè “la pobresa i l’exclusió no té
pàtria, només té un pulmó, per tant
això que diuen alguns de ‘primer els
d’ací’ i coses d’aquest tipus no té sentit,
lluitar contra la pobresa ací és inseparable de lluitar contra la pobresa allà”,
comenta Ximo. Saber on s’ha d’anar
és fonamental per a la continuïtat de
la cooperació, tant ací com fora de
les nostres fronteres. “Fer un balanç
només és possible si tens una idea
clara de cap a on anar”, afegeix Ximo
García Roca qui recorda també per
tots els moments que ha passat la cooperació en aquestos trenta anys.
La cooperació valenciana va evolucionar entenent que “la lluita contra la pobresa i la lluita a favor de la
justícia social són inseparables, per
tant, no sols era un problema d’emoció solidària, sinó de treball de drets”
i, a més a més, ara mateix també hem
de dir “que s’ha de lluitar contra la
destrucció de la terra”. Una lluita a
la qual homes com Miquel i Ximo
continuen encara fent costat. “A mi
no em fa por quan em diuen que
som molt pocs. Eren moltes les dones
que acabaren aconseguint el sufragi
femení? Eren molts els ecologistes?”
El més important és continuar
fomentant la cooperació valenciana
per seguir sumant èxits, per tractar
d’arribar a l’Agenda 2030. “La cooperació s’ha de fer amb objectius
de continuïtat. Hi ha pocs recursos,
però cal aprofitar-los, i al final, hi ha
pocs diners, però a vegades en sobren”,
diu Doménech.

Entre els somnis de futur que li
queden a Miquel en matèria de cooperació hi ha continuar amb la formació,
“que els que hi vagen, vagen a cooperar amb sentiment, que hi deixen rastre, que no hi vagen i facen només una
visita sinó que porten darrere un programa de continuïtat del seu treball”.
Pel que fa a Ximo, ell ara focalitza
els seus esforços en el tema migrato-

«Que vagen

a cooperar amb sentiment,
que hi deixen rastre, que no
hi vagen i facen només una
visita, sinó que porten un
programa de continuïtat

»

Miquel Doménech

ri, una assignatura pendent de la cooperació. “Igual que allò del meu amic
a El Salvador i aquell xiquet sense
família va afectar-me, ara saber que
hi ha nàufrags a la Mediterrània no
em deixa dormir.”
Si alguna cosa queda clara en sentir-los és que Miquel Doménech
i Ximo García Roca seran homes de
cooperació fins a l’últim sospir. “Jo ja
estic assegut a la banqueta”, comenta Ximo i afegeix “que hi ha partides
i equips de futbol que guanyen per la
gent que està a la banqueta. Per això
nosaltres des de la banqueta farem
tot el que podrem”. I és que gent així
sempre és volguda en el nostre equip,
que no és altre que el de la cooperació
valenciana.

Diversos assistents a la manifestació de 2006. Foto: Pobresa Zero
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Fotos: cedides per Pilar Mateo

pilar mateo
Doctora en Química
— Directora general de Cooperació de
la Generalitat Valenciana de 1999 a 2003

Doctora en Química, Pilar Mateo va
fer un parèntesi de quatre anys en
la seua carrera com a investigadora
per a dirigir la cooperació
valenciana. Una època que
rememora amb passió i satisfacció
per la transformació de model que
va suposar.

“Vam crear organismes de coordinació
que no tenia ningú a Espanya”
Pilar Mateo recorda la seua etapa de
quatre anys al capdavant de la cooperació valenciana com una època molt
intensa, però també molt gratificant:
“Van ser anys de molta activitat. La
societat civil transmetia un desig sincer d’ajudar els països menys desenvolupats i van començar a crear-se amb
finalitats altruistes nombroses entitats
privades, com les ONG, usant l’entusiasme com a bandera. Aquesta actitud
va contagiar també la classe política de
la Comunitat Valenciana que en general es va mostrar sempre molt oberta a
posar en marxa una política en aquesta
matèria. La prova és que els pressupostos per a la cooperació es van augmentar de manera molt significativa”,
recalca.
Preguntada per les línies d’actuació
prioritàries durant el seu mandat, destaca: “Intentàrem coordinar les actuacions de les diverses administracions
públiques implicades (Generalitat,
diputacions, ajuntaments) i especialitzar les organitzacions per matèries
de manera que cadascuna se centrara

en els temes de la seua especialitat.
Per exemple, a les universitats se’ls va
encomanar en exclusiva la tasca de la
formació i l’educació en aquests temes.
Es va crear el primer màster conjunt
de les cinc universitats de la Comuni-

«L’OCDE ens va

posar com a exemple
de cooperació
descentralitzada a
Europa»

tat Valenciana. Va ser una fita al seu
moment que no sé si s’ha tornat a repetir, però que demostra la unió que hi
havia en aquests temes”.
Ella valora que, aleshores, es van
posar les bases per a una cooperació
més coordinada i consensuada: “El
disseny de la cooperació es feia des de
la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament que jo dirigia. Tot
es consensuava amb la Coordinadora
d’ONGD, però també ho féiem amb
les universitats i fins i tot amb les altres

administracions públiques. Redactàrem el Llibre blanc de la Cooperació
Valenciana i vam posar les bases de
les prioritats i dels tipus de projectes
que calia realitzar. Ens coordinàvem
també amb l’AECID de manera que
intercanviàvem tota classe d’informació amb ells. Va ser un procés de planificació en tota regla en un camp on
fins a aquest moment s’havia funcionat
d’una manera dispersa”.
En aquesta línia, destaca: “Vam crear
organismes de coordinació que no
tenia ningú a Espanya com el Comité
d’Emergències, el Comité Interuniversitari, o el Comité de Municipalisme
amb el Fons Valencià per la Solidaritat”. I recorda que “tanta va ser la nostra activitat que l’OCDE ens va posar
com a exemple de cooperació descentralitzada a Europa. I moltes comunitats autònomes ens van prendre com a
referent de la cooperació”. Finalment,
Pilar Mateo destaca “el compromís
total i l’esforç personal de l’equip de la
Direcció General de Cooperació que
s’hi va entregar sempre en cos i ànima”.
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Fotos: Gabriel Miró

carlos gómez gil
Doctor en Sociologia
— Professor titular del Departament
d’Anàlisi Econòmica Aplicada de la
Universitat d’Alacant i investigador en
cooperació al desenvolupament

Una de les reivindicacions
històriques en matèria de cooperació
al desenvolupament és la de destinar
el 0,7 % dels fons de les diferents
institucions. En els anys noranta, el
doctor en Sociologia, Carlos Gómez
Gil, va ser un dels integrants del
moviment i les acampades del 0,7 %.

“La cooperació és com la pell al rostre,
marca el nostre caràcter com a societat”
El moviment i les acampades del 0,7 %,
de les quals Carlos Gómez Gil va ser un
dels impulsors als anys noranta, es van
iniciar després de la tragèdia humanitària dels Grans Llacs i van impulsar “de
forma pionera, una preocupació d’abast
mundial entorn de la solidaritat internacional. La societat en el seu conjunt
analitzava, debatia i volia conéixer més
sobre qüestions que fins llavors havien
estat fora dels debats públics”, rememora.
En preguntar-li com era en aquell
moment la cooperació valenciana, la
defineix com a “jove, nova i incipient”. I
agrega: “Tenia més voluntat que recursos, amb presència en les grans capitals
però també en altres xicotets municipis.
Una part important del que llavors es
posava en marxa es va impulsar gràcies
a les mobilitzacions del 0,7 %, alhora
que hi havia grans dosis de voluntarietat i improvisació perquè es desconeixien elements tècnics imprescindibles
de les polítiques i accions de cooperació al desenvolupament”, relata. Per a
Gómez Gil, implicar-se en cooperació
li va suposar un enorme cabal d’experi-

ències personals, “però també la meua
convicció que havia de dedicar molt més
temps i esforç a conéixer millor quelcom
tan complex que ha marcat la meua vida
des de llavors. Sempre m’ha emocionat
l’entusiasme de tantes persones que estan

«Sempre m’ha

emocionat l’entusiasme
de tantes persones que
estan decidides a millorar
el món que tenim»

decidides a millorar el món que tenim
i a tractar d’alleujar el patiment dels
més vulnerables, moltes més de les que
habitualment creiem. Però també m’ha
espentat a estudiar, investigar, divulgar
i treballar molt millor tots els processos
i els moviments que hi ha al voltant de
quelcom tan complex com és la solidaritat internacional. Poder-ho fer des de la
Universitat d’Alacant és un orgull”, assevera. “Quan explique als meus estudiants el paper de les polítiques de cooperació en el món i particularment en els

països líders en aquest camp, veiem amb
detall que les polítiques de cooperació
al desenvolupament són com la pell al
rostre, marquen el nostre caràcter com a
societat i la nostra posició internacional”,
reflexiona.
Ell reconeix que s’han fet grans avanços, però matisa que “encara continuen
existint desafiaments pendents, des
de l’avanç cap al 0,7 %, passant per una
major implicació de les forces polítiques, així com una major complicitat de
la societat. La cooperació valenciana ha
de desbordar els seus dics tradicionals
per a arribar a grups i sectors a on no ha
aconseguit accedir encara”. Gómez Gil
destaca que les cinc universitats públiques valencianes compten amb l’únic
màster interuniversitari en cooperació al
desenvolupament d’Espanya, que des de
fa nou anys forma professionals i investigadors en aquest camp. “Però segurament també hem de fer més esforços per
a promoure iniciatives conjuntes entre
les universitats i la societat en aquestes
matèries, especialment amb les institucions públiques.”
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manolo portolés
Investigador científic a l’Hospital
Universitari i Politècnic La Fe de València
— Membre de l’equip de coordinació
de Pobresa Zero des de l’any 2005

Manolo Portolés. Formava part d’una
societat civil anomenada Reial Societat
Econòmica d’Amics del País que va ser
convidada a participar en els inicis de
Pobresa Zero a la Comunitat Valenciana,
una mobilització que mirava no sols a
l’exterior, sinó també a l’interior de la
Comunitat Valenciana

“Érem la primera generació que teníem
recursos per a acabar amb la pobresa”
L’any 2000 es van signar a la seu de Nacions Unides a Nova York els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni. 189 països van acordar un total de huit propòsits
per a aconseguir una major igualtat en el
planeta. Un lustre després, els observadors nacionals van comprovar que els
avanços no havien sigut massa substancials i per això es va crear la necessitat
d’un nou moviment que s’anomenaria
Pobresa Zero.
Nascuda com una organització estatal,
“es van reunir totes les coordinadores
d’ONGD d’Espanya i en tornar d’aquella trobada, la coordinadora valenciana
(CVONGD) va començar a moure el
teixit social de la comunitat per a veure
qui podia encarregar-se d’això”. D’aquesta
manera explica Manolo Portolés, membre fundador de Pobresa Zero, com va
sorgir aquesta mobilització al territori
valencià. “En el meu cas jo estic en una
societat civil que és la Reial Societat
Econòmica d’Amics del País, fundada
el 1776. Ens convidaren a participar per
ser una de les entitats més antigues de
la Comunitat Valenciana i ja m’hi vaig

quedar.” Manolo recorda amb nostàlgia com “començàrem a treballar en tot
tipus d’associacions, culturals, esportives,
ONGD, societat civil, persones individuals, famílies, col·lectius religiosos, sense
excloure ningú”.

«Falten líders que

tinguen açò en el
cap tots els dies per a
canviar les estratègies
reals dels països»

“Pobresa Zero el que fa és informar i
ho fa amb quatre objectius principals:
sensibilitzar la gent, difondre el que
s’està fent, mobilitzar la societat i influir
tant en els mitjans de comunicació com
en els governs perquè complisquen allò
que van signar.” Amb aquesta filosofia,
Manolo Portolés recorda com van aconseguir que açò es convertira en un tema
transversal amb la implicació de tots
els estaments de la societat valenciana.
“Nosaltres estem per dir-los, heu signat
i ara heu de tindre un compromís que

s’ha de reflectir al teu país.” En aquesta
recerca del compliment “Pobresa Zero
no només mirava a l’exterior”, afegeix
Manolo, sinó que “també mirava a l’interior destapant que a la Comunitat Valenciana també hi havia pobresa”.
Una mobilització que va evolucionar
i que ara té com a reglament els Objectius de Desenvolupament Sostenible i
l’Agenda 2030. “Els objectus del mil·lenni
no eren objectius d’erradicar tot, eren de
meitats. Aleshores la principal preocupació eren les persones però ara hi ha
més coses.” Aquells 8 propòsits ara són
17. Un canvi de paradigma que Manolo
considera en certa mesura utòpic però
en el qual creu. “Tots els que estàvem allí
créiem en aquell moment que érem la
primera generació de la humanitat que
teníem recursos, tant tècnics com econòmics, per a acabar amb això.” Per això
aquesta recerca de desenvolupament
sostenible i per això el fet que Manolo
Portolés no haja deixat mai Pobresa
Zero. 2030 és un horitzó esperançador
en el qual ell vol creure i en què demana
que els governs també ho facen.

25

consolidació de la cooperació valenciana
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lourdes mirón
Llicenciada en Educació Social
— Presidenta de la Coordinadora
Valenciana d’ONGD (CVONGD)

Des de la presidència de la
Coordinadora Valenciana d’ONGD,
Lourdes Mirón, destaca la
implicació de la societat valenciana
en la cooperació i recorda que
la ciutadania sempre ha estat
implicada, en temps de crisis i
també de bonança.

“Cal contribuir a una ciutadania crítica
i conscient que lluite pels seus drets”
Podem aprendre molt sobre la cooperació mirant als seus trenta anys d’història en la Comunitat Valenciana. Podem
fixar-nos en els avanços registrats en
reducció de la pobresa extrema, en
l’accés a la salut i l’educació, en l’apoderament de xiquetes i dones, en l’enfortiment de la capacitat de les persones
per a ser protagonistes de la seua pròpia
vida, defendre els seus drets i participar
activament en les decisions que es prenen en les seues comunitats.
La presidenta de la Coordinadora
Valenciana d’ONGD, Lourdes Mirón,
destaca que “sense l’esforç, els somnis,
la militància, les habilitats i les ganes
de canviar el món de milers de persones, la cooperació no existiria”. Perquè la cooperació valenciana és, abans
que res, un moviment ciutadà, que va
tindre el seu primer impuls en 1994 i
1995, davant de la crisi humanitària
pel genocidi a Ruanda i la presa de
consciència sobre la desigualtat sagnant i l’empobriment a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia quan milers d’estudiants van acampar en els carrers de les

nostres principals ciutats per a exigir
que es dedicara el 0,7 % de la riquesa a
lluitar contra la injustícia a través de la
cooperació.
Des de llavors, recorda Lourdes, “la
cooperació valenciana ha patit alts i

«La cooperació és clau

per a caminar cap a un
món més just i sostenible
on tots gaudim dels
mateixos drets»

baixos quant a pressupostos i consideració com a política pública, i inclús
ha hagut de patir que corruptes sense
escrúpols, des de les més altes esferes
polítiques i a través de trames empresarials, saquejaren els seus fons. Però
el que s’ha mantingut estable (i creixent) ha sigut aquest impuls ciutadà.
Més de 400.000 persones participen
en la nostra Comunitat en les ONGD
com a professionals, personal voluntari, donants o sòcies, i cada vegada
que es pregunta en les enquestes, la

lluita contra la pobresa i la defensa dels
drets humans apareix com una de les
màximes prioritats de què, segons el
parer de la ciutadania, s’han d’ocupar
els nostres governs”. Ella ressalta que
“després de mirar al passat, mirem al
futur, veiem els grans reptes que tenim
al davant, i ens adonem que necessitem
definir millor cap a on caminem i com
volem continuar fent cooperació, amb
un model menys burocratitzat, per a
ser més eficaços en l’erradicació de la
pobresa i la defensa dels drets humans”.
I el repte final, “i tal vegada, el més
important: continuar contribuint a una
ciutadania crítica i conscient que lluite
pels seus drets, perquè com a societat
entenguem que la cooperació no és un
luxe per a temps de bonança, ni una
almoina per a quan les arques públiques estan plenes. Que la cooperació
és clau per a caminar cap a un món
més just i sostenible, perquè en aquesta
casa comuna que és el nostre planeta,
tots els éssers humans gaudim dels
mateixos drets i oportunitats”, conclou
Lourdes Mirón.
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consolidació d’un teixit social
de la cooperació valenciana
La cooperació valenciana no seria possible sense la implicació, l’esforç i el treball continu
de les ONGD, dels seus membres, socis i voluntaris. Elles i ells han estat implicats des del
principi i continuen aportant per a caminar cap a un món més just i solidari. Aquesta visió
la relaten tres dones com Trini Blanch (ACPP-PV), Isabel Barrajón (Pau i Solidaritat) i Luz
Junoy (Petjades) que representen tres de les ONGD amb més trajectòria i que més finançament han rebut a la Comunitat Valenciana en aquests trenta anys.
Fotos: Alberto Pla

Una xiqueta balla en una escola de l’Associació CONI a Alta Verapaz, Guatemala.

Aquests trenta anys de cooperació
valenciana no s’entendrien sense la
gran labor que han fet les ONGD al
llarg del temps, organitzacions que es
feien ressò d’allò que demanava la societat valenciana i que van ser fonamentals per a connectar les institucions
valencianes amb aquest teixit social.

«És molt important
que s’entenga que tot
el que passa allà ens
afecta ací i també a
l’inrevés

»

Isabel Barrajón, Pau i Solidaritat

En aquesta línia va nàixer Petjades,
una de les organitzacions amb més tradició del territori valencià. Tot i haverse constituït l’any 1993, la seua tasca es
remunta als anys setanta quan, d’una
manera informal, un grup de persones
preocupades per la pobresa i la justícia social comencen a treballar per
un món més solidari. Es tractava de
la comunitat educativa del col·legi La
Puríssima a l’avinguda de Tres Forques,
un barri obrer que també demanava
atenció.
Aquelles ganes de fer coses junts va
propiciar que aquesta organització es
presentara a la primera convocatòria
que llançà la Generalitat Valenciana en
matèria de cooperació. Era l’any 1989.
El Perú va ser el país escollit per al
primer projecte de Petjades que va anar
creixent fins a tindre quatre projectes
finançats només tres anys després. Luz
Junoy, membre de Petjades, recorda
aquest moment com un gran punt de
partida quan “des de la junta directiva
es va acordar contractar tècnics en l’or-

Isabel Barrajón, Pau i Solidaritat.
ganització perquè es van veure desbordats i volien fer-ho tot ajustat a la llei,
la norma i el que suposava tramitar tot
això davant la Generalitat”. Aquell pensament va ser l’impuls necessari per a
engrandir el gran treball de l’associació.
Quasi al mateix temps que allò ocorria,
aterrava en el panorama cooperatiu
valencià l’Assemblea de Cooperació per
la Pau (ACPP-PV). Aquesta organització es va fundar en desembre de l’any
1990 al fil de les manifestacions contra
la Primera Guerra del Golf, encara que
ja tenia un gran bagatge darrere gràcies
al col·lectiu nacional que els va precedir, l’Assemblea Pacifista de Madrid.
Trini Blanch, la delegada d’ACPPPV, recorda que la primera imatge que
tenia de la cooperació “sempre havia
estat lligada al món de les missions,

pensava que l’única opció de ser solidària era ser missionera, fer-te monja”. Una idea que va canviar en veure
aquelles acampades en mig de Blasco
Ibáñez i preguntar-se què estava passant. “Aquelles acampades al llarg de
tot l’estat van generar que les persones
demanaren justícia en el món i que
s’invertira en cooperació al desenvolupament.”
Aquell objectiu d’aconseguir una
transformació social i econòmica cap
a un model de desenvolupament humà
sostenible i d’una societat justa i equitativa va ser també la que va propiciar el naixement de Pau i Solidaritat,
l’ONGD de Comissions Obreres del
País Valencià. Una organització que
compleix amb el desitjat 0,7 %, el percentatge de totes les quotes d’afiliació
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tres mirades des de les ongd

que es destinen a finançar projectes de
cooperació. Pau i Solidaritat fa 27 anys
que treballa i suma ja més d’un centenar de projectes de cooperació i més de
cinquanta en educació per a la ciutadania global. Isabel Barrajón, directora de
Pau i Solidaritat, no es conforma amb
aquesta aportació sinó que somia més
enllà “les grans desigualtats no es corregeixen només amb aquest 0,7 %, fa
falta més, canviar el model econòmic”.
Aquestes reivindicacions són comunes
amb Petjades i ACPP, conscients que a
més de destinar-hi fons cal fer canvis
estructurals en els països on es treballa.
“Els moviments del 0,7 % van ser
clau i en el 2000 un altre moment
important és quan signen els objectius de desenvolupament del mil·lenni. Es fan uns compromisos en funció

de 8 objectius però la mateixa societat
valenciana i a escala internacional diu
que això no és prou”. Així de contundent és Trini Blanch quan li pregunten
per com va evolucionar la cooperació
després d’aquells inicis. “La cooperació
sempre ha estat reinventant-se permanentment per veure com es podia fer
millor”, afegeix.
Un canvi de pensament i d’actuació
Fer-ho millor suposava un canvi de
pensament i d’actuació, així ho confirma Isabel Barrajón quan parla de la
importància del paper que desenvoluparen els països on es treballa. “No es
tracta d’imposar res sinó que siguen
ells els que proposen quines són les
necessitats i quins els projectes que
s’han de desenvolupar allí.” Tota una

simbiosi basada en una màxima fonamental “que ací s’entenga que tot el
que passa allà afecta ací i a l’inrevés”.
Una afirmació que comparteixen des
de Petjades perquè Luz Junoy enalteix
la necessitat d’una bona sintonia amb
els seus socis. “Per a nosaltres són la
nostra fortalesa perquè coneixen el
context, es troben en el territori, tenen
aliances amb les diferents institucions
públiques i privades.” Una sinergia que
també és vital per a ACPP: “aquesta
és una de les claus de la cooperació;
entendre que la cooperació no la fem
des d’ací sinó que són la gent d’allà”.
Aquesta és la somiada evolució cap a
un desenvolupament humà sostenible,
la participació de la societat civil tant
ací com allà “perquè la part humana és
fonamental”, diu Isabel Barrajón. Això
sí, “hi ha una qüestió molt important,
l’educació per al desenvolupament”. Un
instrument per a transformar la societat, en l’objectiu col·lectiu de construir
un futur més solidari i més sostenible.

«La pressió

internacional és molt
important. Ser altaveu
perquè la comunitat internacional sàpia que s’estan
fent avanços, quins són
els reptes que queden

»

Trini Blanch, ACPP-PV

Trini Blanch, acpp-PV.

Aquestes tres organitzacions han vist
el pas del temps, han sigut testimonis
del creixement i l’evolució de la cooperació valenciana. “Hem basat la nostra
relació en una relació honesta, de lleialtat, de transparència. És molt important
que treballem tots junts”, ens conta Luz.

«Aquesta impli-

cació també és per part
de la Generalitat, que ha
de fer que la política de
cooperació i dels ODS siga
transversal en la resta de
conselleries i en les altres
institucions que conformen la cooperació

»

Luz Junoy, Petjades

Luz Junoy, Pejtades.
En aquest sentit, “hem aconseguit fer
entendre a les administracions que la
cooperació és a llarg termini i ha de tindre’s un compromís no segons la riquesa
que tingues en aquell moment”, afirma
Trini. I és que, “no es tracta de pal·liar
les necessitats del moment sinó de generar un teixit que puga donar resposta a
aquesta necessitat i reforçar-los perquè
s’enfronten a aquesta o a altres que vinguen”, destaca.
Petjades, al Perú, Pau i Solidaritat, a Mèxic o ACPP, a El Salvador,
són alguns dels llocs on s’ha cooperat
però n’hi ha molts més. De fet, Trini es recorda de totes les voltes que li
han preguntat en què són especialistes
en l’ACPP. Ella, sense dubtar, contesta “en funció de l’organització amb la

qual estem treballant”. I és que el paper
important és el de “cadascuna de les
organitzacions amb les quals treballem.
La cooperació valenciana ha de seguir
reivindicant que és igual d’important el
procés que el camí que es recorre”, afegeix Trini.
Superar les desigualtats al món
I en això estan, a continuar treballant
trenta anys després per conscienciar la
població valenciana de la necessitat de
la cooperació. Les ONGD saben quin
és el recorregut idoni, ho han traslladat
a les institucions. Aquesta és la meta,
fixada de moment en l’Agenda 2030, i
que passa per fer entendre a tot el món
que cal superar les desigualtats a les
diferents regions del món. “No podem

estar impulsant l’economia social i solidària com un model basat en la justícia i els drets humans i en una visió
feminista i a la vegada estar impulsant
que les nostres empreses entren com
vulguen a aquests territoris i no estar
fiscalitzant i exigint que la mateixa normativa que els exigim ací els exigim
fora”, afegeix Trini Blanch. Per tant, tots
els agents socials són necessaris.
Aquesta Agenda 2030 és ara la que
marca el calendari en la cooperació
valenciana però, en paraules d’Isabel
Barrajón, “és una meta però segurament no serà l’any en què s’abasten
tots els Objectius de Desenvolupament
Sostenible perquè no depén només dels
governs locals, sinó també de nombroses variables”. I no només això, tal com
diu Luz Junoy, “no sols ha de ser una
agenda per a les organitzacions de cooperació sinó que ha de ser una agenda
dirigida als governs i a la ciutadania en
general”.
I és que si alguna cosa queda clara
després d’aquests trenta anys és que la
ciutadania i les organitzacions socials
han tingut un paper clau en l’avanç de
la cooperació valenciana. Així van nàixer Petjades, ACPP i Pau i Solidaritat, i
així continuarán fent el seu treball.
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accions de Valentia per
a recuperar la dignitat
La història de la cooperació valenciana va fer un tomb en 2010, el dia que Clara Tirado (PSPV) va rebre un sobre amb
abundant documentació sobre possibles irregularitats amb els fons de la cooperació valenciana. A més a més, una memoria USB va arribar a les mans de Mireia Mollà (Compromís) -aleshores també Diputada en les Corts Valencianes- amb informació que evidenciava com es va multiplicar la xarxa de subvencions en cooperació a través d’accions sospitoses. Dos
casos diferents, però íntimament lligats entre si i protagonitzats pel que va ser conseller de Solidaritat i Ciutadania.

Ciutadans manifestant-se després de donar-se a conéixer el cas. Foto: Pobresa Zero

Amb accions valentes comença aquesta etapa de denúncia, el mal anomenat cas Cooperació: el cas Blasco. I
comença amb el protagonisme de
dues dones joves, que lluny de passar
pàgina, van respondre amb responsabilitat política i moral davant de qui
va ser una figura forta en la política
valenciana.
Després de les denúncies de Clara
Tirado i Mireia Mollà, el fiscal anticorrupció, al maig de 2011, va denunciar
davant del jutjat d’instrucció 21 les
suposades irregularitats sobre les ajudes de cooperació. “Quan examine la
documentació m’adone ràpidament
que els diners de la subvenció s’havien utilitzat per a donar una oficina
tècnica que no tenia la fundació i que
a més a més no tenia recorregut i ho
vaig portar a la fiscalia”, afirma Clara
Tirado.
La jutge Nieves Molina va obrir una
investigació que nou mesos després
va desembocar en les primeres detencions. El 24 de febrer de 2012, Blasco
és imputat de sis delictes: frau en les
subvencions, prevaricació, suborn,
tràfic d’influències, malversació de
cabals públics i falsedat documental.
Segons l’escrit de la jutge instructora, l’exconseller de Solidaritat hauria
concedit, d’una forma fraudulenta,

Protestes després de publicar-se la sentència l’any 2014. Foto: Pobresa Zero
subvencions des del seu departament a
un entramat d’empreses. “Havien creat
diverses ONGD per a la Fundació
Hemisferi com a captadores de subvencions i pagar-se ells mateixos, a
les empreses vinculades a la trama, les
despeses derivades d’aquells projectes
que no és duien a terme mai”, recorda
Mireia Mollà.

ses i falses ONGD amb què intentaven
no alçar sospites. “Necessitaven tindre
una xarxa d’ONGD, que no eren les
que normalment obtenien aquells fons
de cooperació, ho feien enganyant-les
o entrant en aquesta trama per a poder
ser les beneficiàries. Feien dos coses,
primer el desviament de fons, és a dir,

acabaven en mans del ‘clan Blasco’, i
d’altra banda, com que donaven els
diners a aquesta xarxa, les que és quedaven sense diners eren les ONGD
que participaven històricament en
aquells projectes, ja que no hi havia per
a repartir. Per tant, hi havia un doble
perjuí”, reflexiona Mireia Mollà.

Els fons desviats no es van
destinar mai a cooperació
i els aconseguien a través
d’una trama d’empreses i
falses ONGD amb què intentaven no alçar sospites
D’altra banda, Clara Tirado explica:
“Quan veus les proves t’adones que la
formulació dels projectes era nefasta
i que era molt evident l’objectiu que
es perseguia”. Objectius que distaven
molt dels que persegueix la cooperació al desenvolupament.
Els fons desviats, per tant, no es van
destinar mai a cooperació i els aconseguien a través d’una trama d’empre-

Concentració davant de la Ciutat de la Justicia de València. F: Pobresa Zero
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«Com que donaven els

diners a la xarxa de la
trama, les que és quedaven sense diners eren les
ONGD que participaven
històricament en aquells
projectes, no hi havia per
a repartir

»

Mireia Mollà

Mireia Mollà davant del Palau de la Generalitat. Foto: Alberto Pla

Clara Tirado a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. Foto: Alberto Pla

En el període de màxima tensió, la
Coordinadora Valenciana d’ONGD
(CVONGD), —molt afectada per la
pressió exercida i perquè la Generalitat
no li va renovar el conveni de col.·laboració en 2010—, decideix presentar-se,
després de realitzar una assemblea al
juny de 2011, com a acusació particular.
Finalment, li van permetre presentar-se a l’octubre de 2012 com a acusació popular.
“La acusació es fa des de la màxima unanimitat de totes les organitzacions en benefici de la cooperació
valenciana. Ningú qüestiona que la
coordinadora ha d’estar-hi”, explica
Carles Xavier López. Ell és el portaveu
de #JusticiaCasoBlasco, una campanya que es va crear des de la mateixa
CVONGD per a tornar la dignitat a la
cooperació valenciana.
“Ens vam presentar com a acusació popular i vam crear la campanya
#JusticiaCasoBlasco per a comprometre’ns amb els nostres coneixements
en el procés judicial, per a generar una
comunicació adequada i per a intentar
aconseguir que tornaren a la cooperació els diners desviats”, recorda Carles.
I és que per a la cooperació hi ha
hagut una etapa molt difícil, “sobretot
per a aquelles ONGD professionals,
reconegudes, prestigioses... perquè és

«Hem contribuït a fer que
hi haja justícia en el cas
de corrupció més immoral dels que hem patit a
la Comunitat Valenciana
i ens dignifica com a ciutadania, organitzacions i
persones

»

Clara Tirado

veritat que ells ho alertaven però no
tenien un focus”, destaca Mireia.
En una defensa legal sense precedents per a tornar la dignitat a les
persones del sud, els principals afectats van ser les organitzacions per al
desenvolupament. Sense fons públics,
els projectes de les ONGD van decaure des de 2012 dràsticament amb un
pressupost reduït a un 0,01 % en 2014.
Una xifra que la mateixa CVONGD
estima a través d’un estudi sobre
dades de la Conselleria d’Economia i
Hisenda. Dades que recorden la dècada dels noranta quan el pressupost era
encara més baix fins que en 1995 es va
elevar al 0,1 %.
No obstant això, la denúncia de les
organitzacions i de la societat civil van
pressionar perquè —com recorda la
campanya #JusticiaCasoBlasco— el
cas continuara en l’agenda, estiguera
present en la societat i es tractara de
recuperar els fons defraudats. Una
pressió des dels carrers i un treball
en equip des de les institucions que
Clara Tirado ressalta com molt positiu
“Treballar conjuntament els dos partits, la relació amb Mireia i la col·laboració que sempre va haver-hi va ser
molt gratificant”, assegura Clara.
El cas Blasco es recordarà com una
etapa dura des del sector de la coope-

Carles Xavier López en les instal·lacions de Ruzafa Studio. Foto: Alberto Pla

«La acusació es fa des

de la màxima unanimitat
de totes les organitzacions en benefici de la
cooperació valenciana.
Ningú qüestiona que la
coordinadora valenciana
D’ONGD ha d’estar-hi

»

Carles Xavier López

ració que va afectar sobretot els països del sud, però també es recordarà
amb valentia “des de la responsabilitat
ciutadana d’aportar i lluitar perquè hi
haja justícia en coherència amb el que
volem per a la resta del món”, apunta
Carles. D’altra banda, l’esforç polític i

mental de protagonistes com Mireia
o Clara finalment ha valgut la pena.
“Sempre val la pena lluitar pel que un
creu que és just i pel que estem plenament convençuts. Era una qüestió
no sols moral i ètica sinó un principi
democràtic”, finalitza Clara.
Carles, a més a més, no vol finalitzar sense abans recalcar que no és un
cas de la cooperació valenciana sinó
contra la cooperació valenciana, i que
després de deu anys, com assenyala
Clara, “evidentment que ha merescut
la pena tant d’esforç, hem contribuït
a fer que hi haja justícia en el cas de
corrupció més immoral dels que hem
patit a la nostra Comunitat i ens dignifica com a ciutadania, organitzacions i persones”.
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Les universitats públiques
valencianes, amb la cooperació
Les universitats públiques valencianes han tingut un paper fonamental per a la cooperació a la Comunitat. S’han convertit en interlocutors
clau amb l’administració pública i
participen activament en la definició de les polítiques de cooperació.
La seua estreta relació amb la Generalitat Valenciana ha permés fer
projectes conjunts per a arribar als
països més desfavorits, però també
per a sensibilitzar les persones d’ací
i formar professionals, però sobretot
persones que facen una societat
més justa, íntegra i sostenible.

Teatre de titelles per al foment de la resiliència a Colòmbia, un projecte de la Universitat Jaume I de Castelló. Foto: UdeA-UJI

La UPV va dur a terme un projecte d’electrificació rural amb energies renovables al Perú. Foto: UPV

Visita de la rectora de la Universitat de València a l’assentament
maia La Blanca, a Guatemala, on la UV i la UPV desenvolupen
un projecte arqueològic des de l’any 2004. Foto: UV

Visita del rector de la Universitat d’Alacant a l’escola d’infermeria dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, amb la qual la UA col·labora. Foto: UA

Integrants del programa de ràdio que la Universitat Miguel Hernández d’Elx promou en el seu campus a Ruanda. Foto: UMH

37

cooperació universitària

Eva Alcón Soler: rectora de la Universitat Jaume I de Castelló. Foto: UJI
Tota la Comunitat Valenciana està vertebrada en matèria de cooperació, i més
encara si parlem del seu teixit universitari. Les cinc universitats públiques
valencianes estan molt implicades en
cooperació per diferents raons. “Per
responsabilitat social, pel foment del
pensament crític i la solidaritat, perquè
ens afecta i ens interpel·la”, afirma Eva
Alcón, rectora de la Universitat Jaume I
de Castelló.
Una idea compartida i a la qual Maria
Vicenta Mestre, rectora de la Universitat
de València, afegeix: “Si els professionals
es formen en aquests valors, després
també a l’hora d’exercir la seua professió
buscaran aplicar-los”.
Una tasca que fan també perquè
forma part de la seua filosofia. “Tenim
aquests valors de la pau, de la sostenibilitat, de la solidaritat... i considerem
que es tracta de col·laborar però també
de sensibilitzar, de formar, d’educar en
aquests valors de la igualtat, de la inclusió, de la prosocialitat.” En aquesta línia
han treballat des que la cooperació va
aterrar als seus campus universitaris.

Francisco José Mora Mas: rector de la Universitat Politècnica de València. Foto: UPV

Francisco José Mora, rector de la Universitat Politècnica de València, afirma
que “treballar en projectes de cooperació ve molt bé per a reforçar la generositat, la solidaritat, ser conscients de
la importància de l’equitat”. Per això, la
bona sinergia entre Generalitat i Universitat és tan important.
Juan José Ruiz Martínez, rector de
la Universitat Miguel Hernández d’Elx,
ens conta que juntament amb la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament han treballat en
tres línies, la formativa, la investigadora
i la cooperativa. Aquesta última foca-

Les cinc universitats
públiques valencianes
imparteixen el Màster
de Cooperació al
Desenvolupament
litzada en “projectes per a la formació
en diferents camps en països africans
i d’Amèrica del Sud. Unes línies molt
similars a les de la Universitat d’Ala-

cant. El seu rector, Manuel Palomar,
parla també de la sensibilització, una
àrea on es troba l’anomenada Universitat d’Hivern, “unes jornades anuals, que
cada any s’organitzen en una de les cinc
universitats públiques de la Comunitat
Valenciana i que ofereixen l’oportunitat
a estudiants, tècnics i qualsevol persona
interessada en les tendències de la cooperació. D’altra banda, les cinc universitats imparteixen El Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament
(MCAD), el qual respon a la necessitat
de les cinc universitats públiques valencianes d’oferir una formació d’alt nivell
en cooperació al desenvolupament.
Aquest projecte és un dels molts que
les universitats públiques valencianes
tenen en matèria de cooperació. “La
col·laboració institucional entre l’UJI i
la Generalitat Valenciana es remunta a
finals de la dècada dels noranta, amb les
Jornades de Cooperació UJI, les beques
al Màster de la Pau i al Curs Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament”, rememora Eva Alcón. “Les beques
per a estudiar els nostres postgraus han

Manuel Palomar: rector de la Universitat d’Alacant. Foto: U. d’Alacant

María Vicenta Mestre: rectora de la
Universitat de València. F: Alberto Pla

Juan José Ruiz: rector de la Universitat
Miguel Hernández d’Elx. Foto: UMH

permés que moltíssims estudiants de
països empobrits s’apoderaren acadèmicament entre nosaltres i sensibilitzaren
la nostra comunitat universitària sobre
les condicions de vida en altres parts del
món.”
Pel que fa a la Universitat d’Alacant,
els orígens de la cooperació es remunten a l’any 1998, quan es crea l’Oficina
del 0,7 %. Al llarg del temps, la seua
estructura es va perfeccionar fins que
l’any 2010 es va crear una unitat específica integrada en el Servei de Relacions Internacionals. La relació entre la
Generalitat i la Universitat d’Alacant
es va intensificar des de l’any 2015,
amb motiu de l’aprovació per les Nacions Unides de la nova Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible.
Una meta que esperen abastar amb els
millors resultats possibles i amb la qual
se senten molt implicats.
Són molts anys de col·laboració
universitària. En el cas de la Miguel
Hernández una de les dates significatives va ser el 2004 quan “es va posar

en marxa un centre de cooperació al
desenvolupament”. En aquesta línia, ja
en 2016 es va crear una càtedra institucional en la seu que aquesta universitat manté a Ruanda, “un programa de
voluntariat al qual van cada any estudiants, docents i personal d’administració
i del qual tornen amb una mirada del
món totalment diferent i transformadora”, ens conta Juan José Ruiz.
I si preguntem a M. Vicenta Mestre,
ens rememora com en 1995 van dissenyar i implantar el programa 0,7 %. Però

als seus països i puguen contribuir al
desenvolupament del seu territori, perquè el seu país els necessita”, comenta la
rectora. La cooperació s’ha entés en el
món universitari com una faena a llarg
termini. “No és anar, inaugurar, tallar
la cinta i anar-se’n, sinó que cal donar-li
continuïtat, supervisar des de fora perquè són ells els que tenen ja les ferramentes per a continuar”, comenta Francisco José Mora.
Tots ells miren amb il·lusió cap al
futur, un futur on “la creació de xarxes
és essencial”, diu Eva Alcón. En paraules de M. Vicenta Mestre, “la universitat ha sigut, és i ha de ser el motor de
canvi social. I ha de ser el motor per a
aconseguir una societat, a escala global,
més igualitària, més solidària i més sostenible i sense la universitat això no es
pot aconseguir”. El punt de mira no és
altre que l’Agenda 2030, “un bon marc
perquè les universitats ens apliquem a
aconseguir la millora social que tots els
pobles del planeta es mereixen”, reflexiona Mestre.

La Universitat d’Hivern
es fa cada any a una
universitat i es reflexiona
sobre cooperació
no es van conformar amb això. “Nosaltres com a Universitat de València no
podem posar-nos de perfil, nosaltres
hem d’estar allí.” I no sols això “tenim les
beques Lluís Vives per a donar suport
perquè vinguen ací a formar-se, tornen
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manuel alcaraz
Llicenciat en Dret Constitucional
—Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana
de 2015 a 2019

Manuel Alcaraz va ser el primer
conseller en matèria de cooperació
del Govern del Botànic, l’encarregat
d’encetar una etapa en què la
transparència i la prevenció de la
corrupció eren prioritàries i en què calia
establir de nou llaços de confiança amb
la societat valenciana i les ONGD.

“Les necessitats són tantes que et frustra però
tenim l’obligació de fer tot el que puguem”
L’aterratge de Manuel Alcaraz en el
Govern valencià va portar de la mà una
prioritat fonamental, tornar el prestigi
a la Comunitat i la bona imatge de la
cooperació valenciana després d’una
època en què la corrupció havia marcat la situació. Una situació complicada
en què buscava “la transparència per a
establir un discurs de pràctiques concretes per a previndre la corrupció”. Alcaraz
recorda que es plantejaven mesures “no
molt cridaneres però de desenvolupament
normatiu”. Això sí, la seua sorpresa va ser
que quan va prendre possessió del seu
càrrec Federico Buyolo, aleshores director
general de Cooperació, es van trobar “una
situació molt complicada on no era possible traure les convocatòries d’ajudes, no hi
havia personal ni la conselleria tenia seu
pròpia”.
Això va provocar una reunió amb
la Coordinadora Valenciana d’ONGD
(CVONGD) que va “entendre a la perfecció la situació i que no es donaven les
condicions per a fer-ho”. Una circumstància que va posposar les ajudes un any,
l’únic en aquests trenta anys en els quals

no va eixir convocatòria. Eixir del pou
era possible i a més ho van fer amb un
clar objectiu: “pujar els diners en termes
percentuals i globals per càpita i passar
de la cua al capdavant de la cooperació”.

«És una inversió
immediata en humanitat.
La imatge d’un país o
institució guanya molt
si es dediquen diners a
cooperació»
Un objectiu al qual cal afegir la recuperació de relacions amb tot el món,
normalitzant el Consell Valencià de
Cooperació al Desenvolupamenti preparant una nova llei, normalitzant
també el CAHE, el Comité Permanent
d’Acció Humanitària de la Comunitat
Valenciana. Així és com van estar presents en ajuda d’emergència a països
com ara Haití, l’Equador o la guerra de
Síria. L’acord polític, en paraules d’Alcaraz, era que “qualsevol quantitat de
diners que es recuperara aniria destinat

directament a cooperació”. De fet, hi va
haver certa resistència a aquesta transparència perquè pensaven que “portaria
associats més controls” però finalment
van comprendre que la lluita contra la
corrupció era necessària. “L’ambivalència moral s’escapa, eres conscient que les
necessitats són tantes que et frustra. Hem
aconseguit enviar diners però què farem
amb això? Sempre et trobes en aquesta
ambigüetat però tot i que segurament no
podem fer molt tenim l’obligació de fer
tot el que puguem.” Alcaraz destaca que
no hi ha hagut mai “cap discrepància
amb altres conselleries” i que “la societat
valenciana és solidària”. Cada vegada que
hi havia una crisi “la ciutadania responia
i mai he sentit a ningú dir que es destinaven massa diners a cooperació”. Un
clar exemple és aquella foto del xiquet
mort a Síria que va provocar una allau de
gent que volia col·laborar. Si mirem cap
al futur, Alcaraz pensa que “estem molt
millor que estàvem” i que hi ha clars
objectius a complir com “continuar en la
línia dels ODS i la creació d’una agència
valenciana de cooperació”, destaca.

41

restauració de la cooperació valenciana

Fotos: Alberto Pla

federico buyolo
Llicenciat en Pedagogia
— Director general de Cooperació de la
Generalitat Valenciana de 2015 a 2018

Buyolo rep en 2015 la crida de
Ximo Puig per a ser el nou director
general de Cooperació i Solidaritat
de la Generalitat Valenciana. Buyolo,
llavors diputat nacional del Congrés a
Madrid, decideix afrontar el repte amb
passió i determinació en una etapa
especialment delicada per al sector.

“El mateix dia que es firmaren els ODS, la
Generalitat ens encomanà alinear-nos-hi”
El mal anomenat cas Cooperació
havia minat la moral dels funcionaris, els recursos econòmics eren escassos i la imatge de cara a la ciutadania
estava massa danyada. No obstant això,
Federico Buyolo va trobar en aquests
mateixos ciutadans el motor que tornaria la il·lusió a la cooperació valenciana,
la mateixa amb què venia des de Madrid
per a tornar-la al lloc que li pertanyia.
L’enorme participació dels distints
actors del món de la cooperació impulsen “un nou model de societat”, com
assegura Buyolo. El treball amb la
Coordinadora Valenciana d’ONGD,
les universitats, sindicats i empreses es
va estretir i vam arribar a ser una de les
principals comunitats autònomes en la
cooperació descentralitzada.
I, després d’estretir llaços, va arribar la
primera Llei de cooperació de desenvolupament sostenible, l’única a Espanya
que combinava cooperació i desenvolupament sostenible per primera vegada.
Una gran fita a la qual van seguir altres
de gran abast com ampliar el Consell
Valencià de Cooperació al Desenvolupa-

ment, una estratègia d’acció humanitària, aprovar les bases de les subvencions,
un nou pla director aprovat en un temps
límit de dos mesos i una nova estratègia d’educació per al desenvolupament,
un punt fonamental per a Federico, lli-

«Trobar-me amb gent

tan involucrada a l’oficina
i fora d’ella va ser el
principal motor per a
voler canviar les coses»
cenciat en Pedagogia per la UNED, que
sempre ha marcat en el seu discurs la
importància de l’educació com a motor
de progrés i desenvolupament.
Un model que tendeix a centrar-se
cada vegada més en les persones a través
dels programes d’educació i sensibilització i la creació d’aliances en els països on
es treballa. “En l’àmbit tècnic, la cooperació valenciana té la capacitat per a convertir-se en una gran agència de model
de cooperació. Anar més enllà dels
pressupostos, actuant a escala europea i

internacional”, indica. Aquest model es
basa en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. És més, Buyolo recorda
que “el mateix dia que van ser firmats
per Nacions Unides, el Govern valencià
va encomanar a la Direcció General de
Cooperació i Solidaritat l’alineació amb
els objectius”. No es va perdre el temps.
Buyolo sabia que hi havia molt treball i
es van posar mà a l’obra des del primer
minut. Els resultats no van tardar a aparéixer i les mateixes Nacions Unides, a
través del programa del PNUD ART, van
guardonar el pla d’implementació dels
ODS a la Comunitat Valenciana com un
model que s’ha de seguir. Un pla que territorialitzava i localitzava els ODS generant aliances sense voler deixar ningú
arrere. “Si m’haguera de quedar amb una
cosa, sincerament, em quedaria amb la
voluntat de les persones per a construir.
Va ser important la nova llei, augmentar els pressupostos... però trobar-me
gent tan involucrada en la mateixa oficina i fora d’ella va ser el principal motor
per a voler canviar les coses”, reflexiona
Buyolo.
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zulima pérez
Doctora en Dret. Llicenciada
en Ciències Polítiques i de
l’Administració
—Secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació des de 2015 a 2018

Ha compaginat la docència com a
professora de Dret Constitucional
a la Universitat de València amb la
política. Després de ser regidora al
seu poble, Alcoi, va ser secretària
autonòmica de Cooperació. Un
repte que recorda apassionant i
satisfactori però al qual encara li
queda camí per recórrer.

“Els cooperants inverteixen el seu temps
a fer millor la vida d’altres persones”
Després d’una època de crisi en
l’àmbit de la cooperació, Zulima
Pérez va agafar el repte de solucionar aquesta imatge que la Comunitat Valenciana estava donant fora de
les nostres fronteres i també al nostre territori. El seu objectiu no era
altre que “canalitzar-ho a través de
l’ètica”. De fet, “situar la cooperació
en el si de la Conselleria de Transparència no va ser una qüestió intranscendent”, com ella mateixa recalca.
El repte era doble. “Primer, augmentar progressivament els fons de
cooperació i, segon, visibilitzar que
la cooperació valenciana és útil”, un
desafiament que va afrontar amb
una màxima: “incidir en els països d’origen perquè la gent no haja
d’emprendre un viatge per anar-se’n.
Que anar-se’n siga una elecció i no
una necessitat”.
Una opinió que va ratificar sobre
el terreny en un dels viatges que va
fer a l’Índia. “Quan vas als llocs i
visibilitzes el treball que s’està fent
és allò que més satisfacció em va

donar. Des de la cadira del teu despatx no veus l’impacte que aquestes
coses que fas tenen sobre una determinada població”.
En aquests anys lligada a la coope-

«Han sigut 30 anys

desiguals,, però és un
moment esperançador
d’unió i cooperació
entre nosaltres i amb
l’exterior»
ració, Zulima no pot oblidar grans
èxits que va deixar com a herència
junt amb la Direcció General de
Cooperació i Solidaritat.
“Aconseguírem tornar a tindre
relacions de lleialtat i de cordialitat amb les ONGD, tornar a posar
sobre la taula el diàleg i la cordialitat”, argumenta.
Això es va afegir a l’augment de
la participació de les ONGD, perquè “si et creus la cooperació, has
de creure’t també la participació” i

també que, en l’àmbit administratiu,
“es van desbloquejar molts expedients, i es va tornar a gestionar la
cooperació valenciana”.
Però a banda de la gestió, hi ha
un altre pensament important. “La
cooperació no és únicament diners”,
reflexiona Zulima, fent valdre el
temps que els cooperants inverteixen a fer millor la vida dels altres.
“Els diners no són sols donar una
subvenció i oblidarse, sinó que tractem d’incidir en les societats, cal
formar-les perquè siguen autosuficients.”
De moment, la cooperació valenciana va per bon camí, afirma
Zulima. Ella vaticina un “gran futur
perquè ara anem en una mateixa
línia les agendes de govern general i
les agendes de cooperació al desenvolupament.
Això sí, “l’aportació en matèria de
cooperació encara és baixa en relació amb el que hauria de ser i en
som conscients”. Aquest és el vertader repte ara mateix.
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antonia moreno ruiz
Llicenciada en Filosofia
—Directora general de Cooperació i
Solidaritat de la Generalitat Valenciana del 7/9/2018 fins al 9/4/2019

Antonia Moreno va ser directora
general de Cooperació i Solidaritat
poc menys d’un any, però assegura
que va aconseguir tindre una visió
molt àmplia de tot el que es fa arreu
del món i de la gran tasca dels
cooperants i de les ONGD.

“Calia recuperar la confiança de les ONGD
amb l’administració i a la inversa”
L’any que Antonia Moreno va estar
al capdavant de la cooperació valen·
ciana li va servir, com ella mateixa
reconeix, per a “tindre una visió més
amplia d’allò que es fa als diferents
territoris i per a adquirir una com·
prensió més global de la importància
de les organitzacions que es dediquen
a la cooperació”. Ella mateixa havia sigut
cooperant de manera individual, però,
ja des de dins de les institucions, es va
adonar que la cooperació “no sols és
un agent transformador, sinó que deu
ser un agent de compromís social i
polític”.
Moreno té molt clar que en el món
actual, la cooperació internacional
és “una de les ferramentes més efica·
ces de què disposem per a defendre
els drets humans”. I agrega que “amb
ella acabes entenent que factors com
la pobresa o la falta de recursos estan
molt vinculats a la falta de democrà·
cia, de llibertats i de drets”. Per tot
això reclama que el treball deu ser col·
lectiu. “No es pot traure de la pobresa
els mal anomenats països del Tercer

Món, sense reforçar, de manera paral·
lela el suport de la democràcia.”
Per a ella, les persones que coope·
ren arreu del món són “grans herois i
heroïnes”, encara que també demana
que la cooperació vaja més enllà de

«Hem d’arriscar i fer-ho
a l’Àfrica. La Comunitat
Valenciana hauria de
liderar la cooperació en
tot l’Arc Mediterrani»

les seues zones habituals de con·
fort: “Hem d’arriscar i hem de fer-ho
a l’Àfrica. El meu objectiu era anar
girant la cooperació cap al nord
d’Àfrica, el Sahel i tota la zona de la
Mediterrània. La Comunitat Valenciana
hauria de liderar la cooperació a tot
l’Arc Mediterrani”, afirma.
La que fora directora general de
Cooperació i Solidaritat de setembre
de 2018 fins a abril de 2019 demana
treballar sempre “per la qualitat de la
cooperació” i reconeix el “compromís

de la Generalitat Valenciana, sobretot
després de la constitució del Govern
del Botànic, ja que ara és una de les
comunitats autònomes que més recur·
sos hi destina”. A més a més, destaca
que, “pràcticament, l’únic compromís
unànime que va aconseguir el Govern
del Botànic va ser que tots els partits
polítics es posaren d’acord per a cami·
nar de forma decidida cap a destinar
el 0,7 % a la cooperació”.
Ella subratlla la gran tasca que es fa
des de la Coordinadora Valenciana
d’ONGD. “Calia reforçar la confiança
de les ONGD amb l’administració i
a la inversa, calia fer molts esforços,
però és d’agrair la seua col·labora·
ció perquè la transparència que es
va impulsar des de l’administració
les obligava a elles també molt. Els
va suposar un esforç burocràtic i de
recursos i no sempre era fàcil que ho
entengueren, però posaren molt de la
seua part.”
Gràcies a això, agrega, es va poder
encetar una nova etapa basada en
l’agenda 2030 i els ODS.
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belén cardona
Catedràtica en Dret del Treball
— Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

Belén Cardona destaca dos
elements transversals fonamentals
en la política de cooperació com són
la igualtat de gènere i l’emergència
climàtica, així com el reforçament de
les aliances entre totes les entitats
públiques i privades “que puguen
confluir en millorar la cooperació”.

“Cal allunyar-se d’un model assistencial
i potenciar transformacions reals”
Belén Cardona posa èmfasi en la
transversalitat de factors com el
gènere i l’emergència climàtica en
cooperació. Ella ressalta que després
d’un passat “que no fa falta rememorar i que tots coneixem” era molt
necessari “donar una imatge de dignitat i de confiança, en primer lloc a
la societat, però també a les ONGD
col·laboradores”.
La secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica assegura
que “podem dir sense falsa modèstia que aquella fase l’hem superada i
ara tenim un futur optimista d’acció”.
En aquesta línia, ressalta l’increment
del pressupost destinat a cooperació i també “l’acord de totes les forces polítiques de continuar augmentant-lo”. Cardona parla de les bases
des de les quals treballar i posa com
a referents tant la Llei de cooperació, com l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS). “Cap línia de govern que tinga
el focus en els drets de les persones
pot allunyar-se o desconéixer el que

comporta l’Agenda 2030”, assevera.
I entre aquests objectius posa com a
prioritari i transversal el gènere, particularment tot el que té a veure amb
la violència sexual en la infància i les
dones. “Volem continuar avançant en

«Hem de fer costat al

voluntariat des de les
institucions perque és
una forma de transformar
altres societats i la nostra»

aquesta línia fent de la lluita contra la
violència sexual gravíssima i cruel en
totes les seues manifestacions un dels
nostres punts fonamentals d’actuació”,
destaca. Una altra línia prioritària per
a la secretària autonòmica i per a la
conselleria que representa és l’enfortiment democràtic de les institucions
ací i arreu del món. “Aspirem a fer que
la cooperació valenciana siga transformadora. Cal allunyar-se d’un model
assistencial o de caritat, i poder potenciar canvis i transformacions reals

en les societats. L’apoderament de les
persones i de les comunitats és el camí
que cal seguir perquè la cooperació
siga cada vegada menys necessària en
el futur”.
Per a Cardona, dues claus més són
la participació i la joventut: “Tenim
un potencial enorme en els joves que
estan molt implicats en causes socials,
tenen aquesta preocupació, però de
vegades els fan falta els instruments
per a actuar i cal facilitar-los-els”. Ella
proposa donar suport al voluntariat
des de les institucions públiques perquè “és una forma de transformar
altres realitats, però, també les nostres pels efectes que té en aquells que
el duen a terme”. Per últim, posa de
manifest que en cooperació “estem en
un procés permanent de construcció
que varia en funció de les necessitats
de les societats on actuem”. I ací dona
una altra clau: “No podem imposar un
model centralista de cooperació, sinó
que hem d’estar absolutament oberts a
les necessitats que ens arriben des dels
diversos països i entorns”.
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Primera convocatòria en matèria de
cooperació per al desenvolupament
de la Generalitat.

j u n yi

2000

j u n yi

maig

Constitució del Comité
Permanent d’Acció Humanitària
i Emergència de la Comunitat
Valenciana.

Primer Pla Director de Cooperació
2004/2008 de la Generalitat.

2014

Primera Conferència Estratègica sobre
els reptes de la cooperació valenciana al
desenvolupament.

Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament en l’àmbit formal
de la Comunitat Valenciana per al
període 2017-2021.

Creació del Consell Assessor
del Programa de Cooperació de la
Generalitat.

2017

2015

Llibre Blanc de la Cooperació
per al Desenvolupament de la
Comunitat Valenciana.

desembre

1989

Apareixen consignades en els
pressupostos valencians, per
primera vegada, totes les dotacions
del programa de cooperació al
desenvolupament.

2004

2003

2001

Primer programa de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament de
la Generalitat Valenciana, amb el nom
de Programa Nord-Sud.

2016

abril

1989

Els moments clau
dels darrers 30 anys

Tercer Pla Director de
Cooperació de la Generalitat
Valenciana 2014-2017.

Llei de cooperació i desenvolupament
sostenible.
Quart Pla Director de Cooperació de la
Generalitat Valenciana 2017-2020.

Estratègia d’Acció Humanitària de la
Comunitat Valenciana 2018-2022.

f e b r e ri

desembrei

2007

Constitució del Consell Valencià de
Cooperació de la Generalitat.

1997

Decret 201/1997 que
regula les bases de la
cooperació a la Comunitat Valenciana.

Primera Llei de cooperació
per al desenvolupament de la
Comunitat Valenciana.

2018

abril

2008
novembre

2017

1994
octubre

2005

Creació de la Plataforma
Pobresa Zero.

Acampades en diferents ciutats exigint als governs locals i autonòmics el
0,7 % per a cooperació internacional.

Llei 23/1998 que en el article
20 regula la cooperació per
al desenvolupament de les
comunitats autònomes i les
entitats locals.

2007

1999

Al Programa de Cooperació
al Desenvolupament se li
dona el rang de Direcció
General i s’hi destinen més
recursos humans i econòmics.

Es crea el Fons Valencià per
la Solidaritat, un dels primers
d’Espanya.

1998

1992

Es constitueix la Coordinadora
Valenciana d’ONGD.

Segon Pla Director de
Cooperació 2008-2011 de la
Generalitat.

La Cooperació Valenciana impulsa
una càtedra de Desenvolupament i un
Premi de Drets Humans.

51

Erradicació
de la pobresa
extrema i la fam

Des dels seus inicis, la cooperació
valenciana ha desenvolupat més
de 1.100 projectes i actuacions en
més de 50 països amb contextos de
vulnerabilitat. Tots han contribuït, de
formes diverses, a l’erradicació de les
condicions de desigualtat que estan
en la base de la pobresa.

53

Erradicació de la pobresa extrema i la fam

La cooperació més vital
Erradicar la pobresa per a totes les
persones i a tot arreu és la fi última
que la cooperació valenciana ha perseguit des dels seus inicis fins a l’actualitat. La pobresa és un concepte
multidimensional, sobre el qual actuen factors diversos que impossibiliten l’accés de les persones als
recursos per a satisfer les necessitats
bàsiques, tals com l’alimentació, l’habitatge, l’educació, l’assistència sanitària o l’accés a l’aigua potable. L’avanç
en la seua erradicació requereix la
posada en marxa de programes integrals i a llarg termini que, més enllà d’un enfocament assistencial o de
prestació de serveis, actuen sobre les
causes últimes de les desigualtats des
d’una visió transformadora de les realitats complexes en les quals la pobresa persisteix.
La cooperació valenciana va avançar des de molt prompte cap a un

enfocament de treball que reconeix a
les persones com a agents que intervenen en el seu propi desenvolupament, en lloc de com a mers receptors passius de serveis. Apoderar
aquests agents és fonamental perquè
les persones i les comunitats es convertisquen en protagonistes del seu
propi benestar, a través de la participació en la presa de decisions sobre

Combatre la pobresa requereix la posada en marxa de programes integrals
i a llarg termini
El projectes proporcionen apoderament i les
comunitats locals es
responsabilitzen del seu
propi desenvolupament

Segons dades de l’últim informe
dels ODS de Nacions Unides, dels
736 milions de persones que vivien
amb menys d’1,90 dòlars diaris en
2015, 413 milions es trobaven a
l’Àfrica subsahariana. Aquesta xifra ha
augmentat i és superior a la totalitat de
persones pobres en la resta del món.

les qüestions que els afecten, augmentant els seus recursos i la seua
capacitat d’autonomia per a trobar
solucions que els permeten escapar
del cercle de la pobresa.
Des d’aquest enfocament, no
importen només els resultats, sinó
que la participació és alhora un
mitjà i un objectiu necessari per
a aconseguir el desenvolupament
humà sostenible. Els projectes de
cooperació s’orienten a generar processos de transformació social que
augmenten la capacitat autònoma
de les persones més vulnerables i
de les seues comunitats de referència, per a millorar constantment les
seues condicions de vida. Els projectes proporcionen apoderament, i les
comunitats locals es responsabilitzen del seu propi desenvolupament,
garantint així la sostenibilitat futura
dels canvis aconseguits.

En els últims 10 anys, la cooperació
valenciana ha impulsat 92 projectes en
països de l’Àfrica subsahariana, amb
un volum total d’inversió de més de 20
milions d’euros.

fundació Musol // El projecte de millora de la producció sostenible
d’arròs a Guedé Village i Guedé Chantier, a la regió de Sant Louis, al Senegal,
és part d’un programa que es va iniciar al maig de 2015 i va finalitzar al començament de 2017. L’objectiu era enfortir l’organització agrària per a millorar
la producció agrícola en aquests nuclis del departament senegalés de Podor.
Aquesta àrea es dedica, principalment, a l’agricultura i el 30-39 % de la població es troba en situació d’inseguritat alimentària. Foto: Aldo Pasavan
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fundació Musol // Per a
Musol, aquest projecte al Senegal va
ser “una experiència exitosa” perquè
va comptar amb una àmplia participació i apropiació de la intervenció
per part de la població beneficiària
i de les autoritats locals, estatals i
municipals. Es va capacitar els productors i se’ls va dotar d’inputs de
qualitat, es va construir una Unitat
Transformadora/Procesadora d’Arròs
(UTRIZ) la titularitat de la qual és
del GIE de dones de Diatar, les quals
van ser capacitades en tècniques de
transformació i conservació i se les
va dotar d’equipament per al tractament posterior a la collita i emmagatzemament. Per tant, es va veure
reduït el temps de treball de les dones
processant l’arròs, i es van millorar
els seus ingressos i la qualitat de vida
de tota la família.
Foto: Aldo Pasavan

fundació Musol // Aquest va
ser un projecte integral perquè va
comprendre tota la cadena de valor
de l’arròs, va donar suport a les dones
processadores i va enfortir l’organització de productors i productores
(UJAK). A més a més, va contribuir
a la modificació dels rols de gènere
tradicionals, va millorar l’apoderament de les dones beneficiàries, el
seu reconeixement social. En l’aspecte psicosocial, els va permetre tindre
responsabilitats, millorar la seua
autoestima, la seua capacitat d’organització, la seua capacitat de lideratge
i de generació d’ingressos econòmics.
Fotos: Aldo Pasavan
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Mans Unides // El projecte de
millora de les condicions de vida de
las comunitats indígenes llauradores
del municipi de Chaqui, departament
de Potosí, va consolidar la seua seguretat alimentaria mitjançant la implementació d’un sistema productiu
agroecològic. Es va promoure la base
econòmica i alimentària de les comunitats indígenes llauradores, prestant
especial atenció a l’enfortiment de les
capacitats de les dones per a la incidència política.

Pau i solidaritat // El projecte integral de sobirania alimentària, desenvolupament de capacitat
i democràcia participativa en comunitats indígenes llauradores de
Huancavelica, al Perú, va buscar
potenciar la xicoteta producció agropecuària, sustentada en la biodiversitat amb què compta el Perú, i en que
foren els mateixos llauradors i llauradores organitzats, els que planificaren
i decidiren les accions per a promoure el seu desenvolupament. Es va
millorar la seguretat alimentària i es
va reduir la desnutrició infantil crònica. També es va millorar l’educació
i l’alfabetització, es van impulsar els
processos de comercialització i es va
enfortir la democràcia participativa
en la zona.
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Farmamundi // Més de 18.000 persones de 30 comunitats d’uns quants
municipis dels departaments d’Alta Verapaz i El Quiché, a Guatemala, es van
beneficiar d’un projecte integral de promoció de la sobirania alimentària i
millora de les seues condicions sanitàries amb una inversió en dos anys, entre
2010 i 2012, de més de 600.000 euros que va finançar la Generalitat Valenciana.

Petjades // En el centre històric
de la ciutat de Cusco al Perú, declarat
Patrimoni de la Humanitat, hi resideixen gran quantitat de famílies que
pateixen problemes d’habitabilitat,
sanejament bàsic i dificultats per a
generar ingressos. Per a tractar de
millorar aquesta situació, Petjades
va dur a terme, de 2009 a 2012, un
projecte d’habitatge social productiu
i sanejament bàsic, del qual es van
beneficiar nou famílies que van accedir a la construcció d’un habitatge
saludable, amb una aportació pròpia,
que els permetia generar ingressos.
Així com 29 famílies que van veure
millorada la seua xarxa de clavegueram. En la imatge, una de les cases
reconstruïdes.

Petjades // El projecte es va dur
a terme rescatant la forma tradicional
de construcció i respectant l’entorn.
Des de Petjades incideixen en el fet
que moltes persones han sigut expulsades dels seus llocs de vida tradicional pel turisme, quelcom que es
pretenia revertir amb aquest projecte
que, a més a més, va construir habitatges bioclimàtics dissenyats per
un arquitecte i professor universitari
local. En la imatge, el barri on es van
construir els habitatges.
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unicef // La lluita contra la desnutrició infantil és un dels reptes amb els
quals UNICEF treballa en nombrosos territoris. El 2011 va desenvolupar un
projecte en sis departaments de Guatemala que implicava més de cinquanta
municipis. En un context de greu crisi alimentària i amb la variabilitat climàtica i de pluges, la població està exposada a una gran vulnerabilitat nutricional.
UNICEF vol aconseguir disminuir aquesta desnutrició a través de la vigilància
i la prevenció i també del enfortiment de les capacitats comunitàries i institucionals en matèria de nutrició i alimentació.

Unicef // L’ONGD va implantar
a Guatemala un sistema mitjançant
missatges de text de mòbil (SMS)
amb el qual es capacitava els agents
de les mateixes comunitats per enviar
les dades de l’estat nutricional de
cada xiquet i rebien, així, indicacions
immediates per al seu tractament. I
no sols això, també es van fer campanyes de formació i conscienciació
per a previndre i detectar els problemes nutricionals. Un projecte que va
beneficiar de manera directa xiquets i
xiquetes menors de cinc anys i dones
lactants i embarassades.
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Moviment per la pau-MPDL // Níger és un estat situat a la regió del Sahel, a l’Àfrica Occidental. El 80 % dels seus més de 18 milions d’habitants viu en zones rurals. La pobresa, la inseguretat alimentària i la desigualtat entre dones i homes són alguns dels grans
problemes a què s’enfronta la població. Moviment per la Pau - MPDL - està present en la
regió de Tahoua des de l’any 2007. Els seus projectes i programes estan centrats fonamentalment en els àmbits de la seguretat alimentària i la nutrició, així com en la salut bàsica i
la salut sexual i reproductiva i tenen com a objectiu enfortir el paper de les dones com a
membres actius en la gestió de les comunitats. En l’actualitat, les actuacions en matèria de
seguretat alimentària i nutrició es basen en l’enfocament de resiliència. En aquest sentit,
MPDL posa l’èmfasi en l’enfortiment de les capacitats per a fer front a les crisis (alimentàries, sanitàries, catàstrofes naturals, etc.) que recurrentment afecten aquest país.

fundació fontilles // El
treball desenvolupat per la Fundació
Fontilles a Bolívia de 2008 a 2009
buscava resoldre i previndre el greu
problema de desnutrició infantil, en
les subcentrals de Volta, Ancoma,
Yahucari i Chari Chari, amb la creació
d’horts escolars i familiars i el suport
per a incrementar i diversificar la
producció agrícola gestionada per les
comunitats, respectant els productes
tradicionals. A més d’aconseguir la
seguretat alimentària de les famílies,
es va poder propiciar la comercialització de l’excedent de producció per a
millorar els seus ingressos i les seues
oportunitats de futur.

fundació fontilles // El
projecte va abordar factors determinants per a la salut com la reforma
de vivendes i la provisió de sistema
d’aigua per a consum. La millora de
les condicions de vida va repercutir
favorablement en la situació de la
salut de la població rural i pobra del
municipi de Tacobamba. Es va centrar prioritat d’atendre les necessitats
bàsiques insatisfetes, fonamentalment l’accés a l’aigua neta, que afectava més del 99,5 % de la població.
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Fundació vicente ferrer // Quan la Fundació Vicente Ferrer va
arribar a l’Índia fa cinquanta anys, la major part de vivendes a Anantapur eren
molt precàries i mal ventilades. La fundació ha construït més de 74.000 vivendes, amb el valor afegit que totes porten nom de dona, perquè elles en són les
propietàries. Això, com indiquen des de la fundació, fa que la percepció de si
mateixes, així com la dels seus fills, els seus marits i de l’aldea en general cap
a elles canvie, amb la qual cosa s’aconsegueix augmentar la seua autoestima i
apoderament. Foto:Nagappa

fundació vicente
ferrer // Un dels últims projectes de construcció de vivendes
per a erradicar la pobresa extrema
es va dur a terme en 2019 a l’aldea
de Yerragunta. Amb aquest es van
construir 36 cases, totes amb nom de
dona, com les que es poden observar
a les fotografies. Totes les famílies del
poble van participar en la construcció de les cases, que compten amb
dos habitacions i un bany perquè no
hagen de fer les seues necessitats a
l’aire lliure. Foto esquerra: Ramón
Serrano. Foto inferior: FVF
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Acció
humanitària
d’emergència

Actuar quan es produeix una
emergència natural o causada per
un conflicte bèl·lic ha sigut una
de les prioritats de la cooperació
valenciana des dels seus orígens.
Una política que es va reforçar
amb la creació del Comité d’Ajuda
Humanitària d’Emergència (CAHE).
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La solidaritat més immediata
L’Acció Humanitària d’Emergència ha sigut un dels pilars de la cooperació valenciana des que es va
constituir, l’any 2000, el Comité
d’Ajuda Humanitària d’Emergència
(CAHE), que va ser un dels primers
d’Espanya i tenia la finalitat de donar resposta urgent davant la situació d’especial vulnerabilitat en què
es troben les persones i comunitats
afectades per desastres naturals i
conflictes, atenent les seues necessitats bàsiques, protegint els seus drets
i defensant la seua dignitat.
Des de llavors, la Generalitat
Valenciana ha donat suport a diversos projectes que es dirigeixen cap a
la provisió de recer, aliment, aigua i
sanejament, serveis de salut, atenció
a la infància i reconstrucció d’infraestructures bàsiques.
Durant tots aquests anys, el concepte d’acció humanitària ha evolucionat cap a una visió més integral,

incorporant-hi actuacions que van
més enllà de la resposta d’emergència una vegada que el desastre s’ha
produït, i avançant cap al desenvolupament de mesures d’ajuda orientades cap a la prevenció, la reducció
de riscos i la intervenció en crisis
humanitàries prolongades.
Especial rellevància han tingut en
els últims anys les actuacions desen-

L’acció humanitària evoluciona cap a una visió integral que va més enllà de la
resposta d’emergència
El Comité d’Ajuda Humanitària d’Emergència
dona resposta urgent davant desastres naturals i
conflictes

Es calcula que en 2018 el nombre de
persones que fugien de la guerra, la
persecució i el conflicte va superar els 70
milions, la qual cosa suposa la taxa més
alta des que existeixen registres. Totes
aquestes persones, i en particular les
dones i les xiquetes, són especialment
vulnerables a diverses formes d’abús.

volupades per a ajudar les persones
víctimes de desplaçaments forçosos
com a conseqüència de conflictes o
dels efectes del canvi climàtic, que es
concentren en els campaments i els
assentaments de refugiats.
El novembre de l’any 2017 la
Generalitat va impulsar l’elaboració
de l’Estratègia d’Acció Humanitària
de la Comunitat Valenciana, amb la
finalitat de reforçar el compromís
de la societat valenciana en l’assistència i protecció de les poblacions
afectades per conflictes, crisis cròniques i desastres naturals de tot
tipus, mitjançant l’enfortiment del
sistema valencià d’acció humanitària, amb especial atenció als conflictes oblidats, les crisis humanitàries
prolongades, l’adaptació i mitigació
dels efectes del canvi climàtic, així
com la intervenció en contextos de
vulneració del dret internacional
humanitari.

Més de 135.000 persones han sigut
ateses en camps i assentaments de
refugiats com a conseqüència de
projectes finançats per la cooperació
valenciana, de les quals 75.000 han
sigut dones.

Save the children // Davant la crisi de refugiats al Mediterrani que es
va desencadenar a inicis de 2015, i després de la qual més d’un milió i mig de
persones han fugit dels seus països buscant seguretat i refugi a Europa, Save
the Children va noliejar el vaixell de rescat Vos Hestia l’any 2016 amb l’objectiu de salvar, almenys, 15.000 vides i contribuir a alleujar la taxa de morts al
Mediterrani. El Vos Hestia va fer els rescats prop de la costa africana i amb
coordinació amb la Guarda Costiera italiana i diversos actors de la societat civil
presents a la zona. Després dels rescats, es traslladava les persones rescatades a
ports segurs d’Itàlia. Aquest vaixell comptava amb serveis mèdics així com amb
equips d’emergència i aliments.
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UnRwa // En un territori devastat
per la guerra com Síria, l’educació
és la gran esperança per a tota una
generació de xiquets i xiquetes. La
Generalitat Valenciana va finançar
entre 2017 i 2019 tres fases d’un
projecte d’educació en emergència
dut a terme per la UNRWA. Fotos:
UNRWA Espanya

UNRwa // Aquests rostres de felicitat són un reflex del que l’educació és capaç
d’aconseguir enmig de circumstàncies tan dures com una guerra i els seus efectes devastadors. Amb aquest projecte, la UNRWA va contribuir al manteniment
de la formació d’uns 10.000 joves, així com al treball estable del professorat,
assegurant-los els seus salaris. D’altra banda, el projecte incloïa un component
de sensibilització a la Comunitat Valenciana, que va contribuir a informar la
societat valenciana sobre la realitat de la població refugiada de Palestina des del
seu dret a l’educació. La iniciativa va arribar a 26.984 persones de la Comunitat
Valenciana a través d’un vídeo animat i una exposició fotogràfica.
Foto: UNRWA Espanya
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Creu roja // El Centre Logístic d’Emergències Internacionals de Creu Roja
a la Comunitat Valenciana es va posar en funcionament en 2008 i des de llavors ha intervingut en gran quantitat de països de tot el món i ha rebut
3.200.000 d’euros de finançament de la Generalitat Valenciana. Des de l’any
2013 ha enviat diversos equips d’higiene, cuina i tendals a Síria arran del conflicte armat en aquest país del Pròxim Orient.

Creu roja // El Centre d’Emergències Internacionals
de Creu Roja a la Comunitat Valenciana actua amb celeritat enviant tot tipus de materials quan es produeixen
desastres naturals, com va succeir en les inundacions de
Moçambic en 2018. Creu Roja va enviar 2.500 tendals per
a 2.500 famílies de la regió afectada.

Creu roja // Un dels enviaments amb avió des del centre logístic valencià de Creu Roja, situat a Cabanes.
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Ajuda en acció // Aquesta
ONGD va respondre a les inundacions causades pel cicló Idai a
Moçambic a l’inici de 2019 amb un
projecte finançat per la Generalitat
Valenciana. Aquest buscava la recuperació de la producció agrícola
d’autoconsum i accés a sanejament
bàsic de famílies vulnerables afectades per les greus inundacions. El
projecte té com un dels objectius la
recuperació agrícola, permetent que
500 famílies reactiven la seua activitat
agrícola d’autoconsum. D’altra banda,
treballa sobre accés a sanejament
bàsic i promoció d’higiene, afavoreix
l’accés de 300 famílies a sanejament
bàsic i promou millores dels seus
coneixements en pràctiques, actituds
i hàbits d’higiene.

Farmamundi // Gràcies al conveni d’emergències que Farmamundi
manté amb la Generalitat Valenciana,
entre 2017 i 2018 es varen realitzar
sis projectes que beneficiaren més
de 55.900 persones a El Salvador,
Palestina, Mali, Kenya i Uganda.

Farmamundi // A Kenya, cada vegada són més el nombre de persones
refugiades que decideixen abandonar
els camps i assentar-se a la capital
amb l’esperança de trobar-hi més seguretat i oportunitats de subsistència.
En aquest sentit, Farmamundi va articular un dispositiu mòbil d’assistència
sanitària que va atendre 1.000 persones, sobretot dones i població infantil.
També es van distribuir complements
nutricionals entre la població refugiada més vulnerable, amb èmfasi
en dones embarassades i/o lactants
i la població infantil menor de cinc
anys.
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acpp-pv // En la Regió de Diffa, al
Níger, la bretxa global de gènere és de
les més grans del món i els drets de dones i xiquetes són sistemàticament vulnerats. La situació de crisi humanitària
en el país més pobre del món, junt amb
els continus atacs de Boko Haram a
Nigèria recruen aquesta situació i incrementen la vulnerabilitat de la població.
Promoure la dignitat i la protecció de
les persones refugiades, desplaçades o
retornades, i en especial la de les dones
i la infància que han patit violència, és
una necessitat peremptòria per a l’organització DIKO amb la qual treballa
l’ONGD Assemblea de Cooperació per
la Pau-País Valencià (ACPP-PV). Fotos:
Ruido Photo

acpp-pv // El projecte dut a terme en 2018 i 2019 va facilitar el
dret a l’alimentació i a viure amb
dignitat de 1.000 famílies refugiades, desplaçades o retornades dels
camps de refugiats dels municipis de
Kintchandi, Kablewa i Maïné Soroa
amb la distribució de 400 kits de
dignitat compostos per 400 bosses
d’arròs, 2.000 kg de llegum niébé,
800 litres d’oli, 2.000 kg de sal i 2.000
kg de sucre. Se’ls va dotar de recursos amb què tractar la malnutrició
a 500 xiquets i xiquetes d’entre 0 i
5 anys. També es va dotar d’equipament didàctic i recreatiu els Espais
Amics de la Infància dels camps de
refugiats. Fotos: Ruido Photo
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acnur // Un total de 150 famílies
refugiades sirianes a Jordània (750
persones) van obtindre assistència en
efectiu per a satisfer les seues necessitats bàsiques i 1.000 famílies van rebre
articles bàsics no alimentaris: 1.000
bidons de 10 litres, 1.000 compreses,
1.000 bolquers, 5.000 matalafs i 5.000
mantes tèrmiques. Amb aquestes
accions, es va contribuir a la protecció internacional de les persones
refugiades sirianes en els camps de
Zaatari i Azraq i a les zones urbanes
de la governació d’Amman. En el seu
desenvolupament, es va prioritzar els
grups de persones més vulnerables
dins de les quals es trobaven en major
proporció les dones d’edats compreses
entre 18 i 59 anys.
Fotos: ACNUR / D. Azia

acnur // El conflicte que va afectar l’oest del Sudan, Darfur, entre les
forces governamentals sudaneses i el
grup rebel Moviment d’Alliberament
Sudanés (MLS), des de febrer de 2003,
va provocar l’eixida obligada de milers
de persones cap a altres regions del
país, inclús a buscar refugi al Txad.
Immediatament, ACNUR va elaborar
un pla de contingència per a acollir
les persones refugiades procedents
del Sudan. Es va aconseguir traslladar
a 213.314 persones refugiades, cap a
zones més segures. Se’ls va entregar
subministraments d’ajuda cap als
campaments de l’interior del Txad.
A la fi del projecte, ACNUR tenia 12
campaments habilitats per a acollir la
població refugiada.
Fotos: ACNUR / H. Caux
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apoderament
de la dona
i igualtat
de gènere

La igualtat de gènere és un
dels objectius prioritaris de la
cooperació valenciana. A més a
més, s’ha convertit en una estratègia
transversal en tota classe de
projectes que es desenvolupen arreu
del món i també dins de les nostres
fronteres. Actualment, la Generalitat
Valenciana compta amb una línia
de finançament específic per a la
prevenció i mitigació de la violència
de gènere i sexual contra les dones i
les xiquetes.
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apoderament de la dona

Foment de la igualtat
L

a igualtat de gènere ha sigut durant aquests trenta anys un dels
objectius principals de la cooperació
valenciana perquè, malgrat els avanços aconseguits, la pobresa continua
tenint un impacte negatiu en les dones en termes de discriminació, de
vulneració de drets fonamentals i de
limitació d’accés efectiu a recursos de
desenvolupament.
Les actuacions de cooperació
internacional al desenvolupament
orientades cap a la igualtat de gènere
han anat evolucionant cap a un enfocament basat en l’apoderament de
les dones i les xiquetes, entés com la
participació plena i en condicions
d’igualtat de les dones en totes les
esferes de la societat, inclosa la
participació en la presa de decisions
i l’accés al poder, com a fonament
per a aconseguir la igualtat, el desenvolupament i la pau (Declaració de
Pequín, ONU Dones, 1995.)

S’ha reforçat l’enfocament
de gènere com
a estratègia prioritaria
de finançament
Des d’aquest enfocament, s’han
impulsat nombroses actuacions i projectes orientats, directament o de
manera transversal, a afavorir l’accés de les xiquetes a l’educació en
condicions d’equitat, a la capacitació
i formació de les dones, a la reducció de qualsevol forma de violència
i discriminació per raó de gènere,
a garantir l’accés universal a la salut
sexual i reproductiva, al foment de la
participació de les dones en la vida

S’han impulsat nombroses actuacions per
a afavorir l’accés de les
xiquetes a l’educació

Segons l’Informe 2019 dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible
(ONU), la mutilació genital femenina
és una violació dels drets humans que
afecta almenys 200 milions de dones
en 30 països, la meitat d’ells a l’Àfrica
Occidental.

política, econòmica i pública, a l’enfortiment de les organitzacions de
la societat civil per a la defensa dels
drets de les dones, al suport a les iniciatives de desenvolupament econòmic impulsades per dones i a l’augment de les seues capacitats i la seua
autonomia.
En els últims anys, la cooperació
valenciana ha impulsat diverses actuacions per a reforçar l’enfocament de
gènere com a estratègia prioritària,
entre les quals cal destacar el desenvolupament d’una línia de finançament
específic per a la prevenció i mitigació de la violència de gènere i sexual
contra les dones i les xiquetes, amb
especial atenció a l’eliminació de les
pràctiques socials i culturals lesives,
com poden ser la mutilació genital
femenina, els matrimonis prematurs i forçosos o el tràfic i l’explotació
sexual de dones en contextos d’especial vulnerabilitat.

Segons dades de Nacions Unides,
l’1 de gener de 2019 la representació
de la dona en els parlaments nacionals
oscil·lava entre el 0 % i el 61,3 %, amb
una mitjana del 24,3 %. Això suposa un
augment de cinc punts percentuals
des de l’any 2010.

Creu Roja // Des de 1994 la
Creu Roja Burkinabé és referent del
Programa de Millora de la Qualitat de
vida de la Dona a Burkina Faso. Des
del principi, ha tingut el suport de
Creu Roja Espanyola a la Comunitat
Valenciana. Durant 25 anys de col·laboració s’han executat més de cinquanta projectes d’ajuda humanitària
i cooperació al desenvolupament.
Fotos: Israel Sanchez Beato
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Creu Roja // L´estratègia de Creu Roja es basa en l’apoderament de la dona
com a motor de la societat en el seu paper de productora, reproductora i membre de la comunitat. A mesura que es van implantant els diferents projectes, es
contribueix a aconseguir aquest objectiu a través de l’enfortiment de xarxes i de
la posada en marxa d’activitats que incideixen en les necessitats bàsiques i estratègiques d’aquest col·lectiu i de les seues famílies en diferents localitats.
Foto: Israel Sanchez Beato

Igualtat de gènere

Creu Roja // És a partir de 2004 quan Creu Roja inicia una estratègia específica d’intervenció en seguretat alimentària, especialment en aquelles regions
del Sahel afectades per les crisis alimentàries i per la falta d’aigua potable. La
intervenció incorporava la producció de cereals, pous, bancs d’aliments, alfabetització i cria d’animals.
Foto: Israel Sanchez Beato
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Unrwa // Gràcies al projecte de promoció de la igualtat de gènere en espais
de participació comunitària a Gaza, finançat amb 203.599,75 euros per la
Generalitat Valenciana, es va formar 17 organitzacions comunitàries de base
(OCB) en matèria de redacció de projectes amb enfocament de gènere i de lluita
contra violència de gènere. D’altra banda, 30 OCB de la franja de Gaza van
dur a terme 104 sessions de sensibilització en matèria de gènere i violència de
gènere. També es va crear un manual de consulta i sensibilització sobre aquestes
temàtiques i es va produir un curtmetratge. En la imatge, dones i homes que
van participar en el projecte, amb els seus diplomes.
Foto: UNRWA Espanya

Igualtat de gènere

Pau i solidaritat // El projecte Treball Decent per
a les dones del Perú, desenvolupat per la Fundació Pau
i Solidaritat del País Valencià en 2005, i finançat per la Generalitat Valenciana amb 102.180,33 euros, va contribuir
a disminuir la falta d’equitat de gènere en l’àmbit laboral
peruà, en un context creixent de desigualtat i discriminació de gènere.

Pau i solidaritat // Aquest projecte es va orientar
a enfortir les capacitats de les organitzacions de treballadores, i desenvolupar incidència política, per a aconseguir la
igualtat de drets i oportunitats en el món del treball.
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Oxfam INTERMÓN // El projecte,
Condicions laborals dignes per a les
dones treballadores de la maduixa
de regió de Larraix, al Marroc, va ser
executat per OXFAM Intermón en
2011 i va comptar amb un pressupost
de 193.081,20 euros de la Generalitat
Valenciana. Amb aquest es va crear
una estructura alternativa intermèdia
per a millorar les condicions laborals
de les treballadores. Es va incidir en
la problemàtica de l’intermediari en el
sector de la maduixa i se’n van beneficiar unes 300 dones treballadores.
Foto: Luigi Forese

Oxfam INTERMÓN // Aquest projecte d’OXFAM Intermón al Marroc
va constar de dues intervencions. En
la primera es va buscar que existira
una estructura que oferira una alternativa a la figura de l’intermediari
o waqqaf qui actua generalment de
manera informal. En aquesta es va
incidir en l’activitat de reclutament de
treballadores, l’activitat de transportista de les treballadores als camps i
fàbriques de condicionament i congelació, i l’activitat de supervisor.
Foto: Luigi Forese

Igualtat de gènere

Oxfam INTERMÓN // A través de
la segona intervenció es va aconseguir que les dones treballadores de la
maduixa comptaren amb una identitat oficial (acta de naixement, carta
d’identitat nacional). L’agència que
s’encarrega de la Seguretat Social i els
subsidis familiars (CNSS) s’enfrontava
a la impossibilitat de donar d’alta les
dones agrícoles en la Seguretat Social,
entre altres raons perquè no disposaven de cap identitat oficial. D’altra
banda, els productors no fan contractes i fins i tot utilitzen treball infantil
a causa de la falta de documents, per
part de les treballadores, que proven
la seua majoria d’edat.
Fotos: Luigi Forese
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metges del món // El districte de Matola de Moçambic va ser l’escenari d’un dels projectes de Metges del Món al voltant dels drets de les dones.
L’objectiu era millorar la resposta multisectorial per a la lluita contra la violència
de gènere, en especial, per a identificar els casos, seguir-los i reduir-los, és a dir:
es va treballar en la detecció i la denúncia.

Igualtat de gènere

metges del món // En aquest
projecte a Moçambic va tindre un
paper molt important la formació de
la població de la zona per a continuar
aquest treball de conscienciació i sensibilització i així reforçar tota la xarxa
comunitària de protecció a les víctimes de violència de gènere. A més,
va ser també molt important enfortir
el paper dels joves en la lluita contra
aquesta problemàtica i en l’exercici
dels drets sexuals i reproductius.

93

apoderament de la dona

iscod // El centre de suport i promoció de la dona d’Alhucemas es va desenrotllar entre març de 2007 i juliol de 2009. Es va dirigir, particularment, a les
dones treballadores o en situació de risc. L’actuació es va centrar en la creació
d’un centre de suport i promoció de la dona; amb l’objectiu de facilitar acollida,
suport i assessorament psicològic i jurídic a la dona en situació de violència de
gènere. També se les va capacitar professionalment, es va promocionar la seua
participació en la vida col·lectiva amb tallers ocupacionals i se les va proporcionar un servei de guarderia i preescolar.

Igualtat de gènere

iscod // El projecte a Alhucemas
tenia la fi de facilitar la integració
de la dona i incidir sobre problemes
com la violència de gènere, el repudi,
l’abandó i l’analfabetisme. El centre
dona acollida temporal a dones en
procés de divorci, repudi o violència de gènere. S’hi acull les dones
que estan rebent suport jurídic i
acompanyament en els processos de
denúncia.
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acpp-PV // A Palestina, l’ocupació
Israeliana afecta fortament la quotidianitat de la població palestina. La
crisi humanitària en la majoria dels
casos relega la lluita dels drets de
les dones palestines a un segon pla.
L’accés de les dones rurals a recursos
econòmics i la participació real en la
presa de decisions en el moviment
cooperativista palestí i en iniciatives
d’economia social i solidària lligades
al comerç just són la clau per a impulsar la igualtat de les dones palestines
i dota de possibilitats de resiliència
l’estat palestí.

acpp-PV// L’organització local
PARC (Agricultural Development
Association) i Assemblea de
Cooperació per la Pau-País Valencià
(ACPP-PV) se centraren amb aquest
projecte en el paper de la dona en
l’agricultura i en serveis turístics a
Cisjordània. El rang d’edat de les
dones participants en el projecte va
ser molt ampli (de 20 a 70 anys). Elles
van rebre nombroses capacitacions
en temes com lideratge, comunicació,
màrqueting, tècniques de producció
sostenible, gènere i drets humans.
Es van generar a Palestina espais on
compartir entre elles les seues experiències, així como transmetre les
seues demandes als titulars d’obligació
i de responsabilitat. I també més facilitats per realitzar anàlisi de situació
per a plantejar alternatives que donen
respostes a les seues necessitats.

Igualtat de gènere

acpp-PV // Es van posar en marxa
nombroses iniciatives econòmiques
i de posada en valor dels seus productes en els mercats locals. Es va
crear la campanya Consumeix Local,
Consumeix Palestina, facilitant l’accés
a productes locals de qualitat als seus
veïns i veïnes. Van habilitar i van gestionar els serveis d’una àrea recreativa
i de descans on la població palestina
puga passar temps a l’aire lliure. Es
va fomentar el turisme de la zona,
posant en valor el patrimoni natural.
acpp-PV // Representants de més de
deu grups de dones rurals de Betlem,
Hebron, Nablus i Jenin van realitzar diversos viatges d’intercanvi a la
Comunitat Valenciana i van poder
conéixer experiències de desenvolupament rural, participar en reunions
institucionals, en adquirir coneixements de biocultura i aprofundir en
l’àrea del comerç just de la mà de La
Tenda de Tot el Món (sòcia en la fase
II) amb la col·laboració d’IDEAS.
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infància i
educació

L’educació és clau per a millorar
la vida de les persones i fugir de la
pobresa. La cooperació valenciana
l’ha tinguda com a prioritat des
de l’inici. De fet, tots els projectes
finançats per la Generalitat
Valenciana en cooperació han
d’incorporar progressivament un
enfocament transversal de drets de
la infància.
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L’educació com a prioritat
L’educació és la base per a millorar la vida de les persones i la clau
per a escapar de la pobresa. L’accés
equitatiu i inclusiu a l’escolarització és una garantia per a proveir les
xiquetes i els xiquets dels recursos
personals per a eixir de la pobresa,
facilitant les eines per a trobar solucions als problemes locals que estan
en la base de la desigualtat. No obstant això, en l’actualitat milions de
xiquetes i xiquets segueixen sense
poder accedir a l’escola en moltes
parts del món, amb major prevalença de les taxes de no-escolarització en contextos on persisteixen
els conflictes armats i en les zones
rurals.
Per això, la contribució al desenvolupament de les condicions perquè les xiquetes i els xiquets puguen
accedir a una educació de qualitat

ha estat present en la cooperació
valenciana des del seu començament fins a l’actualitat. Des de la
convicció que l’educació és un dels
indicadors que millor reflecteixen
el desenvolupament d’una societat, s’han desenvolupat projectes,
no només dirigits a la construcció i millora de les infraestructures
escolars, sinó també cap a la capa-

L’educació és un dels indicadors que millor reflecteixen el desenvolupament
d’una societat
La defensa dels drets de
la infància ha sigut un
senyal d’identitat de la
cooperació valenciana

Malgrat els considerables progressos en
l’accés a l’educació, es calcula que en
l’any 2017 encara hi havia 262 milions
de xiquetes i adolescents (de 6 a 17 anys
d’edat) que no anaven a escola. Això
representa quasi una cinquena part de la
població mundial en aquest grup d’edat.

citació del professorat, al reforç de
l’escolaritazació en les zones rurals i
aïllades o al foment de l’accés de les
xiquetes a l’educació en condicions
d’equitat.
A més del foment d’una educació de qualitat en contextos de vulnerabilitat, la defensa dels drets de
la infància ha sigut un dels senyals
d’identitat de la cooperació valenciana, a través de l’impuls de nombrosos projectes orientats a la protecció d’aquests drets en quatre
àmbits fonamentals: la supervivència, el desenvolupament individual i
social, la seguretat personal i familiar, i la participació. Per a aconseguir-ho, tots els projectes finançats
per la Generalitat en l’àmbit de la
cooperació han d’incorporar progressivament un enfocament transversal de drets de la infància.

En el període 2016 a 2018, més de
33.000 xiquetes i xiquets a tot el món es
van beneficiar d’actuacions finançades
per la Generalitat Valenciana en l’àmbit
de la infància i l’accés a l’educació amb
44 projectes dirigits a millorar la qualitat
de l’educació.

Creu roja // El programa Lluita
contra el Tràfic i l’Explotació Infantil
a l’Africà de l’Oest: Togo, Burkina
Faso, el Níger i Costa de Marfil va
ser un Pla Estratègic d’Intervenció
de la Generalitat Valenciana que va
finalitzar al començament de 2009.
I va comptar amb una segona fase
que se centrava en la protecció i
reinserció de menors vulnerables al
tràfic i l’explotació infantil en l’Àfrica
Occidental, amb la qual cosa es va
contribuir a la reducció de l’explotació i tràfic de 2.000 xiquets i xiquetes.
Foto: Israel Sánchez Beato
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Creu roja // Els components que
inclou el programa incideixen en les
causes del tràfic i explotació infantil
per mitjà de la prevenció i, mitiguen
les conseqüències sobre els menors a
través de la protecció i la reinserció
social i laboral. A través del foment
d’associacions de drets de la infància
es varen crear estructures en el si
de les comunitats que vetlen per la
protecció dels xiquets i xiquetes de la
seua localitat. Fotos: Israel Sánchez
Beato

Creu roja // Creu Roja
Espanyola a la Comunitat Valenciana
va establir aquesta intervenció en
cooperació al desenvolupament
com un pla estratègic a llarg termini. Açò es deu fonamentalment a
dos motius: d’una banda, el principi
d’humanitat que regeix la institució
per a donar suport al col·lectiu més
vulnerable, com és la infància explotada i que pateix tràfic en la regió
més pobra del món segons l’Informe
sobre Desenvolupament Humà 2009.
D’altra banda, el mandat humanitari
del Moviment Internacional de Creu
Roja a favor dels drets humans fa que
el treball de promoció dels drets de la
infància en aquesta regió siga prioritari. Fotos: Israel Sánchez Beato
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INTERED // L’ONGD Intered, amb
la col·laboració de la Fundació Pedro
Poveda, com a soci local, va promoure un programa d’educació de
qualitat per a la comunitat educativa
de Chinautla de Guatemala, des dels
enfocaments de gènere, drets humans
i interculturalitat que va beneficiar
1.495 xiquets, xiquetes, adolescents
i joves. Aquest programa va donar
una resposta valuosa davant de la
baixa qualitat educativa de les escoles
públiques del municipi de Chinautla
i l’alt índex de fracàs escolar en tots
els graus i nivells, fet que va permetre
que la població tinguera accés a programes i serveis educatius pertinents
al context. Aquests van afavorir la
inclusió i permanència de xiquetes,
xiquets i adolescents en el sistema
educatiu nacional.

INTERED // El projecte Institucions,
xarxes educatives i polítiques públiques amb enfocament de drets per a
una educació de qualitat, amb equitat
al Perú va ser executat per Intered
entre 2010 i 2013. Amb aquest es va
enfortir 18 institucions educatives
públiques de sectors pobres urbans
i rurals del país i es va millorar la
gestió i les pràctiques pedagògiques
orientades a la participació democràtica, al respecte dels drets humans i
a l’equitat en l’accés al coneixement i
igualtat d’oportunitats.
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FAD // La Fundació d’Ajuda contra la Drogroaddicció (FAD) va dur a terme entre 2003
i 2004 un programa integral de desenvolupament educatiu dirigit a 7.000 adolescents i
joves vulnerables de centres educatius ocupacionals en quatre ciutats del Perú. Aquests
centres reben joves que provenen de sectors socials amb grans carències econòmiques,
que no tenen fàcil accés al sistema educatiu tradicional i que estan molt exposats a problemàtiques com les drogues, la delinqüència o pràctiques sexuals de risc. El programa
incloïa la formació de 300 docents i l’elaboració dels materials educatius. Es va comptar
amb el suport d’un equip tècnic governamental per a afavorir l’èxit en els objectius.
També es va difondre el projecte per a augmentar el seu efecte multiplicador.

ONGD cooperació
internacional // Després
de l’anàlisi de la situació actual de
cada escola, l’ONGD Cooperació
Internacional va promoure la formació integral de l’alumnat a través
d’una biblioteca escolar per a enfortir
la qualitat educativa de les escoles
primàries públiques de l’àrea rural
dels departaments de Suchitepéquez
i Sólola, a Guatemala. En aquest
projecte, executat de 2009 a 2011, va
participar el personal docent, l’alumnat i també les famílies, de manera
que foren protagonistes en l’educació
com a motor del desenvolupament de
les seues pròpies comunitats.

107

infÀncia I educació

Unicef // L’any 2010 UNICEF va desenvolupar el projecte Suport a la restauració de centres escolars i institucions infantils afectats a Cuba pels impactes
dels huracans de l’any 2008. Aquesta iniciativa va beneficiar a 2.368 xiquets i
xiquetes d’aquest país caribeny. Es va basar en tres línies estratègiques: la rehabilitació de les escoles danyades pels huracans en els municipis més afectats; la
realització d’activitats de capacitació a les escoles a xiquets, xiquetes, adolescents i personal docent per a la recuperació psicoemocional i l’adquisició de joguets, materials esportius i didàctics per a xiquets, xiquetes i adolescents amb
l’objectiu d’ajudar a la seua recuperació psicosocial.

Unicef // Des d’aquesta ONGD
expliquen que el projecte executat
després dels huracans de 2008 a
Cuba no era tant de formació com
de dotació de recursos, de reconstruir escoles i dotar-les de materials
(des de pissarres fins a llapis per als
xiquets i xiquetes cubans) i de tota la
infraestructura d’aigua i sanejament
que va aparellada a una escola.

Unicef // Aquest projecte
d’UNICEF a Cuba va ser molt important perquè “aconseguir que els
menors tornen a l’escola d’una manera normalitzada després d’un desastre
natural no té només els beneficis educatius propis, sinó també els psicosocials, que són molt importants per
a poder reprendre una vida normal.
Per als xiquets, els temps no són els
mateixos que per a un adult. Un any
per a un xiquet que té sis o set és clau
per a la seua formació. I si un any
sense educació formal es converteix
en tres o quatre, perds generacions
completes”, ressalten des d’UNICEF.
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fundació vICENTE FERRER // Aquesta és la primera fotografia de què es
té constància després de l’arribada de Vicente Ferrer a l’Índia en 1969. Els seus
primers projectes d’educació es van dur a terme en escoles a l’aire lliure. Molts
d’aquests xiquets, procedents de les castes més baixes, tenien prohibit entrar
en altres col·legis. A més a més, a les xiquetes se les posava més arrere. Per a
convéncer els pares dels xiquets i, sobretot de les xiquetes, que als 8 o 9 anys ja
havien d’anar a treballar, perquè anaren al col·legi, Vicente i Ana Ferrer els van
oferir pagar-los el que guanyarien si estigueren treballant i, a més, els donaven a
menjar en el col·legi. Com expliquen des de la fundació, ambdós van ser conscients des del primer moment que les xiquetes eren “el seu millor fons d’inversió” per a transformar la societat, com així va acabar succeint.

fundació vicente ferrer//
Als anys setanta a penes es veien
xiquetes en les escoles promogudes
per la Fundació Vicente Ferrer a la
regió índia d’Anantapur. Després de
cinquanta anys s’han construït 1.400
escoles i s’ha escolaritzat uns 150.000
xiquets i xiquetes. Tant és així que en
aquest districte la taxa d’escolarització ha passat del 2 % al 100 %. A més
a més, el 70 % finalitzen els estudis
de secundària. D’altra banda, compten amb un programa de beques que
ha permés a 10.000 joves accedir a
estudis preuniversitaris i universitaris
Com indiquen des de la Fundació,
“més enllà de fomentar aquest dret
bàsic, es potencia l’autoconfiança i
l’esperança, la qual cosa atorga una
força que no és quantificable”. Foto
inferior: Patricia Boadas
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CESAL // L’aposta a Moçambic de
l’ONGD CESAL amb la Generalitat
Valenciana passava per la construcció
i creació d’un centre dirigit a joves el
centre de desenvolupament comunitari
Maria Grazia Rizzo al barri marginal de
Xipamanine, a la capital Maputo. Es va
realitzar amb la convocatòria de l’any
2009. Aquest centre era una aspiració
de CESAL i el seu soci local, l’Associació
Juvenil Khandlelo, per a disposar d’un
lloc on més de 400 xiquets, xiquetes i
joves pogueren reforçar-se escolarment,
fer una formació per a l’ocupació i disposar de ferramentes per a la utilització
educativa de l’oci i el seu temps lliure.

cesal // Aquest centre construït
per l’ONGD CESAL i la Generalitat
Valenciana a Moçambic es va completar amb una microacció finançada
també amb la Generalitat i amb el
suport de la Penya Valencianista per la
Solidaritat entre els anys 2010 i 2011 a
través de la millora d’infraestructures
del club esportiu Nova Aliança, també a
Xipamanine, on acudien 200 xiquetes i
xiquets més.
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cesal // L’ONGD CESAL ha impulsat estratègicament tres intervencions
junt a la Generalitat Valenciana al departament de La Libertat, El Salvador.
Aquesta zona té uns alts índexs de
delinqüència i violència juvenil pel
fenomen de les maras. D’ací que el seu
interés va ser intervindre amb la infància i joventut en els aspectes educatius,
formatius i ocupació com a prevenció
de la violència. La primera intervenció
es va fer amb l’instrument que tenia en
aquell moment la Generalitat de gran
projecte. La iniciativa, que va tindre lloc
el 2008, va disposar de 800.000 euros de
finançament i es va centrar en la infància i l’educació, amb la col·laboració de
l’ONGD Joves i Desenvolupament.
Fotos: Alberto Pla

cesal // Aquesta ONGD desenvolupa projectes centrats en la cobertura, inclusió i
qualitat educativa en centres escolars d’educació bàsica, així com en la participació de la
joventut en formació professional i habilitats per a la prevenció de la violència.
En la pàgina de l’esquerra, a la part superior, Fátima es reuneix amb els seus companys
de classe en un taller de teatre. A la part inferior, Rosa subjecta la fotografia del seu
marit (guàrdia de seguretat) assassinat d’un tir dos anys arrere. En la pàgina de la dreta,
a la zona superior, joves beneficiaris d’un projecte de rap i break dance boten després
d’una classe. A la part inferior, William bota durant una classe de ball. Totes i tots són
beneficiaris de projectes que aconsegueixen allunyar els joves de la violència que viu El
Salvador. Fotos: Alberto Pla
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de la salut

La promoció de la salut és un dels
eixos fonamentals de la cooperació
valenciana. Unes actuacions que
han evolucionat des de la provisió de
serveis bàsics per a l’atenció mèdica,
cap a un enfocament integral en el
qual la salut s’entén com un dret
fonamental.
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Per una salut integral
En l’actualitat, la majoria de persones que habiten el planeta no viuen
amb les condicions adequades per a
generar el suficient benestar material i social amb el qual poder tindre
una salut plena.
Al llarg d’aquests trenta anys de
cooperació valenciana, les actuacions
en l’àmbit de la salut han evolucionat
des d’una concepció basada principalment en la provisió de serveis
bàsics per a l’atenció mèdica, cap a
un enfocament integral en el qual la
salut s’entén com un dret fonamental
que afecta tots els aspectes de la vida
de les persones i de les comunitats.
Així, s’ha avançat en el desenvolupament d’actuacions més integrals,
dirigides a la prevenció i a la cerca
de solucions als problemes de salut
des d’un enfocament d’educació
comunitària, que implica la participació interdisciplinària de múltiples

agents institucionals, especialitzats i
de la societat civil.
La cooperació valenciana ha dedicat grans esforços per a millorar
la salut de milers de persones en
poblacions vulnerables, ha contribuït a reduir les taxes de mortalitat
infantil i materna, ha ajudat a millorar la formació del personal sanitari
especialitzat, ha reforçat la creació
d’estructures de salut comunitària

Les actuacions en la salut
han evolucionat des de la
provisió de serveis básics
a un enfocament integral
Per a millorar la salut es
necesària la implicació de
múltiples agents institucionals i de la societat civil

Des de l’any 1996, la Generalitat
Valenciana ha finançat 29 projectes en
l’àmbit de la promoció de la salut en
països de l’Àfrica Subsahariana, 79 en
països d’Amèrica del Sud i dos a Àsia.

en les zones més vulnerables i especialment en els districtes perifèrics
de les grans ciutats, ha facilitat l’accés a l’atenció sanitària bàsica en les
zones rurals i aïllades i ha reduït la
incidència de les malalties transmissibles als països tropicals i subtropicals o a través de la protecció
dels drets sexuals i reproductius de
les adolescents i joves i d’actuacions
d’educació per a la salut.
Cal destacar que segons dades
de Nacions Unides, la xifra total de
morts de xiquets i xiquetes menors
de cinc anys va baixar de 9,8 milions
l’any 2000 a 5,4 milions en el 2017.
La meitat d’aquestes morts van
ocórrer a l’Àfrica Subsahariana.
Quasi la meitat (2,5 milions) de la
xifra total de morts de menors de
cinc anys va ocórrer durant el primer mes de vida, el període crucial
per a la supervivència infantil.

En el període 2016 a 2019, el
nombre total de beneficiaris directes
d’actuacions finançades per la
Generalitat Valenciana en l’àmbit de
la promoció de la salut ascendeix
aproximadament a 1,8 milions de
persones.

medicusmundi
mediterrània // El Programa de
Salut d’Erati (PSE) a Moçambic, realitzat per Medicusmundi Mediterrània,
Ajuda en Acció (AA) i el Consell
Interhospitalari de Cooperació (CIC)
es va iniciar en 2005 amb la finalitat
de millorar la salut de la població. Es
va treballar en la millora integral de la
xarxa sanitària del districte actuant en
tres nivells: la salut comunitària (a càrrec d’AA), l’atenció primària (a càrrec
de Medicusmundi) i la xarxa d’atenció
secundària i/o atenció especialitzada (a
càrrec del CIC). La fase final del programa pretén maximitzar els coneixements
i experiències generats al llarg d’aquests
anys i realitzar un traspàs efectiu a les
autoritats sanitàries de la zona, per a
consolidar els avanços aconseguits i
assegurar-ne la continuïtat.

119

promoció de la salut

Fundació vicente ferrer //
La Fundació Vicente Ferrer es va
proposar, fa ja cinquanta anys, dos
vies d’actuació a la regió d’Anantapur
a l’Índia. Una era la cooperació al
desenvolupament i l’altra l’emergència
crònica per a atallar la pobresa extrema la fam i la malaltia. Van aconseguir que els metges es traslladaren
fins aquestes regions i atengueren
col·lectius de les castes més baixes, els
anomenats “intocables”; i, sobretot,
que s’atenguera les dones, la majoria
de les quals no havien rebut mai atenció mèdica.

Fundació vicente ferrer //
Es va posar en marxa una escola d’infermeria en què es formava joves de
la casta de les intocables. Actualment,
aquelles que es graduen estan homologades pel govern per a treballar en
qualsevol part del país. Elles són les
que porten ara la salut als pobles i,
de fet, se les coneix com els “àngels
blaus”. D’altra banda, la fundació
manté oberts programes de nutrició
per a dones embarassades, lactants
i per a xiquets i xiquetes de zero a
quatre anys.

Fundació vicente ferrer //
La regió d’Anantapur compta ara,
gràcies al suport de la Fundació
Vicente Ferrer i al finançament
d’institucions com la Generalitat
Valenciana, amb tres nous hospitals
i dos centres de salut en què hi ha
en total 590 llits. Són centres en què
s’atén la població d’una forma digna
i en els quals també es du a terme
investigació i formació. Foto superior: Yone Estibariz. A la dreta: Àlex
Oltra
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metges del món // L’ONGD
Metges del Món es va desplaçar el
2010 a Tindouf (Algèria) per a millorar la salut oftalmològica i òptica dels
refugiats sahrauís, un projecte que ja
portava 15 anys de treball en campaments i que aquesta vegada tenia lloc
als centres òptics de Rabuni i Dahla.
En la primera comissió desplaçada a
la zona es van dur a terme 158 intervencions quirúrgiques i 354 consultes. Però, a més a més, es va impulsar
la formació perquè ells mateixos
siguen capaços d’atendre les seues necessitats. En la segona comissió van
ser 386 consultes i 137 operacions, a
més de formar dotze infermers autòctons. Per tant, es va fer una tasca
d’assistència mèdica de la població
sahrauí millorant la infraestructura i
l’equipament de material d’exploració
i quirúrgic.

Metges del món //
El 2004 un tsunami va arrasar el golf
de Bengala i va afectar les infraestructures dels països de la zona i també la salut física i mental de la població. Metges del Món es va traslladar
a Tricomalee, una província a la zona
est de Sri Lanka, per a cooperar en la
situació d’emergència. Un any després
de la catàstrofe s’havia reconstruït
una ala de l’Hospital Central de la
ciutat per a donar suport psicosocial
i psiquiàtric. Més de 80.000 persones
es van beneficiar d’aquest projecte
que va comptar a més de 60 cooperants i 80 treballadors locals per a
previndre també malalties com ara
la tuberculosi, la malària i la pólio,
a més de formar en higiene i salut
familiar.

Metges del món // Moçambic va ser l’escenari de la gran campanya
de prevenció de la sida que van impulsar Metges del Món i la Generalitat
Valenciana. Dins d’aquesta iniciativa es van comprar medicaments per al programa de cura domiciliària i també es van preparar tallers d’identificació dels
riscos i un programa de prevenció de transmissió vertical. A més a més, es van
fer tallers de capacitació per a comares tradicionals i de reciclatge personal de
salut materna infantil. Tot per disminuir la taxa d’infeccions provocades per
aquesta malaltia.
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Ecosol // Ecosol és l’acrònim d’economia i col·laboració solidària. El seu
focus d’actuació solen ser projectes vinculats al comerç just i l’economia social.
Però a Kenya es van adonar que la millora de la salut era prioritària abans de
començar a dur a terme altres projectes més enfocats a la seua línia d’actuació
habitual. D’aquesta manera, la Generalitat Valenciana els va finançar en 2007,
i amb una subvenció de 200.000 euros, un projecte en què es va dotar d’infraestructura una maternitat, s’hi va construir un quiròfan i es va adquirir una
ambulància.

Ecosol // El projecte d’Ecosol a
Kenya contribueix a l’exercici del dret
a la salut de la població del districte
de Nandi, a la província de la Vall
del Rift, en especial per les dones i
la població infantil, per mitjà d’actuacions com millorar l’equipament
del dispensari i del centre Mother
Francisca Maternity and Nursing
Home, de la zona rural de Kapsabet.
També es va incidir en l’ampliació
de l’atenció a les àrees rurals, amb
tres punts més d’atenció per mitjà de
clíniques mòbils i en la sistematització d’una campanya de prevenció del
VIH en tot el districte. En la imatge
inferior, membres d’Ecosol amb
xiquets i xiquetes de Nandi i l’ambulància adquirida.
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Farmamundi // Aquesta ONGD va dur a terme en
2009, a El Salvador, un projecte de cooperació al desenvolupament per a millorar l’atenció primària en salut i ampliar el servei d’abastiment d’aigua potable, estratègia que
ja desenvolupaba des de 2003. Per a això, treballa junt amb
l’Associació Salvadorenca Promotora de la Salut (ASPS),
un dels socis locals estratègics de l’ONG. El projecte va millorar les condicions sociosanitàries de cinc cantons i setze
caserius del municipi de Chalchuapa, en el departament de
Santa Ana, zona occidental d’El Salvador, on es va reforçar
l’atenció primària en salut i l’ampliació del servei d’abastiment d’aigua potable.

Farmamundi // Més de 10.600 persones es van beneficiar directament de les
actuacions impulsades per Farmamundi. La intervenció va millorar la cobertura i qualitat del servei d’atenció primària en salut per mitjà de l’equipament d’un
dispensari de salut i sis farmacioles. Les unitats de salut d’El Coco i Chalchuapa es
van reforçar, així com la Unitat Maternoinfantil de l’Hospital Nacional del municipi. Es va equipar els promotors de cinc cantons amb un equip bàsic d’atenció que
conté, entre altres instrumentals, un estetoscopi, un esfigmomanòmetre, bàscula
tipus Salter i de calçó, termòmetres i un equip de xicoteta cirurgia.
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fundació fontilles // El
pla per a la mobilització social contra
la malària en els departaments d’El
Quiché i Alta Verapaz de Guatemala
va ser executat per la Fundació
Fontilles entre 2006 i 2010. Va contribuir a reduir els nivells d’incidència
de la malària i va facilitar l’accés de la
població de 252 comunitats indígenes
de les zones rurals endèmiques als
serveis de prevenció, control i tractament de la malària. Es va implementar un model d’intervenció per a
promoure l’organització i participació
activa de la societat civil per a realitzar mesures de vigilància entomològica i control vectorial en les seues
comunitats. També es van organitzar
grups voluntaris en cada comunitat i
se’ls va capacitar i se’ls va orientar per
a portar a terme mesures com ara el
drenatge de vivers de mosquits i campanyes d’informació comunitària.
fundació fontilles // El
model d’intervenció plantejat, amb
els cinc components (participació
social, vigilància entomològica i control vectorial, diagnòstic i tractament,
canvis de comportament i vigilància
epidemiològica) i l’aposta per l’enfortiment d’una xarxa institucional
comunitària i per l’enfortiment de
les capacitats dels actors d’esta xarxa
va presentar resultats molt positius.
La intervenció es va alinear amb les
polítiques públiques del país i es va
implementar un model de col·laboració entre Lepra Salut en Acció i el
Departament de Control de Malalties
Transmeses per Vectors del Ministeri
que va contribuir a potenciar les
sinergies i augmentar l’efectivitat de
les intervencions.

Fundació fontilles // El projecte de desenvolupament de capacitats en salut maternoinfantil, malalties
oblidades, millora nutricional i salut ambiental en catorze
comunitats de Chinandega a Nicaragua va aconseguir
enfortir la xarxa d’Acció en Salut, integrada per 114 promotores d’aquestes catorze comunitats. Va contribuir a
millorar les capacitats de les promotores en les distintes
temàtiques abordades per la intervenció i les de la mateixa
població, que va millorar els seus nivells de coneixement
de les distintes malalties sobre les quals va treballar. També
es va facilitar l’accés a l’aigua potable de 263 famílies.
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Adaptació i
mitigació del
canvi climàtic

La lluita contra el canvi climàtic és ja
un dels objectius transversals de tots
els projectes de cooperació finançats
per la Generalitat Valenciana, amb
la finalitat de minimitzar l’impacte
ambiental de les actuacions i
fomentar el desenvolupament
sostenible de les comunitats i
societats en les quals intervenen.
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La defensa del planeta
La defensa del medi ambient ha tingut una presència sostinguda en
l’agenda de desenvolupament de la
cooperació valenciana. Però, en els
últims anys la mitigació del canvi
climàtic s’ha posicionat com un pilar fonamental per a la consecució
del desenvolupament humà sostenible, davant la situació d’emergència
climàtica que travessa el planeta. El
progrés econòmic ha anat acompanyat d’una degradació ambiental que
està posant en perill els mateixos
sistemes dels quals depén el nostre
desenvolupament futur.
Els efectes devastadors del canvi
climàtic ja no poden ser abordats des
d’una perspectiva local o nacional, sinó que requereixen l’acció
coordinada i multilateral en la cerca
conjunta de solucions davant un problema de dimensions globals. La desforestació intensiva dels boscos i la
pèrdua de biodiversitat, les sequeres

extremes i la desertificació, la degradació dels oceans, l’augment de la
contaminació en els grans assentaments urbans o l’increment dels desastres naturals derivats del clima,
exigeixen una resposta urgent, decidida i coordinada.
Les solucions per a revertir aquest
procés de degradació impliquen a
totes les persones a tot arreu, si bé
és cert que són els països més vulnerables i empobrits els que s’enfron-

Els efects del canvi climàtic no poden ser abordats
des d’una perspectiva
només local o nacional
Les solucions per a revertir aquest procés de
degradació impliquen a
totes les persones

Segons dades facilitades per Nacions
Unides, els desastres relacionats amb el
clima van representar el 77 % dels quasi 3
bilions de dòlars en pèrdues econòmiques
directes causades per desastres des de
l’any 1998 fins al 2017. I es van cobrar la
vida d’1,3 milions de persones.

ten a més dificultats per a adaptar-se
a l’efecte del clima i per a posar en
marxa respostes efectives de mitigació. Des de la cooperació valenciana
s’han desenvolupat nombrosos projectes en àrees com ara el desenvolupament agroecològic de cultius en
zones rurals, l’augment de l’eficiència
en l’ús dels recursos hídrics, la lluita
contra la desertificació, l’impuls de
les cooperatives agrícoles i la comercialització de productes de comerç
just, l’augment de la resiliència i la
capacitat d’adaptació al canvi climàtic, el consum i la producció sostenibles, el desenvolupament d’actuacions de prevenció i preparació en
les zones més vulnerables al risc de
de- sastres naturals, la defensa dels
drets de les comunitats indígenes en
l’ús de la terra, la gestió responsable i sostenible dels recursos naturals, l’educació mediambiental o la
defensa de la biodiversitat.

Tots els projectes finançats per la
Generalitat Valenciana en l’àmbit
de la cooperació internacional al
desenvolupament, independentment de
la seua naturalesa, han d’incorporar un
enfocament transversal de sostenibilitat
mediambiental.

ATELIER // Colòmbia és el primer
país productor de fique del món i
ocupa, a més a més, la dècima posició mundial en la producció de fibres
naturals segons la FAO. Per això, treballar el fique ha sigut durant segles
el motor de desenvolupament econòmic i social de diverses comunitats
rurals del país. Amb aquest context,
Atelier va donar suport al sector
del fique per a fomentar el consum
i la producció sostenible d’aquest
producte autòcton. Es calcula que
hi ha al voltant de 350.000 persones
vinculades a la producció i transformació del fique, en què les dones
s’encarreguen tradicionalment de filar
i teixir la fibra, així com d’elaborar els
empaquetatges.

ATELIER // Ecofibras és una empresa associativa sense ànim de lucre
que funciona des de juliol de 1995.
Ha participat a la Feria Internacional
Expoartesanías de Bogotà ininterrompudament des de 1997 i també
ha iniciat la seua incursió en el
mercat internacional en importants
fires del sector de l’artesania. El gran
impuls es va donar en aquells primers anys de subvenció en què el treball conjunt d’Atelier i la Generalitat
Valenciana va contribuir a un augment de l’activitat productiva i a una
millora dels ingressos en més d’un
100 % en només dos anys (20002002), una xifra que acompanya
l’augment del 81 % en la demanda de
fique.
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Cesal // L’ONGD CESAL compta amb una línia de
projectes dirigida al treball a l’Amazònia peruana amb
població indígena i suport en la gestió sostenible dels
recursos naturals i la prevenció de conflictes socioambientals amb projectes que van ser finançats per la Generalitat
Valenciana en 2007 i 2018. Amb aquests es va potenciar
l’apoderament dels actors socials, a través de l’enfortiment
de la gestió de les institucions públiques de la zona de
Talaia per a salvaguardar els recursos naturals i l’hàbitat de
les comunitats natives. En total, 1.573 homes i 1.438 dones
es van beneficiar d’aquestes intervencions.

perifèries // A través del projecte de garantia de la sobirania
alimentària de setze comunitats
indígenes d’El Quiché i Alta Verapaz,
a Guatemala, es van impulsar vint
iniciatives replicables de producció
agropecuària, portades per les comunitats segons criteris de sostenibilitat
mediambiental, social, econòmica i
cultural. En el procés va ser important el rescat i la sembra de llavors
natives de diferents espècies, les quals
es reprodueixen en les parcel·les dels
beneficiaris. Aquestes es conserven
al Banc de Llavors del Centre Rural
Xecamjaw. També es van desenvolupar capacitacions en temes de nutrició i salut i es va posar en marxa un
sistema regional de formació, comunicació i intercanvi d’experiències
exitoses de sobirania alimentària i
desenvolupament sostenible.
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Mans Unides // Entre les principals problemàtiques del nord-est del Brasil
hi ha els efectes provocats pels períodes cíclics de sequera en la naturalesa i en
els sers humans que hi habiten. Per a combatre-la, Mans Unides va dur a terme
un projecte en 2008, finançat per la Generalitat Valenciana, que constava de
diverses línies d’actuació entre les quals es trobava millorar els recursos hídrics
existents i l’accés de les famílies a noves pràctiques d’obtenció d’aigua per al
consum humà i per a la producció agrícola diversificada.

Mans Unides // El projecte de
Mans Unides al Brasil va facilitar llavors de qualitat perquè la producció
a la zona fora major i per a afavorir la
subsistència de les famílies. Amb això
es va aconseguir augmentar la varietat dels cultius i que l’alimentació no
fora tan bàsica i monòtona. Se’n van
beneficiar unes 30.000 famílies.

Mans Unides // Des de Mans
Unides expliquen que amb el projecte
al Brasil es van construir més de 1000
cisternes per a abastiment d’aigua.
Aquesta s’arreplegava en les pròpies
vivendes per mitjà d’unes canals en la
teulada que arreplegaven l’aigua i la
portaven a les cisternes. Aquesta era
una forma de garantir l’abastiment
d’aigua al llarg de l’any, d’aconseguir
que les persones es mantingueren a la
regió i de regenerar mediambientalment la zona i lluitar contra el canvi
climàtic i la sequera.
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FUNDACIó VICENTE FERRER //
En 1969 Vicente Ferrer i Ana Ferrer
van arribar a l’Índia amb la intenció
de millorar la vida de la població
local, sobretot la de les castes més baixes. Es van ubicar a la zona d’Anantapur, un lloc molt àrid en el qual
vivien quatre milions de persones, el
80 % de les quals depenia de l’agricultura. Gran part de la població era
seminòmada per obligació i el primer
objectiu va ser estabilitzar-la i per a
això era necessari excavar pous per a
facilitar l’accés a l’aigua per al consum
humà i per al cultiu de les terres

FUNDACIó VICENTE FERRER //
Durant els sis primers anys es van
excavar 10.000 pous a la zona d’Anantapur. Amb aquests es facilitava l’accés
a l’aigua per al consum humà, amb la
qual cosa s’aconseguia també transformar la zona mediambientalment.
Era la primera base d’aquest programa de desenvolupament i, paral·lelament, es va establir una altra via
d’emergència crònica amb un programa de nutrició en què s’entregaven
aliments a les dones una vegada a la
setmana.

FUNDACIÓ VICENTE FERRER //
Després de cinquanta anys a l’Índia,
els projectes de la Fundació Vicente
Ferrer a Anantapur han aconseguit
arrapar al desert 45.000 hectàrees de
terreny amb la construcció de més
de 3.000 estructures hídriques. S’han
diversificat els cultius i s’ha recuperat
la sobirania alimentària no sols en les
castes més baixes sinó també en la resta. S’han plantat més de dotze milions
d’arbres, amb els quals s’ha reforestat
la zona i s’ha enfortit el terreny. A
més, s’ha reintroduït la ramaderia.
D’altra banda, s’ha aconseguit establir
la població d’unes 35.000 famílies en
3.600 aldees. També cal assenyalar que
gràcies a la creació d’embassaments
es duen a terme ja projectes de pesca.
Foto de la esquerra: Nagappa. Foto
inferior: Juan Alonso
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Petjades // Aquesta ONGD va dur a terme entre 2008 i 2009 el projecte de
promoció d’activitats d’usos sustentables, enfortiment institucional i educació
ambiental en el bosc Atlàntic de l’Alt Paranà de l’Argentina. El seu objectiu principal va ser contribuir a la disminució de la degradació de béns i serveis ambientals
d’aquest bosc, fomentant, des de l’equitat, activitats productives respectuoses amb
el medi, l’enfortiment comunitari i l’educació ambiental en tots els nivells amb la
consegüent disminució de la marginalitat i la pobresa. D’altra banda, es va aconseguir que, per primera vegada, les dones foren guardes forestals d’una manera
formal i institucional. En la imatge, algunes d’aquestes pioneres.

Petjades // L’ONGD Petjades va
treballar en les escoles d’aquesta zona
de l’Argentina enfortint la formació
agrícola de l’alumnat, promovent la
recuperació de les plantes natives i
de l’agricultura ecológica i sostenible. Dins de la població beneficiària
directa es trobaven els i les habitants dels quatre departaments de la
província de Misiones. L’àrea total
d’acció va ser de 12.765 quilòmetres
quadrats amb una població estimada
de 179.577 habitants, de les quals el
43 % era rural.

Petjades // El projecte de
Petjades a l’Argentina va fomentar
processos de comercialització de
margalló, mamón i pinya dins de la
Cooperativa Agroecològica Península
Andresito Ltda. i la producció ecológica de mate davall coberta a través
d’un ordenament del territori a
escala regional a l’Andresito, implementant-hi polítiques d’igualtat que
promovien la participació i l’apoderament de les dones. També es van
generar instruments per a fomentar
l’educació ambiental en tots els nivells
i des de la perspectiva de gènere.
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ISCOD país valencià // La Generalitat Valenciana
va finançar amb 315.631,23 euros el projecte de producció
semiartesanal de la gambeta i conservació del medi ambient en 2007 que va ser executat per ISCOD País Valencià.
Aquest es va desenvolupar en el municipi de Jiquilisco, a
El Salvador, i va beneficiar 560 famílies d’organitzacions
cooperatives del sector. Va contribuir a impulsar i incrementar el cultiu de gambetes d’alta qualitat en el municipi
de Jiquilisco a fi de consolidar un sistema de producció
aqüícola que fomentara el desenrotllament econòmic de les
comunitats d’intervenció i millorara el nivell de vida dels
seus habitants, posant atenció en l’ús racional dels recursos
naturals i propiciant l’exportació de productes alimentaris
alternatius propis de la zona.

ISCOD país valencià //
Amb aquest projecte a El Salvador
es van rehabilitar i es van posar en
producció deu gambers artesanals
amb sistemes moderns de cultiu. Es
va millorar l’organització de la mà
d’obra i les tècniques per al cultiu,
processament i comercialització de
la gambeta, amb especial atenció a la
participació de la dona i les persones
joves. També es va contribuir a la recuperació i el manteniment de zones
mediambientalment degradades. Així
mateix, el projecte va contribuir a
millorar les condicions organitzatives
de les comunitats i les cooperatives
beneficiàries. A més a més, es van
conformar comités de producció, comercialització, vigilància etc., amb la
qual cosa es va millorar el rendiment
productiu, de comercialització etc.
També es van millorar les condicions
socioeconòmiques de les famílies
beneficiàries, la seua dieta alimentària, educació, vestuaris, entre altres,
gràcies a l’increment dels seus ingressos econòmics.
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Cerai // Entre els anys 2009 i 2011
L’ONGD CERAI va desenvolupar
un projecte a la regió argentina de
Misiones que pretenia protegir la
selva del Paraná, única en el seu
biotip i en la qual habita la comunitat
guaraní, la cultura de la qual està en
risc d’extinció, per mitjà de la reconversió agroecológica de la producció
agrària, pecuària i forestal. En la
imatge, tècnics de la Multigranja del
Soberbio capacitant llauradors per a
traçar i executar corbes de nivell. Els
sòls tropicals són molt fràgils i per a
protegir-los de l’erosió és molt important manejar-los bé.

Cerai // Amb aquest projecte a
l’Argentina es va posar en marxa el
Centre Demostratiu, Educatiu, de
Promoció i Pràctica Agroecològica
per a la Protecció de la Selva del
Paraná; per a impulsar un nou model
de desenvolupament agroecològic de
la província de Misiones amb influència en l’àmbit regional (zona de les
Tres Fronteres el Brasil, el Paraguai i
l’Argentina) i millorar les condicions
de vida dels habitants de la selva.

MANS UNIDeS // Els curts períodes
de pluja, alternats amb llargs períodes
de sequera, a la zona de la vall central
de Tarija, a Bolívia, ocasionen problemes d’erosió en els sòls. En aquest
context, Mans Unides va dur a terme
en 2011 un programa que augmentava la seguretat en les collites a través
d’una major disponibilitat d’aigua
per a reg. Amb aquest es millorava
l’escassa dieta alimentària i es diversificava i s’optimitzava l’activitat agropecuària. També s’afavoria l’augment
dels ingressos dels agricultors a través
de la comercialització dels seus productes per mitjà de cooperatives. En
disposar de més capacitat d’ingressos
i estalvi familiar, es pretenia també
disminuir l’emigració. Un programa,
que a més a més, tenia especial incidència en les dones.
pau y desenvolupament //
Les dones de la regió Maya-Ch’orti
del departament de Chiquimula, a
Guatemala, han estat aïllades de les
oportunitats econòmiques. Amb el
projecte de recuperació productiva
en aquestes comunitats, executat en
2010, es va iniciar l’obertura d’espais
de les dones en projectes productius.
Es van millorar els coneixements en
el cultiu, comunicació i organització comunitàries. El més rellevant
d’aquest procés va ser la formació
humana de les dones que en finalitzar
el projecte tenien una altra visió de la
vida. També va servir per a la sensibilització dels homes en les relacions
socials i econòmiques amb les dones
i per a reprendre la valoració de la
dona en activitats productives.
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fundació Musol // El projecte d’enfortiment del sistema productiu agropecuari a la zona de transició Andino-Yungas de Bolívia va millorar l’exercici
del dret humà a l’alimentació per part de les famílies indígenes quítxues de
comunitats rurals. Amb aquest es va enfortir el sistema productiu agropecuari,
sostenible i equitatiu, en el marc de les polítiques de desenvolupament local
del municipi de Tiquipaya i es va contribuir al desenvolupament rural i a la
millora de les condicions socioeconòmiques de les comunitats indígenes. Es va
incidir especialment en la millora dels sistemes de reg, com es pot observar en
la fotografia. Foto: Sergio Bastani Aramayo

fundació musol //Aquesta iniciativa va desenvolupar els mètodes i tècniques de producció agropecuària
sostenible en deu comunitats. Es va diversificar la producció agrícola, per a enriquir la dieta local i els ingressos per
la venda dels excedents amb la introducció de lleguminoses i hortalisses. També es va millorar la ramaderia. D’altra
banda, es va potenciar l’accés i la gestió comunitària del reg
en les parcel·les agrícoles com a mitjà d’adaptació al canvi
climàtic i com a factor productiu essencial. També es va
promoure la consciència ambiental i les relacions d’equitat
de gènere en les activitats agropecuàries. Fotos: Sergio
Bastani Aramayo
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oxfam INTERMÓN // L’any 2009 OXFAM Intermón va dur a terme un
projecte amb organitzacions llauradores indígenes maies de Guatemala amb el
qual es van realitzar activitats de capacitació, producció de plàntules i assistència tècnica per a la millora de la producció, l’organització i formació de les
dones associades i l’arreplega i exportació directa de café i mel. A més a més,
es van presentar propostes davant d’acceptants de decisions per a millorar les
condicions dels llauradors i produtors cafeters a Guatemala. Es va millorar la
producció i exportació de café i mel ecològics produïts per famílies indígenes
maies de Guatemala tenint en compte la responsabilitat ambiental, l’equitat de
gènere i les pràctiques de comerç just.

PAU I SOLIDARITAT // L’enfortiment
de les cooperatives és un element clau
en molts projectes de desenvolupament
productiu i millora ambiental com
el que va executar la Fundació Pau i
Solidaritat del País Valencià en 2003.
Aquest programa promovia la seguretat alimentària com a base a partir de
la qual impulsar el desenvolupament
rural. Es va buscar la diversificació
productiva, la millora de les condicions
ambientals i l’enfortiment de l’organització cooperativa. Es pretenia pal·liar els
alts nivells de desnutrició de la població
rural, capitalitzar les famílies llauradores que no disposaven d’accés a crèdits
ni a ajudes oficials i les economies de
les quals es van veure molt deteriorades després de l’huracà Mitch. D’altra
banda, es buscava també millorar les
condicions de salut ambiental en reduir
els focus d’infecció produïts per les
aigües residuals.
ONGD cooperació
Internacional // El projecte
d’enfortiment del sistema productiu
agrícola en l’occident d’Imbabura, a
Equador, es va estructurar en cinc components relacionats amb l’enfortiment
de l’economia comunitària: el foment de
l’associacionisme en les cadenes productives, la implementació de centres
de benefici de productes agrícoles,
l’enfortiment del teixit social a través de
la incidència en les polítiques públiques
a escala local i la difusió d’informació i
guies de bones pràctiques per al xicotet
productor.
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i foment de la
participació

El suport d’institucions fortes i el
desenvolupament de comunitats
inclusives és fonamental per
a la consolidació de societats
democràtiques. La Generalitat
Valenciana dona suport i ajuda
als governs locals i regionals per
a enfortir les seues institucions i
també fomenta la participació de la
societat civil, especialment la de la
població amb major risc d’exclusió.
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La democràcia en el centre
L’erradicació de la pobresa, l’avanç
cap a la distribució equitativa de la
riquesa i el lliure exercici dels drets
civils de les persones i comunitats no
poden aconseguir-se sense el suport
d’institucions fortes, el desenvolupament de societats inclusives i la consolidació de governs transparents, on
el diàleg i la participació siguen elements fonamentals per a la consolidació de societats democràtiques.
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible presenta per primera vegada un objectiu dirigit a
aconseguir societats pacífiques, justes i inclusives: l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16.
En aquest marc, la cooperació
valenciana dona suport a la resolució pacífica de conflictes, ajuda els
governs locals i regionals a enfortir

les seues institucions, facilita l’accés a
la justícia de les persones més vulnerables i contribueix a la participació
de les organitzacions de la societat
civil perquè se senta la veu de totes
les persones, especialment les dones,
els joves, els pobles indígenes, les
persones amb diversitat funcional i

La cooperació valenciana
ajuda els governs locals
i regionals a enfortir les
seues institucions
Es contribueix a la participació de la societat civil perquè se senta la veu
de totes les persones

La Generalitat Valenciana ha impulsat
una línia específica per al finançament
de projectes de cooperació tècnica,
amb la finalitat de millorar la capacitació
institucional en països estructuralment
empobrits, a través d’accions de formació
i transferència de coneixements i
tecnologia.

els grups poblacionals en risc d’exclusió.
A través dels projectes de cooperació internacional i de les actuacions de
la cooperació tècnica, s’han emprés
accions de capacitació i de transferència de coneixements per a la millora
de la gestió dels governs municipals
i regionals en àrees com la transparència en la gestió pública, la creació
d’estructures de participació comunitària en l’administració dels recursos públics o la millora en la gestió
dels recursos d’atenció social. També
són destacables, d’altra banda, les
actuacions dirigides a l’atenció de les
víctimes en contextos de postconflicte, especialment de les dones i de
les diferentes comunitats indígenes,
per a garantir el seu dret a una justícia que resulte reparadora.

L’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible número16 de l’Agenda
2030 de les Naciones Unides va dirigit a
aconseguir societats pacífiques, justes
i inclusives. La cooperació valenciana
li dona suport finançant projectes en
diferentes països que busquen reforçar
les institucions democràtiques.

Solidaritat Internacional PV // El projecte de gestió sostenible i equitativa desenvolupat per
Solidaritat Internacional del País Valencià a El Salvador en
2016 es va plantejar des d’un enfocament de drets, buscant
la corresponsabilitat entre titulars d’obligacions i titulars de
drets per a aconseguir la gestió sostenible i equitativa del
sanejament ambiental en quatre municipis de Morazán.
Amb aquest es va millorar el tractament dels residus sòlids
a través de sistemes integrals, sostenibles i participatius. Es
va enfortir la sensibilitat de la població cap al tractament
de les aigües residuals i el sanejament bàsic. I es va instar la
ciutadania a exigir una corresponsabilitat als seus governs
locals per a millorar el sanejament ambiental.
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Arquitectura sense fronteres // La construcció, per part
d’Arquitectura sense Fronteres, del centre de capacitació i formació de líders
llauradors i de desenvolupament comunitari, a el Chal, al departament de
Petén, a Guatemala, va servir per a dignificar el treball que durant molts anys
va realitzar el Comité de Proyectos Sociales de El Chal com a resposta social en
defensa dels drets humans i de la promoció de la dona.

Arquitectura sense
fronteres // El projecte de
construcció d’aquest centre de capacitació i formació de líders llauradors
va ser possible gràcies a una subvenció de 621.377,88 euros per part de la
Generalitat Valenciana i de diversos
ajuntaments valencians, i va comptar
amb la col·laboració de la contrapart;
el vicariat apostòlic de Petén. Aquest
ambiciós projecte es va iniciar el 1997
i es va finalitzar el 2006 després de
tres fases.

metges del món //
El municipi de Matagalpa, a
Nicaragua, va ser un dels territoris on
Metges del Món va intervindre per
a enfortir la capacitat de les institucions públiques, donar suport a la
societat civil i potenciar les xarxes comunitàries per a la millora de l’exercici dels drets sexuals i reproductius
i així previndre la violència cap a les
dones, xiquetes i xiquets. Un projecte
per a treballar els àmbits de la salut i
l’educació per a reduir la victimització dels grups que pateixen violència
sexual. Això sí, amb compromisos
assumits també a escala nacional amb
el Govern de Nicaragua.
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Cerai // L’ONGD CERAI va desenvolupar un projecte a Bolívia després
d’identificar les escasses capacitats de les productores i productors indígenes
de tres municipis del nord de Potosí per a orientar els seus sistemes productius
alimentaris i de comercialització cap a models ambientalment i econòmicament sostenibles. També es van enfortir les capacitats de participació i democratització de les comunitats, tenint en compte les seues dificultats de participar i incidir políticament per a millorar els seus drets i la seua situació i es va
fomentar la seua incidència en un nivell més alt de producció, comercialització
i normativa per a accedir als mercats.

Cerai // El projecte de CERAI a
Bolívia, iniciat l’any 2018, anava dirigit a 2.100 persones, dues organitzacions econòmiques llauradores i deu
organitzacions sindicals. Es buscava
millorar la salut i la seguretat alimentària i nutricional de 142 famílies indígenes llauradores. L’objectitu
també era consolidar les capacitats
organitzatives i de gestió per a la
producció, distribució i comercialització de productes agropecuaris,
i reforçar la capacitat institucional
i d’incidència política, amb enfocament de gènere, de les organitzacions
indígenes llauradores.
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Ecosol // El projecte d’enfortiment del sistema productiu i comercial associatiu d’organitzacions productores de cacau de la província de
Guayas, a l’Equador, dut a terme per
Ecosol de 2008 a 2020, va contribuir
a millorar les capacitats socioorganitzatives, agroproductores i comercials
de 2.493 xicotets productors, homes
i dones, de cacau ecològic de comerç
just. Es va fomentar el desenvolupament humà amb principis d’equitat,
sostenibilitat i gènere, la consolidació
de les seues estructures organitzatives i la millora dels seus processos
productius i comercials.

Ecosol // Aquest projecte
d’Ecosol a l’Equador es va plantejar
des d’un enfocament de drets, es va
participar en l’elaboració de la llei del
cacau. Després, es va intentar promocionar les plantacions i llavors natives.
El que estava passant era que estaven
introduint-se plantes de cacau que no
eren originàries i això, a la llarga, ocasiona l’erosió de la terra. Amb aquest
enfocament d’agroecologia el que es
va fer va ser, des de la part productiva conservar les llavors, millorar les
finques i diversificar-les perquè no
existisca un monocultiu. Després, es
va comercialitzar el cacau a través de
l’agroexportadora que té la fundació
Maquita. I així va ser com arribà fins
a Espanya i Europa a través de les
xarxes de comerç just.

acpp-pv // Tunísia és un dels països més estables en el complex context Mediterrani, la qual cosa fa que siga un model
que s’ha de seguir pels seus països veïns, sobretot en aspectes
relacionats amb governança democràtica i igualtat. No obstant això, la bretxa de desigualtat a Tunísia entre l’est i l’oest,
junt amb l’amenaça integrista que s’ha fet efectiva amb atacs
que atempten sobre un dels motors econòmics del país, el turisme, i la incapacitat de trobar alternatives econòmiques que
reduïsquen aquestes desigualtats, ha convertit a Tunísia en un
territori molt vulnerable, que necessita més que mai el suport
internacional per a acompanyar els processos democràtics
iniciats. Dignificar el treball de l’atenció i l’acció col·lectiva de
les treballadores domèstiques, per a dotar d’oportunitats econòmiques les dones i immigrants a Tunísia i la defensa dels
drets econòmics, socials i culturals d’aquestes, inclòs el dret
igualitari a l’herència, és un dels reptes més importants en una
societat com la tunisiana. Fotos: Miguel Ángel Troncho

159

enfortiment de la democràcia i foment de la participació

Mans Unides // El projecte de
millora de les condicions de vida de
les comunitats indígenes llauradores
del municipi de Chaqui, departament
de Potosí, a Bolívia, executat de 2017
a 2019, va consolidar la seguretat alimentària de la població per mitjà de
la implementació d’un sistema productiu agroecològic. Aquest projecte
prestava especial atenció a l’enfortiment de les capacitats de les dones
per a millorar la seua incidència
política relacionada amb la seguretat
alimentària i l’equitat de gènere.

Mans Unides // Aquesta ONGD va buscar enfortir les capacitats i actituds
de lideratge i incidència política de les dones i joves guaranís. Les va ajudar
a recuperar les seues terres per a treballar-les en comunitat. Amb això aconsegueixen anar més enllà d’una agricultura de subsistència i poden dedicar
els excedents als mercats territorials o nacionals. També es van dur a terme
xarrades de formació agrícola en les comunitats, com la que es pot observar en
la fotografia.
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Defensa i
protecció dels
drets humans

Defendre i protegir els drets humans
és una obligació de tots els estats i
institucions. Des de la cooperació
valenciana s’han impulsat tota classe
d’actuacions en els països on es
produeixen violacions d’aquests
drets fonamentals i també s’han
aprovat programes de protecció de
persones a la nostra terra.
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La protecció dels drets
Els drets iguals i inalienables de tots
els éssers humans estableixen les
bases per a la llibertat, la justícia i la
pau en el món, segons la Declaració
Universal de Drets Humans, adoptada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides l’any 1948.
El compliment dels drets humans
és una obligació de tots els estats. No
obstant això, encara hui dia es continuen cometent violacions dels drets
fonamentals i la llibertat de les persones en moltes parts del món, i d’una
manera més intensa als països fràgils
i vulnerables. En molts d’aquests
països, les persones vinculades a
organitzacions i institucions que treballen en la defensa dels drets polítics,
civils, econòmics, socials, culturals
i ambientals, que contribueixen a
l’erradicació efectiva de totes les violacions de drets humans i al foment de
l’exercici efectiu dels mateixos als seus
països d’origen, despleguen aquesta
activitat en contextos de desprotecció

i, amb freqüència, pateixen situacions
d’amenaça, intimidació, persecució i
inseguretat jurídica.
Des de la cooperació valenciana s’han anat impulsant diverses
actuacions orientades a reconduir,
als països d’origen, els problemes
estructurals que limiten el ple exercici dels drets humans, a través de la
consolidació d’espais de participació ciutadana, de la lluita contra la
discriminació per raó de gènere, del
suport psicosocial a les víctimes de

El compliment dels drets
humans és una obligació
de tots el estats, però no
sempre es compleix
L’any 2018 la Generalitat
va impulsar el programa
Defensores i Defensors
dels Drets Humans

L’any 2018 es van verificar un total
de 397 assassinats de defensors i
defensores de drets humans, periodistes
i sindicalistes en 41 països. Segons
dades de Nacions Unides, cada setmana
van ser assassinades una mitjana de nou
persones que estaven en l’avantguarda
dels esforços per construir societats més
inclusives i igualitàries.

conflictes, de la defensa dels drets de
les poblacions indígenes i de l’acompanyament jurídic de les defensores i
defensors de drets humans.
A més, des de l’any 2018, la
Generalitat Valenciana, en col·laboració amb diverses ONGD especialitzades, va impulsar el programa
Defensores i Defensors de Drets
Humans. Es tracta d’un programa
d’acolliment temporal de les persones
en perill de violació i abús contra els
seus drets fonamentals, la finalitat del
qual és oferir protecció i acompanyament a aquestes persones i donar visibilitat al seu treball en favor dels drets
humans en un context de seguretat.
A més, aquest programa persegueix
conscienciar la societat valenciana
sobre la situació de les defensores i
defensors de drets humans en altres
parts del món, intercanviant experiències i formació entre les persones defensores i les institucions i organitzacions
de la Comunitat Valenciana.

Des de l’any 2018, la Generalitat
Valenciana, en col·laboració amb
diverses ONGD especialitzades, ha
impulsat 8 projectes de Defensores
i Defensors de Drets Humans. Amb
ells la Comunitat Valenciana acull
temporalment a un total de 28 persones
que lluiten per la defensa dels drets
humans als seus països d’orígen.

Arquitectura sense
fronteres // L’accés a l’aigua és
un dret humà universal reconegut
per Nacions Unides. En aquest sentit,
Arquitectura sense Fronteres va executar de 2017 a 2019 un projecte per
a garantir aquest accés bàsic a l’aigua
de les comunitats de San Ildelfonso
Ixtahucan, a Guatemala. Es van
construir 156 cisternes de recol·lecció
d’aigua de pluja de les quals es van
beneficiar directament 1.275 persones. També es va formar les famílies
entorn de la cura de l’aigua a la seua
llar i la seua comunitat.
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Arquitectura sense
fronteres // Un altre dret bàsic
universal és el de la nutrició infantil.
Per a protegir-lo, Arquitectura sense
Fronteres va construir en 1999, amb
el suport de la Generalitat Valenciana
i diversos ajuntaments valencians,
així com de la Diputació d’Alacant,
un centre nutricional per a la recuperació de xiquetes i xiquets desnodrits
i l’educació nutricional, en el departament de Petén, a Guatemala. Aquests
xiquets i xiquetes arribaven al centre
amb desnutrició aguda i crònica. Allí
són atesos, alhora que es motiva les
famílies per a buscar solucions als
problemes de malnutrició i pobresa
que pateixen.

atelier // El riu Magdalena, el
principal de Colòmbia, travessa la
part central del país on conforma
una regió rica en paisatges i recursos naturals, entre els quals hi ha el
petroli. Durant el conflicte armat va
ser una zona estratègica on, malauradament, la violència va ser protagonista. 27.300 homicidis, més de
6.500 desaparicions forçoses i 350
delictes contra la integritat sexual.
En aquest context, l’Organització
Femenina Popular (OFP) va tindre
un paper molt important i per això
calia construir un espai per a la memòria i reconeixement de la tasca de
les dones en la lluita per la pau. Així
va nàixer la Casa de la Memòria, un
projecte on Atelier va ajudar a visibilitzar la importància dels relats de les
víctimes, de la guerra i de la pau, de
donar veu, ànima i cor a totes aquelles dones de la regió de Magdalena.
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cesal // Entre els anys 2007 i 2010
l’ONGD CESAL va apostar amb la
Generalitat Valenciana per treballar a
Hondures amb projectes d’habitabilitat bàsica, sanejament i educació amb
més d’1 milió d’euros invertits.

cesal // Aquests projectes de
l’ONGD CESAL a Hondures eren de
reassentament de famílies marginals
de Tegucigalpa afectades per l’huracà
Mitch de 1998, així com el desenvolupament de la creació del reassentament a Santa Cruz de Soroguara,
pròxima a la capital i el desenvolupament i consolidació social i educativa
en els assentaments de la vall d’Amarateca que va absorbir gran part de
les famílies i població afectades per
l’huracà.
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cesal // Una gran línia de treball de CESAL amb la
Generalitat Valenciana és tot el que té a veure amb aigua
i sanejament. Entre els anys 1998 a 2009 van executar sis
projectes centrats en habitabilitat i sanejament bàsic amb
projectes d’aigua potable, desaigüe, clavegueram en condomini, educació sanitària i cultura de l’aigua, i gestió de
serveis. Aquestes zones d’intervenció van ser a Huachipa,
zona periurbana de Lima, i a Andahuaylas, serra del Perú.
En total s’hi van invertir més de 870.000 euros.

Ecosol // L’any 2018 Ecosol va
executar un projecte en el municipi d’El Paísnal, a El Salvador, amb
l’objectiu de contribuir al ple exercici
del dret a l’aigua de qualitat i el dret
a la participació, que va beneficiar
464 persones. Un projecte que va en
la línia d’altres d’abastiment d’aigua
en la mateixa zona finançats per la
Generalitat Valenciana des de 2004,
gràcies als quals el 95 % de la població va comptar amb accés a l’aigua.
Aquesta és una forma d’estabilitzar
la població en una zona que va patir
una gran despoblació després de la
guerra que va afectar el país de 1980
a 1992. D’altra banda, es va beneficiar
especialment les dones, que solen ser
les encarregades de carrejar l’aigua i
es van promoure també els seus espais de participació comunitaris, així
com l’accés de les xiquetes al col·legi.
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Setem // La Campaña Ropa Limpia (CRL) pretén millorar les condicions laborals dins de la indústria tèxtil. Està conformada per una xarxa d’ONGD, sindicats i organitzacions de persones consumidores de catorze països europeus, i
col·labora amb més de 200 organitzacions de treballadors i treballadores en tot
el món. Setem coordina aquesta campanya a Espanya des de 1997. Entre els seus
objectius principals està conscienciar i mobilitzar les persones consumidores,
explicant-los les condicions en què es produeix la roba que visten. També pressionen a les empreses tèxtils perquè es responsabilitzen i s’asseguren que els seus
productes es fabriquen en condicions laborals dignes. I s’exigeix als governs dels
països productors que respecten els convenis de l’Organització Internacional
del Treball (OIT) i a les administracions públiques dels països importadors que
incloguen clàusules socials en les seues compres.

setem // Amb la Campanña Ropa
Limpia promoguda per Setem es pretén millorar la seguretat i la salut de
les persones que treballen en el sector
tèxtil en tot el món. També es busca
fomentar la transparència en tot el
procés productiu així com exigir salaris dignes i altres drets com el d’associació. Fotos: GMB Akash
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Solidaritat internacional pv // Els drets de la salut sexual i reproductiva
es veuen amenaçats en molts llocs del món. En aquest sentit, Solidaritat Internacional
del País Valencià va dur a terme un projecte en la regió palestina de Cisjordània en
2011. Amb ell es pretenia contribuir a garantir la salut sexual i reproductiva i els drets
associats (dret a una vida sense violència) de les dones dels Territoris Palestins amb
equitat de gènere. Unes 4.300 dones van rebre serveis d’informació sobre salut sexual i
reproductiva. Es van organitzar 66 tallers en què van participar 900 dones, així com 33
més en escoles. Moltes dones van assegurar tindre més clars els seus drets i van obtindre recursos i habilitats per a participar activament en els processos que influeixen en
la presa de decisions de la seua comunitat i la seua família.

Unrwa // La UNRWA va impulsar en 2015 i 2016 un projecte per a millorar les condicions higienico sanitàries de la població desplaçada en condicions d’apilotament a Síria. La iniciativa va comptar amb finançament de la
Generalitat Valenciana, així com de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la
Diputació de València. L’objectiu era previndre la incidència de malalties infectocontagioses i parasitàries derivades d’una higiene deficient entre la població
desplaçada. I per a aconseguir-ho es van distribuir kits amb articles d’higiene
personal i domèstica a 6.078 famílies, el 31 % dels quals anava destinat a menors, sobretot als menors d’un any, com el que apareix en la fotografia, i a les
dones embarassades. Foto: Unrwa España
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unicef // Un dels conflictes oblidats és el que té lloc a la República
Centreafricana, on xiquets i xiquetes
carreguen armes com a soldats i les
xiquetes es converteixen en esclaus
i exclaves sexuals. Un context que
va propiciar quatre projectes durant quatre anys entre UNICEF i la
Generalitat Valenciana. La fragilitat
dels xiquets contrasta amb la dificultat en les negociacions per poder
alliberar-los dels riscos que tenen al
front armat i tornar-los al lloc d’on
no haurien d’haver eixit mai. Fer-los
oblidar la guerra i donar-los un futur
millor és el principal objectiu per a
aconseguir la seua reintegració social
i personal. Deixar de ser soldats i
esclaus i esclaves sexuals per tornar a
ser persones. Fotos: Vlad Sokhin

Unicef // Aquesta ONGD està en
contacte amb el govern actual i amb
les tropes rebels per a tractar d’alliberar a aquests xiquets i xiquetes i
restaurar-los a les seues famílies. Un
assumpte en el qual ningú guanya ja
que, siguen del bàndol que siguen,
són les seues filles i fills. UNICEF té
així una important tasca de sensibilització i diplomàcia per a fer-los entendre que cal deixar que les xiquetes i
els xiquets puguen viure amb normalitat la seua infància. De moment, ja
són 259 xiquets i xiquetes alliberades i
més de 6.800 que s’han beneficiat dels
espais d’acollida que serveixen com a
ponts per a facilitar la cohesió social i
proporcionar un entorn segur.
Fotos. Vlad Sokhin
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unicef // El projecte d’UNICEF a El
Salvador s’engloba dins del Conveni
de Coordinació Interinstitucional per
a la Prevenció i Atenció a la Violència
Intrafamiliar, un conveni que busca
el suport i el treball conjunt per a
erradicar i protegir les víctimes de
la violència intrafamiliar, millorant
la salut física, psicològica i sexual i
afavorint la integració, el benestar i
el desenvolupament social, cultural i
econòmic de la relació familiar.

unicef // A El Salvador la situació de violència té un dels índexs
més elevats d’Amèrica Llatina.
Aproximadament unes huit persones
són assassinades cada dia i moltes
altres són víctimes de segrestos,
violacions o agressions físiques. La
debilitat de les institucions i els escassos recursos econòmics augmenten
l’emergència per a respondre als problemes d’aquest poble. UNICEF treballa per fer entendre que la violència
intrafamiliar ha de desaparéixer, una
tasca de la qual ja s’han beneficiat
més de 55.000 adolescents i dones
d’El Salvador.

fad // En un país com El Salvador,
que va patir una llarga guerra civil
entre 1980 i 1992 i que registra una
de les taxes més altes de violència en
el món, promoure la cultura de pau
i el dret a una vida lliure de violències
resulta fonamental. Açò és el que
va fer la Fundació d’Ajuda contra la
Drogroaddicció (FAD) en cinc centres escolars i cinc comunitats veïnes
del municipi d’Ahuachapán amb un
projecte centrat en joves i adolescents. Un projecte que posava èmfasi
en la protecció enfront de la violència
sexual i de gènere, per a la promoció
i l’exigència dels seus drets.
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La cooperació valenciana ha
treballat, des del començament,
per informar, educar i apoderar
les comunitats i persones més
vulnerables en la defensa i protecció
dels seus drets. Treballar per a
consolidar comunitats inclusives
requereix l’impuls de projectes que
posen al centre les persones amb
necessitats especials.
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Una solidaritat inclusiva
La cooperació valenciana ha consolidat
un enfocament d’inclusió social en totes
les actuacions que porta a terme i constitueix un dels seus trets diferencials.
Treballar des d’un enfocament inclusiu
implica que les actuacions desenvolupades han de tindre en compte, de manera
preferent, els grups de població que són
objecte d’una major marginació, exclusió i discriminació. Aquest enfocament
requereix la identificació prèvia de les
diferents formes de discriminació i d’exclusió social, amb la finalitat de garantir que les intervencions arriben als
segments més marginats de la població
per a contribuir a la seua visibilització,
al seu apoderament i a la seua participació activa en aquelles decisions que els
afecten.
Des d’aquesta mirada inclusiva, la
cooperació valenciana ha treballat, des
del començament, per informar, educar i apoderar les comunitats i persones
més vulnerables en la defensa i protecció
dels seus drets. Igualment, destina recursos a donar suport als governs locals i
regionals als països més fràgils perquè

reforcen les capacitats que garantisquen
la protecció dels drets de les persones
més vulnerables i, de manera especial, la
protecció dels drets de les persones amb
diversitat funcional.
Viure amb diversitat funcional sempre
ha suposat un desavantatge, més encara
quan naixes i creixes en un país empobrit. Amb freqüència, en els contextos
de pobresa, les persones diferents, per la
seua condició física, sensorial o intel·lectual, pateixen una doble marginació i, en
moltes ocasions són excloses socialment
i estigmatitzades culturalment en el si de
les seues comunitats.

Cal garantir que les intervencions arriben als segments més marginats de
la població
En els contextos de pobresa les persones diferents pateixen una doble
marginació

Al voltant del 10 % de la població
mundial, una de cada 10 persones en
el món, viuen amb una discapacitat,
arribant a constituir la major minoria
del món. S’estima que el 80 % de les
persones amb diversitat funcional viuen
en països empobrits.

Els xiquets i les xiquetes amb trastorns generalitzats del desenvolupament
no arriben tan sols a ser diagnosticats
i acaben exclosos del sistema educatiu
amb la qual cosa es limiten les possibilitats de desenvolupar el seu potencial i de
millorar la seua autonomia i integració
social. Treballar per a la consolidació de
comunitats inclusives fa cada vegada més
necessari impulsar projectes que prenguen en consideració les persones amb
diversitat funcional.
És per això que des de la cooperació
valenciana s’està introduint la perspectiva
de la diversitat funcional en tots i cadascun dels seus projectes per a fomentar
que les ONGD despleguen plans específics per a aquestes persones, amb la
finalitat que puguen tindre els mateixos
drets i obligacions que les altres persones, a través de projectes que garantisquen l’educació inclusiva, l’atenció mèdica
de malalties incapacitants, la creació de
recursos comunitaris per a les persones
amb diversitat funcional o el desenvolupament de mitjans d’adaptació per a les
persones amb diversitat funcional.

A l’octubre de 2018, la Generalitat
Valenciana va publicar la Guia per a la
inclusió de la diversitat funcional en les
actuacions de la cooperació valenciana
al desenvolupament, amb la finalitat
que tots els projectes posaren en
marxa mesures dirigides als grups amb
necessitats especials.

cesal // Des de l’any 1998 la Fundació amb què treballa l’ONGD CESAL en el projecte Xiquets del
Camí, va posar en marxa un programa de formació integral per als xiquets, xiquetes i adolescents que
viuen en el carrer a Santo Domingo. La trajectòria desenvolupada va comportar que l’any 2005 s’iniciara
la construcció d’una casa d’acollida, que en el seu primer mòdul va donar allotjament als primers 32
menors. La casa va ser dissenyada conjuntament amb els xiquets i xiquetes del carrer i arreplegava així
no sols les seues necessitats manifestes, sinó també els seus interessos i aspiracions.
cesal // Aquest projecte, finançat per
la Generalitat Valenciana, va fer un pas
més en aquesta intervenció, construint
un menjador que va tindre com a meta
no sols atendre els 32 menors que gaudien del servei residencial, sinó també a
un nombre més gran de xiquetes, xiquets
i adolescents amb què es treballa a Santo
Domingo. Es va aconseguir arribar a
més de 60 menors. Així mateix, el projecte va possibilitar la construcció i posada en marxa d’un saló multifuncional
on es possibilitava el desenvolupament
de tres programes formatius, educatius i
recreatius que permetien abordar d’una
manera integral les necessitats d’aquestos més de 60 menors atesos de forma
residencial i ambulatòria.
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Entrecultures // El projecte d’ampliació de la cobertura educativa per a
xiquets, xiquetes i adolescents amb necessitats educatives especials a la província de Santo Domingo de los Tsáchilas, a l’Equador, va contribuir a oferir una
educació de qualitat. Per a això es va actuar en diversos àmbits. Es va traslladar
la infraestructura de l’Institut d’Educació Especial a noves instal·lacions més
modernes i d’acord amb les necessitats de la població destinatària.

Entrecultures // El projecte va comptar amb un programa d’educació inicial
per a atendre la població infantil. Es va duplicar el servei d’estimulació precoç.
També es va elaborar una proposta d’educació inclusiva a escala nacional que fora
aplicable en la xarxa de 81 centres d’educació regular de Fe i Alegria. El projecte va
atendre 133 persones amb necessitats educatives especials associades o no amb una
discapacitat, compreses entre les edats de 0 i 18 anys.

185

Diversitat funcional i inclusió social

fundació fontilles //
Aquesta fundació desenvolupa un
treball necessari en prevenció de
la lepra a l’Índia junt amb Shanta
Jeeva Jyothi (SJJ), Gandhi Memorial
Leprosy Foundation i Lepra Society.
Els projectes han beneficiat més de
200.000 persones amb una aportació de la Generalitat Valenciana
de 100.000 euros en un dels països
amb més prevalença de la malaltia.
Fontilles desenvolupa un ambiciós
pla de prevenció en els slums (barris
marginals) de les zones urbanes i llocs
remots dels estats d’Andra Pradesh i
Madhya Pradesh. Fotos: Alberto Pla

fundació fontilles // Un
dels punts forts del programa és la
formació del personal de salut pública per a ajudar-los a detectar malalts
de lepra (molts dels quals en zones
remotes) per a donar-los tractament
a través de la xarxa de salut pública.
A més a més, potencia la promoció
de grups comunitaris i d’ajuda mútua,
la distribució de calçat ortopèdic i la
realització de cirurgia reconstructiva.
Els projectes tenen un marcat enfocament de gènere i donen suport de
manera significativa a les dones, sent
la població més afectada junt amb els
xiquets i les xiquetes. Els beneficiaris
reben suport econòmic com microcrèdits amb l’objectiu d’aconseguir
l’autosuficiència i contribuir a acabar
amb l’estigma de la lepra, una malaltia
totalment curable. Fotos: Alberto Pla
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aida // Al Marroc, els xiquets i les xiquetes amb diversitat funcional tenen més difícil assistir al
col·legi, ja que els centres no disposen de la preparació suficient per a acollir-los. AIDA i ATIL van
posar en marxa en 2019 un projecte pilot en tres escoles dels barris més desfavorits de Tetuan amb
la idea que la Delegació d’Educació el reproduïsca en altres centres d’ensenyança. Es van desenvolupar ferramentes metodològiques amb les autoritats educatives locals. També es van elaborar i es
van implementar plans d’intervenció socioeducativa en els centres per a l’alumnat amb diversitat
funcional i necessitats específiques de suport educatiu. El programa busca incidir en les polítiques
educatives regionals per a difondre el model i posar-lo en pràctica en més centres.

aida // El treball d’AIDA i DEXDE
al Senegal es complementa amb una
important labor de sensibilització i
incidència social en el país. En aquest
marc, s’han millorat les prestacions
dels centres de formació professional
adaptant-los a les necessitats de les
persones beneficiàries; s’han posat en
marxa tallers d’alfabetització i formació
en llengua de signes i s’ha treballat junt
amb cinc associacions d’artesania en
què treballen persones amb diversitat
funcional en la millora de la producció i
comercialització dels seus productes.
Foto: Ángela Pérez

aida // Al Senegal, les persones amb diversitat funcional s’enfronten a una situació
de discriminació i exclusió de les tasques productives i socials. Aquesta situació
s’agreuja en el cas de les dones, que són discriminades per la seua condició de dona,
la seua situació de pobresa i la seua condició funcional. Les associacions AIDA i
DEXDE treballen conjuntament des de 2016 amb l’objectiu d’aconseguir la inclusió
socioeconòmica de les persones amb diversitat funcional a través d’una perspectiva
global que inclou l’educació, la formació professional i l’ocupació a través del treball
amb els grups de dones artesanes. Foto: Ángela Pérez
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Educació per a
la ciutadania
global

L’educació per a la ciutadania
global és clau per a la cooperació
valenciana. Fomenta actuacions
educatives i de sensibilització per a
traslladar a la ciutadania valenciana
una identitat de pertinença a una
comunitat global d’iguals per
a promoure un món més just i
sostenible en tots els nivells.
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Una societat compromesa
L’educació per al desenvolupament ha
sigut un dels pilars del sistema de cooperació valenciana des del començament. Sota la convicció que les realitats
dels països del Nord i dels països del Sud
són dues cares d’una mateixa moneda,
des de molt prompte es van començar a
desenvolupar actuacions educatives i de
sensibilització amb la finalitat de traslladar a la ciutadania valenciana una visió
del desenvolupament humà sostenible
que aprofundira en les causes últimes
i complexes que estan en la base de les
desigualtats i de la pobresa.
Aquestes actuacions van anar conformant un espai educatiu diferenciat,
construït des de l’experiència i la identitat pròpia de nombroses ONGD, que
van entendre l’Educació per al Desenvolupament com un vehicle necessari per a
obrir els ulls i la consciència de les persones a les realitats del món i per a conformar una ciutadania més solidària i
compromesa amb la justícia, la igualtat i

els drets humans per a totes les persones
i a tot arreu. Es tractava d’accions educatives crítiques i transformadores que
incorporaven de manera integral continguts diversos relacionats amb l’educació
per a la pau, l’educació en valors, la coeducació, l’educació per a la sostenibilitat
o l’educació per als drets humans, i que
es desenvolupaven tant en els centres
educatius com en l’àmbit de l’educació
no formal.

L’Educació per al Desenvolupament és un vehícle
necessari per a conscienciar a les persones
L’acció educativa s’entén com una oportunitat
de fomentar una identitat de pertinença global

En el període 2016-2019, la Generalitat
Valenciana ha finançat 170 projectes
d’educació per a la ciutadania global.
Amb els projectes finançats l’any 2016 i
2017 es van realitzar actuacions en 405
centres educatius i es van desenvolupar
activitats formatives per a 2.363 professors
i professores.

A mesura que aquestes pràctiques
s’han consolidat, la cooperació valenciana ha avançat cap a una visió de
l’educació per al desenvolupament com a
educació per a la ciutadania global, que
entén l’acció educativa com una oportunitat de fomentar entre la ciutadania una
identitat de pertinença a una comunitat
global d’iguals, orientada al desenvolupament de valors de solidaritat i responsabilitat col·lectiva a escala mundial i
que, des d’aquest sentit d’identitat global,
aspira a aconseguir el compromís de la
ciutadania a través de la seua implicació
en accions cíviques en l’esfera pública i
comunitària, per a promoure un món
més sostenible a tots els nivells. Aquesta
visió de la ciutadania global va quedar
reflectida en l’Estratègia d’Educació per
al Desenvolupament en l’àmbit formal
de la Comunitat Valenciana 2017-2021,
l’elaboració de la qual, fruit d’un ampli
procés de participació, va ser impulsada
per la Generalitat l’any 2016.

En els anys 2017 i 2018, més de 39.000
alumnes de centres educatius es van
beneficiar d’actuacions en el marc de
projectes d’educació per a la ciutadania
global finançats per la Generalitat
Valenciana, dels quals el 52 % van ser
xiquetes.

FAD // El projecte Construir la pau des de l’escola, de la Fundació d’Ajuda contra la Drogroaddicció (FAD), va formar docents, personal d’ONGD i d’administracions públiques per a millorar la seua comprensió global sobre les qüestions
de desenvolupament humà sostenible. Posteriorment, es van dur a terme dues
accions pràctiques: l’una consistent en el desenvolupament d’una unitat didàctica sobre cultura de pau en les aules i l’altra per a implicar l’alumnat en la
creació d’espots audiovisuals anomenats Un Spot para decir Stop. Els estudiants
van ser protagonistes com a actors i actrius i van tractar diverses temàtiques
relacionades amb els drets humans. Tant la guia didàctica com els audiovisuals creats es van repartir a tots els centres educatius públics de la Comunitat
Valenciana.
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Intered // El projecte Educar sumant, la fórmula del canvi, es va desenvolupar entre 2007 i 2011 en 11 comunitats autònomes, també la valenciana, amb
finançament de l’AECID, la Generalitat Valenciana i altres institucions. Va haver-hi
una primera fase de sensibilització dirigida al públic en general. Després, es va
aprofundir en l’alumnat escolar i universitari. El projecte buscava potenciar una
educació inclusiva com a estratègia per a aconseguir un desenvolupament humà
sostenible. L’objectiu era que totes les persones, independentment del seu origen
socioeconòmic i cultural, i de les seues capacitats individuals innates o adquirides,
tingueren les mateixes oportunitats d’aprenentatge en qualsevol context educatiu,
contribuint d’aquesta manera a forjar societats justes i equitatives.

Aliança per la solidaritat // Involucrar la ciutadania amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és una necessitat
per a aconseguir que aquests es complisquen. En aquesta línia, Aliança per la
Solidaritat va dur a terme en 2017 i 2018 un projecte per a reflexionar sobre els
ODS que se centrava en la comunitat universitària. El projecte va incloure jornades i trobades sobre drets de dones i mediambientals on es van presentar les
investigacions realitzades. I es van fer accions de sensibilització amb els estudiants
i se’ls va involucrar amb la seua participació en taules redones i tallers.
Arquitectura sense
fronteres // Tu casa mi casa és
un projecte de sensibilització orientat
a les xiquetes, xiquets i adolescents.
Amb una metodologia participativa
i dissenyada per a realitzar en grups
de fins a 30 alumnes. A través de
diversos materials audiovisuals, jocs
i vivències, se’ls dóna unes nocions
bàsiques sobre la defensa i el dret a
l’hàbitat així com altres realitats alienes a les seues. El projecte pretenia
conscienciar i sensibilitzar a les noves
generacions sobre el dret a un hàbitat
digne. Crear una xarxa de voluntariat format en dret a la vivenda així
com crear ferramentes pedagògiques
adequades per al tractament de la
problemàtica del dret a la vivenda.
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atelier // Atelier ha centrat la
seua tasca en donar suport a la participació de les dones en la construcció de la pau a Colòmbia creant
la Taula de Suport a la Defensa dels
Drets Humans i la Pau en el país
sud-americà. Aquesta plataforma
és va constituir en 2007 amb tretze
organitzacions de dones colombianes
i espanyoles en què Atelier exerceix
com a secretaria tècnica i gestiona els
recursos per a la seua activitat. És,
per tant, un espai de diàleg i col·laboració entre les organitzacions de
dones i drets humans d’Espanya i
Colòmbia.

atelier // València va acollir al febrer de 2016 les III Jornades
Internacionals de “Dones, Drets Humans i Pau en Colòmbia” a què van assistir més de 140 persones. Hi van participar també més de vint ONGD i deu
organitzacions de dones i drets humans a Espanya i cinc de Colòmbia. Amb
aquesta iniciativa es va tractar d’incidir públicament en aquesta problemàtica,
sensibilitzant la societat valenciana i implicant-hi les institucions polítiques i
socials.

cesal // Quan la gent s’acostava a la furgoneta Es lo que hay de l’ONG CESAL
rebia un got d’aigua térbola i un bol d’arròs blanc en comptes d’una hamburguesa o
un hot-dog. Aquesta innovadora campanya, ideada per l’Agencia de Comunicación
Social Alberto Pla, va recórrer tota la Comunitat Valenciana per a sensibilitzar
contra la fam d’una forma directa i molt sorprenent. Foto: Alberto Pla
Cerai // El projecte Sostenibilitat
al plat persegueix la transformació
del model de restauració escolar a
la Comunitat Valenciana cap a un
model incloent, equitatiu i sostenible, d’acord amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).
Per a això, CERAI treballa amb les
comunitats educatives implicant tots
els seus membres (alumnat del cicle
superior de primària, professorat, personal de cuina, col·lectiu de monitors
de menjador i associacions de mares i
pares) perquè entre tots s’elabore una
estratègia alimentària sostenible per
al centre partint del menjador escolar
com a eix de totes les activitats. És, per
tant, un treball en xarxa que a més fa
costat als productors de l’horta valenciana i que es pretén estendre a tot
tipus de centres públics valencians.
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Creu Roja // L’objectiu d’aquest
projecte d’educació per al desenvolupament de Creu Roja és capacitar
l’alumnat de secundària, especialment
de 3r i 4 t de l’ESO, sobre migracions
forçoses i campaments de persones
refugiades perquè es convertisquen
en agents de sensibilització i mediadors de la inclusió de les persones
migrants i refugiades en la nostra
societat.

acnur // El comité espanyol d’ACNUR-Comunitat
Valenciana implementa des de 2016, el projecte Jo em dic
Brisa, i tú?, per a acostar la realitat de les persones desplaçades a la força a les aules de la Comunitat Valenciana,
utilitzant la metodologia de l’educació per al desenvolupament: conéixer, reflexionar i actuar. Es pretén promoure
que la comunitat educativa valenciana reflexione críticament i es comprometa amb el fenomen del desplaçament
forçat i que contribuïsca a construir una ciutadania global
informada, crítica i socialment compromesa amb un
desenvolupament humà just i equitatiu.

acnur // Totes les activitats del recurs estan estructurades
entorn d’un relat il·lustrat: L’ametller no va poder fugir, que
mostra l’itinerari pel qual passa una persona refugiada d’una
manera pròxima i amable, des de l’òptica del que és possible, encara que poc probable, i promovent la mobilització
ciutadana en defensa dels drets humans de tots i totes, no
des de la culpabilitat o la victimització sinó des de la corresponsabilitat. El recurs es complementa amb la realització de
tallers itinerants Fem-los créixer; tant en els centres, com en
espais no formals. En aquests tallers l’alumnat, d’una manera
experiencial, tracten de posar-se en el lloc de l’altre.
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ongd cooperació
internacional // Aquesta
ONGD naix en 1993 enfocada en
l’àmbit universitari i amb la finalitat
de promoure una cultura solidària
entre els joves especialment, i la societat en general. En aquests 25 anys,
125.000 joves s’han involucrat en
activitats i projectes de voluntariat,
formació i sensibilització i han llançat
128 projectes, en benefici de 950.000
persones en 35 països d’Amèrica,
Europa, Àsia i Àfrica. Fotos: Alberto
Pla

ongd cooperació
internacional // Jo vaig a
l’escola és un dels projectes finançats
per la Generalitat Valenciana que té
com a objectiu promoure activitats
pedagògiques en centres educatius
per a formar una ciutadania activa. El projecte de sensibilització
va acostar en primera persona la
realitat de la població refugiada a
través de tecnologia 360 a xiquetes i
xiquets junt amb diferents activitats
i un documental rodat a la Vall de la
Bekaa (Líban), a càrrec de l’Agencia
de Comunicación Social Alberto Pla.
Vint centres educatius van participar
en el projecte que va tindre 1.500 beneficiaris directes. Fotos: Alberto Pla
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save the children // Per mitjà del projecte ODS i
Infància. Coneixent els drets dels xiquets i xiquetes a través
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, es contribuïa a la promoció d’una ciutadania global a través del
coneixement i exercici dels Drets de la Infància i dels ODS.
Es buscava crear consciència sobre la importància del seu
abast per a aconseguir un món més just i sostenible per a
tots i totes, en especial, per als xiquets i les xiquetes.

save the children // La ferramenta per a aconseguir l’objectiu va ser la de crear i executar itineraris
pedagògics, que es va concretar en l’elaboració d’una guia
didàctica caracteritzada per la participació infantil, ja que
van ser els mateixos xiquets i xiquetes els que van decidir
com enfocar els continguts pràctics del material. Aquesta
guia didàctica es va centrar en la relació entre el compliment de tots objectius arreplegats en els ODS i el compliment dels Drets de la Infància i va prestar especial atenció
a l’ODS número 1: Fi de la Pobresa i a l’ODS número 4:
Educació de qualitat.

Setem // Els camps de solidaritat van ser l’origen del conegut com a turisme
responsable. Es van iniciar en 1993 i es va tractar d’una de les primeres iniciatives a la Comunitat Valenciana per a acostar la realitat dels països del sud als
joves valencians. Després d’un curs de formació, viatjaven a diversos països i
es fomentava així la solidaritat i el compromís i es creaven tot tipus de xarxes
internacionals, moltes de les quals es mantenen. Aquests camps promovien
una ciutadania global compromesa en la lluita contra la pobresa i l’exclusió així
com amb la promoció del desenvolupament humà i sostenible.
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moviment per la pau-MPDL // El projecte Afrodescendents s’emmarca dins del
Decenni Internacional per als Afrodescendents declarat per Nacions Unides de 2015
a 2024. És una forma de visibilizar aquesta població i de lluitar contra el racisme i pel
reconeixement, la justícia i el desenvolupament. Aquest projecte acosta als estudiants
universitaris la història, el patrimoni històric i la situació actual dels afrodescendents a
Espanya. Ells i elles són els futurs professionals en camps tan diversos com l’educació
social, el dret o el magisteri i es pretén que quan accedisquen als seus llocs de treball i
interactuen amb aquesta població ja en tinguen un coneixement previ. També s’ofereix
formació i materials didàctics al professorat. Foto: Juanjo Martín
moviment per la pauMPDL // Afrodescendents va estar
acompanyat d’altres accions de sensibilització com la creació i difusió en 2019
de l’espot Somos parte de un todo que va
ser rodat a València i produït per l’Agencia de Comunicación Social Alberto Pla.
També es van dur a terme jornades com
la del Dia de la Dona Afrodescendent,
que va tindre lloc al Centre del Carme
Cultura Contemporània (CCCC) de
València. En la imatge de la dreta: la
regidora de Cooperació de l’Ajuntament
de València, Maite Ibáñez, amb dones
afrodescendents. Foto: Juanjo Martín

acpp-PV // El foment de les aliances internacionals, de la cooperació mútua
i de l’acostament per a trencar els estereotips culturals i també els existents
en matèria de cooperació sobre el rol de les dones són les bases que sostenen
el projecte Elles Trien, de l’Assemblea de Cooperació per la Pau-País Valencià
(ACPP-PV), el qual va unir col·lectius dels Ports, l’Horta i el Baix Maestrat amb
organitzacions feministes de Tunísia i El Salvador. Els drets no s’aconsegueixen: s’arrabassen i la lluita compartida a escala internacional és clau per a un
món més igualitari i just.
acpp-PV // Elles Trien va posar el
focus en les comarques rurals valencianes, concretament en els Ports i el
Baix Maestrat, zones en què no solen
desenvolupar-se molts projectes de
sensibilització. Aquesta situació va
permetre a les dones organitzades
d’aquestes comarques participar en
una iniciativa que enforteix la seua
visió internacional del treball per
la igualtat i els permet teixir xarxes
feministes a escala global.
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Foto: Juanjo Martín

una mirada al futur: avançant
cap a una cooperació
valenciana transformadora
L’actual directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament, Xelo
Angulo, destaca els grans reptes de cara a consolidar la cooperació valenciana al
món i a la nostra terra, com la reconstrucció dels vincles amb la ciutadania, la coherència de les polítiques públiques, el reconeixement dels drets identitaris de la cooperació valenciana, l’obertura i l’impuls de les sinergies o la gestió del coneixement.
Per: Xelo Angulo, directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana

L

a nova Agenda Mundial per al
Desenvolupament Sostenible ha
suposat un punt d’inflexió en la nostra
forma d’entendre la interdependència en
les relacions a escala planetària i, en certa manera, ha contribuït a redefinir els
reptes i desafiaments que hem d’afrontar
per a avançar en la resolució dels problemes de desenvolupament. L’actual context de globalització al món ha suposat
l’augment exponencial de les interdependències en i entre els països, acompanyat
d’un model productiu i de consum que
genera alts nivells de desigualtat, exclusió i degradació ambiental.

«Hem de construir

una cooperació amb
capacitat real de
transformació»
El món canvia i es transforma, i la
cooperació valenciana es mira novament a l’espill per a identificar els
límits, remoure els obstacles, reconéixer les oportunitats, generar els espais
per a la innovació i reforçar els vincles entre els agents. És des d’aquest
qüestionament permanent d’allò que
fem, des d’on podrem definir la visió
del futur que volem, per a construir

una cooperació amb capacitat real de
transformació i identificar els reptes
que hem d’afrontar per aconseguir-la.
El primer gran repte consisteix a
reconstruir els vincles de la cooperació
amb la ciutadania. Paradoxalment, en
un món cada vegada més global, les
societats dels països del Nord tendeixen a reforçar en les persones l’individualisme, la inhibició i la desafecció
quant a les desigualtats i les injustícies
arreu del món. La solidaritat, davant
de tot, és una experiència personal,
i és sobre aquesta experiència sobre
la qual se fonamenta l’edifici de la
cooperació. Sense aquest vincle amb
la consciència de les persones, amb la
seua capacitat d’empatia, amb l’esperit
de crítica, amb el sentit de l’altruisme,
és impossible construir una política
de cooperació amb capacitat de transformació real, ni tampoc serà possible
avançar cap a societats més sostenibles, justes i inclusives. Les ONGD,
com a moviments socials, les universitats, com a comunitats d’aprenentatge
i convivència, els ens locals, des de la
seua proximitat a la ciutadania, han de
contribuir a activar la responsabilitat
personal i col·lectiva, a generar persones i comunitats més solidàries i a

recrear espais de diàleg i educació amb
la finalitat de traslladar als seus membres una visió del desenvolupament
que aprofundisca en les causes que
estan en la base de les desigualtats i de

«El primer repte és

reconstruir els vincles
de la cooperació amb
la ciutadanía. El segon
és la coherència de les
polítiques públiques»

la pobresa. L’educació per a la Ciutadania Global és més que mai necessària,
per a qüestionar un model de vida als
països del Nord que està generant una
bretxa de desigualtat i insostenibilitat
als països del Sud.
El segon gran desafiament és el de la
coherència de polítiques públiques per
al desenvolupament. Si la cooperació
futura ha de respondre a la creixent
complexitat dels problemes de desenvolupament sostenible en un context
en constant mutació, l’acció política
no pot dependre només d’un departament concret, sinó que ha de ser transversal en tota l’acció governamental
i definir-se com una responsabilitat
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compartida per totes les instàncies de
l’Administració pública, més enllà de
l’agenda específica de la cooperació.
Des d’aquesta perspectiva, el debat no
es pot limitar només a augmentar la
grandària de la cooperació des d’una
lògica d’especialització, sinó que ha de
tendir a reforçar processos de col·laboració horitzontal entre els diferents
departaments, afavorint la integració
d’una visió del desenvolupament sostenible en tots els àmbits de la política
pública, i involucrant-los també en el
disseny, la implementació i l’avaluació
de la política de cooperació. Si volem
que la societat valenciana tinga un
compromís real amb el desenvolupament sostenible i l’erradicació de la
pobresa, és necessari avançar cap a un
compromís integral i transversal amb
el desenvolupament sostenible en tots
els àmbits de la política pública.

«El tercer desafiament

és el reconeixement dels
trets identitaris de la
cooperació valenciana»

Una xiqueta estudia amb veles en el departament guatemalenc d’Alta Verapaz
on l’Associació CONI manté un intens programa per a acostar l’educació als
xiquets i xiquetes. Foto: Alberto Pla

El tercer repte és el de la diferenciació,
el del reconeixement dels trets identitaris de la cooperació valenciana. Aquest
repte no pot afrontar-se només des del
reconeixement de les capacitats existents, ni pot edificar-se únicament des
d’allò que hem fet o des del que sabem
fer. Més aviat ha de construir-se des de
la definició del potencial del nostre sistema per a produir els canvis necessaris i
de contribuir a generar noves capacitats
entre els diferents agents de la cooperació i, com a resultat, en el mateix
sistema de cooperació valenciana.
Vincular el disseny de la política de
cooperació amb les potencialitats dels

agents és un exercici necessari per a
identificar amb més claredat el valor
diferencial de la cooperació valenciana, així com per a definir, entre totes i
tots, el model de transformació social
al qual aspirem com a comunitat política. És evident que aquest procés de
construcció d’una identitat diferencial haurà de tindre en compte la necessitat d’enfortir el teixit associatiu de
la cooperació valenciana, impulsant
mesures perquè aquestes organitzacions, fortament arrelades al nostre
territori, puguen créixer en les seues
capacitats per a respondre als requeriments administratius i tècnics de les
convocatòries i per a desenvolupar
projectes amb alta capacitat de transformació.

Xiquets i xiquetes juguen a la corda en la comunitat Garitce Prince a Haití.
Foto: Alberto Pla

«El quart repte és el de

l’obertura, la creació de
sinergies i la generació de
compromisos compartits»

El quart repte és el de l’obertura i la
creació de sinergies. La visió de futur
de la cooperació no pot limitar-se a
ser un compendi de totes les demandes i visions dels diferents agents, sinó
que ha d’entendre’s com a un exercici
que augmente la capacitat d’interdependència i reciprocitat entre tots ells,
generant compromisos i responsabilitats compartides des de les capacitats
i les aspiracions de tota la societat, per
tal de generar una visió estratègica
col·lectiva de la cooperació valenciana al desenvolupament. La cooperació ha de comprometre’s a millorar
la coordinació interna, la interdependència, l’intercanvi de coneixement, les sinergies així com els vincles
necessaris entre tots els agents que en

El Dr. Rao atén un pacient a Bobbili, estat indi d’Andrah Pradesh, per a previndre la lepra en zones rurals on la Fundació Fontilles manté un ambiciós pla
de lluita contra la malaltia i el seu estigma. Foto: Alberto Pla
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des del convenciment que l’apropiació
d’una política per part dels agents és, a
l’hora, efecte i conseqüència de la seua
participació en el procés de disseny
polític i en el seu seguiment i control.
El cinqué desafiament és el de la
gestió del coneixement. L’avaluació i la
investigació són la base sobre la qual
hem de construir la innovació, entesa
com la capacitat d’adaptació als canvis per tal de trobar respostes als nous
reptes del desenvolupament sostenible.
L’avaluació és un instrument necessari
per a generar aprenentatges que milloren la qualitat del nostre sistema de
cooperació, alhora que proporciona
informació per a la transparència i la
rendició de comptes a la societat, principis, entre altres, del bon govern.

«El cinqué desafiament
és el de la gestió
del coneixement i la
capacitat d’adaptació
als canvis»

Un grup de dones de la Fundació SOLCA formades com a agents de salut, envolten un home malalt a La Romana, República Dominicana. Foto: Alberto Pla
formen part. Però, alhora, la creixent
interdependència i interrelació de
processos, de polítiques i d’actors,
resultat de l’actual escenari mundial globalitzat, ha contribuït a evidenciar la necessitat d’obrir el debat
públic de la cooperació a altres
agents de la societat valenciana,
més enllà del nostre sector. Aquesta

obertura no pot entendres des d’una
mirada reactiva, ni limitar-se al debat
de l’accés al finançament, sinó que ha
de concebre’s com una oportunitat de
traslladar el debat del desenvolupament sostenible a altres àmbits de la
política i de la societat civil, i de fer de
la política de cooperació una responsabilitat de tota la societat valenciana,

Per això, si volem una cooperació
basada en la gestió del coneixement, és
necessari superar el model d’avaluació
fragmentada, centrada en els projectes,
i obrir un debat sobre el tipus d’avaluació que necessitem, el seu abast i els
seus objectius, i des d’aquest debat,
construir els instruments adients,
desenvolupar les capacitats necessàries
i generar els recursos compartits que
ens permetran consolidar els aprenentatges i incorporar-los com a base de la
innovació.
També serà necessari establir vincles i espais de col·laboració entre les
ONGD i les universitats, a través dels
departaments i instituts de recerca, per
tal de desenvolupar un model d’investigació aplicada que ens ajude a tro-

Uns xiquets disfruten botant a poqueta nit en la platja de Beira a Moçambic. Foto: Alberto Pla
bar solucions que ajuden a millorar la
realitat de les persones i també de les
comunitats on despleguem les nostres
actuacions.
Vull acabar aquestes línies amb el
compromís de continuar contribuint
al desenvolupament d’una política de
cooperació inclusiva i oberta a tota la
societat valenciana, sobre la base de
la participació ciutadana, de la transparència, de l’aprenentatge col·lectiu i
de la col·laboració entre tots els agents
socials i institucionals, amb l’objectiu
compartit de continuar avançant cap a
la construcció de societats més justes,
solidàries i sostenibles.

Dues xiquetes van cap a l’escola en el campament Ale Askar al Líban.
Foto: Alberto Pla
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Principals projectes
arreu del món
Des de 1996 fins a 2018 la Generalitat Valenciana va finançar 1.053 projectes de cooperació al desenvolupament
en gran quantitat de països. En aquest mapa es poden
veure el nombre de projectes en els 20 països que més han
centrat l’atenció de la cooperació valenciana en tot aquest
temps, a més del nombre de projectes finançats al territori
espanyol o a la Comunitat Valenciana.

espanya
Comunitat valenciana

Haití
Mèxic

MARRoc

16
cuba

guatemala

Honduras

Nicaragua

república
dominicana

33

4

Mauritània

4

51

colòmbia
3

67

25

SENEGAL

Veneçuela

13

Sierra Leone

equador

1

Tunísia

ARGèLIA
Mali

burkina faso

59

67

Panamá

17

75

El salvador

23

4
Sàhara occidental

180

10
2

Libèria

Benín
Níger

118

83

bolívia
Guinea Equatorial

5
paraguai

Argentina
xile

1

7

13

3
8

Brasil

Uruguai

11

7

Camerun
perú

9

3
2
3
7

2

Bòsnia
2

Albània

Síria
Líban
1

3

1
5

2
2

Jordània

Territoris palestins

18
2

Sudan

txad

6

Rep. Centreafricana
Uganda
6

3

íNDIA

11

Etiòpia

2 Ruanda

10

Kenya

2

Sri Lanka

1

Indonèsia

Rep. Democràtica del Congo
2

7

Iraq

Tanzània

Angola

26

moçambic
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Principals entitats col·laboradores
en el desenvolupament de projectes
finançats per la Generalitat Valenciana
A ACNUR Alt ComisSionaT de lES NacionS UnidES pER ALS RefugiaTS // ACCIÓ CONTRA LA FAM // ACOEC ASSociació
pER la Cooperació Entre ComuniTATS // ACULCO ASSociació SocioCultural I de Cooperació al DesENVOLUPAMENT
pER ColÒmbia I Iberoamèrica // ÀFRICA NO ESTÀ TAN LLUNY // AGRICULTORS SOLIDARIS // AGRUPACIÓ IEPALA-INICIATIVA
BETANIA // AIDA AJUDA INTERCANVI I DESENVOLUPAMENT // ALFASOL // ALIANÇA PELS DRETS, LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT INTERNACIONAL // AESCO AmÈrica EspaNYa, SolidariTAT I Cooperació // ARCORES ESPANYA // ARQUITECTURA SENSE FRONTERES // ARTS, CULTURA I DESENVOLUPAMENT // ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU-PV (ACPP-PV) // ASCES
AsSociació pER la Cooperació de l’EconomIa Social // ASSOCIACIÓ AMEÀFRICA // ASSOCIACIÓ ANAWIM // ASSOCIACIÓ
ARC IRIS RIU // ASSOCIACIÓ BOLÍVIA ESPANYA UNIDES // ASSOCIACIÓ CAMÍ // ACOLVALLE ASsociació Casa del Valle del
Cauca // ACCEM AsSociació ComisSió CatÒlica EspaNYola de Migració // ASSOCIACIÓ CONTIGO COLOMBIA // ASSOCIACIÓ CULTURAL AFRICANA PATERNA ET DONA LA MÀ // ASSOCIACIÓ CULTURAL PERUANA OLLANTAY // ASSOCIACIÓ CULTURAL, SOCIAL I EMPRESARIAL HISPANOAMERICANSS A XÀBIA I VALÈNCIA // ASSOCIACIÓ DCII DESENVOLUPAMENT COMUNITARI INTEGRAL A L’ÍNDIA // ASSOCIACIÓ D’AMICS DE DOÑANA // ACOBE ESPANYA ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ BOLÍVIA //
ASSOCIACIÓ DE FLORIDANS A ESPANYA I EL MÓN PER LA COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT MULTICULTURAL I DEL MEDI
AMBIENT "ASOFLOES" // ASSOCIACIÓ DE LES DONES AFRICANES DE PATERNA // SOTERMUN ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT
AMB ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DELS PAÏSOS EMPOBRITS // ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BENIMACLET // ASSOCIACIÓ EMENO // ASSOCIACIÓ ENTREIGUALS VALÈNCIA // ASSOCIACIÓ GLOBAL HUMANITÀRIA // ASSOCIACIÓ GLOBALMÓN // ASSOCIACIÓ HÈLSINKI ESPANYA // ASSOCIACIÓ ILEWASI // ASSOCIACIÓ INFÀNCIA SENSE FRONTERES // ASSOCIACIÓ INTEGRA-2
MÓN // ASSOCIACIÓ INTERVENCIÓ, AJUDA I EMERGÈNCIES // ASSOCIACIÓ IZAN A FAVOR DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT //
ASSOCIACIÓ JUVENIL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT // ASSOCIACIÓ KASSUMAY SENEGAL // ASSOCIACIÓ MARE
CORATGE // ASSOCIACIÓ MÀ AMIGA // ASSOCIACIÓN MISSATGERS DE LA PAU // ASSOCIACIÓN MÓN COOPERANT COMUNITAT
VALENCIANA // ASSOCIACIÓ MUXIMA SOLIDARITAT // ASSOCIACIÓ NOUS CAMINS // ASODIVAL ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOCIAL I INTERCULTURAL A LA COMUNITAT VALENCIANA // ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA COOPERACIÓ AMB IBEROAMÈRICA DES D’ESPANYA // ASSOCIACIÓ PER LA COOPERACIÓ AMB EL SUD LAS SEGOVIAS // ASOEDA ASSOCIACIÓ PER L’EDUCACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT A L’ÀFRICA // ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ URBANA // ASSOCIACIÓ PER
LA NUTRICIÓ, L’AGRICULTURA, LA FAMÍLIA I L’ALFABETITZACIÓ ANAFA — ELS AMICS DE ZIGUINCHOR // ASSOCIACIÓ PER LA
PAU I EL DESENVOLUPAMENT // ASSOCIACIÓ PRO-XIQUETS SAHRAHUÍS DE REQUENA // ASSOCIACIÓ PROYDE // ASSOCIACIÓ
POBLES GERMANS // ASSOCIACIÓ ROMANESA D’ORPESINS DEL MAR // ASSOCIACIÓ RUMIÑAHUI // ASSOCIACIÓ SALAM // ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE TORREVIEJA // ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL MACODOU S.SALL // ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA ESCOLÀPIES // ASSOCIACIÓ SOMNIADORS DESPERTS // ASSOCIACIÓ VALÈNCIA UNIVERSITÀRIA // ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AJUDA AL REFUGIAT — AVAR // AVATIM ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE COOPERACIÓ AMB LES TERRES DEL MANU //
ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’IMMIGRANTS // ASSOCIACIÓ VALENCIANA JOSÉ MARTÍ D’AMISTAT AMB CUBA // ASSOCIACIÓ
WAFAE // ATELIER ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES EN INVESTIGACIÓ I ESTUDIS SOBRE LA REALITAT LLATINOAMERICANA // AJUDA GLOBAL // AJUDA ALS MISSIONERS DEL SUDAN // AJUDA EN ACCIÓ // BOMBERS SENSE FRONTERES // CÀRITAS DIOCESANA DE VALÈNCIA // CÀRITAS DIOCESANA ORIHUELA — ALACANT //
C CENTRE D'ESTUDIS POLÍTICS I SOCIALS //
CENTRE D’ESTUDIS PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL I LA FORMACIÓN D’INMIGRANTS — CEIMIGRA // CENTRE D’INFORMACIÓ
TREBALLADORS/ES IMMIGRANTS // CERAI CENTRE D’ESTUDIS RURALS I AGRICULTURA INTERNACIONAL // CESAL // COESAFRI
CONSaENSO ESTRATÈGIC PER LA SOLIDARIDAD AMB L’ÀFRICA // COLOMBIANS A ELX EN SOLIDARITAT AMB L’IMMIGRANT // UNRWACE COMITÉ ESPANYOL DE LA UNRWA // COMITÉ SOLIDARITAT AMB EL PERÚ PACHA MAMA // COMPROMÍS — SÀHARA //
CONGREGACIÓ RELIGIOS GERMANETES DELS ANCIANS DESAMPARATS // CONSELL INTERHOSPITALARI DE COOPERACIO //
CONSELL VALENCIÀ DEL MOVIMENT EUROPEU INTERNACIONAL // CEPAIM CONSORCI D’ENTITATS PER LA ACCIÓ INTEGRAL
AMB MIGRANTS // COOPERACIÓ INTERNACIONAL ONGD // COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’AMÈRICA LLATINA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA // CORPORACIÓ SISMA DONA // CREU ROJA ESPANYOLA—CV // DELEGACIÓ DE MISSIONS
DE LA INSPECTORIA SALESIANA DE SAN JOSÉ //
D DIARRATOULAH ASSOCIACIÓ DE DONES SENEGALESES // ECOSOL
ECONOMIA I COL·LABORACIÓ SOLIDÀRIA // EDUCACIÓ SENSE FRONTERES // EMCAT EMPRESA COMUNITÀRIA ASSOCIATIVA DE

TREBALLS SOLIDARIS D’ESPANYA // ENTREPOBLES // ESCLAVES DE MARIA IMMACULADA // ESPANYA PLUS // ESPERANÇA SENSE FRONTERES //
F FARMACÈUTICS MUNDI // FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ
DEL PAÍS VALENCIÀ // FUNDACIÓ FONTILLES // FUNDACIÓ NOVES SENDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA // FUNDACIO PAU
I SOLIDARITAT PV // FUNDACIÓ HABITÀFRICA // FUNDACIÓ + VISIÓN // FUNDACIÓ AD GENTES // FUNDACIÓ ADRA — AGÈNCIA
ADVENTISTA PER AL DESENVOLUPAMENT I RECURSOS ASSISTENCIALS // FUNDACIÓ ADSIS // FUNDACIÓ ALTIUS MÀ AMIGA //
FUNDACIÓ AMIGÓ // FUNDACIÓ AMREF FLYING DOCTORS // FUNDACIÓ ARTISTES I INTEL·LECTUALS PER ALS POBLES INDÍGENES D’IBEROAMÈRICA // FUNDACIÓ CÁNOVAS DEL CASTILLO // FUNDACIÓ CENTRE ESPANYOL D’ESTUDIS D’AMÈRICA LLATINA // FUNDACIÓ CENTRE REINA SOFÍA // FUNDACIÓ CHINGUETTI // FUNDACIÓ CODESPA // FUNDACIÓ CONCÒRDIA SOLIDÀRIA
// FUNDACIÓ CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS// FAD FUNDACIÓ D’AJUDA CONTRA LA DROGOADICCIÓ // FUNDACIÓ D’ESTUDIS I
ACTIVITATS D’INTERÉS SOCIAL— RODE // ESYCU FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA ESTUDI I CULTURA // FUNDACIÓ
DELS DRETS HUMANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA // FUNDACIÓ NED FUNDACIÓ DE NEUROCIRURGIA, EDUCACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA // FUNDACIÓ DEL VALLE // FUNDACIÓ DIAGRAMA-INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
// EDUCO FUNDACIÓ EDUCACIÓ I COOPERACIÓ // FUNDACIÓ EL ALTO // FUNDACIÓ ENERGIA SENSE FRONTERES // FUNDACIÓ
ENTRECULTURES — FE I ALEGRIA // FUNDACIÓ FORMACIÓ I EMPRESA // FUNDACIÓ HIJOS DEL MAÍZ // FUNDACIÓ HISPANOCUBANA // FUNDACIÓ HUMANISME I DEMOCRÀCIA // FUNDACIÓ IBEROAMÈRICA EUROPA — CIPIE CENTRE D’INVESTIGACIÓ, PROMOCIÓ I COOPERACIÓ INTERNACIONAL // FUNDACIÓ INSTITUT DE PROMOCIÓ Y SUPORT AL DESENVOLUPAMENT // FUNDACIÓ
INTERED // FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE RECOLZAMENT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOCIAL // FUNDACIÓ ITAKA-ESCOLAPIS // FUNDACIÓ IUVE COOPERACIÓ // FUNDACIÓ JUAN BONAL // FUNDACIÓ JUAN CIUDAD // FUNDACIÓ LA PEGUNTA //
FUNDACIÓ MAINEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA // FUNDACIÓ MARCOS SENNA DE LA COMUNITAT VALENCIANA // FUNDACIÓ MUNDO 21 // FUNDACIÓ MUSOL // FUNDACIÓ NOVES SENDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA // FUNDACIÓ PARE ARRUPE
// DASYC FUNDACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS SOCIALS I CULTURALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA // FUNDACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA INFERMERIA // FUNDACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CON SUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA // FUNDACIÓ PER LA INVESTIGACIÓ DE L’AUDIOVISUAL // FUNDACIÓ PLA INTERNACIONAL ESPANYA // FUNDACIÓ PER LA JUSTÍCIA // FUNDACIÓ PROCLADE // FUNDACIÓ PRODEIN (PROMOTORA DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL) //
FUNDACIÓ PROMOCIÓ SOCIAL DE LA CULTURA // FUNDACIÓ PROJECTE SÈNIOR // FUNDACIÓ POBLE PER POBLE // FUNDACIÓ
RAMON LLULL // FUNDACIÓ XARXA ESPORT I COOPERACIÓ // FUNDACIÓ SUMMA HUMANITATE // FUNDACIÓ TALLER DE SOLIDARITAT // FUNDACIÓ TIERRA DE HOMBRES ESPANYA // FUNDACIÓ VICENTE FERRER // GERMANES TERCIÀRIES CAPUTXINES
DE LA SAGRADA FAMÍLIA //
I ENGINYERIA SENSE FRONTERES // INSTITUT D’INICIATIVES SOCIALS // IIMI INSTITUT INTERNACIONAL DE MÚSICA IBÈRICA // INSTITUT PAULO FREIRE — ESPANYA // INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
DE BÉNS CULTURALS // INTIÑAN ASSOCIACIÓ D’INDÍGENES EQUATORIANS RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA // ISCOD FUNDACIÓ INSTITUT SINDICAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT //
J JAAPO // JARIT ASSOCIACIÓ CIVIL // JOVES I DESENVOLUPAMENT // JOVESOLIDES — JOVES CAP A LA SOLIDARITAT I EL DESENVOLUPAMENT //
L L'ESPERANÇA (AL-AMAL) // LA TENDA DE TOT EL MÓN //
LL LLIGA ESPANYOLA DE L’EDUCACIÓ I LA CULTURA POPULAR // LLIGA
ESPANYOLA PRO DRETS HUMANS //LLEVANT EN MARXA //
M MANS UNIDES — COMITÉ CATÒLIC DE LA CAMPANYA CONTRA LA FAM EN EL MÓN // MARAMI PRO ÀSIA // METGES DEL MÓN // MÉTGES SENSE FRONTERES ESPANYA // MEDICUBA ESPANYA // MEDICUSMUNDI CASTELLÓ COMUNITAT VALENCIANA // MEDICUSMUNDI COMUNITAT VALENCIANA (ALACANT) // MEDICUSMUNDI MEDITERRÀNIA MMMED // MOTORS SENSE FRONTERES // MOVIMENT PER LA PAU EL DESARMAMENT I LA
LLIBERTAT (MPDL) //
O ONG RESCAT INTERNACIONAL // ONGD SED (SOLIDARITAT, EDUCACIÓ I DESENVOLUPAMENT) //
ONGD VILLA NUEVA // OCSI ORGANITZACIÓ DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL // ORGANITZACIÓ D’ESTATS IBEROAMERICANS // ORGANITZACIÓ PANAMERICANA DE LA SALUT // OXFAM INTERMÓN //
P PAU AMB DIGNITAT // PAU I
COOPERACIÓ // PETJADES // PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA // PRM. PROGRAMA DE
REINSERCIÓ DE DONES // PROJECTE D´ALIMENTACIÓ INFANTIL NIQUIA // PROJECTE ÀFRICA // PROJECTE CULTURA I SOLIDARITAT // PSICÒLEGS SENSE FRONTERES ESPANYA // POBLES FRATERNS //
R RA'YKUERA — ACCIÓ VERAPAZ VALÈNCIA
// RED D’INSTITUTS TECNOLÒGICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA // REFUGIATS ASILATS I IMMIGRANTS A LA COMUNITAT
VALENCIANA (ARACOVA) //
S SAVE THE CHILDREN // SCOUTS D’ALACANT — M.S.C. // SETEM COMUNITAT VALENCIANA
// SODEPAU // SOLIDARITAT INTERNACIONAL DEL PAÍS VALENCIÀ // SOLIDARITAT PERIFÈRIES DEL MÓN // SOLMUN SOLIDARIS
AMB EL MÓN //
T TERRA PACÍFIC ONGD // TUPAY LA VALL D´UIXÓ — GRUP DE MISSIONS DE LA VALL D'UIXÓ //
U UNICEF — COMITÉ ESPANYOL // UNIÓ DE POBLES SOLIDARIS //
V VALENCIANS PER NICARAGUA // VETERINARIS SENSE
FRONTERES // VIVENDES PER ALS SENSE SOSTRE // VIDES VOLUNTARIAT INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT, L’EDUCACIÓ I LA SOLIDARITAT.
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