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L’Hospitalet

En l’actualitat, segons dades d’ACNUR, parlem de 68,5 milions de persones desplaçades a la
força a tot el món, de les quals 25,4 milions són refugiats, i més de 3 milions, sol·licitants d’asil.
Segons l’ACNUR, la situació de les persones desplaçades internes és dramàtica. L’accés de
l’ajuda humanitària bàsica (aliments i medicines) es complica per la violència, la inseguretat
i la insuficiència de recursos; la destrucció de les infraestructures (hospitals, col·legis, carreteres…), així com per les traves administratives. Les violacions dels drets humans són devastadores en tots els àmbits, i afecten persones adultes i especialment les dones i els infants.

Ajuntament de L’Hospitalet - Fons Català de Cooperació
El Programa de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha donat suport al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament per a l’execució de projectes per tal de contribuir a
pal·liar la crisi de refugi que es viu als països fronterers amb Síria. Concretament, es va dur a terme una acció sota el títol “Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada
siriana i libanesa més vulnerable a Aarsall, Vall de Bekkaa” amb la intenció d’establir un servei
sanitari per a persones refugiades en situació de vulnerabilitat a Aarsal, el Líban.
Es va desenvolupar, conjuntament amb aportacions d’altres ajuntaments, la provisió de
serveis d’equips mèdics per a l’atenció primària i familiar, pediàtrica, bucodental i de radiodiagnòstic, amb el suport també del Ministeri de Sanitat libanès i el Govern local d’Aarsal, el
qual s’implicarà en el manteniment de la clínica.

Ajuntament de L’Hospitalet - Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona
This action is carried
out within the framework of the University of Barcelona’s
program for refugees
and people from areas
in conflict, is based on
the development of the
human rights perspective and is coordinated by the Solidaritat UB Foundation, with two objectives clear: social integration and academic support.
The project aims to advance the processes of social insertion of refugees or people from
areas in conflict through the coverage of the human right to housing, within the framework of
objective 11 of the Sustainable Development Agenda: Making cities inclusive, safe and sustainable. In order to achieve this objective, there is a welcome activity of people participating in
the Support Plan of the University of Barcelona to refugee students from areas in conflict. This
reception incorporates two aspects: the reception itself, which implies providing decent housing and life by covering the rent and maintenance of the people identified and participating in
the Support Plan. And, on the other hand, the dissemination of the problem and the violation
of human rights.

ODS – Exposició Ciutats per la justícia global:
una visió dels objectius del desenvolupament sostenible
Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són un repte de futur d’àmbit global,
però amb una escala d’aplicació molt pràctica i necessària en l’àmbit local. En aquest sentit,
el Programa de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, ja en la redacció del
Pla director de cooperació 2016-2019, fa referència a la importància de l’impacte de l’agenda
2030 i els ODS, com a full de ruta per promoure el benestar comú, a través del treball en xarxa
de les diferents sensibilitats i àrees d’acció municipal i social.
En aquest sentit, es vol acostar a la ciutadania en general i als centres educatius de la
ciutat en particular l’exposició “Ciutats per la justícia global: una visió dels objectius de desenvolupament sostenible”. Aquesta
exposició ha estat present en diferents
centres de la nostra ciutat i va acompanyada d’una xerrada, amb l’objectiu
d’acostar els ODS a la ciutadania. L’any
2018 van realitzar-se un total de 22
sessions amb participació de mes de
600 alumnes.

Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
Sensibilització - Esport - L’Hospitalet
Associació Club Esplai la Florida
Sensibilització - Educació - L’Hospitalet
Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat, joves com tu
Sensibilització - Formació - L’Hospitalet
Associació Tres Quarts per Cinc Quarts
Sensibilització - Formació - L’Hospitalet
Comissió de Festes La Gresca
Sensibilització - Educació - L’Hospitalet
Fundació Catalana Akwaba
Sensibilització - Educació - L’Hospitalet
Institut de Drets Humans de Catalunya
Sensibilització - Formació - L’Hospitalet

Amèrica Central
Acció Solidària i Logística
Cooperació per al desenvolupament Emergències - Hondures
Associació Catalana d’Amistat amb Nicaragua
Cooperació per al Desenvolupament –
Alfabetització - Nicaragua
Associació Catalana Fibrosis Quística
Cooperació per al Desenvolupament Sanitat - Nicaragua
Comissió de Cultura de Can Serra
Cooperació per al desenvolupament suport col·lectius vulnerables - Nicaragua
Fundació Josep Comaposada
Cooperació per al desenvolupament Sensibilització - Capacitació - El Salvador
Grup de Dones de Can Serra
Cooperació per al desenvolupament Alfabetització - Nicaragua
Parròquia Sant Benet
Cooperació internacional - Alfabetització Nicaragua

Àsia del sud
Fundación Vicente Ferrer
Cooperació per al desenvolupament Sanitat - Habitatge - Educació – l’Índia

Àfrica central
Agermanament sense Fronteres
Cooperació per al Desenvolupament Sensibilització - el Camerun
Fundació Internacional Olof Palme
Cooperació per al desenvolupament Sensibilització - Guinea Equatorial
Fundació Privada Okume AZ
Cooperació per al desenvolupament Educació - Guinea Equatorial

Àfrica del nord
Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional per al Desenvolupament Al-Karia ONGD Catalana
Cooperació per al desenvolupament Formació - el Marroc
Associació L’Hospitalet amb el Sàhara
Cooperació per al desenvolupament Ajuda humanitària - Sàhara/L’Hospitalet
Medicus Mundi Mediterrània
Cooperació internacional - Sanitat Sàhara/Algèria

Àfrica occidental
Associació Cooperació
Cooperació per al desenvolupament Sensibilització - Formació - Mali
Associació Cooperació Fallou ONGD
Cooperació per al desenvolupament Agricultura - Senegal
Associació Djumbai
Cooperació per al desenvolupament –
Sensibilització – Guinea Bissau
Associación Mujeres Burkina
Cooperació per al desenvolupament –
Formació – Burkina Faso
Fundació Privada Ulls del Món
Cooperació per al desenvolupament Sanitat - Mali
Kasamu Aku Projectes ONG
Cooperació per al desenvolupament Sanitat - Educació – el Senegal

Àfrica oriental
Associació Catalana d’Enginyeria sense
Fronteres
Cooperació per al desenvolupament Assistència tècnica - Capacitació - Moçambic

Àsia occidental
Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació per al desenvolupament - Ajuda
humanitària - Sensibilització - el Líban
Fundació Privada Pau i Solidaritat
Cooperació per al desenvolupament Sensibilització - Capacitació - el Líban
Universitat de Barcelona - Fundació Solidaritat UB
Cooperació internacional - Sensibilització Ajuda humanitària - Síria/L’Hospitalet
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Introducció

Aquests quatre anys del nostre Pla director L’H 2016-2019, Cooperació internacional és justícia global han suposat noves accions i també
reivindicacions de la història més recent, “30 anys de cooperació internacional 1986-2016”. Han estat temps de reflexió sobre models de
cooperació, sobre eficàcia de l’ajuda, també de treball conjunt amb els
ciutadans que cooperen internacionalment, ja que la ciutat, el municipi, no tan sols és una realitat administrativa i institucional, és la suma
dels seus ciutadans. En el nostre cas, la cooperació de L’Hospitalet és
també la història de petits col·lectius solidaris, ONG i teixit educatiu,
cultural o esportiu.
El Pla director L’H 2016-2019, Cooperació internacional és justícia
global ja va suposar un pas més en el compromís de L’Hospitalet per
la justícia social global, que els diferents pressupostos i accions s’han
encarregat de corroborar. S’ha fonamentat en tres elements clau: desenvolupament, participació i sensibilització. Tot plegat, dins d’un context internacional on es debaten nous objectius de les Nacions Unides,
l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
Aquesta síntesi recull algunes de les activitats d’aquests anys: treball honest i sostenible, valors i pedagogia, més de 50 xerrades i exposicions als centres educatius de la ciutat, compromís i seguiment dels
ODS. Els nostres criteris sorgeixen en paral·lel a aquest debat. També
cal tenir en compte el conflicte siri i la corresponent ajuda al territori i
la solidaritat amb els refugiats.
Nous temps per a la cooperació internacional municipal, que donen
lloc a noves fortaleses. Motivació ciutadana. Endavant solidaris.

La propuesta Englhoba’t surge de la asociación Jóvenes por la Igualdad y la Solidaridad, jóvenes como tú, y se basa en una serie de talleres de cine cooperativo. Mediante el género
audiovisual, un medio potente y muy atractivo para los
jóvenes, se plantean diferentes conceptos en las aulas
de los institutos de nuestra ciudad para reflexionar,
como la cultura de la paz, los derechos humanos o la
cohesión social, entre otros .
Esta actividad fuertemente vinculada al programa
GlobaL’H, festival internacional de cortos sobre cooperación que se hace en L’Hospitalet, con el objetivo de
sensibilizar sobre derechos humanos, cultura de la paz
y cohesión social.
El Taller de còmic pels drets humans i la ciutadania
global es una actividad de educación para el desarrollo impulsada por el Programa de cooperación y
solidaridad del Ayuntamiento de L’Hospitalet y la
Fundación Solidaridad UB. Además del Ayuntamiento y la Fundación Solidaridad UB, la publicación ha contado con el apoyo de la Diputación de Barcelona, la Universidad de Barcelona
y L’Hospitalet por los Derechos Humanos. Taller de còmic pels drets humans, que va por la
cuarta edición, tiene como objetivo acercar a las aulas el cómic como vehículo de creación artística, donde los alumnos reflexionan sobre temas diversos relacionados con los valores de paz, la solidaridad, la
cooperación y la difusión de los derechos humanos. En la
última edición, han participado un total de 563 alumnos
de primaria, de 14 centros de la ciudad. La presentación
de la cuarta edición de Viñetas en la escuela para la solidaridad, que es la edición de las viñetas ganadoras del
taller, se realizó en junio de 2018 en la Biblioteca Central
Tecla Sala, y ha contado con la colaboración especial de
los dibujantes profesionales Daniel Acuña, Albert Monteys y José Luís Martín.

Desde el Programa de solidaridad y cooperación del Ayuntamiento
de L’Hospitalet se considera la tarea de sensibilización como una herramienta importante, que nos aproxima a la realidad de los países
con los que colaboramos. En el caso de la muestra “El Corazón de la
Ceiba, una colonia hispana
en África Central”, expone la historia lejana del país,
su pasado colonial, y suma la colaboración de dos entidades de cooperación: la Fundación Internacional
Olof Palme y Okume AZ, que desarrollan parte de su
labor de cooperación en Bata y Malabo, principales
ciudades de Guinea Ecuatorial.

El Programa de cooperación y solidaridad del Ayuntamiento de
L’Hospitalet ofrece a las escuelas el taller Apropa’t a l’Àfrica
subsahariana. El objetivo del programa es la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional, que se quiere difundir entre la comunidad
educativa de la ciudad a través de acciones sensibilizadoras como ésta. La finalidad del taller
es dar a conocer a los jóvenes de la ciudad la historia y la
cultura africana, poniendo de manifiesto sus diferencias y
su riqueza. El taller se estructura en dos partes: la primera,
de aproximación a la música africana, donde se dan a conocer los instrumentos tradicionales de África Occidental
de forma participativa para ver cómo suenan y cómo se
tocan; y la segunda, sobre la danza africana. La actividad
se desarrolla con la intervención de una bailarina senegalesa, formada en el conservatorio de Dakar.
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El Marroc
Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel
Desenvolupament Al-Karia ONGD Catalana
L’Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel
Desenvolupament, ONGD Al-Karia va néixer a final de l’any 2004, es
defineix com una associació catalana independent i sense ànim de lucre, i es posiciona com una organització progressista, laica, no sectària
ni excloent i integrada en la societat catalana. Amb el suport del Programa de cooperació
i solidaritat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, s’ha dut a terme l’execució del projecte Estimular la integració laboral dels joves de Xauen (el
Marroc) al sector de turisme rural. El projecte s’ha
implementat amb l’objectiu de formar els jovent de
la localitat de Xauen en espeleologia, en coordinació amb les associacions espeleològiques marroquines de Casablanca i Taza, per tal d’aconseguir que
els joves esdevinguin actors clau en el desenvolupament del turisme de la regió.

Guinea Equatorial
Fundación Privada Okume AZ
La Fundación Privada Okume AZ neix com una iniciativa d’un conjunt de mestres del Centre d’Estudis Jaume Balmes, una cooperativa amb més de 30 anys
d’experiència en l’àmbit de l’educació. Aprofitant l’expertesa en el camp educatiu i mitjançant el treball cooperatiu, entre altres projectes, la Fundación Privada Okume AZ desenvolupa una tasca imprescindible a Guinea Equatorial, concretament
en un petit poble anomenat Ntobo prop de la ciutat de Bata. El projecte va dotar el poble
d’una escola, l’Escola Balmes-Bata, en un espai concedit pel Govern per a la implementació
d’un centre escolar el qual es va anar ampliant des de 2007, amb el suport del Programa
de Cooperació de l’Ajuntament de L’Hospitalet. En
aquest últim període d’execució, els primers alumnes de l’escola estan acabant el 6è curs d’educació
primària, tancant una etapa d’escolarització important. La Fundación vol continuar amb la tasca formativa a la regió i s’inicia la preparació i construcció d’espais per garantir la formació secundària, 1r
curs d’ESBA (educació secundària bàsica) a l’escola
Balmes-Bata.

L’Hospitalet
Comissió de Festes La Gresca, Collblanc-la Torrasa
La Festa de la Diversitat és una activitat anual, que es realitza amb el
suport del Programa de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, oberta a tota la ciutadania. La Festa de la Diversitat va ser
concebuda com un programa de sensibilització, diàleg i acollida entre
la nova ciutadania i l’autòctona. Des de 1994 s’ha
anat consolidant com un dels elements ludicofestius i de reflexió més importants del curs a la ciutat,
punt de trobada dels col·lectius immigrants de la
ciutat i un espai obert a l’exposició de la riquesa
i la diversitat del món de les ONG de L’Hospitalet
i la resta de Catalunya, per sensibilitzar sobre les
accions i projectes que es desenvolupen en el marc
de la cooperació per al desenvolupament.

Sàhara/L’Hospitalet

Burkina Fasso

Associació L’Hospitalet amb el Sàhara

Mujeres Burkina

Vacances en pau
Projecte desenvolupat amb el suport del Programa de solidaritat i
cooperació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, molt arrelat a la ciutat.
L’acolliment és un acte solidari, però alhora implica una sensibilització cap a la societat civil de la ciutat, i dona a conèixer la realitat dels
campaments de refugiats del Sàhara occidental, que ve des de 1975. D’aquests campaments
de refugiats és d’on venen els nens i les nenes acollits dins el programa Vacances en pau.

L’entitat Mujeres Burkina té com a objectiu principal l’ajuda a les dones de
Burkina Faso que a causa de la situació de viudetat, abandonament o malaltia
viuen de forma precària. Amb el suport del Programa de cooperació i solidaritat
de L’Hospitalet de Llobregat, s’han desenvolupat al llarg dels anys diferents accions per contribuir a millorar la situació de la dona
a Burkina Faso, concretament a Boassa. És amb
aquesta perspectiva de gènere que es treballa amb
la instal·lació d’aigua corrent, dutxes... al centre de
formació per a dones, nens i nenes de Boassa, amb
l’objectiu d’aconseguir un òptim funcionament del
centre de formació, o la construcció d’un magatzem de material per a les formacions.

Millora de la salut als centres d’educació especial dels campaments de refugiats sahrauís de
Tindouf
Aquest projecte té com a objectiu promoure i millorar la salut als centres d’educació especial dels
campaments de refugiats sahrauís de Tindouf.
S’executa en 5 centres d’educació especial i 4 centres per a persones cegues de les diferents wilayes.
L’aportació concreta consisteix a garantir un àpat
diari als infants assistents, afavorint així que les famílies portin els seus fills a classe, per tal de poder
adquirir millors nivells d’autonomia en el futur mitjançant la formació i l’acompanyament.

El Salvador
Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris
La Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris és
una entitat sense ànim de lucre, creada per la UGT de Catalunya l’any 1988, amb l’objectiu d’acompanyar en el procés de desenvolupament als sindicats del sud. Promouen
la participació activa i solidària difonent els drets humans, laborals i sindicals als estats del
sud, en particular a l’Amèrica Central, l’àrea Mediterrània i la regió andina. Amb el suport
del Programa de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de L’Hospitalet s’han dut a terme
diferents accions al llarg dels anys, de les quals volem destacar la tasca al Salvador, empoderant els
treballadors, en la formació i l’abastiment de material i la creació de petites empreses dedicades a
la rebosteria i a l’elaboració de pa. Es destina principalment a dones i mares solteres. En paral·lel, es
desenvolupa al Salvador una tasca formativa amb
la creació d’una xarxa d’agents per la feina Digna.
Aquest col·lectiu ha de contribuir, mitjançant la formació, a bastir una cultura laboral digna i ampliar
així el teixit associatiu i social del país.

El Senegal
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2016
9,5%

2018

5,3%

23,8%

2,8%

28,9%

El Líban

66,7%

27,8%
65,8%

69,4%

Fundació Privada Pau i Solidaritat
Entitat instrumental de CCOO de Catalunya per fer tasques de cooperació internacional i sensibilització al nostre país. En aquest
sentit, i amb el suport del Programa de cooperació i solidaritat de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, s’han executat diversos projectes,
com la Campanya de sensibilització per promoure
l’erradicació del treball infantil al Líban. Mitjançant
l’elaboració de guies sobre el treball infantil i la
realització d’activitats sensibilitzadores als centres
educatius del Líban, destinats a pares i mares, es vol
acabar amb aquesta xacra social.

La transparència és vital a l’hora d’exposar les xifres de cooperació
al desenvolupament. Per poder coneixer els detalls tècnics i econòmics dels projectes presentats, us convidem a visitar la nostra web:
http://www.cooperaciolh.cat/

El Sàhara
Occidental
2
Guinea
Bissau
1

Moçambic
Enginyers sense Fronteres – Maputo
Entitat amb dilatada i contrastada experiència en la cooperació internacional, amb la missió de construir una societat internacional justa,
que es desenvolupi sense excloure cap persona o col·lectiu, posant en
pràctica els drets humans fonamentals, econòmics, socials i culturals
a tot el món. Amb el suport del Programa de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de L’Hospitalet,
entre d’altres, s’ha desenvolupat al llarg dels anys
una tasca important a Maputo, Moçambic. El projecte està relacionat amb la consolidació del programa de residus, i mitjançant la ràdio comunitària al
barri de Maxaquene promociona les bones pràctiques a través de la conscienciació de la població i la
millora en l’eficiència de la recollida de residus.

Nicaragua
4
Burkina
1

Espanya
11

El Senegal
2

El Camerun
1

Guinea
Colòmbia Equatorial
2
1

L’Índia
1
El Salvador
L’Equador
1
2
Hondures
El Líban
1
1
Mali
Marroc
1
1
Moçambic
1

Drets Humans
6

Educació
1

Fundación Vicente Ferrer
La Fundación Vicente Ferrer, molt arrelada a la nostra
ciutat a través dels seus patrons, realitza tasques relacionades amb educació, sanitat, gènere i desenvolupament a la regió d’Anantapur, a l’Índia.

Amb el suport del Programa de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, s’han dut a
terme diferents accions relacionades amb el dret a
l’habitatge i l’educació, destinades als col·lectius
més vulnerables, amb els quals la Fundación Vicente Ferrer treballa des de fa anys.
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Associació de cooperació Fallou ONGD
L’associació de cooperació Fallou ONGD és una
entitat sense ànim de lucre constituïda a Barcelona l’any 2007 i dedicada a la cooperació
activa i participativa per al desenvolupament
autònom de les zones més desafavorides al Senegal. L’any 2008,
Fallou va construir el seu primer campament a la comunitat rural de Dialakoto i es van iniciar expedicions amb voluntariat, que
convivien llargues temporades amb la població local i entenien
així les seves problemàtiques. La comunitat rural de Dialakoto
(Tambacounda) es troba en una regió molt subdesenvolupada,
a la qual arriben pocs projectes d’ajuda internacional, atesa la
seva remota situació geogràfica i la seva baixa densitat de població produïda per l’èxode rural. En aquest context, l’entitat Fallou
ONGD, amb el suport del Programa de cooperació i solidaritat de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, hi ha dut a terme al llarg dels últims
10 anys projectes amb la intenció de millorar-ne la situació en el
marc d’activitats sanitàries i agrícoles, i també de fer aquí activitats sensibilitzadores.
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