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Presentació de la regidora
Tarragona compta amb una ciutadania solidària, compromesa amb la lluita per
l’eradicació de les injustícies socials. Aquest compromís s’ha posat de manifest
en nombroses ocasions. Des de la Conselleria de Cooperació de l’Ajuntament de
Tarragona volem acompanyar i enfortir aquestes iniciatives ciutadanes que tenen a
veure amb la Solidaritat i la Cooperació Internacional.
Aquesta guia que teniu a les mans vol oferir-vos informació sobre les diferents
organitzacions que treballen la cooperació al desenvolupament a la ciutat de
Tarragona, per tal que conegueu la seva tasca i us animeu, si voleu, a col·laborarhi. A més la guia us ofereix altres recursos per a aquells que vulgueu aprofundir en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, ja sigui des de la vessant comunicativa,
formativa, o de recerca i investigació, o simplement vulgueu incorporar pràctiques
més solidàries en la vostra quotidianitat fent ús, per exemple, de cafè i altres
productes de comerç just.
Desitjo doncs, que aquesta guia tingui la màxima difusió i sigui una eina útil per
continuar treballant la cooperació des de la nostra ciutat, ja que fent una Tarragona
més solidària fem també un món millor.

Sandra Coloma Santos
Consellera de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona

La cooperació al desenvolupament i la gestió del 0’7% local
A principis dels anys setanta, des de Nacions Unides es féu un estudi on s’exposava
que si tots els governs dels països econòmicament més avançats donéssim l’1%
dels pressupostos als països del Sud, durant la dècada dels vuitanta s’aconseguiria
aturar el creixement de la “distància econòmica” entre aquests països. No va ser
fins a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Comerç i el Desenvolupament
(UNCTAD) que es va acabar fixant inicialment aquest import en un 0,7%.
Després del llançament de la idea de l’ajuda oficial al desenvolupament des dels
països del Nord cap als del Sud, als anys vuitanta comença a prendre rellevància
quin paper poden jugar les institucions locals en aquesta tasca. A la I Conferència
Europea sobre Ciutats i Desenvolupament (Colònia, 1985) es fa una crida a les
autoritats locals per tal que estimulin i donin suport als intercanvis Nord-Sud
juntament amb les ONG.
A la dècada dels vuitanta, un grup d’entitats coordinades per Justícia i Pau
impulsaren una campanya ciutadana de recollida de signatures per demanar
que l’Estat espanyol complís la recomanació de les Nacions Unides de destinar
el 0,7% del seu Producte Interior Brut a la cooperació al desenvolupament. Fruit
d’aquesta campanya es recolliren més de 200.000 firmes i, encara que no es van
aconseguir els objectius que l’havien originat, sí que mobilitzà i sensibilitzà molts
col•lectius, entitats, persones individuals i alguns ajuntaments, que se sumaren de
forma explícita a la campanya del 0,7%. La mateixa campanya fou la que demanà
als ajuntaments que incorporessin dins dels propis pressupostos aquesta aportació
econòmica de suport al desenvolupament dels pobles del Sud.

Amb el temps han anat apareixent mecanismes concrets per a la gestió participativa
del 0,7%, com són els consells locals de cooperació. A Tarragona, el Ple municipal
reunit el 13 de maig de l’any 1996 va acordar constituir el Consell Municipal
de Cooperació i Solidaritat Internacional de Tarragona (CMCSIT) com un òrgan
aglutinador que treballi per a la promoció de dinàmiques de cooperació i solidaritat
a la ciutat, i ajudi a desenvolupar en els tarragonins i tarragonines sentiments i
actituds de solidaritat, tolerància i respecte a totes les cultures i pobles del món, fent
que les dinàmiques de cooperació i solidaritat s’estenguin per tota la ciutadania.
Anualment l’Ajuntament té una convocatòria de subvencions per a projectes
de cooperació al desenvolupament i per a projectes de sensibilització i educació
pel desenvolupament. L’objectiu al que es destinen els recursos del pressupost
municipal per a la solidaritat i la cooperació internacional amb els països empobrits,
és el de contribuir a la lluita contra la pobresa i les seves causes estructurals
per mitjà d’un desenvolupament humà integral. Així doncs, la cooperació ha de
basar-se en el respecte a la diferència i ha de promoure el desenvolupament de
les pròpies comunitats a partir de les seves experiències. La cooperació ha de
respectar la història i la realitat sociocultural de cada poble, i ha de contribuir a un
desenvolupament autosostingut i no a la dependència econòmica, amb el mínim
impacte mediambiental possible. La cooperació també ha de promoure el dret a la
llibertat, a la igualtat entre homes i dones i, en general, el compromís amb els Drets
Humans.
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COMITÈ DE SOLIDARITAT ÓSCAR ROMERO – Tarragona i Reus
CREU ROJA – Oficina Local i Provincial de Tarragona
FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE SOLIDARITAT COMPANYIA DE MARIA (FISC) - Oficina nacional de projectes i comunicació
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA – UGT de Catalunya - Tarragona
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT – CCOO de Catalunya - Tarragona
FUNDACIÓ PRIVADA “EL SUEÑO DE LA CAMPANA” - Tarragona
FUNDACIÓ PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT (PROIDE) - Tarragona
IGMAN – ACCIÓ SOLIDÀRIA - Tarragona
INTERMÓN – OXFAM – Comitè de Tarragona
JUSTÍCIA I PAU - Tarragona
LA CUCULMECA Tarragona
MANS UNIDES Tarragona
MEDICUBA Tarragona – Amigos del Che
MEDITERRÀNIA – CENTRE D’INICIATIVES ECOLÒGIQUES
MUSOL - MUNICIPALISTES PER LA SOLIDARITAT I L’ENFORTIMENT INSTITUCIONAL – Delegació de Tarragona
SETEM Tarragona
UNICEF – Delegació de Tarragona

AMNISTIA INTERNACIONAL Tarragona
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

Missió

Projectes de cooperació

Treballar per garantir que totes les persones del
món puguin gaudir de tots els drets proclamats
a la Declaració Universal dels Drets Humans;
defensar-los i promocionar-los amb imparcialitat,
rigor i independència política (de qualsevol
govern, ideologia o credo) i econòmica (el
finançament procedeix exclusivament dels socis i
simpatitzants).

- Programes d’acollida de defensors dels drets
humans perseguits als seus països d’origen.

- Fer-se soci.
- Fer una aportació econòmica.
- Fer-se activista (ja sigui estable, en un grup
local, o com a activista exprés, per a accions
puntuals).
- Fer-se ciberactivista (adherint-se a les
campanyes i accions on-line).

Objectius
Abolir totalment la pena de mort, eradicar la
tortura, alliberar els presos de consciència, posar
fi a la discriminació de col·lectius vulnerables,
defensar la llibertat d’expressió, lluitar contra la
impunitat, defensar els drets econòmics, socials
i culturals (DESC), i els drets dels refugiats i
desplaçats.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Recollida de signatures per a campanyes
concretes (ciberactivisme).
- Difusió i denúncia de violacions dels drets
humans a través de xerrades, taules rodones,
exposicions i accions de carrer (mobilitzacions,
concentracions, taules informatives).
- Investigació en l’àmbit de violacions dels drets
humans.
- Treball en centres educatius: xerrades i edició
d’unitats didàctiques per a l’educació en drets
humans.
- Pressió a les autoritats perquè assumeixin
compromisos amb els drets humans.

c. Pons d’Icart s/n, Hotel d’Entitats
(Planta 6, pàrquing La Pedrera),
43003 Tarragona
629 793 279
tarragona@amnistiacatalunya.org
www.amnistiatarragona.org
Dimecres de 20:00 a 21:00
1978 a Catalunya, 1980 a Tarragona
10.618 socis, 70 voluntaris, 4 assalariats.
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691 socis, 7 voluntaris.

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
Missió i Objectius
Missió
Recolzar a la societat civil, democràtica
i progressista dels països en vies de
desenvolupament, generant organització local i
fomentant la participació ciutadana i la recerca
d’alternatives per a aconseguir societats més
justes i democràtiques, en les que els beneficis del
desenvolupament es redistribueixin d’una manera
més equitativa.

Objectius
- Prendre partit per la pau, els processos de
reforma democràtica i la recerca del diàleg.
- Conscienciar i sensibilitzar a la societat europea,
fomentant la defensa dels drets humans, la
tolerància, la solidaritat, la interculturalitat, i la
lluita contra el racisme i la xenofòbia.
- Enfortir les organitzacions veïnals, sindicals,
professionals, cooperatives i de dones, com a
actors fonamentals en els països en vies de
desenvolupament.
- Fomentar la integració social dels col·lectius
més desafavorits i treballar amb aquells que
busquen la transformació social i es mostren
inconformistes davant l’absència de llibertats i
la injustícia social.
- Sensibilitzar sobre la necessitat de protegir els
recursos mediambientals i la seva compatibilitat
amb el desenvolupament.
- Defensar allò públic, allò col·lectiu, allò social

(sanitat i educació públiques, accés dels
ciutadans als serveis bàsics) i apostar per la
globalització dels drets de les ciutadanes i els
ciutadans.

Actuacions
Projectes de cooperació
- A l’Àrea del mediterrani i l’Orient Mitjà: Salut,
educació, desenvolupament rural integral,
sanejament ambiental, recursos hídrics, equitat
de gènere, suport a entitats públiques en pro del
procés de pacificació.
- A l’Àrea del Carib (Cuba, Haití, República
Dominicana):
Salut,
educació
pública,
infraestructures
bàsiques,
sanejament
mediambiental, formació d’entitats municipals i
assessorament per la planificació urbana.
- A l’Àrea de l’Àfrica subsahariana i austral (Sàhara
Occidental, Sud Àfrica, Senegal, Mauritània
i Guinea Bissau): Infraestructures bàsiques
en zones rurals, producció agropecuària i
piscicultora, enfortiment de cooperatives de
dones.
- A l’Àrea de Centreamèrica (Guatemala,
Hondures, El Salvador): Acompanyament a
processos de negociació i democratització, gestió
i desenvolupament productiu de cooperatives
agràries, autoconstrucció de vivenda digna.

Sensibilitzaci ó i educació al
desenvolupament
- Xerrades, exposicions i vídeos per donar a

- Tarragona

conèixer els programes i la realitat als països
del Sud.
- Monogràfics i publicacions.
- Processos participatius i espais d’intercanvi per
treballar els Objectius del Mil·leni amb grups
socials.
- Programes educatius permanents per a
l’educació en valors a escoles i instituts.

Com col·laborar
- Fer-se voluntari per a activitats i projectes.
- Fer-se soci (participació en l’assemblea general
i en les línies estratègiques d’actuació).
- Participar en els cursos de cooperació sobre el
terreny.
c. Gravina 52, 43004 Tarragona
932 681 496
catalunya@acpp.com
www.acpp.com
De dilluns a dijous de 09:00 a 18:30 i
divendres de 09:00 a 15:00
1991 a Catalunya, 2003 a Tarragona
(arrel dels moviments pacifistes en
protesta per la guerra del Golf)
20 voluntaris, 5 assalariats.
3 voluntaris, 1 assalariats.
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ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES – Grup Tarragonès
Missió i Objectius

Actuacions

- Treballar des de l’àmbit tècnic (professionals,
docents i estudiants) per a garantir l’accés
universal i equitatiu i l’ús i control sostenible,
de serveis bàsics, recursos naturals i actius
ambientals, acompanyant el canvi social i
l’enfortiment de les poblacions del Sud, i
respectant sempre les seves característiques
culturals i tècniques.

Projectes de cooperació

- Dur a terme projectes de cooperació al
desenvolupament multidisciplinar, entenent la
cooperació com a intercanvi basat en la solidaritat
que genera benefici mutu, i el desenvolupament
com a procés en evolució, interdependent i
sostenible, que no pot imposar limitacions a
les diferents cultures i que ha de contribuir a
augmentar la participació ciutadana i el paper de
la societat civil.

- A l’Amèrica Llatina i a l’Àfrica:
- Tecnologia per al desenvolupament dividida
en tres eixos: aigua, energia i química
medioambiental.
Des del grup tarragonès es treballa en l’àmbit
químic medioambiental en l’enfortiment del
procés de Gestió Pública Ambiental a la província
d’Orellana (regió amazònica de l’Equador):
tasques d’identificació in situ de la problemàtica
sòcio-amiental de la indústria extractiva petrolera
a la zona, i millora de les capacitats d’institucions
públiques i societat civil per a realitzar un millor
seguiment, vigilància i denúncia dels impactes
negatius que provoca (capacitació tècnica a
municipalitats i oficines de dret ambiental,
monitoratge ambiental a les comunitats rurals,
assessorament legal a comunitats i persones
damnificades, accions legals de denúncia i
difusió).

Sensibilització i educació al
desenvolupament
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- Xerrades, conferències, exposicions i documentals (“Aigua per a tothom”, “La Paradoxa de
l’abundància”, “Patagònia sense represes”, etc).
- Jornades d’Enginyeria per al desenvolupament
humà.
- Projectes de coneixement de la realitat (PCR):

estades participatives d’estudiants de la URV en
un projecte de cooperació internacional al sud (2
o 3 mesos), permetent així la seva formació en
valors.
- Projectes i treballs de fi de carrera, lligats a
l’àmbit de la cooperació.

Com col·laborar
- Fer-se soci.
- Fer-se voluntari.

av. Roma 7, 43005 Tarragona
697 542 850
esf-tgn@tinet.cat
www.esf-cat.org
Dimarts i dijous de 16:00 a 19:00, i
dimecres de 09:00 a 12:00
1992 a Catalunya, 2006 a Tarragona.
625 socis, 100 voluntaris, 20 assalariats.
62 socis, 12 voluntaris.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ HAMMADA
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

- Recolzar la causa sahrauí (llibertat del poble
sahrauí i retorn a la seva terra).
- Promoure diferents projectes de solidaritat i
cooperació amb el poble sahrauí.

Projectes de cooperació

- Fer-se soci.
- Fer-se voluntari (ajuda en la realització de
campanyes).
- Difondre la causa del poble sahrauí.
- Fer aportacions econòmiques.

- Als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf
(Algèria):
- Projecte Tarbias (esmorzars a les guarderies),
compra d’un camió - cuba d’aigua potable per
abastir els campaments, tallers d’escriptura i
fotografia amb infants i joves.
- Caravana pel Sàhara: Recollida d’aliments i
productes d’higiene (cada gener).
- Colònies “Vacances en pau”: Acollida de nenes
i nens sahrauís els mesos de juliol i agost, en
règim familiar.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Campanyes en centres escolars amb la
col·laboració de les AMPES (conferències,
tallers,...).
- Participació en fires solidàries i d’entitats.
- Jornades de cinema i documentals.
- Participació en seminaris, conferències i
exposicions, en diverses institucions públiques.

c. St.Plàcid 18-20 (Centre Cultural),
43850 Cambrils
657 608 322

977 365 277

pnb@tinet.org
De dilluns a divendres, matins i tardes.
2006 (arrel de la desaparició de l’ACAPS
Tarragona).
40 socis, 100 voluntaris (procedents
d’altres entitats).
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ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES - Tarragona
Missió i Objectius
Missió
Treballar en la recerca d’una justícia que permeti
la satisfacció dels Drets Humans per a qualsevol
persona a qualsevol part del món, entenent la
cooperació com a voluntat transformadora de la
societat que contribueix al desenvolupament dels
pobles perquè millorin les seves condicions de
vida i sigui real el seu dret a l’autodeterminació
política, social i econòmica.

Objectius
-Identificar les arrels de la injustícia i els
mecanismes responsables del desigual accés
als recursos i l’apropiació injusta de la riquesa,
i denunciar-los.
- Finançar i donar suport a projectes de
desenvolupament als països del Sud, com a canal
de restitució econòmica cap als seus col·lectius
i organitzacions, en base a una relació mútua de
respecte i solidaritat.
- Qüestionar el nostre model de vida i els nivells
de consum, incidint en un canvi de valors.
- Generar un renovat compromís solidari realitzant
campanyes de sensibilització i denúncia, com
a eines de reflexió per a la conscienciació i
transformació social.
- Treballar en la perspectiva d’una educació
emancipatòria, entesa no tan sols com a
coneixement, sinó com a acció transformadora
que s’exerceix sobre la realitat.
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- Promoure i fer visibles experiències de
transformació protagonitzades per les dones,
incorporant la perspectiva de gènere a tots els
àmbits de treball.

Actuacions
Projectes de cooperació
- A Guatemala, Nicaragua, el Salvador, Hondures,
Perú, Equador, Colòmbia, Cuba, Mèxic-Chiapas,
i el Marroc.
- Desenvolupament socioeconòmic i productiu,
producció agrícola i agropecuària, sobirania
alimentària, Drets Humans, gènere i promoció
de la dona, educació formal i informal, formació
de quadres i líders juvenils, apoderament i
participació política, medi ambient, reconstrucció
d’infraestructures,
sanejament
ambiental,
suport a moviments i organitzacions indígenes,
accions d’emergència.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Accions per donar a conèixer els projectes propis:
visita de responsables dels projectes del Sud per
explicar-ne el seu desenvolupament, xerrades,
col·loquis, exposicions, edició de tríptics.
- Accions de difusió i educació al desenvolupament,
amb la sobirania alimentària i la perspectiva
de gènere i promoció de la dona com a eixos
fonamentals: exposicions, xerrades, tallers

de formació, edició d’audiovisuals, llibres,
monogràfics, guies i unitats didàctiques (banc de
recursos).
- Accions de denúncia i pressió política:
participació en campanyes de pressió a instàncies
governamentals i en plataformes àmplies
de denúncia de les polítiques d’organismes
internacionals i multinacionals.

Com col·laborar
- Assistir a una reunió d’Entrepobles.
- Participar a les activitats.
- Incorporar-se com a soci.
c. August 21, entresòl A, 43003 Tarragona
977 235 263
epoblest@tarragona.tinet.cat
www.pangea.org/epueblos
Dijous de 20:00 a 21:00
1988 a Catalunya i Tarragona (les
Coordinadores dels Comitès de Solidaritat
amb Centramèrica de tot l’estat, creen una
ONG per potenciar l’espai d’execució de
projectes de desenvolupament)
355 socis, 30 voluntaris, 4 assalariats.
80 socis, 10 voluntaris.

ASSOCIACIÓ SODEPAU - Tarragona
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

Impulsar la cooperació internacional per al
desenvolupament, els drets humans i la pau
a la regió mediterrània, i fer sensibilització a
Catalunya sobre els valors del diàleg intercultural,
la solidaritat i la pau.

Projectes de cooperació

- Fer-se soci.
- Fer-se voluntari.
- Participar en les activitats i campanyes.

- Al Marroc:
- Suport a cooperatives femenines, integració
de la dona en el procés de desenvolupament
local, programa contra la prostitució a Xauen,
revalorització de la pesca artesanal.
- A Algèria:
- Dinamització associativa i comunitària, desenvolupament i reestructuració de la xarxa de
familiars desapareguts, centre d’acollida per
a les víctimes de violència de gènere, iniciativa
per la creació d’una Comissió de la Veritat i la
Justícia.

c. Mare de Déu del Carme 3, 2n 1a,
- A Palestina:
- Promoció de la cultura de pau, foment de
l’accés a la salut sexual i reproductiva entre les
dones, formació de joves àrabs d’origen beduí
en desenvolupament democràtic i comunitari,
millora i expansió d’equipaments sanitaris.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Mostra de cinema àrab i mediterrani.
- Jornades “Construïm un projecte mediterrani
per la Pau i la Justícia”.
- Marató cultural Marhaba Palestina.
- Estades solidàries al Marroc, Palestina i el
Kurdistan.

43003 Tarragona
634 615 879
cooperacio.magrib@sodepau.org
sodepau@sodepau.org
www.sodepau.org
De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i
de 16:00 a 19:00
1993 a Catalunya, 1997 a Tarragona.
225 socis, 35 voluntaris, 6 assalariats.
4 socis, 4 voluntaris.
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ASSOCIACIÓ UNIÓ LLATINOAMERICANA CATALANA DE CULTURA
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

- Contribuir a la divulgació de la cultura i
història de Catalunya i Espanya als països
llatinoamericans.
- Difondre els valors de la cultura llatinoamericana
a Catalunya i Espanya.
- Contribuir de manera eficaç a estrènyer vincles
fraternals entre els pobles.
- Actuar com a instància que permeti exposar a
les administracions locals i a la Generalitat les
inquietuds, interessos i objectius de caràcter
cultural, social i econòmic dels llatinoamericans
que viuen a Catalunya.
- Suport a la integració mitjançant assessorament,
educació i formació de les persones a la
societat.
- Cooperació i solidaritat internacional.
- Defensar els drets humans i la justícia social.

Projectes de cooperació

- Fer-se voluntari (en tasques d’atenció i
informació, o en xerrades i fires de solidaritat).
- Fer-se soci (quota anual: 20 euros).
- Fer una aportació econòmica puntual.

- Al Perú (Zona amazònica, Huayabamba,
Mendoza):
- Agroecologia, tallers de producció i comercialització de roba, educació per a nens amb
dificultats especials.
- A Xile (Tomé VIII Región):
- Agroecologia urbana, educació.
- A Veneçuela (Estado Vargas):
- Reconstrucció i enviament de medicaments
(intervenció d’emergència).

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Xerrades a ajuntaments, escoles i centres cívics
de Cambrils, Valls i Tarragona (6 o 7 a l’any,
sobre el 0’7%, els projectes o intervencions
d’emergència,...).
- Tallers de confecció de volantines i altres
productes lligats a la cultura llatinoamericana.
- Publicació de la revista “La Voz de Iberoamérica”
(bianual).
- Exposicions i presentacions de projectes en fires
solidàries i d’entitats.

c. Cristòfor Colom 24, 1r 1a,
43001 Tarragona
977 224 509
ulatina@hotmail.com
ulatina.entitatscambrils.net
Dijous de 19:00 a 20:00
1992
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148 socis, 40 voluntaris.

CENTRE DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT - URV SOLIDÀRIA

Missió i Objectius

Actuacions

Missió

Projectes de cooperació

Promoure el respecte als drets humans i al medi
ambient, l’educació per la pau i la cooperació
internacional, prioritzant les activitats que tenen a
veure amb la naturalesa pròpiament universitària

- A l’Equador: Protecció de la qualitat de l’aire de
l’Amazonia equatoriana.
- A Mèxic: Drets humans i sanitat (infermeria i
medicina).
- A Panamà: Turisme sostenible (geografia).
- A Nicaragua: Formació, pedagogia i esport.
- Al Perú: Tallers de comprensió lectora (filologia
hispànica).
- Al Brasil: Sanitat, nutrició i aigua (enginyeria).
- Al Senegal: Sanitat i aigua (medicina i
enginyeria).
- A Moçambic: Ortopèdia infantil (medicina i
infermeria).
- A l’Índia: Sanitat i infraestructures (medicina i
infermeria).
- A Bòsnia: Formació.
- Projecte Acoge: Beques d’estudi a Tarragona per
a joves de Guinea Equatorial.
- Acolliment de nenes i nens de Txernòbil.

Objectius
- Coordinar programes i projectes de cooperació
(ja siguin específicament universitaris o donant
suport i finançament a ONGD).
- Promoure la formació i capacitació tècnica en
aquest àmbit.
- Sensibilitzar la comunitat universitària i la
societat de l’entorn.
- Fomentar la recerca per al desenvolupament.
- Dur a terme accions d’emergència, participar en
campanyes o atendre necessitats puntuals.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- “Els Dijous Cooperactius”: Conferències sobre
cooperació, medi ambient, drets humans (el
tercer dijous de cada mes, a la sala Pau Casals –
c. St. Francesc 3 - ).
- Jornades, presentacions de llibres, taules
rodones, debats.
- Projeccions i exposicions.

- Cursos i seminaris (“Visions d’Amèrica Llatina”,
“Salut i desenvolupament”, etc).
- Postgrau “Especialista Universitari en Cooperació
Internacional”.

Com col·laborar
- Activament: Proposant iniciatives o projectes, o a
través de les ofertes de col·laboració.
- Econòmicament: Aportació a l’automatrícula
(estudiants), aportació periòdica (PAS/PDI), o fent
un ingrés o transferència (altres no membres de
la comunitat universitària).

av. Països Catalans 5-7, 43005 Tarragona
977 558 484
urvsol@urv.cat
www.urv.cat/urvs
De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:30
1999, arrel de l’aprovació de la
normativa sobre solidaritat i cooperació
per al desenvolupament a la URV.
2 assalariats.
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COMITÈ DE SOLIDARITAT ÓSCAR ROMERO – Tarragona i Reus
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

- Promoure l’assistència social i l’ajuda, tan
moral com material, entre persones, grups
o comunitats de la província, amb d’altres de
l’Amèrica Llatina, fomentant la solidaritat entre
ells.

Projectes de cooperació

- Fer-se voluntari.
- Fer una aportació econòmica puntual, periòdica o
destinada a projectes de cooperació o campanyes
d’ajuda concretes (el donant pot escollir en quin
projecte vol destinar la seva aportació).

- Convocar i reunir persones interessades en
la promoció humana i social dels pobles més
necessitats de l’Amèrica Llatina.
- Sensibilitzar l’opinió pública de la nostra societat
a través de conferències, xerrades i exposicions
sobre el Tercer Món.

- A l’Amèrica Central (El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Haití):
- Desenvolupament
productiu
(agricultura,
ramaderia, apicultura a petita escala),
rehabilitació
d’infraestructures,
educació,
desenvolupament sòcio - sanitari (atenció
mèdica, ajuda a la gent gran), aigua i medi
ambient.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Publicació
de
la
revista
“Quetzal”
(quatrimestral).
- Xerrades temàtiques solidàries a barris i centres
d’ensenyament (més de cinquanta a l’any).
- Cinefòrum mensual al barri de La Floresta.
- Viatges solidaris de sensibilització a l’estiu
(convivència amb famílies i comunitats de
l’Amèrica Llatina).
- Seminaris i exposicions fotogràfiques.
- Promoció del Comerç just: cafè, xocolata, sucre,
objectes d´artesania, llibres, punts de llibre,
etc.
- Venda de l´Agenda llatinoamericana i calendari
editats pels Comitès.
- Visita de persones del Tercer Món per donar a
conèixer la seva realitat.
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c. Amposta 26, baixos A (Torreforta),
43006 Tarragona
977 544 328
cortgn@tinet.cat
www.comitesromero.org/tarragona
Dilluns de 10:00 a 13:00 i de 19:00 a
22:00, dimarts de 19:00 a 21:00, i dijous
de 17:30 a 19:30
1993
250 socis, 25 voluntaris.

CREU ROJA – Oficina Local i Provincial de Tarragona
Missió i Objectius
Missió
Prevenir i alleujar el patiment dels homes i les
dones en totes les circumstàncies, protegir la
vida i la salut, i fer respectar la persona humana,
afavorint la comprensió mútua, l’amistat, la
cooperació i una pau duradora entre tots els
pobles.

Objectius
- Millorar la qualitat de vida dels pobles més
empobrits.
- Establir lligams d’amistat i cooperació entre
les localitats on es realitzen els projectes i la
població que hi col·labora des de Catalunya.
- Conscienciar sobre la nostra corresponsabilitat i
interdependència amb els pobles del Sud.
- Promoure la justícia social i la solidaritat amb
els països en desenvolupament.
- Contribuir a pal·liar els sofriments de la població
afectada per desastres naturals o conflictes
armats, i canalitzar l’esperit solidari de la societat
catalana en aquests casos d’emergència.

Actuacions
Projectes de cooperació
- A nivell de Creu Roja Catalunya, en l’actualitat:
A l’Amèrica del Sud (Bolívia i Equador – país en
cartera de projectes de Creu Roja Tarragona -), i

a l’Àfrica (Moçambic i Etiòpia – país en cartera de
projectes de Creu Roja Tarragona -).
- Grans àmbits d’intervenció: Salut i/o sanejament
ambiental, educació, desenvolupament rural i/o
productiu, i desenvolupament institucional.
- S’actua en matèria humanitària i d’emergència
a molts indrets, en funció d’on es requereixi en
cada moment.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Campanyes per donar a conèixer projectes
concrets de cooperació al desenvolupament:
Exposicions itinerants, xerrades, etc.
- Campanyes vinculades a accions d’ajuda
humanitària i d’emergència.
Des del Gabinet de DDHH i Centre de DIH:

Com col·laborar
- Fer-se soci (aportació econòmica a través de la
quota).
- Fer-se voluntari: ja sigui actiu (implicació en
un projecte concret i amb un compromís ferm
en quan a dedicació i disponibilitat) o esporàdic
(compromís amb accions puntuals).
- Participar en les campanyes que es promouen i
es difonen a nivell de tota la població en general,
sense que això suposi tenir una vinculació
especial amb l’entitat a nivell de pertinença i
identificació.

av. Principat d’Andorra 61,
43002 Tarragona
977 244 769
tarragona@cruzroja.es

- Campanyes de sensibilització i accions de
difusió i promoció dels Drets Humans, el
Dret Internacional Humanitari i els Principis
Fonamentals de la Creu Roja: cursos, seminaris,
tallers, conferències, exposicions, etc.
- Edició de llibres, revistes, anuaris, memòries i
informes.
- Maletes pedagògiques: conjunt de recursos
pedagògics (quaderns, jocs, llibres, guies i
unitats didàctiques) sobre alguna temàtica en
concret.

www.creuroja.org
De dilluns a dijous de 08:00 a 15:00 i
de 16:00 a 18:30, i divendres de 08:00 a
15:00
1874 a Catalunya, 1981 a Tarragona.
167.340 socis, 15.019 voluntaris, 1.312
assalariats.
4.716 socis, 459 voluntaris, 56 assalariats.
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FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE SOLIDARITAT COMPANYIA DE MARIA (FISC)
- Oficina nacional de projectes i comunicació

Missió i Objectius

Actuacions

Missió

Projectes de cooperació

Treballar en la cooperació i educació al
desenvolupament unint esforços institucionals i
personals - tan al Nord com al Sud - per a constituir
un món global més just; enfortir capacitats
humanes (a través de l’educació, i principalment
entre les dones) que permetin aconseguir
processos de canvi orientats a la millora de les
condicions de vida als països empobrits i a la
disminució de les esquerdes existents en el món,
camí de l’equitat distributiva.

- A l’Àfrica (RD Congo, Tanzània, Camerun, Kenia,
Txad, Egipte), a l’Amèrica Central (Nicaragua,
Mèxic, Guatemala, Cuba), a l’Amèrica del Sud
(Bolívia, Colòmbia, Perú, Argentina, Brasil,
Paraguai, Xile), i a l’Àsia i l’Orient Mitjà (Filipines,
Líban, Vietnam):

Objectius
- Sensibilitzar i educar per al desenvolupament
als ciutadans propiciant canvis de mentalitat i
conducta.
- Finançar activitats i projectes que possibilitin
canvis integrals en una zona o regió, mitjançant
una col·laboració directa i respectuosa amb
les parts implicades, essent-ne aquestes
protagonistes.
- Promoure l’equitat de gènere.
- Denunciar situacions que generin injustícia
al món a través d’accions públiques i pressió
política.
- Impulsar processos de participació, apoderament
i governabilitat a nivell local.
- Dinamitzar de forma sostenible les economies
locals de zones empobrides i els seus processos
productius i comercials.
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- Projectes educatius (formació de professorat,
educació formal i no formal, educació
popular, joves i lideratge), projectes sanitaris
(prevenció i atenció sanitària), projectes
productius (desenvolupament econòmic local,
petits productors i població rural, sobirania
alimentària), autonomia de la dona i igualtat de
gènere, respecte dels drets humans, promoció
de la participació ciutadana, atenció a desplaçats
i víctimes de conflictes armats, iniciatives
de pau, medi ambient i recursos naturals,
millora d’infraestructures, governabilitat local i
enfortiment de la societat civil, etc.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Campanyes anuals sobre una temàtica concreta.
- Exposicions i conferències itinerants (dos o tres
a l’any).
- Publicació de la revista sobre interculturalitat
Hitza Dugu.
- Programa de ràdio setmanal (“La estación del
sur”, a Ràdio St.Pere i St.Pau -101.0 fm-, dimarts

de 18:00 a 19:00).
- Elaboració de materials audiovisuals (pel·lícules,
documentals,...)
- Butlletins informatius trimestrals.
- Edició de materials: Programa “Jocs cooperatius”
(2008).

Com col·laborar
- Fer-se soci o empresa col·laboradora.
- Fer-se voluntari, ja sigui per a accions puntuals
(traduccions, estands de venda i difusió) o com a
professional en una temàtica específica.
- Fer-se cooperant: a curt – Programa Salongo,
camps de solidaritat – o llarg termini (en ambdós
casos es requereix una formació prèvia).

c. Puig d’en Pallars 2, 1r 2a ,
43003 Tarragona
977 226 099
proyectos@ongdfisc.org
comunicacion@fisc-ongd.org
www.fisc-catalunya.org
De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00
1998 a Catalunya, 2004 a Tarragona.
978 socis, 26 voluntaris, 4 assalariats.
122 socis, 10 voluntaris, 4 assalariats.

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA – UGT de Catalunya - Tarragona
Missió i Objectius
Missió
Garantir l’establiment dels drets dels treballadors
als països del sud i promoure la participació activa
i solidària dels treballadors i treballadores de
Catalunya en l’extensió plena dels drets humans
i sindicals a tot arreu.

Objectius
Treballar per a què es respectin els drets dels
treballadors del món: Dret a fundar sindicats i a
afiliar-s’hi per defensar els seus interessos, dret a
fer negociacions col·lectives, dret a un salari digne
i igual per a homes i dones, dret a una limitació
raonable de la jornada de treball, i dret a tenir
protecció social en cas de desocupació, vellesa o
malaltia.

Actuacions
Projectes de cooperació
- A l’Amèrica Central (El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, i Panamà), a la Regió
Andina (Perú), al Magrib (Marroc, Algèria i
Tunísia), a l’Àfrica subsahariana (Mauritània,
Mali i Senegal), i a l’Orient Mitjà (Palestina):
- Cooperació sindical amb els sindicats del
Sud: defensa dels drets laborals i sindicals
a les maquiles, impuls del sindicalisme al

sector informal de l’economia, enfortiment
d’organitzacions de treballadors i organització en
plataformes d’acció regional, formació sindical i
ocupacional, i foment de l’economia social.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Exposicions sobre la situació dels drets laborals
al món (“Dones del Marroc, vides en blanc i
nerge”; “Somos Andando”, etc).
- Edició de documentals sobre situacions laborals
al sud (Somos Andando, Esperanza, etc) i
vídeofòrums.
- Publicació de la revista de cooperació sindical
internacional “Sud” (semestral, i distribuïda
principalment entre les seccions sindicals de la
UGT).
- Vacances solidàries: Estades als països de
destinació dels projectes, a través d’Avalot -Joves
de la UGT.
- Distribució de la Nova Guia de Cooperació
Sindical, sobre com es pot cooperar des del lloc
de treball.
- Sessions de formació presencial en cooperació
sindical internacional (per a les seccions
sindicals d’UGT a les empreses).
- Jornades d’intercanvi d’experiències sindicals
internacionals.

Com col·laborar
- Animar els treballadors de la teva empresa
perquè dediquin el 0,7% del salari d’un o més
mesos a projectes de cooperació sindical
internacional.
- Fer-se col·laborador mitjançant una aportació
econòmica puntual o regular.
- Sol·licitar a la Fundació una sessió de formació
en cooperació sindical al teu lloc de treball per
als companys de la teva secció sindical.
- Fer vacances solidàries amb el grup de joves
Avalot de la UGT de Catalunya.

c. Ixart 11, 1r, 43003 Tarragona
977 213 131

646 978 414

npelay@tarragona.ugt.cat
comaposada@comaposada.org
www.comaposada.org
De dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00 i
de 16:00 a 19:30
1988 a Catalunya, 1997 a Tarragona.
Socis són tots els afiliats a la UGT, 30
voluntaris, 7 assalariats.
Socis són tots els afiliats a la UGT, 6
voluntaris.
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FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT – CCOO de Catalunya - Tarragona
Missió i Objectius

Actuacions

- Defensar els Drets Humans Laborals als països
empobrits mitjançant projectes de cooperació
sindical al desenvolupament, i fer sensibilització
a Catalunya sobre la situació dels treballadors/
es als països del Sud.

Projectes de cooperació

- Promoure la Cultura de la Pau.
- Millorar el món laboral dels països del Sud
mitjançant l’enfortiment del sindicalisme
democràtic, la cooperació sindical Nord-Sud i
Sud-Sud, i la coordinació i intercanvi d’informació
entre els moviments sindicals dels països del Sud
i el moviment sindical català per tal de concertar
posicions comunes.

- A l’Amèrica Central i el Carib:
- Enfortiment sindical, oficines tècniques de
cooperació, treball digne del sector informal,
assessoria jurídica i suport als treballadors,
millora i rehabilitació de seus i residències
sindicals.
- A la Regió Andina:
- Promoció de l’equitat de gènere, formació de
dones i nens/es, promoció del treball decent.
- Al Con Sud:
- Capacitació
sindical.

de

cooperatives,

Com col·laborar
- Afiliats de CCOO: A través de la federació
corresponent, mitjançant la contribució en les
nostres campanyes o projectes.
- No afiliats: Fer-se soci, amb donacions
econòmiques, adherir-se a les campanyes i
convocatòries, o participar a les brigades de
solidaritat.

enfortiment
c. August 48, 43003 Tarragona

- Al Magrib i a l’Àrea Mediterrània:
- Formació de treballadors, responsabilitat
social de les empreses, suport a instal·lacions
mèdiques i elèctriques als camps de refugiats
sahrauís, suport a dones aturades.

977 228 396 / 934 812 912

- Als Balcans:
- Suport als sindicats del metall, enfortiment del
teixit econòmic i associatiu.

de 16:00 a 18:00

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Seminaris i conferències, publicació d’estudis,
promoció d’espais de debat i reflexió, cursos i
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tallers, realització d’audiovisuals, exposicions
itinerants (dues o tres campanyes anuals).
- Promoció de la Cultura de Pau en col·laboració
amb el món educatiu.

fpauisoli@ccoo.cat
www.pauisolidaritat.ccoo.cat
De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i

1987 a Catalunya, 1998 a Tarragona.
Socis 330 directes + 185.000 indirectes
(afiliats a CCOO), 50 voluntaris, 6
assalariats.
1 voluntari.

FUNDACIÓ PRIVADA “EL SUEÑO DE LA CAMPANA” - Tarragona
Missió i Objectius
Missió
Treballar per a aconseguir l’autonomia i
l’autosostenibilitat personal i professional que
permeti a alguns dels habitants de San Ramón
(Matagalpa, Nicaragua) gaudir d’una vida i un
entorn més dignes, i fer-ho mitjançant projectes i
actuacions que siguin rentables per sí mateixos, i
que impulsin sempre la integració i participació de
les persones a qui va destinat el programa en la
seva execució i manteniment.

Objectius
- Crear llocs de treball autosostenibles, donant
especial importància a les dones i els joves.
- Afavorir l’educació i la capacitació de les
persones.

Actuacions
Projectes de cooperació
- A la zona de San Ramón, al departament de
Matagalpa (Nicaragua):
- Compra del terreny, construcció i equipament,
de l’hotel d’ecoturisme de cooperació “El Sueño
de la Campana” (punt de partida de totes les
actuacions, ja que els seus beneficis serveixen
per a engegar els altres projectes): creació
de llocs de treball autosostenibles per a les
persones de la zona, facilitant la seva intervenció
responsable en la construcció, direcció, gestió i

manteniment de les instal·lacions.
- Construcció, equipament i dinamització del
“Centro Cultural y Educativo de San Ramón”, que
acull i promou iniciatives educatives, culturals
i de capacitació, i és gestionat per persones de
l’entorn.
- Practicum a Nicaragua d’alumnes de la Facultat
de Ciències de l’ Educació i Psicologia de la URV,
als centres educatius, cases d’atenció a dones
maltractades i centre de nens discapacitats (Los
Pipitos), entre altres entitats i ONG.
- Altres: Capacitació de guies turístics, construcció
d’un galliner, creació d’un viver d’arbres i
plantes autòctones per part de dones de la zona,
projecte d’apadrinament d’un metge, contracte
amb grups de dones per la venda d’artesania
a Espanya, préstecs a joves per a treballar a
l’agricultura, etc.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- “Un pont entre Tarragona i San Ramón”:
Comunicació i afecte entre deu escoles de
Tarragona i Nicaragua per tal de crear vincles
de respecte i d’amistat, entre grups de nens que
viuen en entorns i realitats molt diferents.
- “Contes Tarranicas”: Creació i divulgació d’una
col·lecció de contes per tal d’apropar als nens i
adults de Tarragona la realitat i els somnis dels
infants de San Ramón, i a l’inrevés.
- Xerrades de presentació i exposició dels projectes
i objectius de la Fundació.
- Viatges de coneixement d’un mateix amb estada

central a l’hotel de la Fundació, mitjançant
l’ecoturisme o la cooperació per tal de conèixer i
compartir la realitat dels habitants de San Ramón,
i la possibilitat d’aportar-hi voluntàriament
aspectes vinculats a la professió del visitant i a
la seva vessant humana.

Com col·laborar
- Viatjar a Nicaragua a l’hotel de “El Sueño de la
Campana”, per tal de sostenir els sous de les
persones nicaragüenques que hi treballen.
- Durant el viatge, realitzar cooperació al “Centro
Cultural y educativo” de San Ramón i a les entitats
col·laboradores de la Fundació.
- Apadrinar un metge de San Ramón.
- Treballar per la sensibilització vers els països
del Sud a les escoles, instituts d’educació,
universitats, centres de treball, i altres entorns
socials de Tarragona.
av. de les Flors 21 – B, 43850 Cambrils
977 365 623 / 977 221 295

617 065 834

fundaciolacampana@yahoo.es
www.fundacionlacampana.es
Al telèfon mòbil, tot el dia; als telèfons fixes,
vespres.
2005 a Catalunya, 2007 a Tarragona.
152 socis, 80 voluntaris.
60 socis, 30 voluntaris.
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FUNDACIÓ PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT (PROIDE) - Tarragona
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

- Fomentar l’educació en els països en vies de
desenvolupament, com a expressió i compromís
de les escoles La Salle de Catalunya en favor de
la justícia i la dignitat dels pobles oprimits.

Projectes de cooperació

- Col·laborar amb les beques d’estudi: Aportació
econòmica destinada a l’educació als països on
treballa l’organització (50 euros anuals).
- Oferir-se com a voluntari per als “Estius
Solidaris” (visita i treball sobre el terreny).
- Fer una aportació econòmica per als religiosos
de la congregació als països de destí.

- Recolzar la implementació de projectes de
desenvolupament al sud amb l’educació com a
eix principal, i promoure la presa de consciència
d’aquests projectes amb accions al Nord.

- A Benín, Togo, Burkina Faso, Madagascar i
Guatemala:
- Beques d’estudi; construcció, arranjament
i millora de centres educatius i les seves
instal·lacions (edificis, aules, sanejament,
sanitaris, habitatges per a professors,...);
adquisició de materials per a les escoles;
formació continuada del professorat; tallers de
formació de mares per a promoure l’educació de
les nenes; ajudes d’emergència.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Campanya anual als centres educatius de La
Salle, sota un lema i orientada a tota la comunitat
educativa (alumnes, pares i professors) i amb la
finalitat de sensibilitzar i recollir fons per als
projectes: marxes, festivals, sopars, setmana de
la reflexió, concurs literari, etc.
- Edició de materials didàctics i del butlletí “Joves
El Nord del Sud”.

c. St. Joan de Lasalle 42,
08022 Barcelona
932 377 180
xfortuny@lasalle.cat
www.fundacioproide.org
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i
de 16:00 a 20:00
1992 a Catalunya, 2002 a Tarragona.
309 socis, 344 voluntaris, 2 assalariats.
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55 socis, 68 voluntaris.

IGMAN – ACCIÓ SOLIDÀRIA - Tarragona
Missió i Objectius

Actuacions

Dur a terme accions de solidaritat en base al
respecte i la igualtat entre persones, cultures i
pobles, la defensa dels Drets Humans individuals i
col·lectius, i el convenciment que el reconeixement
i exercici del dret a l’autodeterminació dels pobles
obre camins cap a un món socialment més just,
econòmicament més equilibrat, políticament més
compromès i ambientalment més protegit.

Projectes de cooperació
- A Bòsnia i Hercegovina:
- Reconstrucció d’habitatges a Hadzici i a Tarcin,
recuperació d’infraestructures, programa per
desminar a Bjelasnitca.
- Al Perú:
- Construcció d’escoles, reforestació de l’amazonia,
Casa Mantay.

Feminicidi de Ciudad Juárez a Catalunya”;
“Dones Maies, una lluita per la dignitat”; etc).
- Edició de la revista ONGC (trimestral).
- Participació a fires i mercats solidaris.

Com col·laborar
Posar-se en contacte, i segur que sorgeixen
espais o projectes on poder fer efectiva la voluntat
de col·laboració i transformació social.

- A Guatemala:
- Projectes productius per a col·lectius de dones
maies i enfortiment de les seves organitzacions.
c. Trinquet Vell 15 (Casal Popular Sageta de foc)
- A Mèxic:
- Construcció d’infraestructures (aigua, sanitaris,
sanejament) i escoles de salut a les comunitats
zapatistes, lluita contra el feminicidi a Ciudad
Juárez.

636 976 150 / 620 673 774
igman@igman.cat
jaixala@igman.cat

- A Palestina:
- Enfortiment de col·lectius de dones.

www.igman.cat

- Al Marroc:
- Sanejament al Rif, agermanament amb el poble
amazic.

1992 a Catalunya, 1999 a Tarragona

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Xerrades, documentals i exposicions itinerants
(“Srebrenica: de l’oblit a la memòria”; “El

De dilluns a divendres, de 09:00 a 19:00

(arrel de l’onada de solidaritat amb
Bòsnia durant la guerra dels Balcans, i
creat des del CIEMEN).
704 socis, 103 voluntaris, 5 assalariats.
123 socis, 12 voluntaris, 1 assalariat.
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INTERMÓN – OXFAM – Comitè de Tarragona
Missió i Objectius
- Lluitar amb i per a les poblacions desafavorides,
i com a part d’un ampli moviment global, buscant
eradicar la injustícia i la pobresa i aconseguir que
tots els éssers humans puguin exercir plenament
els seus drets i gaudir d’una vida digna.
- Enfortir les persones, col·lectius i organitzacions
dels països empobrits, perquè es puguin valdre
per sí mateixes.
- Sensibilitzar a la població tarragonina per
veure quines actuacions es poden dur a terme
per eradicar la pobresa i la injustícia als països
empobrits.

Actuacions
Projectes de cooperació
- 492 projectes en 24 països: A Angola
(alimentació i educació), a Bolívia (indústria
extractiva), a Burundi (capacitats agrícoles),
a Colòmbia (cultura democràtica i drets de
les dones), a Etiòpia (aigua i agricultura), a
Guatemala (enfortiment de les organitzacions
de dones indígenes), a Nicaragua (agricultura),
a Moçambic (reconstrucció i agricultura), al Perú
(agricultura i xarxes locals), a l’Índia (microfinançaments, educació, recursos naturals), a
Togo (agricultura, aigua i sanejament, educació
per adults), a Brasil (agricultura ecològica,
igualtat de gènere), a la República Dominicana
(equitat de gènere, seguretat alimentària), etc.
- Acció humanitària en situacions d’emergència:
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Ciclons a l’Amèrica Central i el Carib, violència al
Congo, inundacions al sud-est asiàtic, etc.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Festa de la solidaritat – “Un dia per a
l’esperança” (abril o maig): Festa al voltant
d’un tema relacionat amb la defensa dels drets
humans al món, durant la qual s’organitzen
gimcanes, tallers, actuacions musicals, estands
informatius,etc.
- Accions de carrer: Estands informatius,
paradetes de Comerç Just, recollida d’adhesions
a campanyes, setmana del pessebre, exposicions
de projectes, etc.
- Visites del sud: Xerrades itinerants de persones
del Sud per explicar experiències en campanyes
i projectes.
- Edició de llibres i de publicacions periòdiques
(revista trimestral IO, memòries anuals).
- Festival Internacional de curts “Actua”: Concurs
anual de curtmetratges lligats a la defensa dels
drets humans.
- Botiga de Comerç Just: Dóna suport a més de
104 grups productors del Sud, dels quals ven els
productes.
- Concerts de captació de fons: Lligats a campanyes
d’emergència o per a finançar i donar a conèixer
projectes de desenvolupament.
- Codi ètic per a les empreses.
- Elaboració de diverses propostes i recursos
pedagògics adreçats a les escoles, amb l’objectiu
d’educar per una ciutadania global: Guies

didàctiques i materials educatius (“Connectant
móns”, Global express,...).
- Formació del professorat (xarxa d’educadors i
educadores).

Com col·laborar
- Fer-se voluntari del comitè i participar en
alguna de les tasques d’aquest grup (organitzant
activitats de mobilització social per donar a
conèixer campanyes, participant en el grup de
voluntaris que gestiona la botiga de comerç
just, o en altres activitats de presència pública o
captació de fons que organitza el comitè).
- Fer-se soci.
- Consumir productes de Comerç Just.
- Fer un donatiu.
- Adherir-se a les campanyes.
- Participar com a empresa col·laboradora
(donacions econòmiques o a través del Pla
Transforma).
c. St. Francesc 6, baixos, 43003 Tarragona
977 214 042
ctarragona@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org
De dimarts a divendres de 10:30 a 13:30 i de
17:00 a 20:00 (dilluns tarda, dissabte matí)
1956 a Catalunya, 2000 a Tarragona.
60.529 socis, 350 voluntaris, 350 assalariats.
4.270 socis, 44 voluntaris.

JUSTÍCIA I PAU - Tarragona
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

- Defensar els drets humans, els drets dels pobles
i els principis democràtics.
- Promoure la cultura de la pau, la no-violència, el
desarmament i l’eradicació del militarisme.
- Lluitar contra la pobresa i la fam al món i
impulsar la cooperació al desenvolupament.
- Treballar en favor de la justícia social, la reducció
progressiva de la pobresa i la marginació al
nostre país.

Sensibilització i educació al
desenvolupament

- Fer-se soci o donant.
- Fer-se voluntari (ja sigui incorporant-se en una
comissió, col·laborant en accions concretes o
difonent materials i publicacions).
- Participar en els actes i campanyes.

- Sopars – col·loqui al voltant d’una temàtica
determinada amb la participació d’un ponent
especialitzat (segon divendres de cada mes).
- Cinefòrums i seminaris (bianual).
- Jornades, congressos, conferències i seminaris.
- Conferències adreçades a alumnes d’ESO i
Batxillerat.
- Publicacions, informes i notes de premsa.
- Accions de pressió política i denúncia.

Pla de Palau 2, 43003 Tarragona
977 212 303 / 977 390 839
fescobar@coft.cat
www.justiciaipau.org
De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i
de 17:00 a 22:00 (aprox.)
1968 a Catalunya, 1975 a Tarragona.
600 socis, 80 voluntaris, 7 assalariats.
30 voluntaris.
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LA CUCULMECA Tarragona
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

Missió

Projectes de cooperació

Canalitzar
esforços
en
associació
amb
l’organització de Nicaragua per a materialitzar,
mitjançant una intervenció directa, els programes
que es duen a terme a la zona rural de Jinotega
(nord de Nicaragua).

- A Matagalpa i Jinotega, zona cafetera del nord de
Nicaragua:

- Fer-se soci (quota anual: 36 euros).
- Fer-se voluntari (ajuda a projectes o accions).

Objectius
- Potenciar el desenvolupament humà sostenible,
el medi ambient i els recursos naturals.
- Perseguir els reptes de l’educació, la comunicació
i la cultura per a nens i nenes, adolescents, joves
i adults.
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- Educació: Institut La Cuculmeca (educació preescolar i primària, batxiller, i alfabetització per
a joves i adults), formació de personal per a
guarderies, conscienciació de pares i mares de
la necessitat d’escolarització dels fills.
- Medi ambient: Conscienciació i educació
ambiental, formació de grups de joves
ecologistes, aigua i recursos naturals.
- Producció: Autoproveïment, cooperatives agropecuàries, projecte Patios Agroecológicos (diversificació de productes alimentaris).
- Altres: Participació ciutadana, igualtat de gènere,
reconstrucció de vivendes, etc.

Sensibilització i educació al
desenvolupament

Rambla Nova 78, entresòl B,

- Visita anual de la coordinadora de Jinotega per
a fer xerrades de sensibilització i explicar l’estat
dels projectes (en col·laboració amb la URV).
- Festa anual.
- Participació en festes de Comerç Just i fires
solidàries.
- Xerrades en centres escolars.
- Edició de díptics informatius, camisetes, etc.
- Visita anual d’algun soci a Jinotega, per seguir el
desenvolupament dels projectes.

977 217 226

43003 Tarragona
669 298 169

lacuculmeca@tinet.org
www.tinet.org/~cuculmec/
L’últim divendres de cada mes
2002 (arrel de la catàstrofe generada per
l’Huracà Mitch).
70 socis, 15 voluntaris.

MANS UNIDES Tarragona
Missió i Objectius
Missió
Lluitar contra la fam, la pobresa, el
subdesenvolupament i les seves causes; i
promoure un model de desenvolupament i
convivència mundial que no margini la majoria del
planeta, inspirats en l’Evangeli i la Doctrina Social
de l’Església.

Objectius
- Sensibilitzar la població espanyola perquè
conegui i sigui conscient de la realitat dels països
empobrits.
- Donar suport i finançament (i garantir que es
finalitzin) a projectes de desenvolupament a
l’Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania, en base a estudis
de necessitats elaborats des de les contraparts.
- Defensar els drets humans i propugnar la dignitat
de la persona com a eix i fonament de tot projecte
social, el bé comú, la destinació universal dels
béns, i la solidaritat entre els pobles.

Actuacions
Projectes de cooperació
A més de 60 països, repartits en les següents
zones: l’Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Oceania:
Més de 800 projectes, repartits en els següents
àmbits:

- Promoció de la dona: Enfortiment de les
capacitats d’organització, construcció de centres
d’acollida i equipaments d’atenció a la dona,
microcrèdits per a petites empresàries, etc.
- Educatius: Construcció, ampliació i millora de
guarderies i centres educatius, alfabetització,
formació i promoció juvenil, etc.
- Sanitaris: Construcció i millora d’equipaments i
centres sanitaris, tractament de brots i malalties,
lluita contra el sida, etc.
- Socials: Programes integrals de desenvolupament, suport a la reinserció de refugiats,
construcció de vivendes i internats, seguretat
alimentària, centres comunitaris per a aborígens,
etc.
- Agrícoles: Creació d’infraestructures a comunitats rurals, agricultura sostenible, formació
tècnica, lluita contra plagues als cultius,
millora del rendiment agrícola, accés a l’aigua i
construcció de pous,etc.
- Ajudes d’emergència.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Campanya anual: Actes de llançament (distribució de materials de difusió i banderoles,
acte inici campanya, repercussió als mitjans,
accions de carrer), xerrades i conferències a
centres culturals, exposicions, col·lecta anual i
dia del dejuni voluntari.
- Centres educatius: Esmorzars solidaris, Marxa
de la Solidaritat, xerrades-col·loqui, edició de
materials didàctics per a l’educació en valors.

- Sopars de la Fam i trobades solidàries, accions de
carrer, participació a fires solidàries i d’entitats,
jornades de formació, Fòrum Mans Unides.
- Edició de la revista “La veu del Sud”.

Com col·laborar
- Fer-se voluntari.
- Fer-se soci.
- Fer donacions puntuals.

Rambla Nova 119, Escala A 2n 2a,
43001 Tarragona
977 244 078
tarragona@mansunides.org
www.mansunides.es
De dilluns a dijous d’11:00 a 13:00 i de
17:00 a 19:00, i divendres d’ 11:00 a
14:00
1959 a Catalunya, 1962 a Tarragona.
8.941 socis, 250 voluntaris, 7 assalariats.
400 socis, 60 voluntaris, 1 assalariat.
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MEDICUBA Tarragona – Amigos del Che
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

Promoure la solidaritat i l’ajuda de tot tipus
a Cuba, amb especial atenció a la recollida i
enviament de matèria prima per a la fabricació de
medicaments.

Projectes de cooperació

- Contactar amb el nucli de Tarragona.

- A Cuba:
- Recollida i enviament de matèries primes per
a la fabricació de medicaments, en especial els
citostàtics (emprats en la quimioteràpia).
- Recollida i enviament de material escolar,
joguines, bolquers, etc.
- Ajudes d’emergència: Reconstrucció d’infraestructures malmeses pels huracans.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Xerrades i conferències sobre la història i situació
de Cuba en l’actualitat (protagonitzades en molts
casos per personalitats cubanes).
- Exposicions sobre els projectes duts a terme.
- Participació a la plataforma Defensem Cuba:
Mobilitzacions contra el bloqueig, commemoració
de l’aniversari de la Revolució,etc.

av. Catalunya 29, 9è 1a,
43002 Tarragona
977 253 762
mpgp@tinet.org
usuaris.tinet.org/medicuba
De dilluns a divendres, de 16:00 a 18:00
1992
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70 socis.

MEDITERRÀNIA – CENTRE D’INICIATIVES ECOLÒGIQUES
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

- Defensar la naturalesa i la població a partir de
principis ecològics, dotant de cobertura tècnica
als grups i moviments populars oposats a
projectes agressius.
- Fomentar i donar suport a la investigació de
noves tecnologies netes.
- Realitzar programes, projectes i iniciatives
concretes mediambientals i solidàries, tan al
país d’origen de l’entitat com en qualsevol punt
geogràfic, fent cooperació internacional per al
desenvolupament.
- Promoure, afavorir, difondre i realitzar accions
encaminades directament a la defensa del medi
ambient i la millora de la qualitat de vida.

Projectes de cooperació

- Fer-se soci.
- Fer-se voluntari.
- Fer una aportació econòmica.

- A l’Amèrica Llatina (Costa Rica, Cuba, el Salvador,
Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Perú):
- Educació ambiental, gestió de residus,
microcrèdits, enfortiment empresarial lligat
a l’artesania, suport a la dona indígena,
producció orgànica, reconstrucció i millora
d’infraestructures (sanejament, escoles, habitatges), brigades odontològiques, desenvolupament comunitari, energies alternatives
(plaques solars,...), turisme ecològic.
- A l’Àfrica (Etiòpia, Guinea, i Marroc):
- Alfabetització, educació ambiental, inserció de la
dona a l’activitat econòmica.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Intervenció en centres educatius: Tallers, xerrades, jocs,... sobre cooperació i desigualtats Nord
– Sud.
- Participació en fires solidàries i d’entitats.
- Exposicions, tallers i conferències.

c. Francolí 56-58, Torreforta,
43006 Tarragona
977 551 300

630 128 859

proyectos@mediterrania-cie.org
www.mediterrania-cie.org
De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i
de 16:00 a 19:00
1995
235 socis, 30 voluntaris, 1 assalariat.
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MUSOL - MUNICIPALISTES PER LA SOLIDARITAT I L’ENFORTIMENT INSTITUCIONAL –
Delegació de Tarragona

Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

Actuar de forma especialitzada des del municipalisme en l’àmbit de la cooperació internacional,
en base a actuacions d’incidència municipal en
dos àmbits determinats: Formar en la cultura
democràtica a comunitats indígenes, i garantir els
serveis municipals bàsics.

Projectes de cooperació

- Fer-se soci.
- Fer-se voluntari per a campanyes concretes (en
tasques de gestió pública municipal o idiomes).

- A Guatemala:
- Proveïment d’aigua, construcció d’escoles.
- A Bolívia (Tiquipaya):
- Formació democràtica, telecomunicacions, aigua
potable.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Xerrades i conferències itinerants sobre els
projectes, amb responsables procedents dels
països de destinació dels ajuts (anual).
- Exposicions fotogràfiques sobre la realitat dels
destinataris de les campanyes.
- Jornades estatals de cooperació i solidaritat
(anual, a València).
c. Ramon i Cajal 33, 2n B,
43001 Tarragona
977 220 047
cosital-tarragona@altanet.org
musol@musol.org
www.musol.org
De dilluns a divendres, d’11:00 a 13:00
2004
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20 socis, 85 voluntaris.

SETEM Tarragona
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

- Sensibilitzar els ciutadans/es de Catalunya
sobre la creixent desigualtat Nord-Sud i les
seves causes, i promoure les transformacions
personals i col·lectives necessàries per
aconseguir un món més just.
- Educar i formar en una cultura de la solidaritat
amb el Tercer Món respectuosa de la dignitat
i la identitat dels pobles del Sud, orientada a
denunciar i eradicar les causes estructurals de
les desigualtats entre els pobles i les persones.

Projectes de cooperació

- Fer-se soci.
- Fer-se voluntari.
- Participar de forma puntual a les campanyes o
accions urgents.
- Fer un donatiu econòmic.
- Practicar el consum responsable.
- Muntar una paradeta de Comerç Just.

- Al barri de San José, Managua, Nicaragua:
- “Quinchos”: Projecte d’educació per donar suport
a joves adolescents en risc d’exclusió social,
facilitant el seu accés a estudis universitaris.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Festa del Comerç Just i la Banca Ètica (anual, a
la primavera)
- Sopar solidari (anual, al gener)
- Camps de solidaritat (viatges solidaris cada
estiu) i rutes solidàries (turisme responsable).
- Xerrades a escoles i instituts.
- Publicació d’estudis i informes sobre Comerç
Just.
- Jornades, xerrades, conferències, exposicions
itinerants, tallers formatius, etc.

c. Pons d’Icart s/n, Hotel d’Entitats Despatx
16 (Planta 6, pàrquing La Pedrera), 43004
Tarragona
977 228 955 / 934 415 335
tarragona@setem.cat
www.setem.cat
Dimarts i dijous, de 19:00 a 21:00
1968 a Catalunya, 1995 a Tarragona.
1.352 socis, 900 voluntaris, 32 assalariats.
80 socis, 25 voluntaris, 1 assalariat.
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UNICEF – Delegació de Tarragona
Missió i Objectius

Actuacions

Com col·laborar

Missió

Projectes de cooperació

Actuar com a agència de les Nacions Unides que
busca la transformació social per a garantir el
compliment dels drets de la infància.

- A 156 països d’arreu del món: Angola, Perú,
Mauritània, Níger, etc.

- Fer-se soci.
- Fer-se voluntari.
- Fer una donació econòmica.
- Comprar productes UNICEF.

Objectius
Aconseguir per a tots els nens un bon començament
en la vida, una educació bàsica de qualitat, i
un entorn que els permeti desenvolupar-se,
treballant en cinc eixos prioritaris: Supervivència
i desenvolupament del nen, educació bàsica i
igualtat de gènere, sida i infància, protecció contra
la violència i l’explotació, i promoció de polítiques i
associacions a favor dels drets dels nens.

- Projectes que contemplen tots els aspectes que
afecten al benestar de nens, nenes i mares:
Prevenció de la sida, millora de la qualitat
educativa, lluita contra l’ablació i mutilació genital
femenina, protecció a la infància vulnerable, etc.

Sensibilització i educació al
desenvolupament
- Campanyes per a centres educatius: Xerrades,
campanyes de vacunació, etc.
- Campanyes per a situacions d’emergència o
catàstrofes.
- Participació a la fira de Nadal, fira d’ entitats i
fires solidàries.
- Publicació d’un butlletí trimestral.
- Publicació de materials didàctics per a
professors.

c. Pin i Soler 3, baixos, 43002 Tarragona
977 229 656
tarragona@unicef.es
www.unicef.es
De dilluns a divendres, de 09:30 a 13:30 i
de 17:00 a 20:00
1960 a Catalunya, 1975 a Tarragona.
22.000 socis, 14 voluntaris, 9 assalariats.
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1.435 socis, 11 voluntaris, 1 assalariat.
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CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL DE TARRAGONA
COORDINADORA D’ONG PER AL DESENVOLUPAMENT, LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS I LA PAU DE TARRAGONA
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CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL DE TARRAGONA

Missió i Objectius
Missió
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional de Tarragona es configura com un
òrgan aglutinador que treballi per a la promoció
de dinàmiques de cooperació i solidaritat a la
ciutat, i ajudi a desenvolupar en els tarragonins i
tarragonines sentiments i actituds de solidaritat,
tolerància i respecte a totes les cultures i pobles
del món, fent que les dinàmiques de cooperació i
solidaritat s’estenguin per tota la ciutadania.

Objectius
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- Mantenir un espai d’informació, estudi i debat
entre l’administració local i el conjunt d’entitats
que es dediquen a aquests àmbits de la ciutat.
- Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els
acords, els informes, les propostes i els estudis
que elabori en aquestes matèries.
- Presentar als òrgans competents de l’Ajuntament
les propostes de distribució i assignació de
recursos.
- Elaborar una proposta de bases reguladores per
a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació
al desenvolupament al Tercer Món.
- Participar en el seguiment, control, supervisió
i avaluació de l’eficàcia amb què han estat
utilitzats els recursos assignats.
- Establir mecanismes que permetin disposar
d’informació sobre fons disponibles, programes
i ajuts que hi hagi entorn de la cooperació en
els diferents àmbits territorials, i donar-la a

conèixer.
- Sensibilitzar els ciutadans, les ciutadanes i les
associacions de la importància de la participació
en activitats per a la solidaritat, la cooperació, la
defensa dels drets humans i el foment de la pau
a la ciutat.
- Elaborar una memòria anual de totes les accions
i projectes desenvolupats en relació amb la
solidaritat, la cooperació, la defensa dels drets
humans i el foment de la pau.
- Promoure els agermanaments amb altres
poblacions i el foment de les relacions entre
institucions homòlogues (municipis, escoles,
sindicats, associacions, professionals, etc...)
que portin a incrementar la consciència pública
sobre la interdependència Nord/Sud.

- Fundació Internacional de Solidaritat Companyia
de Maria
- Fundació Pau i Solidaritat
- Fundació per la Pau
- Fundació Privada “El sueño de la Campana”
- Fundació Promoció i Desenvolupament (Proide)
- Igman – Acció Solidària
- Intermón – Oxfam
- La Cuculmeca
- Mans Unides
- MediCuba
- Mediterrània – Centre d’Iniciatives Ecològiques
- MUSOL – Municipalistes per la Solidaritat i
l’Enfortiment Institucional
- Setem
- Unicef

Membres
- Assemblea de Cooperació per la Pau
- Associació Casal d’Amistat amb Cuba
- Associació
Catalana
d’Enginyeria
Sense
Fronteres
- Associació d’Amics del Poble Sahrauí Hammada
- Associació Entrepobles
- Associació per a la Cooperació Tabana
- Associació Sodepau
- Associació Unió Llatinoamericana Catalana de
Cultura
- Comitè de Solidaritat Óscar Romero
- Creu Roja
- Farmacèutics Mundi

Ajuntament de Tarragona.
Rambla Nova 59, 43003 Tarragona
977 296 100
conselldecooperacio@tarragona.cat
www.cooperaciotarragona.cat
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00
1996

COORDINADORA D’ONG PER AL DESENVOLUPAMENT, LA DEFENSA DELS DRETS
HUMANS I LA PAU DE TARRAGONA

Missió i Objectius

Membres

Missió

- Amnistia Internacional
- Associació
Catalana
d’Enginyeria
Sense
Fronteres
- Associació Entrepobles
- Associació Sodepau
- Associació Unió Llatinoamericana Catalana de
Cultura
- Comitè de solidaritat Óscar Romero
- Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau
- Creu Roja
- Fundació Internacional de Solidaritat Companyia
de Maria (FISC)
- Intermón – Oxfam
- La Cuculmeca
- Setem

Crear un espai de trobada on compartir informació
i experiències, actuar de forma conjunta en accions
i campanyes de sensibilització, i continuar amb la
tasca reivindicativa iniciada amb la Coordinadora
pel 0’7%, lluitant per l’abolició del deute extern, un
comerç internacional just, la correcte aplicació del
0’7%, i tota una sèrie d’objectius encarats a assolir
un món més just, a través de la pressió política i la
mobilització social.

Objectius
- Recolzar i promoure campanyes de forma
unitària.
- Actuar com a interlocutor de les ONG de la ciutat
davant de les administracions.
- Dur a terme accions de sensibilització per incidir
en el canvi d’actituds de la societat (xerrades,
presentacions de llibres, mobilitzacions,
exposicions, ...).
- Amplificar i donar més força a les accions de les
diverses ONG que en formen part.
- Representar les ONG de la ciutat a la Taula
d’ONG de Catalunya (TOC).

Apartat de Correus 151,
43080 Tarragona
congt@tarragona.tinet.org
Reunió el primer dimarts de cada mes
1998 (herència de la Coordinadora
pel 0’7%, que a partir de l’any 1994
havia aglutinat amplis sectors solidaris
de la ciutat mobilitzats entorn a la
reivindicació del 0’7%)
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1. Recursos institucionals
- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
www.gencat.net/cooperacioexterior/cooperacio
- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
www.fonscatala.org
- Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
(AECID)
www.aecid.es

- Federació Catalana de Voluntariat Social
www.federacio.net
- Coordinadora d’ONG solidàries de les comarques gironines i l’Alt
Maresme
www.solidaries.org
- Coordinadora d’ONG i altres Moviments Solidaris de Lleida
www.coordinadora-ongd-lleida.cat/
- Coordinadora Estatal d’ONGD
www.coordinadoraongd.org

- Ministeri d’ Assumptes Exteriors i Cooperació
www.maec.es
- Europe Aid - Programes de Cooperació Exterior de la UE
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
- Direcció General de Desenvolupament de la Comissió Europea
ec.europa.eu/development/index_en.cfm

3. Moviments socials i
campanyes
3.1 Moviments socials i campanyes d’acció col·lectiva
- Armes sota control
www.controlarms.org/es

2. Federacions i coordinadores
- Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
www.pangea.org/fcongd
- Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans
www.dretshumans.cat
- Federació Catalana d’ONG per la Pau
www.federacioongpau.org
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- BBVA sense armes
www.bbvasensearmes.org
- Campanya Bon Cafè
www.buencafe.org
- Campanya contra les bombes de dispersió
www.stopbombasracimo.org
- Campanya contra les mines antipersona
www.icbl.org/languages/es

- Campanya Palestina al cor
www.alcor.palestina.cat

- Xarxa internacional d’alcaldes per la pau: Majors for peace
www.majorsforpeace.org

- Campanya Roba neta
www.robaneta.org
- Coalició per acabar amb la utilització de nens i nenes soldats
www.menoressoldado.org

4. Recursos informatius i de
comunicació

- Coordinadora per la prevenció de la tortura
www.prevenciontortura.org
- Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau
usuaris.tinet.org/tgnapau
- Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
www.festacj.org
- Plataforma Aturem la Guerra
www.aturemlaguerra.org
- Pobresa 0
www.pobrezacero.org
- Qui deu a qui?
www.quiendebeaquien.org
- Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
www.taulacolombia.org

4.1 Xarxes socials i espais d’intercanvi
- Agenda Llatinoamericana Mundial
www.llatinoamericana.org
- Canal solidari: Comunicació per al canvi social
www.canalsolidari.org
- Fundació per la Pau
www.fundacioperlapau.org
- Servei Català del Voluntariat
www.voluntariat.org
- Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya
www.sisoscat.org
- Soluciones ONG
www.solucionesong.org
- Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

3.2 Campanyes subscrites per l’Ajuntament de Tarragona
- Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica
comprapublica.wordpress.com

www.taulasocial.org
- Xarxanet: Xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya
www.xarxanet.org

- Xarxa internacional Ciutats pels Drets Humans
www.institutdretshumans.org
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4.2 Mitjans de difusió
- “La estación del Sur” a Ràdio St. Pere i St.Pau (Dimarts de 18:00 a 19:00)
www.radiospsp.com
- “La Magalla”: Revista de la Federació Catalana d’ONGD
www.pangea.org/fcongd
- “ONGC”: Revista de pensament polític, solidaritat, cooperació i relacions
internacionals (Igman)
www.ongc.lesrevistes.cat
- Quaderns NOVA (No Violència Activa)
www.nova.cat/ca/publicacions
- “Quetzal”: Revista COR Tarragona
www.comitesromero.org/tarragona/quetzal.htm
- “Solidaris” a Catalunya Ràdio (Dissabtes de 13:00 a 14:00)
www.catradio.cat
- “Sud, les notícies de cooperació sindical”: Revista de la Fundació Josep
Comaposada.

- Cercador de cursos de formació
www.canalsolidari.org/web/formacio
- Diplomes i cursos de postgrau a la UdG
www.udg.edu
- Formació i Capacitació Tècnica a la URV
www.urv.es/a_mes_estudiar/urv_solidaria
- Màster en Desenvolupament i Cooperació internacional (UDL)
www.masterdci.org
- Màster i Postgraus a la UAB
www.uab.es/postgrau/
- Màster i Postgrau en desenvolupament internacional (Setem)
www.setem.cat
- Màster Postgrau en Globalització, Desenvolupament i Cooperació (UB)
www.ub.edu
- Universitat de la Pau
www.universitatdelapau.org

www.composada.org
- “4 idees”: Revista de Cooperacció, Lliga dels drets dels pobles i Akwaba.
www.cooperaccio.org/

5.2 Portals educatius per la pau i el desenvolupament
- Catàleg de recursos Educació per la Pau
stepv.intersindical.org/enxarxats/efemerides/cataleg_recursos_pau.pdf

5. Recursos formatius i educatius
5.1 Formació especialitzada
- Campus per la Pau (UOC)
www.campusperlapau.org
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- Centre de Recursos d’Educació pel Desenvolupament (Federació Catalana
d’ONGD)
federacio.ongd.org/recursos/
- Centre de Recursos de la Coordinadora d’ONG solidàries de Girona
www.solidaries.org

- Centre de recursos i documentació per a la solidaritat a Sant Boi
www.ensantboi.com/cooperacion/centrerds.asp
- Centre de recursos solidaris
www.olot.org/cooperacio/recursos.htm
- Cursos i seminaris de Justícia i Pau
www.justiciaipau.org
- Edualter. Xarxa de recursos en educació per la Pau, el Desenvolupament i
la Interculturalitat
www.edualter.org
- Escola de cultura de pau
www.escolapau.org
- Fundació Cultura de Pau – Barcelona
www.fund-culturadepaz.org/barcelona
- Guia de recursos (Coordinadora ONGD espanyola)
directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/
- Món – 3
www.mon-3.org/educacion_al_desarollo.html
- Seminari d’Educadors per la Pau - Comarques Tarragonines
www.tinet.org/~agr/
- Senderi. Educació en valors
www.senderi.org
- Treball per la Pau – Badalona
www.xtec.es/crp-badalona/activitats/pau/index.htm

6. Recerca i investigació
6.1 Observatoris i instituts
- Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural
www.ccdr.udl.cat
- Centre d’estudis per la pau JM Delàs
www.centredelas.org
- Institut de Drets Humans de Catalunya
www.idhc.org
- Observatori del Deute en la Globalització
www.odg.cat
- Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals)
www.descweb.org
- Observatori de conflictes i Drets Humans
www.observatori.org
- Observatori de Responsabilitat Social de les empreses
www.observatori-ctesc.cat

6.2 Premis
- Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha
www.memorialpau.org
- Premi Solidaritat (IDHC)
www.idhc.org/cat/121_premiso.asp
- Premis ONGC
www.ongc.cat
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7. Recursos financers per a ONG
7.1 Línies de subvenció de l’administració pública
- Bases de les subvencions de l’Ajuntament de Tarragona
www.tarragona.cat/ajonline/ajuntament/administracio/tramits/joventut/
joventut.php
- Subvencions ACCD
www.gencat.net/cooperacioexterior/cooperacio

7.3 Cercadors de subvencions
- Servei d’Ajuts i Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona
www.butlletilocaldesubvencions.com
- Legislació, bases i convocatòries de subvencions - Federació Catalana
d’ONGD
www.pangea.org/fcongd
- Soluciones ONG - Captació de fons
canales.solucionesong.org/

- Subvencions Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
www.fonscatala.org
- Subvencions AECID
www.aecid.es/07subv/intro.htm

7.2 Obres socials i fundacions
- Fundació Jaume Bofill
www.fbofill.cat/index.php?codmenu=10
- Obra Social Bancaixa
obrasocial.bancaja.es
- Obra Social Caixa Tarragona
www.caixatarragona.com/tuajudes/
- Obra Social “La Caixa”
obrasocial.lacaixa.es
- Sisoscat. Material informàtic per a entitats
www.sisoscat.org

8. Recursos de banca ètica i
comerç just
8.1 Banca ètica
- Finançament Ètic i Solidari
www.fets.org
- Oikocredit Catalunya
www.oikocredit.cat
- Projecte Fiare: Inversió i estalvi responsable
www.projectefiare.cat
- Triodos Bank
www.triodos.es

8.2 Comerç just
- Alternativa 3
www.alternativa3.com
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- Associació del segell de productes de Comerç Just
www.sellocomerciojusto.org
- Associació europea de Comerç Just
www.eftafairtrade.org
- Coordinadora estatal de Comerç Just
www.e-comerciojusto.org
- IDEAS. Comerç Just
www.ideas.coop
- Intermón – OXFAM (Campanya Comerç amb Justícia)
www.comercioconjusticia.com
- NEWS: Xarxa europea de worldshops
www.worldshops.org
- SETEM CATALUNYA
www.setem.org
- SODEPAU
www.sodepau.org/cat
- Xarxa de consum solidari
www.xarxaconsum.net
- Xarxa Internacional d’organitzacions de Comerç Just
www.ifat.org
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