ENTITATS DEL
CONSELL DE
COOPERACIÓ
FIGUERES

GEES
Grup d’Empordanesos i Empordaneses
solidàries.
Seguint la petja de Joaquim Vallmajó

Neix al 1994 per la desaparició del missioner de
Navata Joaquim Vallmajó, assassinat a Rwanda.
Els objectius es defineixen en 4 eixos de treball:
1. codesenvolupament amb Senegal
2. sensibilització (calendari, exposicions)
3. justícia universal (querella Rwanda)
4. cultura de la pau (seminaris, reivindicació ús civil
del Castell de Sant Ferran...)

GEES

Contacte: Josep M Bonet
Mail: gees@solidaries.org
http://geesaltemporda.blogspot.com.es/
Telèfon: 687 737 874

Projecte: Seminari L’educació per la Pau i la convivència als centres
educatius. Educar per la no-violència.
Projecte de sensibilització a Figueres
Objectiu General: seminaris per clarificar conceptes sobre el que es
fonamenta l’educació per la pau conflictual.
Quantitat subvencionada: 2.600 €
Beneficiaris: Alumnes de secundària i professorat.
Projecte: Exposició “Africa al Cor. El conflicte ruandès vist per
Joaquim Vallmajó”. Projecte de sensibilització a Catalunya
Objectiu General: aportar coneixements sobre el conflicte bèllic a
l’Àfrica dels Grans Llacs, les causes i conseqüències. Aportar el
testimoni de Joaquim Vallmajó i el seu compromís amb els exiliats.
Donar a conèixer experiències positives de reconciliació com és el
diàleg intrarwandès.
Quantitat subvencionada: 2.500 €
Beneficiaris: Població en general

CASAL D’AMISTAT
CUBANO EMPORDANÈS
De l’Alt Empordà a Cuba
El Casal d’Amistat Cubanoempordanès va ser fundat l’any
1996. En aquest procés de més de 18 anys, han realitzat més
de 18 projectes amb èxit que han estat centrats
especialment en Cuba, però també puntualment en la
República Democràtica del Congo i Nicaragua.
A partir del 2001, treballen en projectes
que proposa la contrapart i després el
Casal en valora la seva viabilitat i
operativitat.
El Casal està associat en l’àmbit
català amb la coordinadora
Defensem Cuba i en l’àmbit espanyol
amb Medicuba.

CASAL D’AMISTAT
CUBANO EMPORDANÈS
De l’Alt Empordà a Cuba
Projecte: Enfortiment de les cooperatives Pedro Quintana, Ruben
Martinez Villena i 10 de Octubre, del Municipi de Consolación del
Sur, província de Pinar del Rio, per una major disponibilitat i
qualitat de la llet i la millora de la seguretat alimentaria.
País: Cuba. Municipi Pinareño de Consolación del Sur, així com a
La Habana.
Objectiu General: Contribuir a fer efectiu el dret humà a la
alimentació i millorar les condicions de vida i de seguretat
alimentaria de la població rural i urbana de la provincia de Pinar
del Rio de Cuba.
Quantitat subvencionada: 16.084,83 €
Beneficiaris: Directes: 446 treballadors de les cooperatives
esmentades. Indirectes: 88.368, la població del municipi que
tindran una millora en la qualitat de la llet.

Contacte: Joan Fernandez
Mail: casalcubanoempordanes@gmail.com
Telèfon: 972511538

ACAPS Una associació compromesa
amb el Poble Sahrauí
L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de l’Alt
Empordà es constitueix a Figueres l’octubre del 1999.
Els objectius són, entre d’altres:Recolzar el Poble Sahrauí
en la seva justa causa per l’autodeterminació i la
independència; sensibilitzar la societat envers la
problemàtica dels camps de refugiats.
Des de l’inici i fins a l’actualitat, han portat a terme els
projectes següents:
Vacances en Pau anuals, projectes
de cooperació, Caravana d’ajut
humanitari, Manifestacions de
suport al Poble Sahrauí

ACAPS Una associació compromesa
amb el Poble Sahrauí

Projecte: Colònies d’infants saharauis 2014. Vacances en
Pau
País: Campaments de refugiats RASD - Catalunya
Objectiu General: Facilitar que 14 infants tinguin la
possibilitat de passar les vacances en un entorn diferent del
que viuen la resta de l’any, en els campaments de refugiats
de Tindouf i facilitar el seu accés a l’atenció sanitària.
Quantitat subvencionada: 12.991,33 €
Beneficiaris: Directes: 14 infants.

Contacte: Rosa Llauró
Mail: acapsaltemporda@yahoo.es
Telèfon: 666970355

AMNISTIA INTERNACIONAL
Al 1961 es funda a Londres
Al 1988 es crea un grup a l’Empordà.
objectius: l’acompliment dels drets humans, principalment
lluitar contra:
la pena de mort i la tortura
les detencions arbitràries
les desaparicions forçoses
campanya actual “El meu cos, els meus drets”,
a favor dels drets sexuals i reproductius.

Contacte: Imma Parada, Montse Blasi
Mails: altemporda@amnistiacatalunya.org
Telèfon: 687 416 709

FUNDACION MARIA AUXILIADORA
Al costat dels col·lectius en risc d’exclusió social

Dóna suport a diferents projectes de promoció,
formació i educació social adreçats especialment a
col·lectius de nens i dones.
Els seus àmbits d’actuació són: La inserció social i laboral
en àmbit nacional; la Cooperació al Desenvolupament en
àmbit internacional; educació en escoles i centres de
temps lliure, de nens i nenes, adolescents i joves; la
formació per a educadors i voluntaris.
Actuacions en els darrers anys :
Acollida i educació de nens i nenes
a Karavia. Educació sobre rodes.
Haití: Les Cayes. Projecte de Cooperació
amb el Centre de Salut Kabufu.

FUNDACION MARIA AUXILIADORA
Al costat dels col·lectius en risc d’exclusió social

Projecte: Equipament per ISAM (Institut Superiors d’Arts i Oficis)
Maria Auxiliadora
País: República Democràtica del Congo. Lubumbashi, Barri
Karavia
Objectiu General: Dotar als i les joves estudiants de les
capacitats i habilitats profesionals necesàries per poder
aconsseguir un treball digne que els permeti millorar les
condicions de vida pròpia i la de les seves famílies.
Quantitat subvencionada: 13.436,69 €
Adquisició de Màquinària, Equipament i Mobiliari pel Taller de
costura.
Beneficiaris: Directes: 250 estudiants. Indirectes: 35.000

Contacte: Felix Garcia de Marina
Mail: fdma@salesianes.net
Telèfon: 605414347
Web entitat: www.fundacionma.salesianas.net

D’Niger
En pro de l’educació i la promoció femenina
DNíger.cat va nàixer a Figueres l’any 2007.
Els seus objectius són Promoure i dur a terme projectes de
desenvolupament i cooperació amb i per a la població del
Níger; sensibilitzar la ciutadania catalana sobre la situació
social i econòmica que pateix aquesta població; promoure
relacions entre entitats catalanes i nigerines.
Fins ara han treballat en projectes d’educació i de promoció
femenina principalment al sud del Níger:
Construcció i equipament de
diferents centres d’alfabetització;
dotació de minibiblioteques rurals;
construcció de molins de gra per
cooperatives de dones; Projectes
d’alfabetització i microcrèdits

D’Niger

Contacte: Xavier Torner Malé
Mail: xavi@torner.cat
Telèfon: 972502137
Web entitat:www.dniger.cat

Projecte: Exposició “Mirades de Níger” Projecte de sensibilització a
Figueres
Objectiu General: Informar, donar a conèixer, analitzar i treure
conclusions sobre les característiques i la situació del Níger i del
continent Africà. Alhora que puguin observar les diferències amb el
nostre món occidental i el tipus d’informació que rebem d’aquest país.
Quantitat subvencionada: 1.933,20 €
Beneficiaris: Escoles de Primària de l’Alt Empordà, Gironès i Plà de
l’Estany.
Projecte: Projecte d’alfabetització de joves i adults a les comunitats
rurals del Sud de Níger
País: Níger. Cooperatives de les ciutats de Birni Koni, Dogon Douchi i
Torodi i comunitats rurals indígenes al sud de la República de Níger,
Objectiu General: Augmentar les capacitats humanes i socials,
augmentant les capacitats d’actuació dels col·lectius organitzats com
a cooperatives i de les persones que els integren al sector de
l’educació. Augmentar les capacitats d’integració de col·lectius
femenins organitzats i de les persones que els formen al sector social
i econòmic. Quantitat subvencionada: 16.722,80 €
Beneficiaris: Aproximadament uns 1.500 aprenents del present curs.

Sol Solidari
Energies renovables per als països del Sud

Neix a Figueres el 2009. El seu objectiu és la introducció de
tecnologies eficients, netes, renovables i econòmiques per
millorar la qualitat de vida de milions de persones que viuen
en la pobresa.
Es tracta d’estris que ajuden a evitar la desforestació,
disminuir la incidència de les malalties respiratòries i oculars,
estalviar diners i promoure l’educació dels infants; en
definitiva, a fer drecera cap a un món més just i sostenible.
En els 4 anys de vida de l’entitat s’han
iniciat projectes a 6 països africans
(Etiòpia, Mali, Burkina Faso, Camerun,
Uganda i Namíbia).

Sol Solidari
Energies renovables per als països del Sud

Projecte: Electrificació solar a escoles de Burkina Faso.
País: Burkina Faso. Circunscripcions d’educació de base de Koubri,
Kamboisin, Titao, Niaogho, Tenkidogo.
Objectiu General: Il·luminar amb energia solar un aula de cada escola,
fins a un total de 20 escoles, de forma que es puguin fer classes
nocturnes, classes de repàs, deures, etc, durant les 12 hores que dura
la nit equatorial, en zones on no arriba l’electricitat.
Quantitat subvencionada: 14.026,51 €
Beneficiaris: Directes, entre 2100 i 3600 escolars, però poden arribar
a beneficiar-se fins a 10.000 escolars.

Contacte: Deli Saavedra
info@solsolidari.org
Telèfon: 972502137
Web entitat:www.solsolidari.org

MANS UNIDES
Una lluita per eradicar la fam i la pobresa

Neix a Figueres l’any 1985. Els objectius actuals són:
promoció social, educació, sanitat, projectes per a la
millora a les àrees rurals i la promoció de la dona.
Les seves dues grans línies de treball són finançar
projectes de desenvolupament al Sud i Sensibilitzar
la població d’aquí, facilitant a les escoles material
didàctic per poder treballar temes de cooperació amb els
infants.
Actualment realitzen també
projectes de millora de producció
agrícola a diferents comunitats
rurals de El Salvador.

MANS UNIDES
Una lluita per eradicar la fam i la pobresa
Projecte: Millora de la producció camperola amb visió d’agricultura
sostenible a 11 comunitats de San Lorenzo i Jujutla de El Salvador
País: El Salvador, Departamento de Ahuachapán, comunitats de San
Lorenzo i Jujutla
Objectiu General: Millorar les condicions de vida de petits camperols i
camperoles dels municipis de San Lorenzo i Jujutla. Enfortir i millorar la
seguretat alimentària de 300 camperols i camperoles d’once comunitats
dels municipis de San Lorenzo i Jujutla a travers la diversificació
d’aliments, pràctiques d’agricultura sostenible i enfortiment de la dona.
Quantitat subvencionada: 11.419,92 €
Adquisició de Màquinària, Equipament i Mobiliari pel Taller de costura.
Beneficiaris: Directes: 300 camperoles i camperols. Indirectes: 1.200
persones, familiars dels camperols.

Contacte: Maria Escuadra
Mail: girona@manosunides.org
Telèfon: 972674343
http://mansunides.org/es/contenido/figueres

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS
CHILDREN OF AFRICA
L’educació és el primer pas
Associació fundada al febrer de 2010, formada per joves
voluntaris que lluiten per millorar la situació de l'educació, la
salut i l'autonomia en pobles rurals de Kenya.
El seu camp d'actuació és la infància, la salut, la igualtat de
gènere i la formació professional. Tanmateix promouen
apadrinaments escolars per nens de zones rurals.
Children of Africa, fins al moment, ha treballat en 4 poblacions
del sud-est de Kenya. S’han realitzat projectes de construcció i
millora de centres escolars, dispensaris mèdics i cases
d’acollida, així com programes d’atenció sanitària i
d’empoderament de dones en zones rurals.

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS
CHILDREN OF AFRICA
Projecte: Escola i biblioteca escolar a Dzivani, un poble de la
Kènia rural.
País: Kenia. Poble rural de Dzivani, Districte de Kinango
Objectiu General: Finalització de 4 aules i construcció de 4
lavabos i bloc administratiu amb sala mestres, despatx,
director i recepció. Construcció biblioteca i equipament
escolar.
Quantitat subvencionada: 15.049,65 €
Beneficiaris: Directes: Més de 800 Indirectes: Més de 2.000
Contacte: Susanna Gomez
Mail: childrenofafrica.org@gmail.com
Telèfon: 661879913
Web: www.childrenofafrica.es

FUNDACIÓ TALIBÉS
Millora de les condicions de vida dels nens talibés
Neix el 2012 amb l’objectiu de millorar les condicions de vida
dels Talibés, nens que han estat lliurats pels seus pares a les
escoles alcoràniques i que mendiquen pels carrers de les ciutats
del Senegal i Guinea Bissau, exposats a innumerables perills,
pateixen mals físics i psicològics, són víctimes d'agressions
sexuals i no s'integren al sistema educatiu del país.
Per mitjà d'un conjunt de cases d'acollida, és possible oferir
alternatives segures per a la vida
d'aquests nens, on troben allotjament
i alimentació digna, atenció mèdica i
un pla d'estudis normalitzat.
Tanmateix, una de les principals línies
de treball és la sensibilització de la
població civil d’aquí sobre la realitat
dels nens talibés.

FUNDACIÓ TALIBÉS
Millora de les condicions de vida dels nens
talibés
Projecte: Projecte d’Internat a Kaolack per nens talibés orfes.
País: Senegal. Localitat de Kaolach, afores de la zona coneguda
com Medina Baye.
Objectiu General: Construir, habilitar i posar en funcionament un
internat per nens orfes a Kaolach per tal d’acollir i donar
formació a 150 nens talibés en les matèries del sistema educatiu
senegalès, a més de que puguin aprendre l’Alcorà seguint la seva
tradició cultural i de creences. Implantació al mateix temps d’el
sistema Montessori, amb la participació de l’escola MontessoriPalau. Creació de la granja-escola per fer autosuficient el
projecte.
Quantitat subvencionada: 14.916,85 €
Beneficiaris: Directes: 150 infants talibés.

Contacte: Àlex Estebanell
Mail:info@fundaciotalibes.org
Telefon: 607870067
Web entitat: www.fundaciotalibes.org

CÀRITAS Figueres
Càritas Figueres treballa des de l’any 1971 en el camp socioeducatiu i
té per objectiu impulsar la promoció i dignificació de totes les persones
que pateixen qualsevol forma de marginalitat.
Les principals línies d’actuació de l’entitat durant l’any 2013 han estat
en l’àmbit de l’atenció primària directe: acollida, l’alimentació i la roba,
Servei d’Atenció al Transeünt, l’orientació laboral,l’orientació Jurídica,
servei d'assessorament per deutes hipotecaris, l’atenció psicològica i la
formació.
projectes 2015: Pis d’acollida per dones amb infants -projecte PATI- i projecte ACTIVA’T- dirigit als reclusos de la presó de Figueres.
Càritas Figueres, a més de treballar els temes relacionats amb l’atenció
directa i les urgències de les necessitats concretes de la persona, veu la
necessitat de treballar quelcom més abstracte i intangible com és el
benestar, l’acolliment i la inclusió participativa de les persones
migrades conjuntament amb la població autòctona.

CÀRITAS Figueres
Títol projecte: Reflexes d’Hondures. Projecte de sensibilització
amb dones d’Hondures. Projecte de sensibilització a Figueres
Objectiu General: Donar continuïtat al treball de sensibilització
amb la població autòctona de la situació de les dones
hondurenyes, fomentant el diàleg, el coneixement, el vincle i
l’acceptació mútua entre la població de Figueres i comarca i les
dones. Establir vincles amb les comunitats educatives del país
d’origen per concretar una acció de cooperació en l’educació i la
prevenció de la situació.
Quantitat subvencionada: 4.238,89 €
Beneficiaris: Directes: 350 del col·lectiu de dones hondurenyes
a Figueres .

Contacte: Nancy Iannitelli
Mail:laboral@caritasfigueres.org
Telefon: 972504152
Web entitat: www.caritasgirona.cat

PROIDE

Contacte: Mª José Sanchez
Mail:mjosanchez@lasalle.cat
Telefon: 972 50 08 12
Web entitat: www.fundacioproide.org

Neix el 1992 de les escoles de La Salle, després de
deu anys de col·laboració en diversos camps de
treball a l’Àfrica.
PROIDE significa PROmoció i DEsenvolupament
dels infants i joves a través de l’educació.
Els objectius prioritaris són:
- sensibilització i EpD al Nord
- recolzament de projectes al Sud:
Togo
Guatemala
Perú
Madagascar

PROIDE
• Algunes activitats que es duen a terme:
Construcció i arranjament d’infraestructures
a les escoles rurals del nord del Togo.
Alfabetització d’adults (Togo).
Beques-impuls de formació agroecològica a l’Instituto Maya Mam
K’ulb’il Nab’il de Colotenango (Guatemala).
Beques d’estudis escolars i universitàries (Madagascar).

Formació de mestres en Educació
Intercultural Bilingüe a l’Amazònia
peruana.
Suport a la Ràdio educativa quítxua
Rimarinakusunchis a Urubamba (Perú).

BICICLETAS SIN FRONTERAS
Bicicletes sense Fronteres és un projecte social
sense ànim de lucre de la Fundació Utopia Bicicletes sense Fronteres , en col·laboració amb
altres entitats , empreses i organitzacions ,
dedicat a millorar la qualitat de vida de persones
sense recursos a través de les bicicletes .
Perseguim dos objectius : crear llocs de treball al
nostre taller per a persones en risc d'exclusió
social i millorar les condicions de vida de
persones sense recursos que necessiten la
bicicleta com a mitjà de transport per anar a la
feina a l'escola .
Contacte: Romà Boule
Mail: roma@bicicletassinfrontera.org
Telefon: 607870067
Web entitat: www.bicicletassinfronteras.org

