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2. INTRODUCCIÓ

2.1. Presentació

om a alumna de segon de batxillerat, em plau presentar 
aquest treball de recerca, una publicació que neix amb la 
vocació de donar a conèixer la feina del voluntariat i  la 
cooperació  internacional  així  com  el  paper  de  les 
diferents  Organitzacions  No  Governamentals  per  al 
Desenvolupament  de  la  ciutat  de  Tarragona,  que  de 
manera  coordinada  treballen  per  a  la  construcció  d’un 
món més just i més solidari. 
Molt  important  és  que,  tot  i  que  les  estadístiques  dels 
darrers  informes  de  desenvolupament  humà de  l’ONU1 
assenyalen que alguns indicadors de benestar humà han 
millorat  significativament,  la  pobresa  segueix 
augmentant al món.
Deu anys després de les grans mobilitzacions a favor del 
0,7%2, es comença a bastir una veritable política pública 

1 ONU: Organització de les Nacions Unides. Agrupa els diversos estats-nació 
de tot el planeta. Nascuda l’any 1945, té com a objectiu el manteniment de la 
pau mundial i la promoció i respecte als drets humans. Actualment més de 
192 estats del món en formen part.
2 0,7%: L’any 1972, seguint una petició feta per l’ONU el 1970, Espanya va 
contreure el compromís de destinar el 0’7% del seu Prod0ducte Interior Brut 
als països en vies de desenvolupament. 0’7 significa que, de cada cent euros 
que gasti un país, 70 cèntims es donen per ajuda al desenvolupament dels 
països pobres.
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de cooperació al desenvolupament, de manera concertada 
amb  els  ajuntaments,  les  ONG,  els  sindicats,  les 
universitats, els moviments socials, les entitats juvenils i 
les empreses, des de Catalunya i Tarragona, al món.
La retorçada barreja de conceptes aparentment tan clars 
com  “justícia”,  “solidaritat”,  “ajuda  humanitària”  o 
“cohesió social”,  així com les subtileses artificioses amb 
les  que  es  poden llegir  qualsevol  tipus  d’informes,  han 
creat una gran confusió. La gent del carrer ja no sap què 
pensar de totes aquestes coses i acaba per distanciar-se’n. 
I  aquí  vull  entrar  jo. A la  meva manera,  trobo que per 
començar se n’ha d’aprendre.
Ja  que  es  tracta  de  temes  molt  abstractes  m’ha  costat 
acotar el material. 
He decidit  seguir  una estructura deductiva i  passar del 
més general al més concret, d’aquesta manera el treball es 
presenta de la següent manera:

• Presentarem  una  pinzellada  sobre  el  que  és  la 
solidaritat.

• Parlarem  del  voluntariat,  de  l’acció  que  duu a 
terme  un  voluntari,  les  seves  motivacions  i  les 
organitzacions en les quals s’emmarca. 

• Analitzarem  el  món  de  la  cooperació 
internacional: ens endinsarem en aquest terme, 
en  descriurem  les  seves  característiques  i 
tractarem els instruments cooperatius. Per acabar 
d’enllaçar-ho  parlarem  de  les  actituds  que  cal 
desenvolupar  i  els  perills  que  s’han  d’evitar  tot 
tocant l’expressió  “la fatiga de la cooperació”.

• Ens  preguntarem  pel  significat  d’ONGD. 
Exposarem  un  catàleg  exhaustiu  de  les 
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organitzacions de la ciutat de Tarragona, la recerca 
clau del treball. I per acabar de completar aquest 
apartat  en  un  mapamundi  mostrarem  els 
principals  països  en  els  quals  les  ONGs  locals 
cooperen. 

• Estudiarem  les  enquestes  realitzades  analitzant 
cada qüestió i exposant les conclusions amb l’ajuda 
de gràfics.

• Debatrem  quatre  punts  en  un  to  més  subjectiu: 
solidaritat, efectes de la crisi econòmica, corrupció 
i altres maneres de viatjar.

• Compartirem  les  opinions  de  companys  i  amics 
sobre els temes tractats en el treball  i en el punt 
“Què pots fer, tu” exposarem propostes que hom 
pot dur a terme per col·laborar i ser solidari.

• I acabarem amb les conclusions i els annexos que 
complementen la recerca.

Què, comencem?

2.2. Justificació del treball i objectius

Quan vaig començar a plantejar-me el tema del treball de 
recerca, des d’un primer moment vaig tenir molt clar que 
volia tracta un àmbit que fos transcendent, un tema que 
tingués un important rerefons social sobre el qual pogués 
reflexionar àmpliament.
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Després  de  parlar,  pensar  i  reflexionar  vaig  decidir 
encaminar-me  cap  a  un  punt  clau  del  segle  XXI:  Les 
relacions Nord-Sud3. 
D’entrada, sabia que era un tema complicat,  abstracte i 
difícil  de  tractar,  però  alhora  em  vaig  sentir  atreta  i 
motivada, de manera que la meva sensibilitat vers un dels 
més  grans  problemes  de  la  humanitat,  la  pobresa  dels 
països  del  Tercer  Món,  va  ser  decisiva  per  la  tria 
definitiva  del  treball.  Sabia  que  des  de  casa  nostra  es 
cooperava amb els pobles empobrits, però volia aprendre 
i conèixer de prop aquesta realitat. No puc dir sinó que 
l’argument del treball ha anat sorgint a mesura que m’he 
anat endinsant en aquest món.
També  volia  estudiar  les  fonts  de  la  problemàtica  per 
jutjar  amb  coneixement  de  causa  l’eficiència  de  la 
cooperació  al  desenvolupament,  així  com  l’acció  dels 
governs i les ONGDs.
A més, jugava un factor important: el d’enriquir-me com 
a persona i  ciutadana del  món. De la  mateixa manera, 
volia fer créixer en mi i en les persones del meu voltant, 
valors com el de la solidaritat i el de l’empatia i obtenir 
així, una visió més global del món.
Per  últim,  esperava  donar  un  missatge  d’ànims  per 
mobilitzar les noves generacions.
Així  doncs,  els  principals  objectius  del  treball  eren  els 
següents:

• Arribar  a  conèixer  el  món  de  la  solidaritat  i  la 
cooperació per al desenvolupament.

3 Nord: Terme que identifica el conjunt de països rics o també anomenats 
del  Primer Món. / Sud: Terme que descriu i identifica el conjunt de països 
empobrits del planeta, més utilitzat per les ONG que no pas del Tercer Món. 
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• Destacar  la  feina del  voluntariat  en un món tan 
capitalista com el nostre.

• Investigar els objectius i les activitats que pot dur a 
terme una ONGD.

• Demostrar que, a casa nostra, existeix molta gent 
que treballa per ajudar els pobles del Tercer Món.

• Fer  un  catàleg  exhaustiu  de  les  ONGs del  camp 
tarragoní que cooperen al Tercer Món.

• Dur a terme tasques de sensibilització i divulgació.

2.3. Recerca i metodologia

Un  cop  vaig  escollir  l’àmbit  del  tema  del  treball,  calia 
encaminar-me i saber plantejar la recerca d’informació. 
“Defineix i llavors, busca!” em van dir. Així que el 18 de 
juny  del  2008  el  senyor  Juanjo  Pujadas,  professor 
d’antropologia  de  la  URV,  em  va  concedir  una  cita 
orientativa  concertada  per  l’Anna  Gispert.  Em  va 
proposar  que  podria  fer  un  estudi  més  general  de  les 
ONGs de la ciutat tarragonina o bé centrar-me en una de 
sola,  concretament  amb  l’Associació  d’Amics  del  Poble 
Sahrauí per realitzar un estudi més pràctic. Aquesta ONG 
porta nens d’Àfrica a la ciutat durant unes setmanes del 
mes d’agost. La proposta no em va sembla gaire atractiva, 
portar  un  nen  aquí  i  després  retornar-lo  és  crear  un 
trauma. No se li pot demanar que torni en les condicions 
en  les  quals  vivia  abans  després  d’haver  provat  un 
caramel  d’ensomni.  Em  va  semblar  massa  cruel  i  un 
retrocés en el desenvolupament. 
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Dos dies més tard, la Marina Vidal, membre de la ONG 
FISC, opinava el mateix. Ella em va ajudar moltíssim, em 
va introduir els conceptes més bàsics del món de l’ajuda 
Nord-Sud  que  en  aquell  moment  em  van  semblar  tan 
nous  i  tan  desconeguts.  Parlant  de  tu  a  tu  em  van 
proposar diverses idees per treballar i tal i com va dir ella: 
“Demostrar que no tots som uns hippies com la gent creu 
i que és un treball seriós, solidari i net!”.
La pròxima parada fou l’acte “TU AJUDES: 500 projectes 
que  farem  realitat”  de  l’Obra  Social  de  Caixa 
Tarragona.  Abans  dels  lliurament  dels  convenis  de 
col·laboració,  hi  hagué  diverses  intervencions  entre  les 
quals destacà la de l’infermer Xavier Punset, representant 
de l’organització  Metges Sense Fronteres. El relat de les 
seves  vivències  a  diversos  països  en  vies  de 
desenvolupament em va enlluernar.
El 30 de juny, després de dinar, l’Anna i jo vam visitar en 
Joan  Fuster  Garcia,  coordinador  del  Centre  de 
Desenvolupament i Cooperació “URV Solidària”. Gràcies 
a aquesta entrevista el treball va començar a agafar forma 
i es va acordar la feina d’estiu: fer una recerca de totes les 
ONG  de  Tarragona  que  cooperen  amb  el  Tercer  Món. 
Calia doncs, muntar una fitxa tècnica amb diferents ítems 
i anar–les completant.
Abans de marxar de vacances,  vaig visitar l’Ajuntament 
perquè em proporcionés un llistat de les organitzacions 
tarragonines i començar així, a fer la selecció. També vaig 
arribar-me  a  la  Biblioteca  Pública  per  investigar  el 
material realitzat fins aleshores. No vaig trobar res.
M’havien dit que, a diferència de Tarragona, a Reus sí que 
hi  havia  un catàleg,  una  guia  de  les  ONGs del  Consell 
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Municipal. Vaig trucar i la senyora Dolors Joanpere me la 
va enviar.
Durant els mesos d’estiu vaig anar fent, a distància, les 
fitxes amb totes les característiques de les ONGD, visitant 
webs, enviant correus electrònics, buscant revistes...
Al  setembre  em va  tocar  més  el  contacte  personal  per 
completar-les. Vaig anar a Càrites dos dies per saber si 
havia  d’incloure  la  seva  feina  al  treball,  també  vaig 
apropar-me  a  l’hotel  d’Entitats  per  trucar  portes  a  les 
seus instal·lades allí. No hi havia gairebé ningú, per sort 
però,  vaig  trobar  en  Pere  Brunet,  coordinador  de  les 
institucions  d’aquell  lloc.  Em  va  explicar,  amb  breus 
pinzellades, com funcionaven les seus de les ONGs més 
importants, com la d’Amnistia Internacional.
A l’octubre vaig quedar amb la Sílvia Formentí i  em va 
portar  a  una  reunió  de  la  Coordinadora  d’ONG  de 
Tarragona, a l’USTEC. Va durar gairebé dues hores, vaig 
gravar les intervencions i  em van regalar material  molt 
interessant.
En  aquella  època,  jo  treballava  a  Ràdio  Tarragona  per 
realitzar  els  crèdits  de  l’estada  a  l’empresa.  D’aquesta 
manera  vaig  presenciar  dues  “mòbils”,  entrevistes  en 
directe,  molt  productives  personalment.  Una,  amb  el 
padre Jony, rector de diverses parròquies tarragonines i 
amb  vocació  rockera  i  missionera,  i  l’altre,  amb  la 
Malalai  Joya4,  ex-diputada  afganesa,  icona  de  la 
defensa dels drets humans i amenaçada de mort.
Paral·lelament, i de tant en tant, visitava a la meva veïna, 
la  Teresa  Sala.  Va  ser  ella  qui  em  va  acompanyar,  un 

4 Als  annexos  trobareu una notícia,  extreta  de  la  pàgina  web d’Amnistia 
Internacional, de la conferència que realitzà Malalai Joya, el 4 de novembre 
de 2008 a la Universitat Rovira i Virgili i en la qual vaig ser-hi present.
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dissabte de novembre, a casa del senyor Paco Xammar, 
fundador del Comitè Oscar Romero, per parlar sobre la 
seva fundació. Va ser ella qui també em va portar a casa 
del senyor Santiago Camós, expresident de Justícia i Pau i 
de  Càritas  Diocesana,  membre  de  l’associació  Vidal  i 
Llecha  i  un  dels  fundadors  d’Amnistia  Internacional  a 
Tarragona. Ell em va deixar molts escrits personals (dos 
d’ells es troben als annexos) i articles de diari molt antics.
Més endavant, ja em vaig centrar més en la part teòrica. 
Vaig tornar a la Biblioteca Municipal i d’allí vaig extreure 
diversos llibres sobre ONGs i Cooperació Internacional.
Abans  de  marxar  de  vacances  de  Nadal  volíem acabar 
d’enllestir  quatre  punts  que ja  estaven gairebé  acabats, 
així que vam concertar una entrevista (després de molts 
intents  i  problemes)  amb  la  Núria  Martorell,  cap  de 
cooperació de l’Ajuntament. Vam intercanviar dades i ens 
vam adonar que havíem estat treballant en paral·lel. Un 
catàleg  semblant  es  publicarà  d’aquí  un  mes…  Quina 
decepció!
En fi,  malgrat  això,  per Nadal  vaig redactar  i  redactar, 
vaig  preparar  l’enquesta  i  vaig  recopilar  material 
addicional, com són les fotos, els logotips o els aforismes 
que  hi  ha  intercalats  al  treball.  Vaig  fer  moltíssimes 
trucades i vaig enviar desenes de correus electrònics a les 
ONGs de les quals no tenia informació. Poc em va servir 
trucar i  escriure tant!  Pocs van ser aquells  que em van 
contestar…
També  vaig  voler  treure  el  nas  a  la  tenda  d’Intermón 
OXFAM del carrer Sant Francesc i, molt amables, em van 
atendre sense cap problema.
Al  tornar  de  vacances,  l’Anna  va  enviar  el  treball 
(inacabat)  al  Joan  Fuster  perquè  revisés  els  conceptes 
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més  teòrics.  Uns  dies  més  tard  el  vam  anar  a  veure  i 
durant dues hores, molt curtes per cert, vam gaudir de les 
seves històries i del seu assessorament.
Al mateix temps vaig començar a fer el buidatge de les 
enquestes. Alhora de configurar les dades i els gràfics vaig 
necessitar  l’ajuda  de  dues  persones:  la  Natàlia  Garcia, 
una companya que ha basat el seu treball de recerca en 
una enquesta, i la professora de matemàtiques, la Carme 
Giró.
Per  acabar  de  guarnir  el  treball,  la  Laura  Díaz  em  va 
posar a la meva disposició fotos del seu viatge a l’Índia. 
Són precioses!
I per últim, vaig demanar als meus companys i amics si 
em podrien escriure quatre línies sobre el rerefons dels 
temes tractats al treball.
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3. LA SOLIDARITAT

Solidaritat,  segons  l’Enciclopèdia  Catalana,  és  aquella 
qualitat que es dona quan hi ha Relació de fraternitat, de  
companyonia,  de  recíproc  sosteniment,  que  lliga  els  
diversos membres d’una comunitat,  col·lectivitat,  en el  
sentiment  de  pertinença  a  un  mateix  grup  i  en  la  
consciència d’uns interessos comuns5, és a dir que hi ha 
d’haver  alguna  cosa  que,  si  volem  ser  solidaris,  ens 
enganxi,  ens lligui,  ens identifiqui,  ens faci  sentir en el 
mateix vaixell amb d’altres.
Entre nosaltres les actituds i  comportaments respecte a 
qüestions que tenen a veure amb la solidariat depenen, 
en  bona  part,  de  l’ambient  intrasocial  que  hi  ha  a  la 
nostra societat. A la península, en general, hi predomina 
més  una  cultura  d’insolidaritat  que  de  solidaritat  i 
aquesta  mentalitat  comporta  repercusions  i  costos 
morals, com:

a) Alienació de la persona, per la recerca ansiosa de 
la  felicitat  i  la  realització  se  centra  en  un 
narcisisme de si mateix.

b) Triomf de la manera petit burgesa de ser al món.
c) Domini de la cultura de la insolidaritat.
d) Misèria  moral  pròpia  de  l’individualisme:  l’ètica 

egoista del càlcul racional.

5 Definició extreta de l’Enciclopèdia Catalana.
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e) Cultura de l’oblit del dolor de milions d’humans, 
provocat  pel  sistema socieeconòmic  i  polític  que 
assegura el benestar del Nord.

En  l’associacionisme  s’imposa  el  repte  de  construir  la 
contracultura  de  la  solidaritat,  per  canviar  maneres  de 
pensar, sentir i actuar. Hi ha gent disposada a superar els 
estils de vida centrats en el consum i l’obtenció de diners, 
i està disposada a participar en accions socials. Cal fer un 
esforç de pedagogia col·lectiva per oferir a aquesta gent 
camins d’acció solidària. 
Segons  l’autor  del  llibre  La  cultura  de  la  solidaritat  
internacional a Espanya:  “La solidaritat  no sorgeix del 
no-res,  sinó  d’un  determinat  conreu  de  mentalitats, 
sentiments  i  voluntats...  s’ha  d’impulsar  amb  força 
l’associacionisme  infantil  i  juvenil  del  tarannà  ètic  i 
solidari.  Alhora, els ideals col·lectius i  els estils  de vida 
altruistes  i  solidaris  necessiten  fonts  permanents  de 
realimentació.”6

6 DÍAZ-SALAZAR,  Rafael,  La  cultura  de  la  solidaritat  internacional  a  
Espanya (col.  “Cristianisme  i  Justícia”,  núm  66),  Barcelona,  Edita 
Cristianisme i Justícia, 1995
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4. EL VOLUNTARIAT

4.1. Introducció: El voluntariat és 
pare de la cooperació internacional

Aquest apartat s’ha realitzat per tenir més coneixement 
sobre la feina dels voluntaris i les seves organitzacions, 
entrar  en contacte  en aquest  món i  vincular-lo  amb la 
cooperació per al desenvolupament dels països del Tercer 
Món.
Les  ONGD  (Organitzacions  No  Governamentals  per  al 
Desenvolupament)7 es  nodreixen  principalment  de 
voluntariat.  És  més,  les  ONGD  troben  la  seva  gènesi  i 
consolidació  posterior  en  la  feina  desinteressada  de 
milers  de  persones  que  amb  la  seva  aportació  de 
capacitats i temps han volgut transformar el món. Com 
més  potent  sigui  la  feina  dels  diferents  voluntaris  i 
entitats,  més  a  prop  estarem  dels  objectius  buscats  de 
transformar els nostres sectors socials més desfavorits.8

No és absolutament necessari que el voluntari actuï en el 
marc  d’una  organització,  d’una  ONG,  però  sí  que  és 
convenient.  Certament,  pot fer  actuacions molt  lloables 
ell tot sol, o amb col·laboracions no fixes, però l’eficàcia, 
com  hem  comentat  abans,  demana  unir  esforços. 

7 Nota: De les ONGD en parlem més detingudament en un altre apartat.
8 Informació extreta de: www.planacionalassociacionisme.voluntariat.org
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L’organització  suposa  continuïtat,  regularitat, 
plantejament  d’objectius  i  de  mitjans.  Facilita  poder 
adreçar-se  a  les  Administracions,  i  als  mitjans  de 
comunicació.  I  permet  crear  una  atmosfera  de 
col·laboració,  d’ànims  mutus  i  d’experiències 
compartides.  Per  això  en  aquest  treball  ens  referim  al 
voluntari emmarcat en alguna organització.
Segons  les  paraules  del  senyor  Santiago  Camós, 
expresident de Justícia i Pau i  de Càritas Diocesana de 
Tarragona, membre de la Fundació Josep Vidal i Llecha i 
un dels fundadors d’Amnistia Internacional a Tarragona: 
“el voluntari assumeix l’assistència d’aquelles necessitats 
que les institucions públiques no remeien; promou una 
societat  més  justa,  humana,  pacífica,  igualitària  i 
participativa;  suposa  involucrar  els  ciutadans  en  la 
recerca  de  solucions,  afavorint  la  iniciativa  i  la 
responsabilitat social”.
Després, quan es té més informació, la decisió ja és d’un 
mateix. Només d’un mateix, ja que el voluntariat sempre 
és una opció personal, lliure, per la solidaritat.
Passem  a  aclarir  ara  què  vol  dir  ser  una  persona 
voluntària, quins motivacions i fites tenen, quines són les 
seves  activitats  i  els  seus  camps  d’acció,  distingirem 
quines són les organitzacions d’acció voluntària i si hi ha 
algun marc legal que reguli aquesta tasca.
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4.2. Definició aproximada de 
voluntari

Hi ha moltes maneres i matisos per explicar "què és" un 
voluntari.  Nosaltres  en proposem una de ben senzilla  i 
abreviada:
Voluntari  és  aquella  persona  que,  per  pròpia  elecció, 
dedica una part del seu temps a l’acció solidària, altruista, 
sense rebre cap remuneració i fins i tot pagant.

4.3. Motivacions9

La persona voluntària realitza la seva acció solidària per 
dos tipus de motivacions i raons principals:

• Per raons ideològiques, ètiques i morals, o 
de caràcter religiós, que el porten a fer-se seus 
els problemes i necessitats dels altres i el motiven 
a fer alguna cosa per millorar la societat, canviar 
les coses, transformar el món.

• Per raons personals, per la necessitat de sentir-
se  útil  socialment,  de  conèixer  i  viure  noves 
experiències, de formar-se i desenvolupar-se com 
a persona, de relacionar-se i treballar amb altres...

Aquests dos tipus de motivacions principals es combinen 
en diferents proporcions en funció de cada voluntari/a. 
L’acció  voluntària  significa  DONAR  (temps,  recursos, 
treball)  i  també  REBRE  (satisfacció,  aprenentatge, 
experiència, relacions humanes...).

9 Informació extreta de la web: www.voluntariado.net/catalan
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Algunes  persones  tenen  com  a  objectius  principals  la 
recerca  de  prestigi  social,  expectatives  professionals  de 
futur,  l’afany  de  poder  i  influència  social  i  d’altres  de 
caràcter  més  egoista.  Però  a  nosaltres  ens  sembla  que 
l’acció  voluntària  té  a  veure,  fonamentalment,  amb  els 
dos primers tipus de motivacions que hem mencionat; en 
cas contrari, ens sembla discutible parlar de voluntariat.
En tot cas,  una persona voluntària  evitarà dur a terme 
tasques  que  han  de  ser  i  poden  ser  realitzades  per 
treballadors professionals, i no servirà mai de mà d’obra 
barata ni s’ocultaran situacions de treball no declarat.

4.4. Què fan els voluntaris10

Les persones voluntàries duen a terme tota una sèrie de 
tasques ben diferents:

• Investigació,  recollida de dades i  de testimonis 
sobre una determinada situació, un territori,  una 
comunitat  o  un  sector  social,  al  voltant  de 
problemes o necessitats concretes...

• Informació  i  sensibilització,  difusió  de 
situacions,  necessitats,  problemes;  despertar  i 
mobilització de la consciència d’altres persones...

• Orientació i assessorament,  escoltar,  atendre 
consultes,  oferir  suport  i  facilitar  informació  a 
persones o a col·lectius necessitats...

• Formació,  educar  en  valors  i  capacitar  en 
habilitats  socials,  hàbits  de  salut,  destreses 
professionals a persones i col·lectius socials.

10  Informació extreta de la web: www.voluntariado.net/catalan
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• Reivindicació  i  denúncia,  reclamar  drets, 
denunciar irregularitats o injustícies...

• Captació  de  fons  i  recursos,  recollir  i 
canalitzar  diners,  mitjans  materials,  recursos 
tècnics  necessaris  per  al  desenvolupament  de 
projectes solidaris  o per a l’atenció de situacions 
d’emergència...

• Suport  i  assistència  directa a  persones 
necessitades,  atenció  a  malalts  de  la  SIDA, 
toxicòmans,  ancians  sols,  dones  maltractades, 
persones sense sostre...

• Planificació  i  gestió  de  projectes d’acció, 
anàlisi  de  necessitats,  formulació  d’objectius  i 
estratègies  d’acció,  recerca  i  organització  de  tota 
mena de recursos, avaluació de resultats...

• Direcció,  gestió  i  manteniment 
d’organitzacions d’acció  voluntària, 
encarregant-se  d'enfortir  la  participació,  millorar 
l’eficàcia  en  el  funcionament  organitzatiu  i  en 
l’acció  per  tal  d’acomplir  els  objectius, 
desenvolupar  les  relacions  amb  altres 
organitzacions o institucions...

4.5. En quins camps d’acció 
participen els voluntaris?11

L’acció  voluntària  es  desenvolupa  pràcticament  en  tots 
els àmbits temàtics, en tots els camps d’actuació: 

11 Informació extreta de la web: www.voluntariado.net/catalan
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• Social.  Es  treballa  en  el  suport  de  persones  i 
col·lectius  exclosos  socialment,  en  l’acollida  i 
integració  d’immigrants,  en  la  lluita  contra  la 
pobresa,  en  l’atenció  a  col·lectius  socials  amb 
necessitats, mancances o discapacitats...

• Cultural. Es duen a terme feines de recuperació o 
conservació  de la  identitat  cultural,  de promoció 
de la creativitat, de la difusió dels béns culturals...

• Educatiu.  Es treballa  en l’educació  de  persones 
adultes, en la defensa de l’educació per a tothom, 
en la dinamització i promoció de la participació a 
la comunitat escolar...

• Medi  Ambient.  Es  treballa  en  la  protecció  o 
recuperació  d’espècies  o  espais  naturals,  en  la 
denúncia  de  situacions  de  degradació 
mediambiental,  en  el  desenvolupament  d’una 
consciència mediambiental entre els ciutadans...

• Salut. Es treballa en la promoció de la salut, en el 
desenvolupament d’hàbits de vida saludables, en la 
resposta a situacions de necessitat sanitària...

• Participació ciutadana i civisme.  Es treballa 
en  la  promoció  de  la  participació  ciutadana,  en 
l’enfortiment del teixit associatiu, en l‘impuls de la 
iniciativa social, en la creació i animació de xarxes 
socials...

• Promoció  de  col·lectius.  Es  treballa  en  la 
promoció  i  defensa  dels  drets  i  en  la  integració 
social  de  determinats  col·lectius  socials:  dones, 
joves, immigrants, reclusos, grups ètnics...

• Drets  Humans.  Es  treballa  en  la  denúncia 
d’injustícies,  contra  la  pena de mort,  en defensa 
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dels  Drets  Humans,  la  justícia  i  els  valors 
democràtics.

• Cooperació  internacional.  Es  treballa,  com 
explicarem  més  endavant,  en  la  promoció  i  el 
desenvolupament de projectes de cooperació, amb 
l’objectiu  de  combatre  la  pobresa  i  promoure  el 
desenvolupament als països pobres del sud. Hi té 
molt  a  veure  el  desenvolupament 
socioeconòmic donat  que  té  com  a  objectiu 
millorar les condicions de vida d’una comunitat o 
d’un sector social concret mitjançant projectes de 
promoció social i econòmica.

• Emergència i socors. Es treballa en la resposta 
a situacions d’emergència  causades per desastres 
naturals, guerres, fam...

• Temps  lliure.  Moltes  persones  voluntàries 
treballen durant el seu temps lliure en l’educació, 
principalment  de  nens  i  adolescents,  en  la 
promoció  de  valors,  coneixements  i  actituds,  en 
activitats relacionals i recreatives que tenen lloc en 
el temps lliure...

4.6. Les organitzacions d’acció 
voluntària

Les persones voluntàries  no actuen  pel  seu compte,  de 
manera  espontània  (d’això  en  diem  bona  gent,  bons 
ciutadans,  persones solidàries i  responsables...)  sinó de 
forma  organitzada,  unint-se  a  organitzacions  d’acció 
voluntària ja existents o creant-ne de noves.
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Una  organització d’acció voluntària,  com indica el 
seu nom, és una organització sense afany de lucre, més o 
menys formalitzada i estable,  que té com a objectius la 
millora  de  la  societat  en  camps  molt  diversos  i  que 
desenvolupa la seva feina (totalment o parcial) a través de 
l’acció voluntària dels seus membres.12

El voluntariat i les organitzacions d’acció voluntària són 
part  de  la  iniciativa  social,  dels  moviments  socials,  del 
tercer  sector,  i  es  diferencien  clarament  de  l’acció  dels 
governs  o  de  les  empreses  privades.  No obstant,  hi  ha 
administracions  públiques  que  impulsen  projectes  de 
voluntariat  vinculats  a  les  seves  polítiques  socials, 
culturals... 
Nosaltres creiem que no han de ser el governs sinó els 
ciutadans  els  que  protagonitzin  i  articulin  l’acció 
voluntària;  és  per  això  que  existeixen  (o  es  poden 
impulsar  on  no  existeixen)  les  organitzacions  d’acció 
voluntària,  que  són  de  caràcter  independent.  Les 
administracions  públiques  poden  i  han  de  negociar  o 
convenir  amb  aquestes  organitzacions  projectes  de 
cooperació conjunta.
Cal dir, que d’organitzacions d’acció voluntària n’hi ha de 
molts tipus i amb objectius molt diferents (pensem en els 
nazis  o  els  boixos  nois13,  són solidaris  entre  ells,  tenen 
interessos comuns i un sentiment claríssim de pertinença 
a  un  grup  escollit:  anarquistes,  pacifistes  de  qualsevol 
mena  o  afeccionats  i  jugadors  d’altres  colors…)  és  per 
això  que  volem  concretar  en  aquelles  l’objectiu  de  les 

12 Informació extreta de la web: www.voluntariado.net/catalan
13 Boixos Nois: Grup de suport al Futbol Club Barcelona. S'autodefineixen 
com  a  hooligans i  part  dels  seus  integrants  també  segueixen  l'estètica 
skinhead.
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quals promogui el desenvolupament dels pobles del món, 
els drets humans, l’educació, la sanitat...
Així doncs, d’organitzacions d’acció voluntària n’hi ha de 
diversos tipus:

a) Les  associacions.  Són  persones  jurídiques 
privades constituïdes per tres o més persones que 
s'uneixen de manera voluntària,  lliure  i  solidària 
per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat 
comuna  d'interès  general  o  particular  i  es 
comprometen a posar en comú llurs coneixements, 
activitats  o  recursos  econòmics  amb  caràcter 
temporal o indefinit.14

b) Les  fundacions.  Les  fundacions  privades  són 
entitats  sense afany  de lucre,  constituïdes  per la 
manifestació de la voluntat de les persones físiques 
o jurídiques que en són les fundadores, mitjançant 
l’afecció d’uns béns o d’uns drets de realització a 
finalitats d’interès general. Poden constituir-les les 
persones  físiques  i  les  persones  jurídiques 
públiques o privades.15

c) Les  ONG.  El  seu  nom,  organització  no 
governamental,  ja ens dóna alguna pista sobre el 
que són les ONG, concretament sobre una de les 
seves característiques. Es tracta d’organitzacions i 
entitats que no pertanyen ni depenen dels governs 
i  dels  estats.  Alhora,  les  ONG,  tot  i  que  són 
privades,  no són empreses.  Aquestes institucions 
són entitats  que,  a  la  vista  d’alguns  problemes  i 
mancances  del  nostre món, decideixen actuar  de 

14 Font: www.gencat.cat
15 Font: www.gencat.cat

28

http://www.gencat.cat/
http://www.gencat.cat/


diverses  maneres:  denúncia,  sensibilització, 
actuació i projectes... o totes alhora.16

4.6.1. L’acció: Associar-se i col·laborar en 
les associacions de la ciutat
Si no formem part de cap associació, ens podem informar 
sobre les entitats del nostre barri, la seva orientació i les 
seves  activitats.  Valorem  quin  tipus  de  tasques  ens 
agradaria  fer  i  en quin entorn (gent jove,  medi urbà – 
medi  natural,  local  -  global);  només  ens  quedarà  triar 
l’entitat  que  més  s’acosti  a  la  nostra  conveniència  i... 
Mans a l’obra!
Si  ja  formem  part  d’una  associació,  sempre  podem 
implicar-nos-hi més assumint responsabilitats concretes 
o encetant noves línies de treball.17

4.6.2. Beneficis
• Col·laborar en una associació ens enriqueix com a 

persones.
• En  equip  podem  encarar  projectes  de  més 

envergadura i assolir millors resultats que no pas 
sols.

• Les associacions afavoreixen la cohesió social.

16 Definició extreta del llibre: ARMADANS GIL, Jordi, TARRÉS, Anna. Pau, 
drets  humans,  desenvolupament,  cologisme…  Les  oraganitzacions  no  
governamentals  (ONG),  Barcelona,  Editorial  Grao  de  Serveis  Pedagògics 
(col. Biblioteca de la Classe, 101), 1999.
17 Propostes extretes  de  l’”Agenda 20 +1”,  publicació  de l’Ajuntament  de 
Barcelona.
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4.6.3. Catalunya, un país actiu18

Catalunya  té  una  gran  tradició  associativa  manifestada 
pels  milers  d’associacions  inscrites  en  els  registres 
habilitats al seu efecte.

Acte a Barcelona d’Amnistia Internacional. 13/1/2008

L’associacionisme i el voluntariat provenen d’una llarga 
tradició centenària  que s’ha desenvolupat donant lloc a 
un model propi i arrelat, i que pren força a partir de la 
participació cívica i solidària dels ciutadans i ciutadanes 
en la vida social. 

18 Idees  extretes  del  llibre:  LLACH,  Joaquim,  Les  organitzacions  no 
governamentals per al desenvolupament a Cataluya, Barcelona,  Ed. Caixa 
Catalunya, 1999.
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L’associacionisme  forma  part  de  la  identitat  de  país  a 
diferents nivells  i  repartits  arreu del  territori,  tot  i  que 
presents de manera desigual. 
Les  ONGD  formen  part  de  l’última  tongada  del  món 
associatiu,  això  fa  que  no  tinguin  vicis  adquirits  i  que 
puguin assumir una nova cultura d’organització. Per tant, 
les  entitats  de  cooperació  al  desenvolupament  poden 
liderar un nou model de voluntariat i associacionisme.
Catalunya  ha  demostrat  en  diverses  ocasions  la  seva 
solidaritat,  compromís  i  capacitat  de  mobilització  i 
organització en defensa d’un món més just, solidari i en 
pau.
El protagonisme de la cooperació i l’acció humanitària en 
escenaris de conflicte i la seva implicació cada cop més 
gran  en la  gestió  de  les  seves  conseqüències  plantegen 
nous reptes per als actors humanitaris.

4.6.4. Tarragona, ciutat solidària
Al Camp de Tarragona el teixit associatiu de caire social 
és molt minso, però, en canvi, lideren amb diferència la 
presència  d’entitats  de  caire  cultural  i  de  tradicions 
populars. I tots són iguals d’importants per a la vitalitat 
de la societat civil.
A Tarragona hi ha moltes associacions que treballen en 
àmbits molt diversos, però totes tenen una cosa en comú: 
sumen  esforços  individuals  per  assolir  objectius 
compartits.
L’acció col·lectiva, és a dir, l’acció coordinada i conjunta 
de  les  persones,  és  molt  més  efectiva  que  l’acció 
individual.  I  l’espai  social  per  excel·lència  on,  com  a 
ciutadans  i  ciutadanes,  podem  canalitzar  els  nostres 
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esforços  individuals  en  accions  col·lectives  són  les 
associacions.
Les  associacions  de  Tarragona  ens  ofereixen  la 
possibilitat  de  col·laborar  en  l’àmbit  social,  ecologista, 
veïnal, en el lleure, etc. 
Sempre  podem aportar  el  nostre  granet  de  sorra,  amb 
una dedicació i temàtica adaptada als nostres interessos i 
possibilitats.

4.7 Què en diuen les lleis?19

Una persona es troba als llimbs legals, fet que comporta 
que no estiguin prou clars  ni  els  seus drets ni  els  seus 
deures.  I  aquesta  incertesa  acaba  hipotecant  el  seu ple 
desplegament.
Des de 1996 existeix una Llei del Voluntariat20 d’àmbit 
estatal.  Per la seva banda,  gairebé totes les Comunitats 
Autònomes han creat normes legals sobre el voluntariat; 
en  alguns  casos  han  estat  lleis  aprovades  pels  seus 
respectius  parlaments,  i  en  d’altres  han  estat  decrets 
administratius  dins  del  seu  àmbit  territorial  i 
competencial.
Totes  aquestes  lleis  reconeixen  unànimement  la 
importància del voluntariat, el seu paper com a expressió 
de  la  participació  ciutadana  en  el  desenvolupament 
cultural,  polític  i  econòmic  de  la  comunitat  social,  i 
expressen  el  compromís  dels  poders  públics  en  el  seu 
impuls i promoció.

19 Informació extreta de la web: http://www.voluntariado.net/catalan
20 Als annexos hi trobareu una còpia de la Llei del Voluntariat.
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En termes generals, són normes que pretenen "promoure 
i  facilitar  la  participació  solidària  dels  ciutadans  en las 
actuacions de voluntariat, en el si d’organitzacions sense 
afany  de  lucre  públiques  o  privades"  (Llei  Estatal  del 
Voluntariat 6/1996).
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5. LA COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT

5.1. Introducció

El concepte de cooperació per al desenvolupament no té 
una definició  única,  ajustada  i  completa,  vàlida per  tot 
temps i lloc. La cooperació al desenvolupament s’ha anat 
carregant i descarregant de continguts al llarg del temps, 
d’acord  al  pensament  i  als  valors  sobre  el 
desenvolupament  i  al  sentit  de  corresponsabilitat  dels 
països  rics  amb  la  situació  d’altres  pobles,  pel  que  és 
precís  conèixer  la  seva evolució  per  comprendre el  seu 
significat en cada moment.
Un element fonamental per determinar el contingut de la 
cooperació  al  desenvolupament  és  la  concepció  que  es 
tingui de quines són les prioritats del desenvolupament. 
Segons aquestes vagin canviant, els objectius perseguits 
per la cooperació al desenvolupament han d’evolucionar, 
el  que  a  la  vegada  condiciona  les  modalitats  de 
cooperació.  Determinar quines son aquestes prioritats  i 
com s’estableixen és una de les qüestions centrals. 
De  fet,  la  cooperació  al  desenvolupament  va  néixer 
després de la II Guerra Mundial com a conseqüència del 
despertar de la preocupació per al desenvolupament dels 
països.  Com  s’explica  en  el  concepte 

34



desenvolupament:  «Procés  pel  qual  es  millora  les 
condicions  de  vida  d’una  comunitat»,  aquest  ha  estat 
objecte  d’un ampli  debat  des de la  fi  de la guerra i  no 
resulta fàcil resumir-lo en poques paraules. 
En  aquesta  introducció  també  m’agradaria  citar  els 
objectius de desenvolupament del mil·lenni ja que 
tota  cooperació  al  desenvolupament  va  dirigida  a 
l’assoliment d’aquests.

Objectius del mil·lenni
1. Eradicar la pobresa extrema i la fam

2. Aconseguir l’educació primària universal
3. Promoure l’equitat de gènere i l’autonomia de la dona

4. Reduir la mortalitat infantil
5. Millorar la salut materna

6. Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres  
malalties

7. Garantir la sostenibilitat ambiental
8. Fomentar una associació mundial per al  

desenvolupament

També hi ha una sèrie de documents formals que regulen 
les activitats cooperatives:
La  Llei  de  Cooperació21 detalla  i  desplega  un  grup  de 
principis  adreçats  a  garantir  que  l’ajut  satisfaci  les 
necessitats i les prioritats definides pels mateixos actors 
del Sud. 

21 Als annexos hi trobareu una còpia de la Llei de Cooperació.
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Des  de  fa  poc  temps  també  s’ha  aprovat  la  Llei  del 
cooperant.22

Els cooperants no són ni herois,  ni missioners,  ni  gent 
que fuig dels seus problemes, ni inadaptats, ni visionaris, 
ni....  Els  cooperants  són  professionals  que  treballen  a 
favor del desenvolupament mundial i no només pel dels 
països del sud. Ho poden fer millor o pitjor, com tots els 
professionals de qualsevol sector, i cada vegada se'ls jutja 
més pels seus resultats, per la pertinència i per l'eficàcia 
del treball realitzat.

5.2. Característiques de la 
cooperació al desenvolupament

5.2.1. Ressenya històrica
Des del seu origen, la cooperació al desenvolupament va 
quedar marcada per dos fets clau. El primer, l’existència 
de la Guerra Freda, que va ser decisiva perque els Estats 
Units es comprometessin en l’aportació de recursos per 
països del Tercer Món amb l’objectiu d’atreure’ls cap a la 
seva  esfera  d’influència.  El  segon  fa  referència  al 
comportament  dels  països  europeus,  en  els  que  el  seu 
passat colonial va tenir un gran pes a l’hora d’impulsar les 
seves polítiques oficials de cooperació. En aquest aspecte 
va  ser  important  el  sentit  de  responsabilitat  per  part 
d’Europa  en  comprovar  els  molt  discutits  resultats  de 
l’anterior.

22 Als annexos hi trobareu una còpia de la Llei de Cooperació.
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A partir d’aquí, les bases de la cooperació van començar a 
assentar les seves bases:23

a) Dècada dels anys 60:  des d’Occident es pensa 
que el màxim objectiu a assolir és que els països de 
l’anomenat  Tercer  Món  facin  un  procés  de 
desenvolupament  similar  al  seguit  per  Occident 
durant el segle XIX.

b) Dècada  dels  70  i  sobretot  dels  80: 
caracteritzada  per  una  gran  decepció,  perquè 
després  de  la  descolonització  el  que  s’ha 
desenvolupat en el conjunt dels països del Sud és 
el subdesenvolupament i la seva dependència del 
Nord.

c) A partir dels 80:  Precisament el  moviment de 
les  ONG  de  cooperació  al  desenvolupament 
sorgeix  com  a  resposta  al  fracàs  de  la  il·lusió 
desenvolupista dels anys 60-70, amb la voluntat de 
sobrepassar la intervenció sobre els símptomes per 
actuar sobre les arrels profundes que suporten els 
països empobrits.

5.2.2. Tipus d’ajut i cooperació
5.2.2.1. Projectes i cooperació tècnica
La  cooperació  tècnica  es  materialitza  en  dos  àmbits: 
d’una  banda,  la  cooperació  procedent  de  les 
administracions públiques i dels centres de cooperació de 
les universitats, que es concreta en l’enviament de tècnics 
i la transferència de tecnologies; i, de l’altra, a través de 
les ONGD professionals. 

23 Informació extreta d’un informe realitzat per en Jaume Obrador Soler, 
director de Veïns Sense Fronteres.
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En aquest sentit, cal distingir entre les ONGD formades 
exclusivament  per  tècnics  d’un  sector  professional 
determinat, com poden ser enginyers o arquitectes, i les 
que duen a terme la cooperació per al desenvolupament 
en aspectes formatius o de desenvolupament i suport de 
dinàmiques socials i emancipadores.24

Tampoc podem oblidar-nos de la feina dels sindicats i les 
institucions sanitàries, entre d’altres.

5.2.2.2. Sensibilització25

Molt recentment s’han començat a incorporar estratègies 
de consciència i no s’han definit uns indicadors que ens 
permetin  una  avaluació  objectiva  dels  resultats 
cooperatius en l’àmbit de la sensibilització i l’educació per 
al desenvolupament. 
D’uns  anys  ençà,  això  sí,  ha  estat  notable  l’increment 
d’esforços dedicats a la informació i sensibilització de la 
ciutadania  vers  les  interrelacions  Nord-Sud,  i  vers  la 
responsabilitat i possibilitat de cadascú de nosaltres per 
influir en la transformació d’aquestes relacions cap a una 
realitat  social  justa,  respectuosa  i  solidària  amb  el 
desenvolupament de tots els pobles del món. I és lògic i 
important  que  sigui  així.  Perquè  un  bon  treball  de 
pedagogia  sobre  les  relacions  polítiques  i  econòmiques 
mundials  i  de  difusió  de  la  Cooperació  catalana, 
espanyola,  o  europea,  no  només  repercutirà 
beneficiosament en el desenvolupament dels  pobles del 
Sud receptors  de  la  cooperació,  sinó que  de  ben  segur 

24 Informació extreta del llibre: LLACH, Joaquim,  Les organitzacions no  
governamentals per al desenvolupament a Cataluya, Barcelona,  Ed. Caixa 
Catalunya, 1999.
25 Idees extretes de l’article La comunicació, clau de volta de sensibilització 
d’Andreu Felip i Ventura, publicat a: Cooperació, Barcelona, Edita Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, gener 2008, núm. 21.
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també  farà  dels  països  del  Nord  unes  societats  més 
conscients i responsables.
I  aquest  és  també un  punt  clau  de  la  cooperació.  Una 
aposta per informar, comunicar i promoure les bases per 
una  transformació  social  progressiva  i  responsable.  I, 
amb aquest objectiu les diferents ONGD i les institucions 
públiques  dedicades  a  la  cooperació,  han  buscat  la 
complicitat i implicació de tots els agents socials, entre els 
quals  hi ha els mitjans de comunicació audiovisual,  un 
dels actors amb més capacitat d’incidència social.

5.2.2.3. Ajuda humanitària
L’ajuda humanitària va dirigida a pal·liar  les situacions 
d’emergència  provocades  per  desastres  naturals, 
malalties  (epidèmies)  o  guerres.  En  aquest  apartat,  les 
ONGD  tenen  un  paper  molt  important  ja  que,  com  a 
organitzacions humanitàries i no governamentals, tenen 
un accés molt més directe a les zones de conflicte i una 
posició  millor  per  poder  ajudar  la  població  civil. 
Acostumen a desenvolupar projectes a curt termini, d’una 
durada màxima de 6 mesos.26

L’exemple més clar d’una ONGD que es dedica a l’ajuda 
humanitària és la Creu Roja.
En un context  mundial  marcat  per  l’esclat  constant  de 
nous conflictes i desastres, l’acció humanitària (AH) pren 
cada cop més protagonisme en el camp de les relacions 
internacionals ja que té una major implicació en la gestió 
global de les conseqüències provocades.

26 Informació extreta del llibre: LLACH, Joaquim,  Les organitzacions no  
governamentals per al desenvolupament a Cataluya, Barcelona,  Ed. Caixa 
Catalunya, 1999.
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També  hem  de  tenir  en  compte  les  institucions 
governamentals,  que  dins  dels  seus  límits  polítics 
col·laboren enviant materials, aliments, etc.

5.2.3. Vinculació emergència - 
desenvolupament27

El títol d’aquest apartat és una expressió que denomina el 
debat sobre la necessitat de vincular l’ajuda d’emergència 
amb la cooperació per al desenvolupament, de forma que 
els  seus  objectius  es  complementen  i  es  reforcen 
mútuament.
El  punt  de  partida  radica,  per  una  banda,  en  la 
insatisfacció existent respecte a la dràstica separació que 
tradicionalment ha existit entre l’ajuda humanitària i la 
cooperació  internacional  per  al  desenvolupament i,  per 
l’altra, en la certesa que una vinculació entre elles les pot 
beneficiar.
L’ajuda d’emergència es pot dissenyar de tal manera que 
contribueixi  al  desenvolupament  posterior  i  les 
intervencions  de  desenvolupament  poden  prioritzar  els 
sectors  vulnerables  proporcionant-los-hi  sistemes  de 
sostenibilitat  segurs i  minimitzant,  així,  el  risc de patir 
situacions de crisi.
Les intervencions d’emergència i les de desenvolupament 
han  estat  diferents  i  ho  segueixen  sent  en  múltiples 
aspectes: objectius, marcs temporals, planificació i gestió, 
procediments de treball, relació donant – receptor, línies 
de finançament,  personal,  rellevància  en els  mitjans de 
comunicació,  etc.  Totes  aquestes  diferències  dificulten 
una vinculació flexible entre les dues formes d’actuació, al 

27 Informació  extreta  del  diccionari  virtual:  Diccionario  de  Acción 
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo.
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mateix temps que han contribuït a una especialització de 
les  ONG  i  agències;  unes,  les  anomenades  de 
desenvolupament (ONGD) i les altres, humanitàries.
És per això que la visió clàssica del  desenvolupament 
és  la  d’un  procés  lineal  i  progressiu,  de  creixement 
econòmic i millora de les condicions de vida; en canvi, el 
desastre és vist com un fet puntual i  excepcional,  una 
anomalia que no té res a veure amb la vida quotidiana i 
les estructures socials.
Malgrat  tot,  en  les  últimes  dècades  s’ha  instal·lat  una 
nova forma d’interpretar el desastre: es tracta d’un procés 
continu de danys i destrucció. Des d’aquesta perspectiva, 
el  desenvolupament  es  concep  com  un  procés  de 
disminució de la vulnerabilitat dels pobles per combatre, 
d’una  manera  constant,  els  agents  catastròfics  de  la 
natura.
En definitiva,  si el  desastre i  el  desenvolupament estan 
interrelacionats,  resulta  fictici  separar  l’ajuda 
d’emergència i la de desenvolupament. 
Una ajuda d’emergència que no es vinculi als objectius de 
desenvolupament  socioeconòmic  a  llarg  termini  només 
tindrà  efectes  pal·liatius  i  no  contribuirà  a  evitar  crisis 
futures.28

28 Informació  extreta  del  diccionari  virtual:  Diccionario  de  Acción 
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo.
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5.3. Instruments de cooperació29

• Cooperació  tècnica:  conjunt  d’instruments  de 
cooperació  que  porten  associat  algun  element 
d’acompanyament,  intercanvi,  transferència  de 
maneres  de  fer,  o  de  capacitació,  orientat  a 
millorar  les  capacitats  de  les  persones,  les 
organitzacions  i  els  marc  institucionals.  Els 
projectes,  programes,  les  assistències  tècniques  i 
les  experiències  de  cooperació  triangular  formen 
part d’aquesta categoria.

• Cooperació  econòmica  i  financera:  els 
projectes d’inversió, l’ajut econòmic a determinats 
sectors,  les  contribucions  oficials  als  organismes 
internacionals, les donacions, i l’atorgament o els 
programes de crèdits, segons estableix la  Llei de 
Cooperació.

• Codesenvolupament:  actuacions  adreçades  a 
gestionar  de  manera  positiva  la  relació  entre  el 
desenvolupament i la migració i que impliquen la 
participació  en accions  de desenvolupament i  de 
cooperació  per  al  desenvolupament  de  les 
persones immigrades.

• Nous  instruments:  instruments  amb 
enfocament programàtic,  caracteritzats  per evitar 
els  problemes  associats  a  las  intervencions 
puntuals  i  d’abast  limitat.  Destaquen  el  suport 
pressupostari i els fons globals.

29 Informació  extreta  del  diccionari  virtual:  Diccionario  de  Acción  
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo.
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5.4. Per què fer recerca en 
cooperació al desenvolupament

Els  estudis  de  desenvolupament  representen  una 
perspectiva  important  i  innovadora  perquè  permeten 
entendre el conjunt de causes que expliquen el procés de 
desenvolupament de les societats, l’evolució dels models 
seguits, així com la pròpia transformació del concepte de 
desenvolupament.  L’anàlisi  es  realitza  des  de  la 
interdisciplinarietat,  fet  que  representa  no  solament 
centrar-se en el creixement econòmic, sinó també en la 
distribució  de  la  riquesa,  la  reducció  de  la  pobresa,  la 
protecció  del  medi  ambient,  el  desenvolupament  dels 
drets  humans  i  el  concepte  de  ciutadania  global  i  la 
governança, tant des de la dimensió nacional com de la 
internacional.
La cooperació al desenvolupament no tindria sentit sense 
un verdader enfocament de desenvolupament humà que 
a llarg termini fos sostenible.
La  recerca  aplicada  per  les  diferents  ONGD 
(Organitzacions  No  Governamentals  per  al 
Desenvolupament) ha d’estar composta per: 

• la transferència de coneixement i,
• l’aptitud  de  generar  capacitats  investigadores  i 

explícitament  vinculada  a  la  cooperació  al 
desenvolupament. 

Tot  i  això,  les  investigacions  aplicades  al 
desenvolupament del Tercer Món han de vincular-se en 
una  dimensió  complementària  Nord  –  Sud  però  els 
objectius de les quals han de ser aplicables sobretot als 
països en vies de desenvolupament. 
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Som conscients del repte que suposa abordar el tema de 
la  recerca  en  l’àmbit  de  la  cooperació,  ja  que  és  una 
recerca que comporta un cert rigor, però que a la vegada 
ha de poder respondre a problemes immediats  i  massa 
sovint a temes tan delicats com la salut,  la pobresa i la 
fam.
Sabem que la recerca i el temps són difícils de combinar 
ja que els resultats són freqüentment necessaris entre un 
i  tres anys per molts  projectes en els  països en vies de 
desenvolupament. 
Però afortunadament, moltes ONGD han volgut afrontar 
el repte d’oferir diferents nivells i velocitats de l’activitat 
en sí mateixa.

5.5. Perills a evitar en certs tipus de 
cooperació30

5.4.1. La cooperació bilateral
La  cooperació  bilateral31 si  es  fa  bé  pot  tenir  resultats 
gratificants, tot i això, pot arribar a ser perillosa:

a) quan mira més els propis interessos comercials o 
de control geoestratègic,  que les necessitats de la 
població dels països empobrits; 

b) quan estimula o encobreix el comerç d’armes
c) quan perd el control del que s’aporta. 

30 Informació extreta d’un informe realitzat per en Jaume Obrador Soler, 
director de Veïns Sense Fronteres.
31 Bilateral:  En  l’àmbit  de  les  relacions  internacionals,  qualificatiu  que 
significa entre dos parts.
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5.4.2. Les guerres humanitàries
Sense  entrar  en  l’anàlisi  del  concepte  del  dret  a  la 
“ingerència  humanitària”,  creiem  que  cap  estat  ni 
governant pot erigir-se, en nom dels drets humans i dels 
pobles, com a “Sheriff” de la humanitat.  Una cosa és el 
desplegament  d’una  força  internacional  d’interposició 
entre parts en conflicte o de supervisió d’uns determinats 
acords de pau o de creació d’un corredor humanitari per 
salvar  la  població  d’una  determinada  catàstrofe 
humanitària, i una altra cosa ben diferent és posar-se al 
costat  d’un  bàndol  i  atacar  l’altre,  bombardejant  la 
població indefensa i destruint hospitals i escoles per fer 
primar la llei del més fort.

5.4.3. La cooperació paternalista
No és positiva ni a mig ni a llarg termini la cooperació 
que:

a) actua per pura compassió;
b) cerca fer clients.

5.5. Actituds a desenvolupar

Si  partim  del  fet  que  la  colonització,  en  la  majoria  de 
casos,  es  limita  a  aprofitar-se  dels  recursos  naturals, 
d’una mà d’obra barata i de situacions geoestratègiques, 
les  principals  actituds  a  desenvolupar  podrien  ser  les 
següents:

1. Mirar  els  destinataris  en  base  a  la  seva  dignitat 
com a persones i a la seva capacitat per prendre 
decisions.
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2. No actuar amb esquemes del Nord. 
3. Respectar els seus ritmes, el seu patrimoni cultural 

i  la  seva  concepció  del  món  com  bé  s’explica  a 
continuació en l’apartat La cooperació cultural.

4. Tenir  autoritat  moral  per  a  la  cooperació  al 
desenvolupament  significa  treballar  de  forma 
complementària, evitant tot tipus de competitivitat 
i paral·lelisme.

5. Donar suport a les organitzacions socials  locals  i 
fomentar el treball en xarxa.

6. No escatimar esforços per estimular la tendència al 
desenvolupament sostenible i autosuficient.

7. Sensibilitzar  l’opinió  pública  i  els  diferents 
col·lectius.

8. Denunciar de forma activa la impunitat,  el  doble 
llenguatge  i  els  interessos  amagats  de  les  grans 
potències i les multinacionals.

9. Fer pressió sobre els autèntics poders decisoris.
10. Proposar  alternatives  que  siguin  viables  i  que 

responguin  sobre  tot  als  interessos  dels  països 
emergents.

11. Encoratjar els que treballen per la pau i el respecte 
dels drets humans en els països en conflicte.

5.5.1. La cooperació cultural
La cooperació cultural  és una de les eines més eficaces 
per garantir el desenvolupament; com bé diu un fragment 
del  llibre  Cooperació Cultural al Desenvolupament:  “la 
lluita contra la pobresa sense tenir en compte els drets 
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culturals no té cap mena de sentit perquè és condemnar-
se al fracàs”.32

Per  això  és  convenient  respectar  la  diversitat  cultural 
perquè  sense  ella  no  hi  ha  desenvolupament  humà. 
Aquesta situació obliga a tenir  en compte el  parer dels 
antropòlegs, sociòlegs i gestors culturals  per aconseguir 
un  ple  desenvolupament  integral  de  les  societats  a  on 
s’interactua.  Es  pot  progressar  i  fer  una  aportació  a  la 
humanitat sense renunciar a les pròpies arrels, entenent 
la diversitat com un actiu i no com un fre davant de falsos 
cosmopolitismes.33

Sovint cal tornar a un lloc comú que canta en Raimon34: 
“Qui perd els orígens, perd la identitat”.

5.6. Fatiga de la cooperació

Des de fa més de 60 anys són molts els actors del Nord 
que  han  actuat  al  Sud  en  nom  de  la  cooperació 
internacional per al desenvolupament. Amb tot però, és 
evident que aquests “esforços” no han aconseguit revertir 
la situació de desigualtats i injustícies, sinó que més aviat 
les  distàncies  es  fan  cada  cop  més  grans.  Segons 
l’Organització  de  les  Nacions  Unides  (ONU)  les 
desigualtats  continuen  creixent  exponencialment  i  la 
bretxa econòmica entre rics i pobres ha augmentat en la 

32 Extret del llibre: Cooperació Cultural al Desenvolupament. Eines per a la  
reflexió Col·lecció Km. 13.774
33 Paraules extretes d’un informe encarrregat per l’ACCD per la inaguració, 
l’any 2005, de la nova línia editorial de Casa Amèrica - Catalunya.
34 Raimon:  Ramon  Pelegero.  Cantant  valencià,  un  dels  membres  més 
representatius  de  la  història  contemporània  de  la  cançó  en  català  i  amb 
major reconeixement internacional.
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darrera dècada. Aquesta situació està portant, entre altres 
coses, a un cert desgast per part dels “donants”.35

Així,  l’any  2006  l’Ajuda  Oficial  al  Desenvolupament 
(AOD) als països del Sud va caure per primer cop en deu 
anys  i  els  anys  2007  i  2008  han  aprofundit  aquesta 
tendència descendent. Les xifres a nivell global s’allunyen 
del  tant  promès  0,7%  del  PIB  i  s’estanquen  entorn  al 
0,25%. Més enllà de l’estancament de la quantitat d’AOD, 
tampoc sembla  que aquesta  tingui  prou “qualitat”  com 
per  ajudar  a  afrontar  les  causes  estructurals  de  les 
diferències i desajustos existents.
I  és  en  aquest  moment  quan  entra  en  joc  l’expressió 
“fatiga  de  la  cooperació”36.  Aquesta  ha  estat  utilitzada 
recentment  pels  països  donants  per  mostrar  la  seva 
decepció  davant  d’uns  resultats  aconseguits  després  de 
gairebé 50 anys de fórmules per al desenvolupament.
Quan  es  parla  de  fatiga  no  hem  de  limitar  el  terme 
exclusivament al descens de les quantitats destinades a la 
cooperació. També s’ha d’explicar aquest cansament en la 
pèrdua  de  la  convicció  sobre  la  responsabilitat  i  el 
compromís  dels  països  desenvolupats  en  el 
desenvolupament dels altres.
L’argument  central  que es posa sobre la  taula  per  part 
dels  països  del  Nord  és  el  fracàs  de  la  cooperació  al 
desenvolupament fins al  moment.  Es considera que els 
resultats  aconseguits  no  són  positius  en  relació  als 
esforços realitzats. Es posen en dubte els mecanismes de 
cooperació,  es  critica  l’actuació  de  molts  governs  dels 
països en vies de desenvolupament que no han col·laborat 

35 Article  LA  COOPERACIÓ  INTERNACIONAL:  transformadora  o  
edulcorant? 12 d’abril de 2008. Seminaris de Formació de l’ODG (XV).
36 Informació  extreta  del  diccionari  virtual:  Diccionario  de  Acción  
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo.
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i  s’emfatitza  la  necessitat  d’adequar  la  cooperació  a  les 
noves realitats, entre altres.
La inexistència de la coordinació entre els donants, que 
sovint  persegueixen  objectius  contradictoris,  ha 
obstaculitzat  la  definició  i  la  posada  en  marxa 
d’estratègies coherents. A més a més, les propostes de les 
institucions  públiques  posen  molt  més  èmfasi  a  les 
condicions prèvies polítiques que no pas econòmiques i 
tècniques.
Per  altra  banda,  la  ineficàcia  de  l’ajuda  al 
desenvolupament  es  deu  a  la  falta  d’un  comportament 
responsable  per  part  dels  donants.  Encara  que  s’hagin 
aconseguit certs avanços, l’ajuda bilateral redueix la seva 
eficàcia en una proporció considerable. A més, la part de 
l’ajuda que es dedica als  sectors socials  prioritaris  i  als 
països més pobres no es correspon, en certes  ocasions, 
amb les verdaderes necessitats d’aquests.
Com podem anar bé així!?
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6. LES ORGANITZACIONS NO 
GOVERNAMENTALS PER AL 

DESENVOLUPAMENT

6.1. ONGD: Organització No 
Governamental per al 

Desenvolupament 

6.1.1. Introducció
Al llarg dels darrers anys hem estat testimonis d’un fet 
insòlit  fins  ara:  el  naixement  i  consolidació  d’un  gran 
nombre  d’institucions  humanitàries  d’ajuda  al  Tercer 
Món.  Es  tracta  d’entitats  sorgides  en  qualsevol  país  i 
integrades  per  voluntaris  que  hi  col·laboren 
desinteressadament  amb  l’objectiu  de  fer  del  nostre 
planeta un lloc més just i habitable. Són conegudes arreu 
pel  nom  d’Organitzacions  No  Governamentals  per  al 
Desenvolupament o per les sigles ONGD.
Gràcies a l’empenta i tenacitat dels dirigents i cooperants 
de les diferents organitzacions solidàries, les ONGD s’han 
fet, de mica en mica, un lloc decisiu en la nostra societat 
civil.  Aquesta evolució es deu al fet que les ONGD han 
sabut unir una gran quantitat de persones que, lluny de 
conformar-se amb el món que els ha tocat de viure, han 
decidit participar activament per millorar les condicions 
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de  vida  dels  més  desafavorits,  sigui  per  pobresa,  la 
injustícia o la violència. Així, en l’era de la globalització37, 
han sacsejat moltes consciències en els països anomenats 
desenvolupats i ens han fet girar els ulls vers altres punts 
dels planeta que viuen conflictes terribles. I amb la seva 
actuació han demostrat que cap situació no és irremeiable 
si  hi  ha  al  darrere  la  voluntat  de  milers  de  persones 
disposades  a  fer  defensar  els  drets  humans,  enviar 
aliments  als  més  necessitats  o  eliminar  barreres 
d’intolerància.38

Ara  per  ara  som  conscients  del  protagonisme  que  la 
societat  civil  ha  pres  en  la  defensa  dels  drets  humans 
arreu del món. Per aquest motiu, hem volgut editar una 
guia d’ONGD que actuen a la nostra ciutat amb l’objectiu 
de  contribuir,  en  la  mesura  que  puguem,  a  la  tasca 
engrescadora que estan duent a terme.
Primer  les  descriurem  a  nivell  global  i  a  continuació 
presentarem  aquelles  que,  des  de  la  nostra  ciutat, 
interactuen en el Tercer Món.

6.1.2. Les formes jurídiques de les ONGD
Abans de detallar els tipus i els camps d’especialització de 
les  ONGD,  és  important  que  definim quina  és  la  base 
legal d’una ONGD. La forma jurídica és essencial a l’hora 
de definir l’estructura i l’organització interna, així com la 
forma d’actuar i la responsabilitat social i penal.

37 Globalització: Fenomen que emmarca de manera inesquivable la realitat 
històrica actual i és el procés d’interconnexió i accelerament que redefineix 
les dinàmiques econòmiques, socials i culturals de societats contemporànies. 
Font: Document Diàleg síntesi  “Globalització,  identitat,  diversitat”.  Forum 
Barcelona 2004.
38 Informació extreta del llibre: LLACH, Joaquim,  Les organitzacions no 
governamentals per al desenvolupament a Cataluya, Barcelona,  Ed. Caixa 
Catalunya, 1999.
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La  Federació  Catalana  d’ONGD (FCONGD)39 marca  els 
criteris distintius del que es considera senyes d’identitat 
de  les  ONGD.  Són,  entre  altres,  les  que  detallem  a 
continuació:

1. Disposar  d’un  grau  mínim  d’estructura  o 
d’organització estable.

2. No perseguir afany de lucre.
3. Disposar  d’un  cert  grau  de  suport  públic  i  de 

presència social.
4. Tenir un caràcter voluntari.
5. Gaudir  d’independència  respecte  de  qualsevol 

instància governamental o intergovernamental.
6. Disposar  de  mecanismes  transparents  i 

participatius.
7. Estar  oberts  a  l’escrutini,  al  debat  públic  i 

auditories40.
8. Actuar com a agents de canvi social.
9. Basar-se en uns fins de solidaritat internacional.
10. Practicar de forma coherent les diverses formes de 

cooperació per al desenvolupament.

6.1.3. Tipus d’ONGD
Es pot establir una classificació de les ONGD catalanes a 
partir  del  seu  orígen  i  vinculació  política,  sindical  o 
39 FCONGD:  Federació  Catalana  d’ONG  per  al  Desenvolupament. 
Organització integrada per 87 ONGD federades. Va ser fundada l’any 1989 
per  entitats  que  treballaven  l’àmbit  de  la  solidaritat  i  la  cooperació 
Internacional.  Des  de  1997,  la  Federació  compta  amb  un  Codi  Ètic  i  de 
conducta d’obligat compliment per a les ONGD federades.
40 Auditoria:  Examen  de  la  situació  econòmica  d'una  societat  feta  per 
auditors, a fi de donar-ne a conèixer l'estat patrimonial o financer i per la  
qual hom pot detectar si una empresa es troba en situació de suspensió de 
pagaments o fallida o si hi ha irregularitat o frau en els llibres de comerç.
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religiosa,  que  condiciona  els  valors  predominants 
d’actuació.  Malgrat  aquesta  primera  classificació,  es 
donen casos d’ONGD incloses en diferents grups.41

• Les ONGD solidàries. Tenen el  seu origen en 
els  moviments  i  els  comitès  de  suport  i  de 
solidaritat dels anys setanta, i als vuitanta es van 
transformar en organitzacions de cooperació per al 
desenvolupament.  Com  a  tals,  porten  a  terme 
projectes de solidaritat.

• Les  ONGD  político-sindicals. Són  aquelles 
organitzacions  sorgides  d’iniciatives  polítiques  o 
sindicals,  com  és  el  cas  de  la  Fundació  Pau  i  
Solidaritat de CCOO.

• Les  ONGD  confessionals  o  religioses. 
Neixen,  bàsicament,  a  partir  de  l’activitat  de  les 
missions i de les obres assistencials que portaven a 
cap. Una de les primeres fou  Intermón, que té el 
seu origen en una iniciativa de la Companyia de 
Jesús,  i  que  va  néixer  amb  l’objectiu  de  donar 
suport  a  la  tasca  social  dels  missioners  jesuïtes 
dispersos  per  Amèrica  Llatina,  Àfrica  i  Àsia,  i 
d’ajudar les entitats de promoció social, cultural i 
pastoral d’aquests països. Actualment, aquest tipus 
d’organitzacions  té  un  estatus  juridicocivil. 
Algunes mantenen unes relacions difuses, encara 
que  constants,  amb l’antic  ordre  religiós  que  les 
fundà, com és el cas de Mans Unides.

41 Informació  extreta  del  llibre:  ARMADANS  GIL,  Jordi,  Anna  TARRÉS, 
Pau, drets humans, desenvolupament, ecologisme… Les oraganitzacions no  
governamentals  (ONG),  Barcelona,  Editorial  Grao  de  Serveis  Pedagògics 
(col. Biblioteca de la Classe, 101), 1999.
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• Les ONGD professionals. Sorgeixen a partir de 
grups  professionals  o  de  col·legis  professionals. 
Realitzen  tasques  i  projectes  molt  definits  en 
l’àmbit  professional,  com  pot  ser  l’assistència 
tècnica  (metges,  juristes,  arquitectes,  veterinaris, 
farmacèutics,  etc.).  És  el  cas  d’Enginyeria  sense 
fronteres, per exemple.

• Les  ONGD  internacionals. Són  aquelles  que 
tenen el seu origen en organitzacions nascudes a 
l’estranger.  Compten  amb  una  presència 
important  a  Catalunya  i  funcionen  com  una 
organització  integrada  o  amb  xarxa  a  diferents 
països. Així, entitats com  Amnistia Internacional 
o  Metges  Sense  Fronteres són  organitzacions 
nascudes en altres països i que tenen una actuació 
destacada  al  nostre  país  amb  vista  a  obtenir 
recursos per als seus projectes. D’aquesta manera, 
s’instal·len  petites  seus  (com  aquí  a  Tarragona) 
que es vinculen amb la seu central de la comunitat 
autònoma.

• Les  ONGD  universitàries. Són  aquelles 
nascudes a la seu de la Universitat.  A Tarragona 
tenim el Centre de Cooperació i Desenvolupament  
“URV Solidària”, de la Universitat Rovira i Virgili 
que  aquest  darrer  any  ha  celebrat  la  primera 
dècada del seu naixement.
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6.1.4. Finançament42

Si  bé  l’autonomia financera  és  un dels  objectius  de  les 
ONGD, els elevats costos que comporta la realització de 
projectes de desenvolupament requereix que, a més dels 
fons propis de què disposen, les organitzacions hagin de 
cercar canals de finançament externs.
D’aquesta manera, les principals font de finançament de 
les ONGD són:

• Les  aportacions  de  socis  i  simpatitzants. 
Ciutadanes i ciutadans que estan d’acord amb els 
projectes,  objectius  i  mètodes  de  treball  d’una 
organització determinada, i decideixen aportar-hi 
diners per ajudar a la bona consecució dels seus 
fins. També hi ha persones que sense ser sòcies hi 
fan  aportacions  econòmiques  esporàdiques  o 
donen  diners  per  a  alguna  activitat  o  projecte 
concret.

• Entitats  públiques.  La  majoria  d’ONGD 
presenta  els  projectes  a  diferents  organismes 
públics  com els ajuntaments,  les  diputacions,  els 
consells  comarcals,  etc.  per  obtenir  subvencions. 
Totes  aquestes  administracions  tenen 
convocatòries  públiques  per  a  projectes  de 
cooperació.  A  Catalunya,  a  més  dels  organismes 
esmentats,  cal  destacar  el  Fons  Català  de  
Cooperació  per al  Desenvolupament43,  constituït 

42 Informació extreta dels llibres:
REVILLA   BLANCO,  Marisa,  Las  ONG y la  política,  Madrid,   Ediciones 
Itsmo (col. Fundamentos, núm 202), 2002.
LLACH,  Joaquim,  Les  organitzacions  no  governamentals  per  al  
desenvolupament a Cataluya, Barcelona,  Ed. Caixa Catalunya, 1999
43 Fons  Català  de  Cooperació  per  al  Desenvolupament:  Organització 
formada  per  ajuntaments  catalans  i  altres  organitzacions  municipalistes 
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el  1986  i  l’Agència  Catalana  de  Cooperació  al  
Desenvolupament (ACCD)44.

• Entitats  privades.  Cada  vegada  hi  ha  més 
empreses privades que destinen fons econòmics a 
la  cooperació  al  desenvolupament aplicant  preus 
més assequibles als productes o serveis que han de 
comprar o fer servir les ONG (com per exemple les 
despeses  de  missatgeria  o  de  tramesa),  fent 
donatius  importants  o  esponsoritzant  activitats 
diverses.

6.2.  Les ONG a TARRAGONA

Aquest apartat  constitueix  una part  molt  important  del 
treball. Es tracta d’un estudi de les ONG de la ciutat que 
cooperen  en  el  Tercer  Món.  No  les  podem  considerar 
totes  ONGD  ja  que  també  hi  hem  inclós  aquelles  que 
defensen els drets humans, la construcció de paula pau 
donat que també duent tasques de sensibilització.

6.2.1. ONG de Tarragona. Característiques
• Acció Solidària Igman
• Amnistia Internacional
• Assamblea de Cooperació per la Pau

(diputacions,  consells comarcals  i  mancomunitats),  que destinen una part 
del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de  
Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.
44 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD): Organisme 
de la Generalitat  de Catalunya responsable  de gestionar  les  polítiques de 
cooperació  al  desenvolupament,  construcció  de  pau,  acció  humanitària  i 
drets  humans  per  contribuir  a  l'eradicació  de  la  pobresa  i  afavorir  el 
desenvolupament humà sostenible.
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• Associació Medicuba
• Associació Josep Vidal i Llecha
• Càrites
• Centre  de  Desenvolupament  i  Cooperació  “URV 

Solidària”
• Comité Oscar Romero
• Coordinadora Tarragona patrimoni per la pau
• Creu Roja
• El sueño de la Campana
• Enginieria sense fronteres
• Entrepobles
• FISC
• Fundació comaposada d’UGT
• Fundació Pau i Solidaritat
• Hammada – Tarragona
• Hospital Universitari Joan XXIII
• Intermón OXFAM
• Justícia i Pau
• La Cuculmeca – Nicaragua
• Mans Unides
• Mare Terra – Fundació Mediterrània
• Musol  –  Municipalistas  por  la  Solidaridad  i  el 

Fortalecimiento Institucional
• PROIDE
• SETEM (Servei Tercer Món)
• Sodepau Tarragona
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• UNICEF
• Unió latinoamericana

58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



6.2.3. Països i àmbits d’actuació - Mapa
La idea de plasmar sobre un mapa els àmbits d’actuació 
de  les  ONG  tarragonines  és  simplement  com  a  suport 
visual, sense cap intenció de fer un estudi exhaustiu del 
perquè,  com  i  quan  dels  objectius  que  pretenen 
aconseguir,  ja  que  penso  que  aquesta  tasca  seria 
pròpiament un treball de recerca.
Ara bé,  només observant  i  amb el  testimoniatge  de les 
persones amb les  que hem pogut parlar,  podem deduir 
que:

1. L’ajut va dirigit, evidentment, cap a països i estats 
pobres, però alguns dels més pobres del món, no 
hi són  inclosos. Per què? Podria ser perquè certs 
règims  polítics  potser  no  ho  permeten,  per 
creencies religioses, per raons ideològiques,…

2. Als membres d’aquestes organitzacions els deu ser 
molt  difícil  discernir  cap a quin lloc  del  món va 
destinat l’ajut. Per això, en moltes ocasions s’han 
creat grups amb idees clares sobre on actuar (Ex: 
El  Sueño  de  la  Campana,  la  Cuculmeca, 
Medicuba,..)

3. Algunes  organitzacions  tenen actuacions  d’àmbit 
local  i  no  es  veuen  reflectides  en  el  mapa.  (Ex: 
Justícia i Pau,..)

4. Caldria  unificar  esforços  i  evitar  la  dispersió, 
recolzant  i  promovent  campanyes  de  forma 
unitària.

5. Caldria  que  les  organitzacions  tarragonines 
estéssin  representades  en  el  conjunt  d’ONG  de 
Catalunya i així no repetir intervencions.
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7. ESTUDI DE LES ENQUESTES

7.1. Metodologia

Per tal de poder avaluar amb més criteri la consciència de 
la  societat  cap  al  Tercer  Món,  hem  dut  a  terme  un 
qüestionari a 50 persones majors de 18 anys dedicades al 
món de l’ensenyament.
El qüestionari s’ha elaborat a partir d’algunes dades d’un 
opuscle  titulat  Informe  de  la  CONGDE  sobre  la  
percepción  social  de  las  ONGD:  Así  nos  ven que  la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) va 
publicar  l’any  2004.  També  s’ha  utilitzat  l’article  “Així  
ens veuen” o “així ens veiem”? Notes sobre la percepció  
social  de  les  ONGD de  Miguel  Romero,  coordinador 
d’Estudis i Comunicació d’ACSUR-LAS SEGOVIAS.45

Hem cregut convenient utilitzar diferents tipus de gràfics 
(de  barres  i  circular)  per  fer  més  entenedores  les 
variables estudiades.

45 Per  estudiar  l’enquesta  s’ha  seguit  el  model:  Informe de la  CONGDE 
sobre la percepción social de las ONGD: Así nos ven  que la Coordinadora de 
ONG para el Desarrollo (CONGDE) 2004. També s’ha utilitzat l’article “Així  
ens veuen” o “així ens veiem”? Notes sobre la percepció social de les ONGD 
de  Miguel  Romero,  coordinador  d’Estudis  i  Comunicació  d’ACSUR-LAS 
SEGOVIAS i l’informe de la CONGD de l’any 2007.
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7.2. Hipòtesis

L’enquesta  va  començar  amb  les  següents  hipòtesis 
inicials:

a) La  major  part  de  la  població  no  participa  en 
ONGDs.

b) Les persones que participen en una ONGD ho fan 
mitjançant  aportacions  econòmiques  abans  que 
col·laborant-hi en valor de temps.

c) La  població  dedicada  a  l'ensenyament  valora 
positivament la tasca que duen a terme les ONGD.

d) La població coneix les tasques que desenvolupen 
les ONGD.

e) La societat demana més transparència a les ONG.

7.3. Els resultats

1a pregunta:  “Participes en alguna ONG?”
Només el 36% de les persones enquestades participa en 
alguna  ONG  que  acostumen  a  ser  Metges  Sense 
Fronteres i Intermón Oxfam.
En aquest punt es confirma una de les hipòtesis inicials: 
la  major  part  de  la  població  no  participa  en  cap 
organització  no  governamental.  Les  raons  són  diverses 
però la majoria (el 69%) creu que la tasca de millorar la 
situació  de  pobresa  al  món  l’han  de  dur  a  terme  els 
governs. A continuació, una part dels enquestats (el 16%) 
no creu que la seva col·laboració  pugui  canviar  res, un 
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escàs 9% no hi col·labora per qüestions econòmiques i un 
6% no ho fa per altres motius.
Aquests  resultats  confirmen la  necessitat  d’incrementar 
les  activitats  i  els  projectes  de sensibilització  perquè la 
ciutadania estigui més conscienciada de la greu situació 
que pateixen els països empobrits.

2a pregunta:  “Com hi participes? O si haguessis 
de participar-hi, com preferiries fer-ho?”
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Les respostes d’aquesta pregunta les hem estudiat des de 
dues  perspectives:  hem  separat  els  enquestats  que 
participen en una ONG dels que no hi participen.
La gran majoria (més del 80%) de les persones que sí que 
participen  en  una  ONG  ho  fan  amb  aportacions 
econòmiques, ja siguin periòdiques o puntuals.
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En canvi la població enquestada que no participa en cap 
ONG  estaria  disposada  a  col·laborar-hi,  en  primer  lloc 
com a professional voluntari (47%) i, en segon lloc, amb 
donacions d’equips i de materials (37%). La porció dels 
enquestats  (3%)  que  ho  faria  mitjançant  aportacions 
econòmiques és insignificant.
El  primer  sector  dels  enquestats  confirma  una  de  les 
hipòtesis  inicials:  Les  persones  que  participen  en  una 
ONGD ho fan mitjançant aportacions econòmiques abans 
que col·laborant-hi en valor de temps.
Sorprenentment l’opinió de l’altre sector, dels que no hi 
participen, és just al contrari.
Es  confirma,  altra  vegada,  la  baixa  participació  de  la 
ciutadania en valor de temps.  I  aquells  que ni  tan sols 
formen part del món de la solidaritat apliquen teories que 
després no es corresponen amb la realitat.  Amb tot, cal 
dir també que la gent no acostuma a donar diners a qui 
no coneix o bé si no sap on aniran a parar. Un motiu més 
per incrementar les tasques de sensibilització!

3a pregunta: “Cita les ONG que coneguis.”
Les ONG més conegudes són, sens dubte, Metges sense 
fronteres i Intermón Oxfam.
Moltes  persones que han contestat  l’enquesta han citat 
organitzacions  dependents  de  l’ONU  i  que  no  es 
consideren  totalment  ONGs,  com  ara  UNICEF,  MANS 
Creu UNIDES i ACNUR. El mateix ha succeït amb Càrites 
i Roja que tot i que desenvolupen tasques molt semblants 
a  les  organitzacions  no  governamentals  no  compleixen 
totes les característiques perquè se les pugui considerar 
com a tals.
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4a pregunta: “El treball de les ONGD aconsegueix 
que  el  nivell  de  desenvolupament  augmenti  als 
països del Tercer Món.”

La ciutadania creu en les ONGD. Un 70% de les persones 
enquestades  diuen que estan “molt  d’acord”  o “bastant 
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d’acord” en la feina de les ONGS. És una valoració molt 
positiva tot i que molt general, la importància de la qual 
no  convé  exagerar,  especialment  tenint  en  compte  la 
modesta  quantitat  de  qüestionaris  realitzats  (50)  i  el 
perfil de l a persona enquestada.

5a pregunta:  “Creus que les ONGD han de tenir 
personal contractat?”
El 62% dels enquestats ha manifestat la seva conformitat 
amb la necessitat de tenir personal contractat a les ONG i 
un 36% no hi està gaire o gens d’acord.

Aquí hi ha un vell debat que ha evolucionat molt en els 
darrers deu anys. Segons les paraules de Miguel Romero 
“avui en dia, poques vegades es discuteix sobre si hi ha 
d’haver o no personal remunerat a les ONGD; només gent 
molt  mal  informada  creu  que  no  n’hi  ha  d’haver  (o 
considera  equivocadament  “personal  no  remunerat” 
monges i sacerdots en”missions”)”.
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Ara per ara, perquè les coses tirin endavant s’han de fer 
amb personal professional!

6a pregunta: “Com creus que ha de ser el sou del 
personal directiu de les ONGD?”
Un 70% de les persones enquestades creu que el sou del 
personal de direcció de les ONGD ha de ser “digne” com a 
mínim. Només un 8% opina que hauria de ser com el sou 
de qualsevol directiu i un 20% troba que hauria de ser 
molt baix.
És normal que la gent pensi que qualsevol treballador ha 
de cobrar un “sou digne” però, la majoria de la ciutadania 
creu  que  no  han  d’estar  “al  mateix  nivell”  dels  que 
perceben  els  executius  de  les  empreses  privades.  Si  se 
sabés  que  alguns  dirigents  d’ONGD  i  altres  persones 
vinculades  amb la  cooperació (consultors,  experts,  etc.) 
cobren  quantitats  d’aquest  nivell  hi  hauria  reaccions 
socials molt crítiques.
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7a pregunta:  “Qui creus que pren la iniciativa per 
crear una ONGD?”
La  pregunta  admetia  dues  respostes:  les  “Entitats 
religioses” i “la ciutadania i el volutariat”.  Només el 4% 
afirmen que la iniciativa parteix  d’”entitats  religioses” i 
un rotund 68% confirma que prové de la ciutadania o el 
voluntariat.  D’altres  (un  26%)  opinen   que  ho  són  les 
dues. 
En realitat la majoria de les ONGD catalanes i espanyoles 
han  estat  creades  per  “entitats  religioses”  i  només una 
petita  minoria  han  estat  iniciativa  de  la  ciutadania. 
Aquest punt és un dels problemes estructurals del sector i 
que, a més a més, reflecteix un desconeixement de l’àmbit 
per part de la societat.

8a pregunta: “Quins són els principals sectors en 
què intervenen les ONGD?”
Les persones enquestades coneixen els principals sectors 
en què intervenen les ONGD: la salut i l’educació. 
A  continuació,  en  una  posició  molt  encertada  hi  ha  el 
sector  agrari.  L’increment  del  treball  de  les  terres 
contribueix  a  l’impuls  d’un  desenvolupament 
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socioeconòmic dels països del Sud, un punt clau per al 
seu desenvolupament global del territori.

9a  pregunta:  “Quines  són  les  tasques  més 
importants que desenvolupen les ONGD?”
Encara  que  les  persones  enquestades  coneixen  els 
principals sectors en que treballen les ONGD (com hem 
vist  a  l’anterior  pregunta),  hi  ha  certa  confusió  en 
identificar les seves activitats de treball. Les persones que 
han  contestat  el  qüestionari  consideren  que  l’ajuda 
humanitària  és  la  principal  activitat  de  les  ONGD,  per 
davant de les accions i projectes de desenvolupament que 
són les modalitats  d’actuació  a què les ONGD destinen 
més recursos. Aquestes dades mostren una imatge social 
de  les  ONGD  equivocada,  perquè  tot  i  que  sí  que 
cooperen allí on hi ha hagut un desastre natural o bèl·lic, 
aquests només són casos puntuals i d’emergència. La seva 
principal  tasca  són  els  projectes  de  cooperació  per  al 
desenvolupament.
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10a pregunta:  “Qui creus que ha de tenir més pes 
en el finançament de les ONGD?”
La  població  enquestada  assigna  tant  als  organismes 
públics  (un 38%) com als  privats  (un 42%) (o  ambdós 
(10%))  la  responsabilitat  de  finançar  les  ONGD. 
D’aquesta  manera  sorgeix  la  demanda  que  ambdues 
administracions s’impliquin més en el sector.
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11a pregunta:  “Qui creus que gestiona el volum 
més alt de fons de Cooperació?”46

Les persones enquestades creuen majoritàriament (més 
del 50%) que el Govern Central és qui gestiona el volum 
més alt de cooperació. En segon lloc hi consten les ONGD 
i a continuació tan els organismes privats com els governs 
autonòmics (els valors són molt iguals). 
Aquesta  opinió  generalitzada  equilibra  les 
responsabilitats  entre  les  institucions  públiques  i 
privades.  Ja  està  bé  perquè  encara  que  la  cooperació 
governamental és imprescindible per millorar la qualitat 
de  la  cooperació  al  desenvolupament,  els  organismes 
privats també hi tenen un paper  molt important.

12a pregunta:  “Situa per ordre d’importància les 
següents fonts de finançament de les ONGD.”
L’enquesta  demanava  que  se  situés  per  ordre 
d’importància: les campanyes de recaptació, les quotes de 

46 En  la  pregunta  11  i  12  s’ha  utilitzat  una  taula  de  doble  entrada  per 
desenvolupar el gràfics.
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socis,  les  aportacions  de  les  empreses  i  la  venda  de 
productes. 

En  resum,  la  majoria  de  les  persones  enquestades 
consideren  les  aportacions  de  les  empreses  com  a 
principal  font  de  finançament;  les  campanyes  de 
recaptació queden en segon lloc, la majoria considera que 
la venda de productes és la menys important d’aquestes 
fonts i les quotes de socis queden en posició neutra. 
L’informe de la CONGDE de l’any 2007 assenyala que el 
volum de fons obtinguts per a la cooperació s’obté dels 
organismes  públics  (55,1%)  superant  lleugerament  els 
fons privats (49,9%). Això vol dir que les donancions (que 
inclourien  les  campanyes)  cauen  en  primer  lloc 
juntament amb les quotes de socis, les aportacions venen 
a continuació i finalment la venda de productes.47

El punt de divergència més contrastant fa referència a les 
aportacions  de les  empreses.  Per  què la  majoria  de les 
persones enquestades pensen en un primer moment en 
les aportacions de les empreses? Una explicació raonada 
47 Dades extretes de l’informe de la CONGD de l’any 2007.
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de per què la gent considera que tenen més importancia 
que la real, són els efectes del màrqueting empresarial i 
de la col·laboració amb aquest de moltes de les ONG més 
conegudes.

13a  pregunta:  “A  partir  de  quins  mitjans  de 
comunicació  has  vist/sentit  més  publicitat 
d’ONGD durant aquest últim any?”
El suport mediàtic que aporta una visibilitat més gran a 
les ONGD és la premsa escrita seguida de la televisió. 
Intermón Oxfam i Intervida són algunes de les ONG que 
més  publicitat  difonen  als  mitjans  de  comunicació. 
Intermón  Oxfam  compleix  la  coherència  publicitat-
coneixença  però  Intervida  no.  No  s’entén  que 
l’organització que fa més publicitat la reconeguin menys 
del 7% dels enquestats. És un punt contradictori.
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14a pregunta: “Què opines de la transparència de 
les  ONG?  Creus  que  la  informació  que  donen 
sobre els fons que utilitzen és suficient?”
Al començament de l’apartat, entre les hipotèsis inicials, 
es fa referència a les opinions sobre la “transparència” de 
les ONGD. 
Les  dades  que  apareixen  en  aquest  punt  són  molt 
negatives: un 60% de la població creu que la informació 
que donen sobre els seus fons no és gaire clara i un 20% 
declara que no ho és gens. Només un esquifit 12% creu 
que les dades que proporcionen són suficients.
Encara  que  d’aquesta  resposta  no  s’hagi  de  deduir 
necessàriament que els/les enquestats/des pensin que les 
ONGD no estan fent un ús correcte dels seus fons, si que 
s’apunta  la  necessitat  de  millorar  els  sistemes 
d’informació.  La població,  doncs,  demana un grau més 
elevat de transparència.

Hi ha una institució,  anomenada  Fundación Lealtad 
que analitza les bones pràctiques de les ONG i les posa a 
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disposició de tot aquell que vulgui col·laborar en aquest 
món. L’objectiu de la fundació és fomentar la confiança 
de la societat  espanyola en les  ONG per aconseguir  un 
increment de donacions així com qualsevol altre tipus de 
col·laboració.
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8. REFLEXIONS PERSONALS

8.1. Sobre la solidaritat

Solidaritat és una paraula molt utilitzada. És un valor? És 
una moda? És un ofici? ...
Des que vam posar en marxa aquest treball  de recerca 
m’he estat preguntant què en penso de les relacions entre 
el Sud i el Nord.
Fa  uns  mesos  navegant  per  la  xarxa,  immersa  en  la 
recerca d’informació i sobretot d’experiències viscudes al 
Tercer Món, vaig arribar a BLOGS DEL MÓN, una secció 
d'El  Periódico.  En  aquell  petit  racó  d’internautes 
solidaris,  anomenat   “Mirades  d’Àfrica”,  una  biòloga 
parlava de com n’és de difícil, per una família d’Àfrica, la 
recerca d’una petita porció de menjar al dia.
Comentava  la  delicada  situació  de  moltes  famílies  del 
medi urbà, on la seva principal font d’alimentació són les 
escombraries i, al camp, les fulles i arrels que es troben a 
"la  brossa".  Comentava que en aquestes  circumstàncies 
els donants començaven a obrir les seves bitlleteres per 
donar suport  a projectes capaços de reduir  el  patiment 
d'aquesta població tan vulnerable.
Això  és  solidaritat?  La  resposta  podria  ser  que  sí.  És 
difícil  suportar  la  visió  crua  del  patiment,  la  fam,  la 
desnutrició  i  la  mort.  Davant  aquesta  realitat  els 
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mecanismes d'ajuda es disparen, sobretot si ja existeixen 
vies obertes.
Fa  poc  menys  d’un  any  la  FAO48 va  organitzar  una 
conferència  d'alt  nivell  sobre  la  seguretat  alimentària 
mundial. Una de les frases en negreta del comunicat final 
va ser: "Reiterem que és inacceptable que 862 milions de  
persones segueixin subnodrides en el món d'avui".
Però  la  conferència  ha  estat  un  fracàs  ja  que  no s’han 
pogut superar les divergències, ningú no està disposat a 
cedir  sobre  els  seus  interessos.  Així  que  l’inacceptable 
segueix sent una realitat acceptada per tots.
També  segueix  sent  molt  més  fàcil  mobilitzar  diners 
davant la fam que davant un camp que necessita adobs i 
material per ser treballat i evitar així, des d’un principi, la 
falta d’aliments. Segueix sent més fàcil augmentar l'ajuda 
al  desenvolupament  (encara  que  sigui  poqueta),  que 
canviar les regles del comerç internacional de manera que 
cada productor o treballador, tant del Nord com del Sud, 
es beneficiï de manera justa del seu treball.
La  famosa  ajuda  alimentària  és  fruit  de  la  solidaritat? 
NO! És fruit dels excedents agrícoles que necessiten sortir 
del mercat perquè els preus interns no baixin... I no se’n 
pot culpar els dirigents del món, ells només són un mirall 
del que som nosaltres.
Imaginem que una fada pogués repartir les riqueses del 
món de manera igualitària per a tots. Nosaltres, els rics, 
malgrat que després del repartiment no ens trobéssim en 
una  situació  de  pobresa,  acceptaríem  perdre  les 
comoditats  en  què  vivim?  Personalment  crec  que  la 
resposta  és  no.  Penso  que  inventaríem  milers 

48 FAO:  Organització  de  les  Nacions  unides  per  a  l'Alimentació  i 
l'Agricultura.
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d'arguments per disfressar la nostra decisió i sentir-nos 
tranquils.  L'objectiu  és  sempre  mantenir  la  nostra 
consciència tranquil·la o adormida, vés a saber. La fada 
padrina hauria d'actuar sense consultar-nos, bé que en un 
referèndum la resposta seria 'no'.
Solidaritat? 
Potser  tot  és  començar,  intentar  canviar  costums en la 
vida  del  dia  a  dia  per  anar-nos  preparant, 
progressivament, per a l'arribada de la fada...

8.2. Efectes de la crisi

Com tots ja sabem, ens trobem en una època de forta crisi 
econòmica que està frenant la reducció de la pobresa i la 
millora en el desenvolupament de les regions del Sud.
No bufen bons vents per a les finances de la Generalitat ni 
tampoc per a les de la direcció general de Cooperació al 
Desenvolupament,  que  s’ha  vist  obligada  a  retallar  les 
previsions de creixement de l’ajuda destinada a les ONG. 
El  govern  havia  previst  un  creixement  anual  de  les 
subvencions per a les ONG del 25% i ara es quedarà en un 
12%. Per aquesta raó, l’objectiu de destinar el 0,7% del 
tributs  propis  a  accions  humanitàries  s’ajorna  fins  al 
2015.49

“El que la crisi financera deixa meridianament clar és  
que  quan  hi  ha  voluntat  política,  hi  ha  recursos  de  
sobres. En tot just tres mesos els països rics han posat  
sobre la taula 27 vegades més diners per a pal·liar la  

49 Dades extretes de la notícia La falta de finançament fa retallar l’ajuda a  
cooperació de Jordi Panyella, publicat a l’AVUI el 04/08/2008.
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seva pròpia crisi financera, que el que les organitzacions  
socials venim reclamant des de fa dècades per a treure a  
milions de persones de la pobresa”, afirma Ariane Arpa, 
directora general d'Intermón Oxfam. (17 de desembre de 
2008)
Molt ens temem que si aquesta tendència a la baixa de 
l'ajuda al desenvolupament internacional es consolida en 
aquest  entrant  2009,  com  semblen  indicar  les  dades, 
podem  estar  davant  d’una  caiguda  en  picat  de  l’ajuda 
humanitària,  la  qual  remataria  el  descens  de  la 
contribució  contra  la  pobresa  dels  països  donants  per 
tercer any consecutiu.
També hem de tenir en compte que les contribucions dels 
socis i els simpatitzants s’han vist reduïdes d’una manera 
molt  dràstica.  I  és  que,  quan a  casa  no ens  sobren els 
diners, per molt que es vulgui,  la  solidaritat  vers a uns 
tercers passa a un segon terme.
Per altra banda, el preu dels aliments ja ha començat a 
pujar  pels  efectes  de  la  crisi  econòmica  i  financera 
internacional. Però això no vol dir que la situació millori, 
perquè ara la pobresa pot augmentar com a conseqüència 
de la caiguda del preu de les matèries primeres, del valor 
de les exportacions, de la inversió estrangera, del turisme 
com a font d’ingressos, de la restricció de crèdit,  de les 
remeses dels immigrants...
Però el més important ara és consolidar unes polítiques 
socials anticícliques. Si l’actual crisi es veu acompanyada 
d’una retallada de la despesa pública per part dels Estats, 
la  població  encara  patirà  més.  Com  bé  va  remarcar 
recentment  Rebeca  Grynspan,  directora  regional  del 
PNUD per a América Llatina i el Carib: “calen polítiques 
socials  actives  que  protegeixin  especialment  els  sectors 
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més vulnerables de la població, com els infants, perquè 
no augmentin, per exemple, la desnutrició o l’absentisme 
escolar.  Calen intervencions intel·ligents,  responsables i 
ben dissenyades per part dels governs de les regions del 
Sud.”
És  necessari,  doncs,  mantenir  el  compromís  amb  el 
finançament  del  desenvolupament  dels  països  del  Sud. 
Perquè també en els  moments  difícils  cal  demostrar  la 
nostra solidaritat amb els països i els pobles del món que 
més ho necessiten.
I cal fer-ho des de la responsabilitat i exigint a cadascú el 
que li pertoca.

8.3. La corrupció es menja la 
solidaritat?50

En els  darrers temps han sortit  a  la  llum dos casos de 
pressumptes irregularitats comptables en dues ONG prou 
conegudes:  Anesvad, dedicada a l’acció sanitària i social 
en  països  en  vies  de  desenvolupament;  i  Intervida, 
especialitzada  en processos d’apadrinament  d’infants  al 
Tercer Món.51

Les  organitzacions  no  governamentals  acostumen  a 
aparèixer  en  les  enquestes  d’opinió  com  el  conjunt 
d’entitats millor valorades socialment, amb puntuacions 
molt  més  altes  que  les  que  solen  rebre  l’Església,  la 
judicatura, els mitjans de comunicació, els sindicats i, per 
descomptat, la classe política. I això és així no només per 

50 Inspirat en un article de l’enginyer Jordi Garriga i Molinera.
51 Als  annexos  trobareu  una  notícia  del  diari  EL  CONFIDENCIAL 
relacionada amb aquestes ONG.

115



la bona imatge que s’associa a les ONG, sinó pel descrèdit 
i les ombres de corrupció i de partidisme que acostumen 
a acompanyar polítics, jutges, fiscals, periodistes o bisbes.
Cal destacar la meva fervent admiració per la tasca que 
duen a terme la immensa majoria de les organitzacions 
no governamentals,  des de les  més conegudes (algunes 
-Amnistia  Internacional,  Greenpeace-  es  poden 
qualificar  fins  i  tot  de  “mediàtiques”)  fins  a  les  més 
anònimes. De fet, d’ençà que ens hem endinsat en aquest 
treball, m’he subscrit en unes quantes ONGD de les quals 
m’ha  interessat  la  seva  política  i  on  no  participo  més 
activament  per  allò  que  el  dia  té  només  vint-i-quatre 
hores.  Les  ONG  són  actualment  imprescindibles  per 
cobrir  els  forats  que,  per  desgràcia,  deixen  les 
administracions  en àmbits  tan diversos com la defensa 
del medi ambient, la lluita per la igualtat entre totes les 
persones  o  la  cooperació  internacional.  Per  això  és 
particularment  dolorós  descobrir  que,  en  una  petita 
minoria d’aquestes organitzacions, també s’hi ha fet lloc 
la corrupció. 
Casos  com  els  d’Anesvad i  Intervida poden  generar 
inseguretat i dubtes entre les persones que, amb la millor 
voluntat del món, dediquem temps i diners - sovint sense 
anar  sobrats  de  cap  de  les  dues  coses  -  a  causes  que 
considerem justes. Conec gent que fins i tot s’ha plantejat 
deixar  de  fer-ho.  Actitud  errònia,  aquesta!  El 
desvergonyiment  i  la  falta  de  consciència  d’uns  pocs 
indesitjables no poden tirar per terra la fantàstica feina 
que fan la immensa majoria de les persones que treballen 
a les ONG. Que hi ha aprofitats? Evidentment. També hi 
ha una petita proporció de corruptes i malversadors entre 
els  periodistes,  els  metges,  els  notaris,  els  sindicalistes, 
els  farmacèutics,  els  drapaires,  els  esportistes  d'elit,  els 
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lampistes o els funcionaris públics. Deixem-ho en que és 
un inconvenient de la pròpia condició humana.
Ara, hi ha dues opcions: Una, mantenir que aquests no se 
sap quants milers de càrrecs en ONG són tots iguals i que 
actuen tots per interessos personals.  L’altra,  creure que 
els  molts  voluntaris  i  cooperants  que  desenvolupen un 
càrrec en aquestes organitzacions, ho fan perquè creuen 
realment  que  poden  aportar  quelcom  per  millorar  la 
situació de pobresa al Món i que, per desgràcia, entre ells 
s’escolarà algun malversador, com entre els periodistes, 
els metges, els notaris... 
Nosaltres  personalment  ens  quedem  amb  la  segona 
opció. I vosaltres?

8.4. El turisme pot ser una eina 
eficient de desenvolupament

Actualment el tema del turisme està molt de moda. Cada 
any, milions de persones, sobretot del Nord i els catalans 
entre els que més, viatgem cap a infinitat de destins. El 
turisme  és  de  les  principals  activitats  econòmiques  al 
món,  mobilitza  més de  cinc  mil  milions  de  persones  a 
l’any  i  dóna  feina  a  milions  de  treballadors  i 
treballadores. 
Però, en la seva expressió majoritària,  ha tingut efectes 
molt  negatius  sobre  el  medi  ambient,  la  cultura  i 
l’economia  dels  països  del  Sud.  El  turisme  de  masses 
impacta  sobre  les  realitats  visitades  consumint  i 
malbaratant els recursos naturals del lloc, degradant els 
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ecosistemes  i  alterant  els  hàbits  i  les  conductes  de  la 
població local.52

No promou altres sectors i sí que en posa en perill, com el 
sector primari; a més la gran majoria de beneficis tornen 
al  Nord  (fins  en  un  75%  en  molts  casos)  ja  que  les 
empreses  acostumen  a  ser  multinacionals  i  els  viatges 
solen  estar  organitzats  a  través  de  grans  cadenes 
hoteleres  que  són  les  qui  s’embutxaquen  els  beneficis, 
mentre que l’única aportació  econòmica al  territori  són 
els  misèrrims  sous  dels  treballadors  i  les  treballadores 
locals qui a més solen treballar en pèssimes condicions 
laborals.
També  s’han  convertit  en  objectiu  turístic  la  diversitat 
d’expressions de la identitat cultural, transformant-les als 
gustos  dels  turistes,  convertint-les  en  un  espectacle 
comerciable i banalitzant i desnaturalitzant les formes de 
vida tradicional.
Viatgem  durant  hores  en  autocars  i  ens  tanquem  en 
complexos  hotelers  aïllats  i  sense  interacció  amb  la 
població local.
El  principal  paradigma d’això  són  els  grans  complexos 
hotelers  al  Carib,  que  són  illes  de  prosperitat  en  un 
rerepaís amarat de pobresa. És llavors quan els turistes 
del  Nord  poden  arribar  a  pensar  que  aquestes 
infraestructures són un reflex de tot el territori, ignorant 
l’escenari real del país o, com a màxim, veient-lo passar 
de camí cap a l’aeroport. 
Per aquesta raó, ara que ja coneixem com funciona aquest 
món de  la  cooperació  internacional,  ens  hem informat 

52 Extret  de l’article  Turisme responsable  i  compromès d’Andreu Felip  i 
Ventura,  publicat  a:  Cooperació,  Barcelona,  Edita  Agència  Catalana  de 
Cooperació al Desenvolupament, juny 2008, núm. 26
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sobre una altra forma de viatjar, molt més enriquidora i 
satisfactòria pel viatjant.
Aquesta manera de viatjar és convivint amb les persones 
dels indrets que visitem, coneixent el seu dia a dia,  les 
seves necessitats, els seus propòsits i les seves lluites. 
Els  viatges  poden  ser  un  factor  de  riquesa  cultural  i 
econòmica,  només  cal  adoptar  uns  hàbits  que  puguin 
generar riquesa en les poblacions locals i que esdevinguin 
motor d’un desenvolupament equilibrat i sostenible.
Un  turisme  on  s’estableixi  una  relació  d’igualtat  entre 
visitants i població local.
Un turisme responsable tant per part dels consumidors 
com dels operadors.
El turisme responsable fomenta una manera diferent de 
viatjar a altres realitats a partir del respecte a la diversitat 
cultural  i  considera  el  dret  de  les  comunitats  locals  a 
decidir sobre les polítiques turístiques en el seu territori, 
estableix relacions de cooperació i redueix al mínim els 
danys de l’impacte sociocultural i mediambiental produït 
pels fluxos de visitants. 
Els turistes tenim la capacitat de transformar les realitats 
que visitem i podem exercir aquesta capacitat  en sentit 
positiu si  actuem de manera responsable,  respectuosa i 
compromesa amb les poblacions que ens acullen.
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9. QUÈ EN PENSA LA GENT COM 
JO

1

“Des del meu punt de vista, avui en dia la solidaritat està 
sobrevalorada; en tot et diuen que has de ser solidari, i si 
dius que no ho ets o no ho demostres ja et posen mala 
cara,  sobretot  si  a  tu  no et  falta  de res.  Actualment jo 
entenc  per  solidaritat  ajudar  els  altres,  tot  i  que  sóc 
conscient  que no tan sols  vol  dir  això.  Jo sóc solidària 
relativament, és a dir, en primer lloc crec que encara no 
tinc  oportunitats  suficients  per  ser-ho,  i  en  segon lloc, 
trobo que ajudar sense la veracitat que estic ajudant algú 
que  realment  s’ho  mereix  i  ho  necessita  em  frena  de 
seguida  a  simplement  ajudar.  Quan  dic  ajudar,  em 
refereixo  a  ajudar  econòmicament,  perquè  és  el  pa  de 
cada dia topar-te amb gent que et demana diners.
Per això, crec que la feina ben feta de les organitzacions 
no governamentals pot arribar a ser molt útil. M’explico; 
aquestes organitzacions estan documentades, capacitades 
i tenen les vies adequades per realment arribar a ajudar 
aquells que no han nascut amb tanta sort com nosaltres. 
Així doncs, sense saber gaire bé quins són els resultats de 
les seves obres, apostaria i contribuiria per una ONG si és 
així que s’és més eficaç en arreglar una mica tan tot allò 
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que passa entre els carrers de les nostres ciutats fins allò 
que succeeix al tercer món.”

Natàlia Garcia Gispert, 17 anys
Estudiant de 2n de batxillerat

2

“Aquest estiu vaig viatjar a l’Índia, durant 15 dies. 
Per  a  mi  fer  aquest  viatge  era  com  un somni,  sempre 
havia pensat que era un lloc molt desconegut, tan màgic, 
tan ple de olor, sensacions, colors... jo hi volia anar! 
L’altre  motiu  que  viatgéssim  era  que  ja  fa  5  anys  que 
tenim  una  nena  apadrinada,  a  Anantapur,  al  sud  de 
l’Índia, amb la Fundació Vicente Ferrer. 
Amb  aquesta  Fundació,  quan  apadrines  una  persona, 
t’envien cartes sovint. Et van informant de tots els nous 
projectes que van fent, de les organitzacions que hi ha, 
t’envien fotografies i la nena (almenys en el nostre cas!) 
apadrinada, t’escriu una carta en el seu idioma, i allà hi 
ha noies i nois que han estudiat castellà i treballen a la 
Fundació com a traductors. 
Aquest  sistema  d’anar  enviant  cartes  fa  que  n’estiguis 
segur  d’haver  apadrinat,  ja  que  t’ho  expliquen  tot  tan 
detalladament que fa que els agafis molta confiança. 
Cada  carta  que  jo  rebia,  era  una  il·lusió.  Tot  allò  em 
semblava magnífic, i sempre havia pensat que jo hi havia 
d’anar, tan a l’Índia com a conèixer a la Saradanamma, la 
meva nena apadrinada. 
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Finalment, vam llegir que la Fundació organitzava viatges 
per anar  a l’Índia,  i  a la vegada que feies una ruta per 
conèixer part del país (ja que tot en 15 dies és impossible, 
és enorme!), els 5 dies últims anaves a dormir al lloc on 
es  troba  la  Fundació,  assisties  a  xerrades  amb  el 
fundador, Vicente Ferrer, coneixies a la nena apadrinada, 
i veies tots els projectes. 
En cap moment vam anar-hi ni per desconfiança ni per 
res de l’estil, ni ningú del viatge ho feia per aquest motiu, 
però per molt que t’ho expliquin per cartes o t’ensenyin 
fotografies,  mai  pots arribar  a  creure  que tot  allò  sigui 
real, que aquest país passi aquesta misèria i que aquest 
gran home, Vicente  Ferrer,  hagi  dedicat  la seva vida,  a 
lluitar per la desigualtat i a poc a poc anar aconseguint el 
que està aconseguint. Perquè tal i com ell ens explicava 
quan  estàvem  allà,  ajudar-los  no  és  donar-los  diners 
simplement, és ensenyar que siguin autosuficients, donar 
oportunitats per a estudiar...
I és meravellós, magnífic. Escrivint aquestes paraules se 
m’està posant la pell de gallina, tot i que ja fa 6 mesos que 
hi vaig ser, no se m’oblidarà mai.”

Laura Díaz Pallejà, 17 anys
Estudiant de 2n de batxillerat

3

“La meva opinió sobre el món de l’associacionisme actual 
no és gaire positiva. Quan dic això no em refereixo al típic 
cas d’ONG que roba diners, sinó al fet que vivim en un 
sistema  globalitzat  i  si  l’analitzem  profundament,  ens 
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adonarem que els Estats converteixen aquestes ONG en 
multinacionals de la beneficiència. 
D’aquesta  manera el  que en un principi  ha de ser  una 
Organització No Governamental, acaba essent una mena 
d’empresa  assistencial  que  només  pot  indemnitzar  les 
víctimes del neoliberalisme per 12€ al mes.”

Mario Robles Pérez, 18 anys.
Estudiant de 2n de batxillerat

4

“La  historia  de  la  humanidad  nos  enseña  que  en  sus 
sociedades  convivimos  personas  agresivas  y  malévolas, 
con otras generosas que se ocupan de los más vulnerables 
y  otras  gentes  absolutamente  indiferentes  o  egoístas. 
Formar  parte  de  uno  u  otro  grupo  depende 
exclusivamente  de  uno  mismo.  Para  ser  solidario,  creo 
que basta con tener conciencia del propio azar de la frágil 
situación  que  a  cada  uno  nos  toca  vivir  y  de  la  total 
igualdad y respeto que merece cada una de las vidas de 
todos los seres vivos que conviven en este planeta. Y esto 
no debe ser  sólo  una idea  básica  para el  desarrollo  de 
toda  cultura  sino  un  sentimiento  profundo  de  cada 
comunidad que debe transmitirse desde la infancia como 
una  reacción  contra  la  injusticia  y  su  consentimiento 
colectivo.  
Me parece incuestionable que se ponga en duda la valiosa 
labor  que  llevan  a  cabo  las  personas  que  desde  la 
cooperación  internacional  intervienen con  su  ayuda  en 
las catástrofes naturales o en los conflictos armados ante 
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los desastres humanos que éstos provocan. Y por ello no 
creo  que  se  trate  de  estar  a  favor  o  en  contra  de  este 
trabajo  ya que,  desde el  confortable  bienestar  de gente 
privilegiada de nuestros ricos países, no tenemos derecho 
a juzgar y mucho menos a condenar a las organizaciones 
y a las  personas de la  sociedad civil  que auxilian a las 
poblaciones afectadas.”

Bárbara Celada Grouard
Biòloga

Estudiant de Màster a la UOC/CRE
sobre “Acción Humanitaria”

5

“Tothom té diferents punts de vista pel que fa al significat 
de la paraula solidaritat.
Alguns  arrogants  pensen  que  es  tracta  de  donar  coses 
pròpies  als  més  discapacitats  econòmicament,  d’altres 
que  consisteix  a  participar  en  actes  i  campanyes 
benèfiques per reivindicar algun fet amb coneixement de 
causa.
Però  només  s’ajuda  econòmicament,  sinó  també 
socialment; aportes d’una manera o altra l’amor, l’afecte, 
allí on realment es necessita. Apadrinar un nen és un acte 
força comú.
Per a mi la solidaritat és això, infondre una ajuda social a 
aquell  que  més  ho  necessita,  mostrar  que  és  la  vida  a 
totes les persones del Tercer Món que només viuen per 
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intentar  sobreviure.  La  vida  s’ha  d’apreciar  ja  que  no 
només és malaltia, guerra, pobresa i dictadura.
Aquella  persona  que  per  solidaritat,  per  ajuda,  per 
proposar-se  fer  un  món  millor,  per  voler  mostrar  a 
qualsevol  que  la  vida  és  somriure  i  que  a  més  a  més 
s’implica en una ONG és digne d’admirar.  Tots aquells 
que s’arrisquen a anar allí per ajudar a les escoles o als 
hospitals, infondre cultura i ensenyar són els que, per a 
mi, fan els grans actes solidaris. En contraposició, però, 
ells  mateixos  acaben  aprenent  més  d’aquelles  famílies 
que tan poc tenen i tan valoren en un sol gest.
Però aquí no s’acaba el moviment solidari. El Tercer Món 
potser és del que més es coneix,  del  que més es parla, 
però  no  per  això  els  veterinaris  sense  fronteres  o  les 
agrupacions  que es preocupen per fer  arribar  menjar  a 
immigrants o a nens amb pares a la presó, deixen de ser 
importants.
Solidaritat  és  mostrar-se  humil  vers  qualsevol  situació, 
tots som humans i, per tant, tots tenim els nostres drets.”

Jordina Salvat Masdeu, 17 anys
Estudiant de 1r de batxillerat

6

“Quan sento a parlar de les ONGs o em pregunten que 
n’opino, sovint no sé o no puc dir-ne massa cosa, perquè 
si bé aquest terme està prou present en la societat (però 
potser  no  en  el  grau  que  hi  hauria  de  ser),  és  poca  la 
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difusió mediàtica tan a nivell social, comunicatiu o en la 
premsa.
A  nivell  personal,  trobo  que  aquests  tipus 
d’organitzacions  fan  una  tasca  freqüentment  poc 
reconeguda i  infravalorada,  una feina a priori  altruista, 
humil  i  sense  ànim  de  lucre,  paraules  que, 
malhauradament potser no és que no estiguin de moda, 
però no acaben d’agafar el protagonisme adient.
A nivell de Tarragona província no tinc gaire coneixement 
de  les  institucions  que  hi  ha  referents  a  aquest  àmbit 
malgrat  tenir  gent  molt  propera  (pares)  implicats  en 
alguna  d’aquestes.  Sóc  conscient  de  la  presència  de 
Càrites  diocesana  i  d’altres  organismes  més  grans,  de 
renom  internacional,  però  se  m’escapen  molts  grups 
d’actuació, igualment importants, dels quals no tinc cap 
mena de coneixement.”

Joan Claveria Baro, 18 anys
Estudiant d’Enginyeria química de l’URV

7

“Penso que la solidaritat és un sentiment de fraternitat i 
companyia, no obstant això, també penso que pot tenir 
aspectes sinistres. Imaginem una fraternitat o comunitat 
d’homes blancs, que es defineix precisament per allò que 
els fa diferents dels negres, els blaus o els vermells... En 
efecte, els nazis o els falangistes, tenen interessos comuns 
i un sentiment claríssim de pertinença a un grup escollit 
que ha de deslliurar el món de la morralla: anarquistes, 
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comunistes,  jueus,  pacifistes  de  qualsevol  mena  o 
afeccionats i jugadors d’altres colors...
D’altra  banda i  pel  que sembla,  la  paraula  “solidaritat” 
deriva del llatí i l’arrel és la mateixa de la que deriva sòlid 
que,  segons  el  diccionari,  és  allò  capaç  d’oposar 
resistència  considerable  a  les  forces  que  tendeixen  a 
deformar-lo, a alterar-lo, a destruir-lo. Hi ha doncs en la 
solidaritat  un aspecte de resistència també, de defensa. 
Seria doncs una forma col·lectiva o fraterna de resistir “a 
les forces que tendeixen a deformar, alterar o destruir” 
allò que tenim, creiem o pretenem aconseguir...Tornem a 
topar doncs en el que dèiem al paràgraf anterior... Els uns 
contra els altres en nom de la solidaritat!
Hi ha solidaritat del ciutadà de Gaza amb el milicià armat 
de  Hamas,  front  l’exèrcit  sionista  invasor...  Hi  havia 
solidaritat  obrera  dels  treballadors  amb els  acomiadats 
injustament,  front  l’explotació  i  els  abusos  de 
l’empresari...  Hi ha, o hi havia, solidaritat dels alumnes 
amb  l’autor  d’un  graffiti  divertit  i/o  insultant,  front  el 
professor  que exigeix  culpables...  Fuenteovejuna va  ser 
solidària  front  el  Comendador  [¿Quién  mató  al 
Comendador?  /  Fuenteovejuna,  Señor  /  ¿Quién  es 
Fuenteovejuna? / Todos a una, Señor.]…
És possible ser solidari, establir relacions de fraternitat o 
companyonia, sentir pertinença vers un grup o col·lectiu 
que  no  és,  d’entrada,  el  que  podem  entendre  com  a 
nostre?,  aquell  al  que  por  imperativo  legal  ens  fan 
pertànyer,  ens  agradi  o  no...  Catalans  dins  d’Espanya, 
pacifistes a la mili. o dones en un col·lectiu masclista, per 
exemple.
Se’ns fa difícil entendre al que fraternitza amb el que no 
toca, sigui el blanc amb el negre, el ric amb el pobre o el 
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del Nord amb el del Sud. Sembla que, llops com som amb 
els d’altres ventrades, si no hi ha benefici hi ha d’haver 
alguna  inclinació  perversa  o  malaltissa...  I  això  passa 
també  amb  les  Organitzacions  No  Governamentals  i 
d’altres persones o col·lectius que dediquen el seu temps 
a  accions  desinteressades,  solidàries...  O  són  malalts 
mentals o n’obtenen algun guany material...  o ambdues 
coses alhora!
Però...  afiliat  compromès  d’un  sindicat  que  vol  ser 
alternatiu, és a dir que es contraposa als models oficials, 
tradicionals o establerts,  crec que és possible un treball 
desinteressat,  solidari,  que  reprengui  allò  que  està  a 
l’origen de les organitzacions de treballadors: la defensa 
d’uns drets i uns valors morals i/o ètics i la construcció 
fraterna d’alternatives al sistema amo/esclau en el que es 
basa  el  capitalisme,  amb  totes  les  seves  formes  més  o 
menys edulcorades. Penso també que la majoria de trets 
diferencials que diuen que tenim –per educació, caràcter, 
classe, raça, origen...- no són més que falòrnies de molt 
poca  consistència  o directament  irrellevants  inventades 
precisament  per a evitar la solidaritat entre els esclaus, 
treballadors més o menys qualificats però treballadors a 
compte d’altre, al cap i a la fi... 
Amb tot, els sindicats,  com les ONG, hem d’establir els 
mitjans de control suficients –i el fet de definir-nos com a 
assemblearis n’és un d’ells- per a evitar el perill, sempre 
present,  de  convertir-nos  en  aparells  burocràtics  en 
benefici d’uns quans alliberats, repapats als seus càrrecs i 
que mai mossegarien la mà que els alimenta, la mateixa 
mà que, alhora, mata de gana als que haurien de ser els 
seus beneficiaris, es diguin palestins a la Gaza ocupada, 
refugiats de tota mena de dictadures o treballadors amb 
expedients de regulació...”
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Ramon Balcells, 55 anys
Administratiu d’un hospital

Mapa de Peters.
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10. QUÈ POTS FER, TU

El moviment de suport de les ONG és encara recent al 
nostre  país,  les  necessitats  són  sempre  creixents  i  les 
maneres de col·laborar-hi com a ciutadans són diverses. 
Algunes de les maneres en què podem col·laborar-hi són 
les següents:

Informa't
Estar  ben informat és el millor principi i  la  forma més 
adient de prendre consciència de l’estat del món.
Pots llegir les revistes que editen les diferents ONG per 
conèixer com viuen algunes comunitats i per aprofundir 
més en les desigualtats. Per als que vulguin encara filar 
més  prim,  l’ONU  publica  cada  any  l’Índex  de 
Desenvolupament  Humà,  una  molt  bona  eina  per 
prendre el pols a les relacions Nord-Sud. Seguint amb la 
lectura, existeixen tota una sèrie de llibres sobre temes de 
cooperació i solidaritat. 
Per  facilitar-te  les  coses,  l’editorial  Icaria  és  un  bon 
principi i  ofereix molta varietat  de temes. Pel que fa al 
món  audiovisual,  hi  ha  moltes  cadenes  que  projecten 
entrevistes i reportatges dedicats a la solidaritat , mentre 
que a La 2 i al Canal 33 hi ha diversos programes dedicats 
al coneixement d’altres cultures.53

53 Extret  de  la  pàgina  web:  www.unjocperillos.org/quepotsfer de  MANS 
UNIDES.
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Corre la veu
La transformació política requereix un canvi profund en 
les  actituds  de  la  gent  fora  del  món  cooperatiu.  
Parla  amb  els  teus  amics  i  companys  sobre  les 
desigualtats Nord-Sud i la globalització.

Participa en actes de sensibilització
Dóna suport a algunes de les moltes campanyes que es 
realitzen des de diverses ONG i d’altres organismes.
Sovint,  les ONGD fan actes  públics  al  carrer que tenen 
per  objectiu  sensibilitzar  la  societat  sobre  problemes 
concrets. El ressò d’aquests actes està relacionat amb la 
capacitat  de  convocatòria  de  les  ONGD,  essent  la 
presència en sí una manera de col·laborar-hi.

Fes-te voluntari
Els voluntaris poden fer activitats diverses segons el tipus 
d’ONGD:  des  de  tasques  de  suport  a  la  seu  de 
l’organització de manera periòdica fins a una dedicació 
més puntual  en actes  concrets.  Hi ha també voluntaris 
desplaçats als països en què les ONGD tenen projectes.

Fes-te soci d'una ONG
El  fonament  de  les  ONG  són,  juntament  amb  els 
voluntaris, els socis i col·laboradors que els donen suport 
econòmic. La majoria de les organitzacions ofereixen la 
possibilitat de fer-s’hi soci o col·laborador a canvi d’una 
quantitat  mensual  que  es  pot  aportar  d’acord  amb  les 
possibilitats personals i durant el temps que es desitgi. 
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Apadrina un nen
Una  de  les  fórmules  que  s’ha  implantat  amb  força  els 
darrers  anys  en  l’àmbit  de  la  cooperació  al 
desenvolupament  és  l’apadrinament  de  nens  cosa  que 
permet la personalització i, a vegades, la relació directa, 
entre  la  persona  que  apadrina  i  un  nen,  que  és  el 
beneficiari  de  les  aportacions  econòmiques  que li  fa  el 
padrí.

Fes un donatiu puntual
Per aquelles persones que no poden o bé no volen fer un 
donatiu periòdic.

Compra productes de comerç just
Es  poden  trobar  botigues  de  comerç  just  on  es  venen 
especialment productes artesanals i alimentaris, produïts 
als  països en desenvolupament i  comercialitzats  per les 
mateixes cooperatives i organitzacions locals.

I moltes coses més.

El  que  és  important  és  animar-se  i  participar 
activament  tot  buscant  la  solidaritat  entre  els 
pobles i les persones.
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11. CONCLUSIONS

Les conclusions d’un treball acostumen a ser una síntesi 
del treball en sí, els resultats i la valoració del que un ha 
après. Però jo no puc sintetitzar en unes línies tot el que 
m’ha  aportat  aquesta  recerca.  Molt  encertadament   el 
senyor  Joan  Fuster  em  va  dir  que  quan  un  acaba  un 
treball no és del tot conscient de tot el que ha arribat a 
aprendre. El meu treball té un gran valor afegit, darrere 
d’aquests  quatre  fulls  hi  ha  molt  més,  des  de  la 
innocència  del  principi  fins  a  la  maduresa  posterior.  I 
començo per la paraula ENTUSIASME. 
Segons les paraules d’Andreu Felip i Ventura, director de 
l’ACCD:  “Al  llarg  dels  darrers  anys,  els  moviments  de 
solidaritat,  voluntariat  i  cooperació  internacional  han 
pensat, parlat i debatut, tant des de fora com des de dins 
del propi sector, sobre què és, què ha de ser i què no ha 
de ser la cooperació al desenvolupament; les polítiques, 
les pràctiques i les estratègies. De ben segur que queden 
moltes coses per parlar, per corregir i per seguir creixent, 
però  bé  que  és  cert  que  s’està  duent  a  terme  un  bon 
treball  al  Sud  per  tal  de  reduir  la  pobresa  i  les 
desigualtats.  Dels seus resultats,  ja se n’han fet estudis, 
indicadors i avaluacions que, afegits a l’experiència,  han 
ajudat a millorar.”
D’uns  anys  ençà,  també  ha  estat  notable  l’increment 
d’esforços dedicats a la informació i sensibilització de la 
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ciutadania  vers  les  interrelacions  Nord-Sud.  Tots  hem 
vist anuncis a la televisió i cartells als aparadors de les 
botigues, hem rebut a la bústia opuscles de projectes de 
diferents  ONGs  i  de  tant  segur  que  hem  presenciat 
campanyes al carrer. És lògic i important que sigui així. 
I aquest és un dels objectius amb els que m’he engrescat a 
mesura que el treball ha anat avançant. Per aquesta raó 
he  buscat  la  complicitat  i  implicació  de  moltes  altres 
persones, gent tan professional com gent del carrer. Dels 
professionals, per aprendre’n, i dels de fora d’aquest món, 
per engrescar-los.
Aquest dret a la informació, al seguiment i a l'avaluació 
de les ONGs o de la cooperació oficial em sembla un bon 
senyal. L'interpreto com un reconeixement de la societat 
per un sector professional i com un interès pel que el món 
de  la  cooperació  aconsegueix.  Desgraciadament,  en  la 
majoria dels casos aquest interès únicament es basa en 
un seguiment financer,  que encara que és essencial,  no 
hauria de deixar de banda l'impacte de les accions que les 
organitzacions  duen a  terme,  que és  en realitat  el  més 
important i el més difícil de comunicar.
Per altra banda, del que no ens podem oblidar és que, per 
molta cooperació que s’estigui duent a terme, encara hi 
ha  molta  pobresa  al  món.  Prop  de  1000  milions  de 
persones viuen en la pobresa absoluta amb menys d’un 
dòlar  al  dia;  162  milions  són  encara  més  pobres  i 
sobreviuen amb menys de 50 centaus de dòlar al dia54. La 
pobresa és no tenir treball, tenir por al futur i viure al dia. 
La pobresa és no tan sols la carència dels ingressos i béns 
necessaris per a la satisfacció de les necessitats bàsiques, 

54 Dades  extretes  de:  Mans  Unides.  La  veu  del  Sud.  Butlletí  de  les 
delegacions  de  Catalunya  i  Balears,  Barcelona,  Edita  Mans  Unides  BCN, 
2008, núm. 28.
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sinó  també  l’absència  d’opcions  i  oportunitats  per 
aconseguir un nivell de vida digne.
I aquí és on nosaltres hem de canviar les regles del joc: 
hem d’actuar perquè el món on vivim canviï i sigui millori 
i,  sobretot,  perquè  la  pobresa  desapareixi.  No  n’hi  ha 
prou d’ajudar, és necessari canviar d’actitud i la forma de 
viure. 
Penso que treballs com aquest ofereixen al lector una idea 
més àmplia  del  món solidari  i  cooperant,  amb els  seus 
èxits  i  els  seus  fracassos,  les  seves  incoherències  i 
preguntes encara sense resoldre. 
Amb tot,  si  se’m preguntés  què  és  el  que  realment  he 
après en el desenvolupament d’aquest treball, què podria 
dir? 
No acabaria mai, com més saps d’una cosa, més veus el 
que queda per saber. Per una banda, ja he exposat moltes 
reflexions personals a l’apartat més subjectiu del treball i 
per  l’altra,  m’agradaria  deixar  molt  clar  un  seguit  de 
pautes  i  de  punts  clau  sobre  el  que  ha  de  ser  la 
cooperació, no ho són tots però si dels més importants:

• He  après  que  cooperant  amb  els  països  més 
empobrits  del  planeta,  som  conscients  que, 
malgrat les causes de la seva pobresa, de la seva 
inseguretat i de les injustícies que pateixen, tenen 
una  gran  capacitat  transformadora  i  poden 
esdevenir  motor  del  desenvolupament  sostenible 
del seu entorn.

• Tinc el coneixement que no s’ha de voler imposar 
els models de vida establerts a Occident en d'altres 
països, atès que la necessitat s'ha de buscar en el 
propi origen de la comunitat.
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• També sóc conscient que cal fugir de la visió de la 
cooperació com a "salvadora" dels països en vies 
de desenvolupament.  Cal  parlar d'igual  a igual  i, 
sobretot, saber escoltar i intentar entendre quines 
són les necessitats que realment els interessen.

• Entenc que la solidaritat que emana de les ONGD 
s'ha d'emmarcar dins l'àmbit de la justícia, lluitant 
i denunciant la corrupció allà on n'hi hagi ja que 
aquesta empobreix al poble i enforteix a les elits. 
Però això no és tot, també és necessari fomentar la 
transparència i la claredat de les organitzacions no 
governamentals  per  tal  de  fabricar  un  clima  de 
més confiança.

• Paral·lelament m’han ensenyat que l’educació i la 
sensibilització  poden  construir  un  nou  tipus  de 
relacions humanes i  socials  i  que si  es fomenten 
des  d’un  principi,  els  beneficis  poden  ser  molt 
grans. Retornem al lema “Pensa globalment, actua 
localment”!

En definitiva, per tal de cooperar de manera efectiva, cal 
estar ben informat: han d’existir unes necessitats al país 
on es vol cooperar, cal conèixer la situació, s’ha de mirar 
què és el que es pot fer des de casa nostra, quins són els 
inconvenients amb què ens podem trobar...
És a dir,  abans de realitzar  qualsevol  actuació,  hem de 
veure si la situació entre el país que vol cooperar i el que 
rebrà  l’ajuda  és  adient  per  tal  que  la  cooperació  sigui 
efectiva,  i  que  aquesta  no  es  converteixi  en 
anticooperació.
Al mateix temps, no vull obviar l’inesgotable treball dels 
voluntaris.  Sempre s’ha sentit  a  parlar  de  voluntariat  i 
sempre hi ha hagut persones dedicades a aquesta tasca. 
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Hem descobert que qualsevol persona interessada pot fer 
algun  tipus  de  feina,  cadascuna  adaptada  a  les  seves 
possibilitats  i  als  seus  interessos.  Tothom ha de lluitar 
pels seus valors i sentir-se apreciat i valorat.
Jo vull ser cooperant, vull viatjar per ajudar allí on pugui 
ajudar  als  altres.  Malgrat  tot,  crec  que encara  no és el 
moment. S’ha d’estar preparat,  s’ha d’adquirir una base 
pràctica per enfrontar-te a tot allò que et pots trobar. Al 
començament d’aquest redactat he anomenat la paraula 
ENTUSIASME.  Defineix  exactament  aquestes  ganes  de 
“voler canviar el món”. 
Ara mateix ens podem sentir com a una gota d’aigua dins 
d’un oceà, però també hem de saber que estem units amb 
moltes altres  gotes que tenen les  mateixes inquietuds i 
conviccions. 
I jo des d’aquí faig una crida als qui comparteixen aquesta 
voluntat de transformació a unir-se a qualsevol ONGD i 
col·laborar (ja hem vist que a la nostra ciutat n’hi ha un 
grapat!),  estic  convençuda  que  cada  persona  és 
imprescindible i té alguna cosa per aportar.
Un  petit  esforç  és  una  gran  ajuda  a  qui  li  falta  tot. 
Altruisme,  col·laboració,  solidaritat?  No  és  important 
definir-ho d’una manera o altra...  El món aprèn, de mica 
en mica,  a  ser  "un",  un divers  i  solidari,  i  tots  hi  hem 
d'aportar el nostre granet de sorra. 
Sona ingenu, però, hi ha una altra alternativa?
Doncs  això,   jo  espero  que  junts,  a  poc  a  poc,  ho 
aconseguim.
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13. ANNEXOS55

13.1. Cartes del senyor Santiago Camós
13.1.1. Calen voluntaris
13.1.2. Temps de vacances

13.2. Notícia de la conferència de la Malalai joya
13.3. Article relacionat amb l'escàndol de corrupció 
d'Anesvad i Intervida
13.4. “I tu, què en penses?”
13.5. Lleis

13.5.1. Llei del Voluntariat
13.5.2. Llei de Cooperació al Desenvolupament
13.5.3. Llei del Cooperant

55 Els annexos no s'han inclòs en aquesta edició digital del treball.
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