
COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT I AJUT HUMANITARI: 

ACTORS I ESTRATÈGIES 



       Actors i estratègies en el treball pel desenvolupament: 

- Treball polític per unes relacions econòmiques, 
jurídiques,... més justes. 
 
- Treball per la conservació de la natura. 
 
- Treball per la Pau i els drets humans. 
 
- Cooperació per al desenvolupament i ajut 
humanitari. 



La cooperació internacional al 
desenvolupament compren el 
conjunt d’actuacions realitzades 
per actors públics i privats, entre 
països de diferent nivell de renda 
amb la finalitat de promoure el 
progrés econòmic i social dels 
paísos del Sud de forma que 
progressivament sigui més 
equilibrat en relació als països del 
Nord i resulti sostenible. 
 
A través de la cooperació al 
desenvolupament es pretén 
també contribuir a un context 
internacional més estable, pacífic 
i segur per a tots els habitants del 
planeta. 



“El sistema internacional de cooperación 
al desarrollo.  Una aproximación a sus 

actores e instrumentos” 
 

Manuel Gómez Galan 
José Antronio Sanahuja 

 
Ed.  CIDEAL (1999) 



http://grecdh.upc.edu/publicacions/lli
bres/documents/icdi_vdef_press_tap
as.pdf 



1. INTRODUCCIÓ 



La cooperació internacional és un aspecte 
específic de les relacions internacional 

Les relacions internacionals malgrat que es troben molt 
regulades (existeixen molts tractats internacionals, moltes 
normes, molts organismes,...)  són encara una mena de 
relacions feudals.  Els països poderosos imposen les seves 
regles, i si els convé incompleixen sense cap mena de 
problema els tractats i les normes internacionals. 

En moltes ocasions la cooperació internacional no 
persegueix el desenvolupament dels països amb les 
rendes més baixes, sovint es treballa per obtenir 
beneficis comercials, interessos estratègics, polítics, 
culturals,... 



https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional#Ad
opci.C3.B3n_del_texto 

Exemple: 

http://www.324.cat/video/4521092/altres/Finalment-hi-ha-tractat-
sobre-el-comerc-darmes-Jordi-Armadans-director-Fundipau-
Fundacio-per-la-Pau 

Entrevista sobre el Tractat sobre el 
comerç d’armes: 



Un element fonamental perquè la cooperació 
internacional assoleixi la seva finalitat són els 
governs, les administracions, les associacions i 
les organitzacions del sud. 

La cooperació requereix una relació de respecte mutu i 
d’igualtat. 

El desenvolupament només existirà si les condicions 
polítiques, econòmiques i socials ho permeten. 

La cooperació pot venir vinculada a 
condicions que afavoreixin el 

desenvolupament : 
COOPERACIÓ CONDICIONADA 



Inici de la cooperació internacional:  
 
 
Després de la segona guerra mundial, en el marc de la 
guerra freda, la cooperació era necessària per la 
reconstrucció d’Europa.   
 
Van nèixer organitzacions governamentals internacionals i 
les primeres ONG. 



QUE S’ENTÈN PER  
“AJUDA OFICIAL AL  

DESENVOLUPAMENT” (AOD) ? 
Segons el Comité d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’Organitzció per 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) l’AOD són: 

Els recursos que les agències oficials, inclosos els governs estatals i 
locals, o les seves agències executives, destinen als països en 
desenvolupament i a les institucions multilaterals, i que satisfà les 
següents condicions: 

a) tenen com objectiu la promoció del desenvolupament econòmic i el 
benestar social dels països en desenvolupament. 

b) són de caràcter concessional i contenen un element de donació 
d’almenys un 25 %. 



Quines condicions ha de 
complir la cooperació al 
desenvolupament ? 

a) Destino de la ayuda 
 
 
La ayuda tiene que concederse y utilizarse con finalidades de 
desarrollo económico y social, estando excluidas otras finalidades, 
como las militares. Dado que su principal objetivo es el desarrollo, la 
ayuda tampoco ha de tener fines exclusivamente comerciales que, 
por ejemplo, sólo sirvan para financiar exportaciones del país 
donante. 



Quines condicions ha de 
complir la cooperació al 
desenvolupament ? 

OCDE: Organisation for Economic Co-operation and Development 
http://www.oecd.org 

b) Condiciones de concesionalidad 
 
Los términos de las transferencias han de incluir un “elemento de 
concesionalidad” – esto es, una mejora de las condiciones con las 
que esos mismos recursos podrían obtenerse en el mercado – que 
debe ser como mínimo de un 25%. Si se trata de una donación, el 
elemento de concesionalidad sería de un 100%. Si es un crédito, el 
elemento de concesionalidad se calcula conforme a criterios 
uniformes establecidos por la OCDE, teniendo en cuenta factores 
como el tipo de interés, el período de gracia y el plazo de 
amortización.  



Quines condicions ha de 
complir la cooperació al 
desenvolupament ? 

CAD: Development Assistance Committee 
OECD donor countries grouped in the Development Assistance Committee (DAC) 
account for more than 90% of official development assistance (ODA) worldwide. 

c) Estatus del país beneficiario 
 
El país beneficiario debe ser un país en desarrollo. Si nos referimos a 
la ayuda oficial, esto significa que dicho país debe estar incluido en la 
lista de países en desarrollo elaborada por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) de la OCDE. En esta lista no se incluyen los países 
en transición de Europa del Este y la antigua Unión Soviética, que 
también reciben flujos de ayuda oficial pero no son considerados “en 
desarrollo” y, por ello, no se contabiliza como AOD. 



La major part de països donants han acceptat 
destinar el 0,7 % del PNB a l’AOD, però són molts 
pocs que realment ho fan. 

El 1997 els països donants de la OCDE van 
destinar el 1997: 47580 milions de $, que 
corresponia al 0,22 % del seu PNB. 

Aquesta xifra correspon aproximadament al cost de 
tres setmanes de les despeses militars mundials. 

Tan sols 579 vegades el pressupost  
de l’Ajuntament Castelldefels, per tot el món!!! 



El 16 de diciembre el Parlamento aprobó el presupuesto 2005, que 
asciende a 116 500 millones de euros en créditos para compromisos y 
106 300 en créditos para pagos y equivale al 1,004 % de la renta 
nacional bruta de los Estados miembros. 

Exemple: Unió Europea 

Fuente: Observatorio de la Deuda en la Globalización, octubre 2001. 
 
Según los datos más recientes del Banco Mundial, en 1999 la deuda 
externa total de los países empobrecidos ascendía a casi 2.573.000 
millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 2.867.000 
millones de 
euros), cifra que incluye las deudas de origen multilateral, bilateral y 
privada. 

http://www.debtwatch.org 



Dades actuals: 

http://webnet.oecd.org/dcdgraphs/ODAGNI/ 







països 
poderosos 

Comerç, banca, deutes 
estatals, indústries,.... 

Cooperació internacional 

 
 

països 
empobrits 



5 países de África subsahariana, la región con mayor probabilidad de no 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo de Milenio en 2015, se convirtieron 
en el año 2001 en contribuyentes netos de recursos a España por un 
total de más de 10 millones de euros. En concreto, Etiopía, Uganda, 
Lesoto, Malawi y Camerún reembolsaron a España por pagos 
correspondientes a la devolución de créditos FAD, un volumen de 
recursos (12,9 millones euros) cinco veces superior a lo recibido en 
concepto de donaciones (2,6 millones euros). 
En el mismo período en el que este desembolso de recursos se produjo, 
cuatro de los cinco países se vieron afectados por una grave 
escasez de alimentos, debido al descenso de la producción provocado 
por las prolongadas sequías, inundaciones e interrupción de actividades 
agrícolas, según datos de la FAO. 



2.  LES FORMES 



- preferències comercials 

- cooperació econòmica 

- ajuda financera 

- assistència tècnica 

- cooperació científica i tecnològica 

- ajuda alimentària 

- ajuda d’emergència 

- ajuda humanitària 



- preferències comercials 

- cooperació econòmica 

- ajuda financera 

- assistència tècnica 

- cooperació científica i tecnològica 

- ajuda alimentària 

- ajuda d’emergència 

- ajuda humanitària 

EXEMPLE: 

Construcció de 
determinada 
infraestructura 

Normalment els programes de cooperació internacional que inclouen més d’un 
d’aquests instruments, per exemple per construir determinada infraestructura, 
en moltes ocasions s’aporten els fons econòmics i es proporciona assistència 
tècnica: 



- preferències comercials 

- cooperació econòmica 

- ajuda financera 

- assistència tècnica 

- cooperació científica i tecnològica 

- ajuda alimentària 

- ajuda d’emergència 

- ajuda humanitària 



Les preferències comercials 

Facilita l’exportació de productes d’alguns països, significa l’eliminació total o 
parcial de barreres comercials (aranzels, quotes, contíngents). 
 
Les preferències comercials són en part el resultat de negociacions Nord-Sud 
de les conferencies que van haver als anys 60 (Conferència de les Nacions 
Unides sobre Comerç i Desenvolupament -UNCTAD-) 
 
La UE té un règim de preferències per 71 països d’Africa, el Carib i el Pacífic 
(Països ACP), i règims especials per alguns països mediterranis, 
centramericans i andins. 
 
En alguns casos les preferències comercials es complementen amb sistemes 
d’estabilització de preus (preu mínim garantitzat). 
 
La importància de les preferències comercials va disminuint a mesura que 
avança la lliberalització (Acord General d’Arancels Aduaners i Comerç -
GATT- dins de la OMC). 



- preferències comercials 

- cooperació econòmica 

- ajuda financera 

- assistència tècnica 

- cooperació científica i tecnològica 

- ajuda alimentària 

- ajuda d’emergència 

- ajuda humanitària 



La cooperació econòmica 

Dóna suport fonamentalment al sector privat com a motor de 
desenvolupament  (polítiques neoliberals). 
 
Esdevé fonamentalment amb els països de renda mitjana. 
 
Acostuma a ser favorable per als sectors empresarials o 
socials dels països del Nord que actuen com a agents de 
cooperació econòmica. 



- preferències comercials 

- cooperació econòmica 

- ajuda financera 

- assistència tècnica 

- cooperació científica i tecnològica 

- ajuda alimentària 

- ajuda d’emergència 

- ajuda humanitària 



L’ajuda financera 

  

  

  

  

  

Sota aquesta denominació s’inclouen diferents modalitats de 
transferència i accés al capital.  Per exemple: 
 
-    Suport al pressupost de l’Estat del país receptor. 
 
- Facilitar capital per inversions (activitats productives, 
infraestructures,..). 
 
-    Microcrèdits. 
 
- Finançament de garanties d’inversió per fomentar la inversió 
estrangera. 
 
-   Crèdits per facilitar la importació del país donant. 
 
-  Fons del FMI per situacions de crisi per programes d’estabilització, 
sovint lligat a determinades reformes en l’economia (“Programes d’Ajust 
Estructurals –PAE”). 



- preferències comercials 

- cooperació econòmica 

- ajuda financera 

- assistència tècnica 

- cooperació científica i tecnològica 

- ajuda alimentària 

- ajuda d’emergència 

- ajuda humanitària 



L’assistència tècnica 

En l’àmbit de l’assistència tècnica hi ha activitats d’assessoria, 
capacitació i recolzament institucional. 
 
És realitzada sovint per experts del pais donant o per experts 
d’organismes internacionals. 
 
L’assistència tècnica acostuma a considerar-se un element 
fonamental de la cooperació. 
 
Les tecnologies transferides han d’adequar-se a la realitat del pais 
receptor i del context local.  Una acció incorrecte pot endarrerir el 
sorgiment de “tecnologies apropiades”. 



- preferències comercials 

- cooperació econòmica 

- ajuda financera 

- assistència tècnica 

- cooperació científica i tecnològica 

- ajuda alimentària 

- ajuda d’emergència 

- ajuda humanitària 



Cooperació científica i tecnològica 

 Promou: 
 
- El desenvolupament la creació i enfortiment de les capacitats 

tecnolbgiques prbpies dels països del Sud. 
 

- La formació de personal investigador dels països del Sud en els 
països del Nord. 

 
- Les estades de personal dels països donants en centres i 

institucions dels països receptors. 
 

- Els projectes conjunts d’investigació en Brees                   
 d’interés comú. 



- preferències comercials 

- cooperació econòmica 

- ajuda financera 

- assistència tècnica 

- cooperació científica i tecnològica 

- ajuda alimentària 

- ajuda d’emergència 

- ajuda humanitària 



L’ajuda alimentària 

Donació directa d’aliments o de recursos econòmics per adquirir-
los (crèdits concesionals o donacions), sovint per atendre 
situacions d’emergència (sequeres, inundacions, terratremols, 
conflictes armats,...). 
 
En el passat s’utilitzava aquest tipus d’ajuda per donar sortida a 
excedents agropecuaris, o per conquerir nous mercats (EEUU; UE 
i la seva Política Agrària Comunitària). 
 
Aquest tipus de gestió ha tingut efectes negatius a mig i llarg 
termini: disminució dels preus en l’àmbit local, disminució de la 
producció local, modificació dels hàbits de la població com per 
exemple la substitució del blat de moro pel blat).  
 
L’ajuda alimentària pot anar en detriment de la seguretat 
alimentària, i podria ser una de les causes de la fam. 



L’ajuda alimentària 

Per evitar aquests efectes negatius s’ha establert una normativa 
bàsica (Conveni Internacional sobre Ajuda Alimentària), el conveni 
en vigor és de 1995. 
 
L’ajuda alimentària ha d’anar lligada a estratègies de “seguretat 
alimentària” que intenten fomentar la producció local. 
 
El Conveni d’Ajuda Alimentària de 1995 promou compres locals i 
“transaccions triangulars” en països veíns.  D’aquesta forma es 
reactiva la producció i els mercats locals i es redueixen els costos 
del transport. 



- preferències comercials 

- cooperació econòmica 

- ajuda financera 

- assistència tècnica 

- cooperació científica i tecnològica 

- ajuda alimentària 

- ajuda d’emergència 

- ajuda humanitària 



L’ajuda d’emergència i l’ajuda humanitària 

Resposta de la comunitat internacional a situacions d’emergència: 
 
- Desastres naturals (terratrèmol, sequeres, inundacions, huracans, 
erupcions volcàniques,...). 
 
- Epidèmies o plagues. 
 
- Conflictes bèl·lics. 

 
 

Els beneficiaris han de ser: 
 
- La població local més vulnerables. 
- Els desplaçats. 
- Els refugiats. 



L’ajuda d’emergència i l’ajuda humanitària 

Sovint la realitzen organismes internacionals especialitzats: 
 
-  ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als refugiats). 
-  UNICEF (Fons de les Nacions Unides per a l’Infància) 
-  PMA (Programa Mundial d’Aliments). 

 
 

I també ONG humanitàries (especialitzades): 
 
- Creu Roja 
- MSF (Metges sense fronteres) 
- Metges del Món 
- ... 



Segons el Dret Internacional Humanitari per poder anomenar 
“humanitària” a una determinada ajuda en un conflcite bèl·lic cal: 
 
- Humanitat, imparcialitat, neutralitat i independència. 
 
Segons el Codi de conducta acceptat voluntàriament per ONGs 
humanitàries: 
 
- Totes les víctimes d’un conflicte tenen dret a rebre ajut 
independentment de la seva classe, raça, sexe, nacionalitat,  religió 
o ideari polític.  
 

L’ajuda d’emergència i l’ajuda humanitària 



Tradicionalment s’entèn que l’Ajuda humanitària no és 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, atés que té 
un caràcter assistencial i és per situacions d’emergència 
(situacions no favorables pel desenvolupament). 
 
Aquest fet es veu reforçat per l’existència d’ONGs humanitàries 
i ONG’s, amb estructures de treball clarament diferents. 
 
En moltes ocasions el plantejament necessari ha de ser 
integral, continuista,... primer cal atendre les situacions 
d’emergència i a continuació procurar el desenvolupament. 
O fins i tot en aquelles situacions on els conflictes bèl·lics 
s’allarguen durant molts anys cal una “modalitat del 
desenvolupament en situacions de conflicte” que afavoreixi les 
capacitats de la població per sobreviure en situacions de 
conflicte i facilitar la seva posterior situació. 

L’ajuda d’emergència i l’ajuda humanitària 



3.  ELS ACTORS 



Organitzacions governamentals 

Organitzacions no-governamentals 

Estatals 

Multilaterals 

Cooperació descentralitzada 

Empreses 

COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT: 



ELS ORGANISMES  
INTERNACIONALS 



Institucions financeres multilaterals:  

- Fons Monetari Internacional (FMI) 
 

- Banc Mundial (BM) 
 
- Bancs regionals de desenvolupament 

El BM* i el FMI foren creats el 1944 en una “Conferència 
Internacional sobre Afers Monetaris i Financers” convocada pel 
President nordamericà Roosevelt en el complex turístic de Brettons 
Woods.  Per aquesta raó al FMI i al BM se les coneix com les 
institucions de Brettons Woods. 

*De fet en aquella conferència es creà el BIRF (Banc Internacional de 
Reconstrucció i Foment que fou l’orígen del Banc Mundial). 



Quaderns d’estudi accessibles 
electrònicament a:  
 

www.fespinal.com 
 



FMI La funció original del FMI de controlar el 
sistema monetari internacional va trontollar 
amb la crisi del dòlar de 1973, any en què 
es van esfondrar les paritats fixes i es donà 
pas a la fotació de monedes que es manté 
encara en l’actualitat. A partir d’aquell 
moment, el FMI es concentra en tres 
funcions principals: 
- Vigilància i supervisió de les economies 

dels països membres. 
- Assistència tècnica (en qüestions fiscals 

i monetàries) 
- I assistència financera (recolzament a 

països amb dificultats temporals en la 
balança de pagaments i/o implantació de 
programes per a l’ajustament i reforma 
econòmics). 



FMI 

El FMI tiene como finalidad principal la cooperación monetaria y 
financiera, aunque en sentido estricto no es una institución de 
cooperación al desarrollo.  
 
Sus programas de estabilización y ajuste, sin embargo, tienen un 
impacto determinante en la política económica, y por lo tanto, en las 
perspectivas de desarrollo, de los países del Sur, y cuenta, además, 
con servicios financieros concesionales asimilables a la AOD. 



BM 

http://www.bancomundial.org/ 

Per la seva banda, el Banc 
Mundial va ser establert en 
primera instància amb l’objectiu 
de crear les condiciones 
necessàries per sostenir la 
reconstrucció d’Europa. Aquest 
propòsit va ser “boicotejat” poc de 
temps després pels mateixos 
Estats Units en optar per l’ajut 
unilateral (en una actitud que 
torna a ser molt present en 
l’actualitat) a través del Pla 
Marshal). 

Aquest fet, unit a que la demanda 
de finançament concessional per 
part dels països més pobres va 
anar en augment, forjà la creixent 
inclinació del Banc Mundial cap a 
la seva ocnfiguració actual 
d’agència de desenvolupament, 
com queda reconeguda en el seu 
manament “d’ajudar els països a 
reduir la pobresa, atenent-ne de 
fomra particular les dimensions 
institucionals, estructurals i 
socials”. 



BM 



FMI i BM 

Els programes d’ajustament condicionaven, doncs, la 
concessió de fons a la implantació de mesures severes de 
disciplina fiscal i comercial, privatitzacions, promoció de la 
inversió estrangera directa, etc. El propòsti establert 
d’aquests processos era incrementar els ingressos 
governamentals en divises, mitjançant l’augment de les 
exportacions, i disminuir correlativament la despesa 
pública a fi de sanejar l’economia nacional. 



FMI i BM 

Els “programes 
d’ajustament” han 
generat drmàtics 

costos socials per la 
població  més pobra, 

sense obtenir els 
efectes esperats 



FMI 

BM 

En el FMI, el vot dels EE.UU., té més pes que els d’Amèrica 
llatina, Àsia meridional i Àfrica subsahariana juntes… 

<< L’any 2000, EE.UU., vamb 272 milions d’habitants, disposava del 
16,5% dels vots en el BIRF, mentre la Xina, amb 1.244 milions, 
només comptava amb el 2,8%. I 19 milions d’àrabs saudís tenien el 
triple de vots que 164 milions de brasilers. 
En el BM no s’aplica el principi d’igualtat de vot que regeix en la major 
part d’organitzacions internacionals per exemple a l’Assamblea 
General de les Nacions Unides.>> 



Organitzacions governamentals 

Organitzacions no-governamentals 

Estatals 

Multilaterals 

Cooperació descentralitzada 

Empreses 

COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT: 



Les organitzacions internacionals no financeres 

NACIONS UNIDES 



NACIONS UNIDES 



ALTRES ACTORS 

UE 

ESPAÑA 

CATALUNYA 

EuropeAid 

AECID 

ACCD 

ECHO 









Estratègies.... 
 
- Lleis   
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se 
establece el Estatuto de los cooperantes (B.O.E de 13 de mayo). 
 
- Pla Director per 4 anys, Agendes per àmbits,... 
Defineix paisos socis, àmbits de la cooperació, actors, objectius, 
eines,... 
 
- Pla anual 
 
- Estratègies, àmbits,.. 
 
- Programes propis, convocatòries de projectes, participació en 
accions multilaterals 
 
- Oficines de suport a la cooperaci\ (OTC,...). 
 



 LES ONG 



ONG 

ONGD 

ONGH 

ONG pacifstes 

ONG ecologistes 

ONG altres 



 



 



Altres: Greenpeace (1971) 

En els països del Sud hi ha una veritable “plaga” d’ONG locals, que 
sovint es coneix com CONTRAPARTS, tot i que normalment són 
organitzacions petites.  
 
A  Amèrica Llatina hi han més de 15000!!! 
 
AMREF (Fundació per la medicina i la recerca a l’Àfrica) amb seu a 
Nairobi (Kenia), n’és l’excepció, amb uns 45 anys d’existència. 
 
Actualment als països del Nord hi ha infinitat d’ONG petites i 
mitjanes!!! 
 





Durant el franquisme Espanya 

 
 
 

1942: Càritas 
1947: Asociación Misionera Senglar 
1956: Federación Española de Religiosos de la Enseñanza 
1957: Obra de Cooperación Apostólica Senglar Hispanoamericana 
 
Religioses però amb “idees pròpies”: 
1956 : Intermón, creada pels jesuïtes 
1965: IEPALA (creada a Uruguai el 1958) 
 
A partir de l’obertura de l’esglèsia catòlica dels anys 60: 
Justícia i Pau 
Mans Unides 
Medicus Mundi 
 
1962: Associació d’Amics de les Nacions Unides 
 
Finals del franquisme: MOC, Moviment pacifista 



Espanya 

Com conseqüència de la dictadura franquista a l’Estat espanyol, 
va perdurar durant molts anys una renda per capita baixa.  
A partir de la transició, vam passar en pocs anys de ser un Estat 
que rebia ajudes del Banc Mundial a ser un Estat del grup dels 
rics. 
 
Això ha provocat que el fenomen de les ONGs hagi exclatat amb 
posterioritat a molts altres països europeus. 
 
El 1983 es va crear la Coordinadora de ONGD d’Espanya amb 
11 organitzacions: 
 
Ajuda en acció, Càritas, Consejo Interhospitalario de 
Cooperación (CIC), Instituto de Estudios Políticos para Amèrica 
Latina y África (IEPALA), Intermón, Justícia i Pau, Mans Unides, 
Medicos Mundi, Moviment 0,7 %, Creu Roja, i UNICEF. 



  

1985: “boom” de les ONGD!!! De tota mena!! 
 
 
 
Molts ciutadans, decepcionats de la política, 
s’inclinen per treballar en ONGs. 
 
Apareixen la cooperació a nivell municipal, les 
coordinadores autonòmiques d’ONGs, els Fons que 
agrupen municipis,... 





TIPUS D’ONGD 

Primera generació o assistencialista (ajuda humanitària o 
d’emergència sense intervenció dels destinataris). 
 
Segona generació o “desarrollistas” (a més a més 
sensibilització al Nord). 
 
Tercera generació (els protagonistes del progrés han de ser 
els destinataris + denuncia social). 
 
Quarta generació, a partir dels anys 80 (els protagonistes del 
progrés han de ser els destinataris + denuncia social i política 
als països del Nord i del Sud, fomenten el desenvolupament 
social i ecològic). 



Les ONG catòliques 



Les ONG catòliques 



Les ONG catòliques, però no tant!! 



Entrecultures (abans Fe y Alegria) 
 
ANESVAD (contra la lepra) 
 
Medicus Mundi 
 
Fundación CODESPA (Opus Dei) 
 
... 

El pes de les ONG catòliques és aproximadament 4:1 
respecte les laiques.  Actualment reben tot el suport de 
l’Estat. 

Les ONG catòliques 



ONGs amb vinculacions amb partits polítics o sindicats 

    

PP :      Fundación Humanismo y Democracia 
    Fundación Cánovas del Castillo 
 
PSOE: Solidaridad Internacional 
 Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE) 
 
UGT: Fundación Largo Caballero 
 Instituto Sindical de Cooperación para el Desarrollo 
 
CCOO: SODEPAZ (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz) 
    Fundació Pau i Solidaritat 
 
ACSUR-Las Segovias (a Catalunya: Cooperacció, al País Basc: 
Mugarik Gabe), té la simpatia de socialistes i de militants 
d’Izquierda Unida. 
 
..................... 
 



Apadrinament d’infants: 
 
Fundació Vicent Ferrer, Ajuda en Acció, Intervida, Amics del 
Nepal,... 
 
 
Especialitzades: 
 
Enginyers sense fronteres, Mestres sense fronteres, Pallassos 
sense fronteres, .... 
 



Caritat o solidaritat? 

Més que una qüestió de significat de mots, podem parlar de 
diferents postures... 
 
Caritat: una almoïna per calmar consciencies....., 
entesa així crea dependències, crea humiliació a qui 
la rep. 
 
La solidaritat promou la dignitat. 
 
 
Caritat, filantropia, solidaritat, fraternitat,...  
de fet cal una nova ètica en les relacions humanes. 
 



ONG 
 
Codi de conducta acceptat voluntariament:  

     El imperativo humanitario, basado en el respeto a la vida y a la 
dignidad humana, también afecta a las imágenes y mensajes que 
difunden las ONG u los gobiernos a la hora de llevar a cabo 
campañas de sensibilización de la opinión pública y de recaudación 
de fondos. Se debe presentar a los destinatarios la ayuda como 
seres humanos dignos, y no como objetos impotentes, 
desesperanzados y sin más futuro que la compasión ajena. 



Les ONGD són poc importants considerant el volum dels recursos 
econòmics que transfereixen als països del sud, però són molt 
importants per la seva influència sobre els governs i les 
institucions internacionals... i sobre l’opinió pública dels països del 
Nord. 
 
Per exemple s’ha aconseguit l’Acord per prohibir les mines 
antipersonal, o que les multinacionals farmacèutiques no 
denunciïn Sudàfrica per distribuir medicaments genèrics a baix 
preu.... 
 
Les polítiques de les institucions internacionals han anat canviant 
(o s’han frenat) com a conseqüència de l’opinió pública, creada en 
bona part per les ONGs. 
 
Les ONGD també són transcendents si serveixen per donar 
dignitat, força i orgull a les organitzacions i pobles del Sud. 
 
Les ONGD mouen pocs diners però són més eficients que les OG. 
 



Hi ha massa ONGD? 

Algunes preguntes..... 

Quin ha de ser el paper de la religió? 



COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZADA 





http://www.fonscatala.org 





Punts importants de la cooperació municipal: 
 
 
- Regidoria de cooperació. 
- Pressupost específic de cooperació per al desenvolupament                  
(0.7 %? recursos propis). 
- Tècnic de cooperació. 
- Participació en el Fons. 
 
- Consell de cooperació. 
- Mocions aprovades al Ple municipal. 
- Finançament de projectes (convocatòries,.). És un actor sense 
interessos polítics, ni territorials. 
 
- Grups Locals, grups d’ONG d’àmbit territorial més gran. 
- Agermanaments. 
 
- Cooperació en gestió municipal. 





(2008) 







LES EMPRESES 



Rols 
Actors, executors 

RSC, serveis especialitzats,.. 

Fons econòmics 



 
Organismes multilaterals, governs, ONGs... 
coincideixen: És molt important el treball del sector 
privat pel desenvolupament humà, les empreses han 
de ser actors. 
 
 
 
 
 
 
“Sector privado y Cooperación al Desarrollo: 
Empresas, Gobiernos y ONG ante las alianzas público 
privadas” 
 
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/260 
 



Pregunta 
 

Oportunisme, únicament una qüestió d’imatge? 
 

El valor econòmic i la transcendència de l’ajut de les 
empreses a la cooperació internacional pot arribar a ser 
important, fins i tot més del que aporten alguns països rics. 
 
 
Per exemple, l’aportació de la Fundació Bill Gates, i de 
GlaxoSmithKline (primera multinacional farmacèutica del 
món) per la recerca contra la malària. 



Noves formes, nous actors: 
 
- Cooperació Sud-Sud 
- Cooperació triangular 



I FINALMENT PARLEM DE L’AOD  

QUE REALITZA EL NOSTRE 
GOVERN..... 





http://www.intermonoxfam.org/sites/default/files/documentos/files/RDA2012_Cap%C3
%ADtulo%201_Lanzamiento_cooperacion_al_borde_del%20abismo.pdf 

Lectura imprescindible: 



% PNB en AOD dels membres del CAD (OCDE) 



    El análisis de la evolución de la ayuda durante 
este período. Excluyendo dicha operación, se 
observa que la AOD, que alcanzó en 2002 un 
total de 1.817 millones de euros, mantuvo la 
tendencia creciente ya observada en el año 
anterior. 

    En el ámbito bilateral, fue especialmente 
significativo el crecimiento del FAD (41,7%). 



     El análisis de la distribución geográfica y 
sectorial y del peso de los diferentes actores e 
instrumentos de la ayuda en 2002 y comienzos 
del 2003 – realizado en los próximos epígrafes – 
afianza dos inquietantes tendencias de la 
cooperación española: el mayor volumen de 
recursos gestionados por los ministerios de 
Defensa y de Economía y la proliferación de 
incrementos en partidas de ayuda no 
determinados en función de su contribución a la 
lucha contra la pobreza sino vinculados a 
intereses políticos  y geoestratégicos. 



    Especialmente significativos en estos dos años son 
los volúmenes de ayuda que la cooperación 
española ha destinado a Argentina, Afganistán e 
Iraq, tres países no incluidos como prioritarios en la 
Ley de Cooperación, que han determinado el 
incremento y la composición de las partidas de FAD, 
de contribuciones a organismos internacionales y de 
<< ayuda humanitaria >> así como el creciente peso 
de los ministerios de Economía y de Defensa. 



% PNB destinat a AOD als PMA 



L’AJUDA LLIGADA 





 Feines a fer: 
 
- Buscar, llegir, comentar: 
 
* Declaració de París sobre l’Eficàcia de l’Ajuda. 
 
 

* Programa d’acció d’Accra 
 
* Aliança de Busan per la cooperació eficaç al      
desenvolupament. 
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