AJUTS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 2021

L’Ajuntament participa econòmicament en accions de cooperació al desenvolupament, a través del Fons de
Català de Cooperació al Desenvolupament, organització formada per ajuntaments catalans i altres
organitzacions municipalistes (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.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és, institucionalment, l’agència de cooperació dels
municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, com en l’àmbit català.
Els dos projectes en els quals l’Ajuntament donarà suport econòmic aquest any 2021, són els següents:

a) Resposta d’emergència als efectes de l’huracà Eta a Nicaragua: fase de reconstrucció.
L'huracà Eta va tocar terra com a huracà de categoria 4 el dia 3 de novembre a la Costa Carib Nord, tot deixant
al seu pas milers de persones afectades i un paisatge de destrucció amb danys incalculables, especialment a
Nicaragua, i també a Hondures i Guatemala, on va entrar com a tempesta tropical amb pluges intenses.
L'huracà va afectar sobretot les zones de la costa del Carib Nord, el Pacífic Nord i el Centre de Nicaragua,
provocant greus danys en habitatges, infraestructura pública d'educació i salut, vies de comunicació i danys
en els mitjans de vida (destrucció/danys dels equipaments dels pescadors, dels cultius i de la infraestructura
comercial, pèrdues de reserves d'aliments), danys en els sistemes d'energia i de proveïment d'aigua i
aïllament temporal d'àrees habitades.
Una de les zones on l'impacte de l'huracà va ser més destructiu és la comunitat de Wawa Bar, a la costa del
Carib Nord, que ha quedat totalment arrasada. Això ha provocat que unes 300 persones que es van quedar
a la comunitat durant el fenomen ara estiguin al ras o refugiades sota les restes de casa seva, i n'hi hagi més
d'un miler que van ser evacuades que ara estan allotjades en albergs perquè s'han quedat sense llar i sense
pertinences. Als albergs, la situació és preocupant per la manca d'espai suficient per a totes les famílies, en
un context de pandèmia, i el perill d'inseguretat alimentària.

b) Sobirania alimentària amb perspectiva de gènere a la regió de Casamance (Senegal)
A Senegal la inseguretat alimentària afecta el 16% de les llars, segons l'informe de seguiment rural fet pel
Consell de Seguretat Alimentària (CNSA), i la regió de Casamance, al sud del país, és una de les més
afectades per la crisi climàtica, la geopolítica i la manca de mètodes moderns de gestió agrícola.
D'altra banda, les dones, que representen el 70% de la mà d'obra, tenen un accés limitat als mitjans de
producció, als beneficis i a la propietat de la terra.
El projecte es centra en mantenir 12 hortes comunitàries gestionades per dones, en col·laboració amb
organitzacions locals per reforçar la coherència i els impactes de la cooperació municipal al Senegal.
El projecte s'estructura en tres eixos:

•

Formacions en tècniques agroecològiques.

•

Comunitats Autogestionades de Finançament (CAF.

•

Incidència i apoderament de les dones en el dret d’accés a la terra i els mitjans de producció.

