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a majoria de la població de Cata-
lunya es va iniciar en el món de la coo-
peració per al desenvolupament fa
només uns 10 anys, quan aquest feno-
men va adquirir més ressonància públi-
ca. No obstant això, determinats sec-
tors de la societat ja havien acumulat en
aquell moment una experiència que els
va permetre transmetre una reflexió
madura, una vegada les condicions polí-
tiques i socials del país van ésser pro-
pícies. L’àrdua labor de disseminació
d’una cultura de la cooperació que acon-
seguís implicar un ampli espectre social
ja ha començat a recollir resultats i, avui,
ens trobem amb un ciutadà mitjanament
conscient de la situació de desigualtat
entre rics i pobres, que assumeix la
necessitat de trobar vies per a reequili-
brar aquesta relació. Tot aquest procés
va germinar i s’ha anat gestant d’acord
amb l’evolució de la societat dins la qual
s’ha anat desenvolupant.

Els orígens i els pioners

Amb l’afirmació de la seva idiosincrà-
cia nacional i la reivindicació de les seves
institucions pròpies, la societat catala-
na es va esforçar per mantenir una esfe-
ra privada autònoma, al marge de l’Ad-
ministració pública centralitzadora que
havia impulsat el règim autoritari fran-
quista. Al mateix temps que enfortia el
teixit social, aquesta actitud va alimen-
tar una sensibilitat cap al context inter-
nacional que la va permeabilitzar al dis-
curs dominant sobre les teories del
desenvolupament, base de l’actual sis-
tema de Cooperació Internacional. El
dinamisme polític que durant els anys
cinquanta i seixanta va provocar el pro-
cés de descolonització a altres països,

no va poder desenvolupar-se lliurement
a l’Estat espanyol, però els sectors més
oberts de l’Església catòlica van saber
compatibilitzar les noves directrius ema-
nades del Concili Vaticà II, el qual pro-
pugnava una vinculació i una dinamit-
zació més grans de la base comunità-
ria i parroquial, amb una dimensió
internacional lligada a l’activitat missio-
nera. Així, des de diferents diòcesis (Bar-
celona, Girona, Vic, etc.) i ordes religio-
sos (jesuïtes, escolapis, caputxins, cla-
retians, carmelites, etc.) es va impulsar
l’enviament de cooperants religiosos i

laics cap a l’Amèrica Llatina, l’Àfrica i
l’Índia.

La Companyia de Jesús va crear el
1956 el Secretariat de Missions i Pro-
paganda que va evolucionar fins a con-
vertir-se en l’agència de cooperació
Intermón, la qual es va constituir com a
fundació el 1986. La campanya contra
la fam iniciada el 1960 per Acció Catò-

lica, en la seva branca femenina, va
adquirir el 1978 plena personalitat jurí-
dica amb el nom de Mans Unides. El
1963 es va crear Agermanament, sorgi-
da d’un moviment que tractava de
reconvertir el missionerisme en coope-
ració i intercanvi entre els pobles. Un
any més tard es va posar en marxa la
cooperativa Cooperació i Desenvolu-
pament (CODES) amb la finalitat de ser-
vir de secretaria tècnica als projectes
que estaven portant a terme, amb dues
seccions CODESCAM (Camerun) i
CODESXIL (Xile). El novembre del 1968
la Conferència episcopal espanyola va
crear la Comissió General de Justícia i
Pau, amb la finalitat de promoure i defen-
sar els Drets Humans.

La participació tant de laics com de
sacerdots en totes aquestes iniciatives
va posar de manifest la seva vocació de
transcendir cap a una major sensibilit-
zació de la ciutadania a favor de la jus-
tícia social. Per això, la revista Agerma-
nament va servir d’instrument de comu-
nicació i difusió entre els diversos
sectors preocupats per la problemàtica
del desenvolupament. No obstant això,
a causa de les restriccions de l’asso-
ciacionisme de l’època, només van
poder sorgir algunes organitzacions vin-
culades a moviments internacionals que
oferissin certa confiança al règim. El
1962 es va constituir a Barcelona l’As-
sociació d’Amics de les Nacions Unides
i, un any més tard, va néixer a la matei-
xa ciutat la branca espanyola de Medi-
cus Mundi, només dos mesos després
de què un congrés celebrat a Aquisgrà
decidís constituir Medicus Mundi Inter-
nacional, amb la finalitat de col·laborar
amb projectes sanitaris.

A finals dels anys seixanta hi havia per-
sones experimentades que participaven
en el debat que es va plantejar en el con-
junt de les organitzacions no governa-
mentals per al desenvolupament (ONGD)
a escala internacional; l’avaluació del
seu treball els va fer constatar que mal-
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grat la satisfacció d’haver contribuït a
millorar les condicions de vida d’alguns
grups de persones, els projectes no

podien per si mateixos eradicar el volum
de circumstàncies que abocaven una
bona part de la humanitat a la pobresa,

i que per actuar sobre les causes del
subdesenvolupament havien d’incidir
sobre el conjunt de les forces i els inte-
ressos que desequilibren les relacions
entre països pobres i rics. En bona part
recollien el discurs tercermundista del
Moviment dels No Alineats, a través del
qual els països en vies de desenvolu-
pament (PVD) van voler establir un dià-
leg Nord/Sud que afrontés canvis estruc-
turals en l’economia internacional,
negant la validesa de les teories desen-
volupacionistes dels anys seixanta.

En tots els països hi va haver un reple-
gament general dels cooperants, els
quals van retornar al seu lloc d’origen
per iniciar una labor de sensibilització
que propiciés l’acció política en favor
dels canvis necessaris. Seguint aques-
ta línia, el 1973 es va inaugurar el Cen-
tre d’Informació i Documentació Inter-
nacionals a Barcelona (CIDOB) amb la
voluntat d’oferir un servei a la societat i
a les administracions que ajudés a vin-
cular la nostra realitat amb la d’altres
pobles a través de la informació, l’estu-
di i la investigació. Durant aquesta ma-
teixa època van sorgir els Comitès de
Solidaritat que, amb manifesta voluntat
política, donaven suport a causes rela-
cionades amb el respecte al dret col·lec-
tiu dels pobles i els moviments d’allibe-

rament (Vietnam, Sàhara, etc.). A partir
d’aquest moment, en plena transició
democràtica i en un clima d’eufòria es
van multiplicar els comitès de suport a
la població d’Amèrica Llatina la qual
patia règims totalitaris i repressius (Xile,
Argentina, Amèrica Central, etc.).
Aquests moviments es van aglutinar
entorn de la Lliga Internacional dels Drets
i l’Alliberament dels Pobles, nascuda el
desembre del 1977, després d’una con-
ferència convocada a Alger amb el patro-
cini de Lelio Basso.

La revolució sandinista a Nicaragua
del 1979 va coincidir amb les primeres
eleccions municipals al nostre país. Això
va afavorir un moviment de solidaritat
que es concretà en la celebració de
nombrosos agermanaments entre pobla-
cions catalanes i nicaragüenques. L’ac-
ció conjunta d’institucions i ciutadania
en l’establiment de llaços estables fou
decisiva per arrelar un sentiment col·lec-
tiu de solidaritat de major abast.

La construcció d’un
moviment social

El 1981, Justícia i Pau, en col·labora-
ció amb administracions locals, va
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Actors de la cooperació catalana

Elaboració Fundació CIDOB

Les enquestes d’opinió
mostren un ampli consens

social a favor
de la cooperació amb

els PVD i
aquest és un fenomen

en auge en el nostre país.
No obstant això,

es viuen
moments difícils en
l’esfera internacional
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llançar la primera campanya de sensi-
bilització sobre el 0,7%, arribant a acon-
seguir 200.000 signatures. La bona aco-
llida de la mateixa va animar el secreta-
ri general de l’organització, amb el suport
de mitja dotzena d’ajuntaments, a pro-
posar la creació d’una agència catala-
na de cooperació que reunís totes les
institucions públiques i privades. Des de
finals del 1983 es van iniciar les prime-
res reunions, el resultat de les quals fou
la constitució d’una associació informal
destinada a reunir els escassos recur-
sos que diverses localitats assignaven
a la cooperació. Al mateix temps es va
fer una crida a la Generalitat, que fou
declinada, per tal que assumís la pre-
sidència de l’associació. Aleshores es
va iniciar una campanya de difusió entre
les corporacions locals fins que, i des-
prés de superar les reserves d’algunes
ONGD receloses d’una possible com-
petència deslleial del fons que podria
acaparar tot el finançament d’origen
públic, la població de Salt va acollir l’as-
semblea constituent del Fons Català el
juliol de 1986. L’objectiu era concentrar
i enfortir els esforços que dedicava l’ad-
ministració local a cooperació, col·labo-
rant amb altres institucions públiques o
privades.

Aprofitant la campanya electoral per
al Parlament de Catalunya de 1986, es
va mobilitzar una plataforma cívica que
aconseguí l’aprovació d’una primera par-
tida exigua destinada a cooperació en
els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya. Durant la primavera del 1988,
més de 40 entitats van participar en la
campanya Catalunya Solidària, impul-
sada pel Consell d’Europa, que tenia la
finalitat d’ajudar a establir un major dià-
leg entre la població catalana i els PVD.
Gràcies a aquest treball conjunt es va
aconseguir que la Generalitat augmen-
tés el pressupost de cooperació de 14
a 100 milions de pessetes i l’èxit els
portà a plantejar-se l’oportunitat de crear
una Federació Catalana d’ONGD. Final-
ment, aquesta va néixer el juliol del 1989

amb 17 membres fundadors i, malgrat
que la seva activitat fou escassa fins a
èpoques més recents, ja aglutina 60 enti-
tats i va reforçant la seva capacitat repre-
sentativa davant les institucions i l’opi-
nió pública. En representació del col·lec-
tiu, cinc membres de la Federació
participen al Consell Assessor de Coo-
peració –òrgan consultiu que va posar
en marxa la Generalitat el juliol de 1995.
Al mateix temps, la veu de la Federació
s’escolta a la Comissió de Cooperació
del Parlament.

Bases per a una cultura de
la cooperació per al
desenvolupament

Durant els últims 10 anys, la base
social receptiva als temes relacionats
amb la cooperació s’ha multiplicat. El
nombre d’entitats dedicades específi-
cament a la cooperació s’ha disparat i
altres col·lectius, anteriorment aliens al
tema, han pres iniciatives al respecte:
sindicats, universitats, associacions de
veïns, empreses, col·legis professio-
nals, centres culturals, etc. S’ha de
reconèixer la gran labor de sensibilit-
zació que van realitzar els pioners,
exemplificada per la repercussió de la
campanya del 0,7% el 1994, però altres
factors també van contribuir a aques-
ta gran popularitat: la gran difusió que
a través dels mitjans de comunicació
van obtenir les grans tragèdies, des
d’Etiòpia el 1985 fins les més recents
de Rwanda, ex-Iugoslàvia i Zaire, que
van calar en l’opinió pública. Tampoc
són aliens al fenomen l’important crei-
xement econòmic d’Espanya, després
de la seva adhesió a la Comunitat
Europea, i l’augment de fons públics
destinats a la cooperació a què tenen
accés les entitats ciutadanes.

Les enquestes d’opinió mostren un
ampli consens social a favor de la coo-

peració amb els PVD i que aquest és
un fenomen en auge en el nostre país,
no obstant això, el panorama no és tan
encoratjador com sembla. La coope-
ració per al desenvolupament viu
moments difícils en l’esfera internacio-
nal. La crisi econòmica escanya els
pressupostos i serveix d’excusa per a
qüestionar la validesa d’unes pràcti-
ques que després de 40 anys no han
aconseguit reduir el nombre de vícti-
mes de la pobresa. També alguns sec-
tors de la població pensen que hi ha
greus problemes interns més urgents
per resoldre i veuen amb recel l’aug-
ment d’organitzacions que col·lecten
fons per a la cooperació. Aquesta
preocupació ha afectat el propi col·lec-
tiu d’ONGD, dins el qual s’ha pogut
observar algunes reaccions corporati-
vistes davant noves incorporacions. Les
últimes catàstrofes humanitàries han
mobilitzat la població, però han deixat
una sensació d’impotència davant la
magnitud del desastre, fet que com-
porta un perill de paràlisi.

Per a combatir-la, la via més segu-
ra és aconseguir assumir la vincula-
ció entre el model de desenvolupa-
ment que vivim i la desigualat d’o-
portunitats. Modificar les actuals
estructures de l’economia internacio-
nal exigeix la complicitat d’una majo-
ria social que exigeixi el compromís
de les seves institucions en la defen-
sa d’un benestar general per a tota la
humanitat. Les accions individuals han
d’estar emmarcades en un projecte
comú, per manca del qual resulten
insuficients o inútils. En aquests
moments és important buscar camins
de convergència entre tots els actors
socials i crear espais de reflexió per
trobar respostes a les actuals contra-
diccions. La cooperació per al desen-
volupament, en sentit estricte, és un
instrument per aconseguir aquesta
vinculació intel·lectual i emocional,
que serveixi d’esperó per a una acció
política de gran abast. ■


