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La Fundació ”la Caixa” destina gairebé 300.000 
euros a donar suport a projectes d’ONGD 

catalanes en països en vies de desenvolupament 
 
 

• En la seva segona Convocatòria de Cooperació Internacional s’han 
seleccionat set projectes catalans que beneficiaran 49.145 persones de 
El Salvador, Guatemala, Colòmbia, Nicaragua, Mali, Burkina Faso i el 
Nepal. 
 

• En total, s’han escollit 23 iniciatives, repartides per vuit comunitats 
autònomes i dirigides a 13 països d’índex de desenvolupament humà 
baix i mitjà d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. 

 
 
Barcelona, 4 de gener de 2023. La Fundació "la Caixa" ha impulsat la segona 
edició de la Convocatòria de Cooperació Internacional amb l'objectiu de 
contribuir a la lluita contra la pobresa i les desigualtats en països d'Àfrica, 
Amèrica Llatina i Àsia a través d'iniciatives que millorin les condicions de vida 
de les poblacions més vulnerables.  
 
En aquest marc, es destinaran 289.200 euros als set projectes seleccionats 
promoguts per organitzacions no governamentals per al desenvolupament 
(ONGD) catalanes, que beneficiaran 49.145 persones de El Salvador, 
Guatemala, Colòmbia, Nicaragua, Mali, Burkina Faso i el Nepal. En total, en 
aquesta segona edició, s’han escollit 23 projectes, la qual cosa s'ha traduït en 
una inversió que supera el milió d'euros vers dels més de 750.000 euros de 
l'any anterior.  
 
D'aquesta manera, la Fundació ”la Caixa”, a través de la seva Àrea 
Internacional, reforça el seu compromís amb la cooperació internacional i les 
entitats que estan implementant projectes en països en vies de 
desenvolupament. 
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Els 23 projectes es divideixen en tres àmbits d'actuació:  
 

- desenvolupament socioeconòmic: suport a iniciatives de 
desenvolupament local, foment de les capacitats productives per a la 
creació d'ocupació i l'emprenedoria i foment de l'economia social. 

- millora de la salut: serveis bàsics, atenció primària i accés als serveis 
de salut reproductiva i maternoinfantil, lluita contra la pneumònia, 
malària, la COVID-19, malalties transmeses per l'aigua i altres malalties 
transmissibles, aigua i sanejament i formació de personal sanitari. 

- promoció de l'educació i la formació: educació de qualitat per a 
primària i secundària, foment de les competències tècniques i 
professionals per a joves i persones amb diversitat funcional, beques a 
tots els nivells de formació, educació no formal i alfabetització.  

 
A més de Catalunya, les comunitats autònomes amb iniciatives seleccionades 
són: Andalusia, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Comunitat Foral de 
Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura i Galícia. 
 
Els projectes es desenvoluparan en els següents països: Perú, Madagascar, El 
Salvador, Nepal, Etiòpia, Guatemala, Nicaragua, Zàmbia, Mali, Burkina Faso, 
Colòmbia, Bolívia i República Dominicana.  
 
Els set projectes catalans seleccionats 
 

Entitat Projecte Territori 
ONG Nutrición Sin 
Fronteras 

Millorant la salut i seguretat alimentària 
amb perspectiva de gènere 

Nejapa, El Salvador 

Fundación Nuestros 
Pequeños 
Hermanos España 

Centre familiar comunitari per al 
desenvolupament de famílies 

vulnerables 

Chimaltenango, 
Guatemala 

Associació Acció 
Internacional per la 
Pau (IAP Catalunya) 

Un cafè per la reincorporació 
socioeconòmica de dones 

excombatents i la pau a Medellín  
Medellín, Colòmbia 

Fundació CODESPA 
Catalunya 

Programa de suport a l’ocupació i 
l’emprenedoria de joves vulnerables  

Nicaragua 

Fundació Privada 
Ulls del món 

Promoció del dret a la salut ocular de la 
població de la regió de Mopti 

Mopti, Mali 

Fundación Privada 
Amigos de Rimkieta 

Programa de reinserció educativa de 
nens/es en alt risc d’exclusió social  

Rimkieta,  
Burkina Faso 
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Amics del Nepal 
Casa d’acollida de nadons, infants, 

joves i dones en risc d’exclusió social 
Sano Khokana, 

Nepal 
 
Compromesos amb el desenvolupament sostenible 
 
Els 23 projectes seleccionats tenen objectius tan diversos com la millora de les 
condicions d'accés a l'aigua potable i a l’energia sostenible; la promoció de la 
salut maternoinfantil; la capacitació tècnica i millora de la salut mental 
d'adolescents i joves; la promoció del dret a la salut ocular; la reinserció 
educativa de menors en alt risc d'exclusió social; i la promoció de 
l'emprenedoria de dones en turisme rural, entre d'altres.  
 
Aquesta Convocatòria de Cooperació Internacional referma el compromís de la 
Fundació ”la Caixa” amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i 
l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (ONU). 
 
Així, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) més directament 
vinculats amb aquests projectes són l'ODS 1 (fi de la pobresa), l'ODS 3 (salut i 
benestar), l'ODS 4 (educació inclusiva, equitativa i de qualitat), l'ODS 5 (igualtat 
de gènere) i l'ODS 8 (treball decent i creixement econòmic). 
 
 
Per a més informació 
Departament de Comunicació Fundació ”la Caixa” 
Pablo Vázquez: pvazquez@fundaciolacaixa.org / 630 18 07 85 
Sala de premsa multimèdia: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/  
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