
INTRODUCCIÓ

Partint de la voluntat de comunicar, i per tal de 
donar a conèixer els resultats aconseguits amb 
el suport dels ens locals catalans en l’àmbit de 
l’acció humanitària en contextos d’emergència, la 
Jornada UN MÓN EN EMERGÈNCIA. Reflexions 
i rendició de comptes sobre les intervencions 
humanitàries a Mali, la regió de la Banya 
d’Àfrica i Haití ofereix un espai de reflexió i de 
debat sobre les actuacions realitzades des del 
2010 en aquests tres territoris.

La Jornada té un doble objectiu. D’una banda, 
aportar elements per entendre el context, les 
causes i les conseqüències de les crisis que es 
donen en els països objecte d’intervenció i, de 
l’altra, rendir comptes sobre quatre actuacions 
concretes que s’hi han dut a terme gràcies a la 
contribució de 300 ajuntaments i altres entitats.  

En l’àmbit de l’actuació humanitària, el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament té la 
missió d’articular els fons dels ens locals catalans 
de manera conjunta i de vehicular-los a través 
d‘ONGD i d’altres organismes internacionals 
que duen a terme les intervencions d’acció 
humanitària i de postemergència al terreny. 

En aquest context, el Fons Català s’alia amb 
Casa d’Haití, ACNUR, UNICEF i ACP, quatre 
organitzacions amb qui ha articulat la resposta 
a les emergències a Haití, la regió de la Banya 
d’Àfrica i Mali, amb l’objectiu compartit de fer 
un exercici de transparència a la ciutadania i 
rendir comptes als propis ajuntaments i als ens 
supramunicipals que hi han donat suport.
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PROGRAMA

La Jornada es reparteix en dues parts diferenciades. El 
matí, amb l’obertura institucional i una ponència sobre les 
actuacions en context de crisi humanitària, seguida per la 
taula Rodona “De la Banya d’Àfrica al Sahel: la ruta de la fam i 
el desarrelament” en què es reflexionarà entorn a la temàtica 
i es rendirà comptes dels projectes executats a la zona:

- Intervenció Nutricional als Camps de Refugiats de Dadaab, 
amb l’objectiu de millorar l’estat nutricional de la infància i 
les dones embarassades, duta a terme per ACNUR.

- Intervenció per pal·liar la fam extrema a Somàlia, amb la 
provisió d’aliments terapèutics per infants amb desnutrició, 
portada a terme per UNICEF.

- Intervenció d’acció humanitària al Nord de Mali (Tombuctú 
i Gao), que contribueix a pal·liar les conseqüències de 
les diferents crisis de la regió i millorar la subsistència 
de la població més vulnerable desplaçada pels efectes 
del conflicte armat. Es comptarà amb el representant de 
l’organització local del projecte a Mali, que explicarà de 
primera mà la intervenció implementada per l’Associació 
Catalana per la Pau (ACP) i el context de la regió.

La tarda es dedica a Haití i al terratrèmol que va sacsejar el 
país i va ocasionar nombroses pèrdues humanes i materials. 
Casa d’Haití exposa com ha treballat pas a pas en aquest 
país més enllà de l’emergència i es comptarà igualment 
amb representants del terreny que permetran aprofundir 
en el coneixement del context actual. Durant la tarda es 
presentaran les actuacions i resultats de l’avaluació del 
projecte d’enfortiment del desenvolupament local sostenible 
i inclusiu al nord-est d´Haití en resposta al terratrèmol, 
desenvolupat amb el suport de 160 ens locals catalans i el 
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, en el marc de 
la Campanya promoguda pel Fons Català. 

Es proposa un final de jornada amb una breu intervenció 
sobre “La vinyeta com a crítica social” partint de la reiteració 
que l’humorista Forges fa a les seves vinyetes amb el lema 
“No te olvides de Haití”. El dia s’acabarà amb la presentació 
de les conclusions de la Jornada i una proposta musical que 
enllaçarà els vincles d’identitat entre Haití i el continent africà.

9.30h   Inauguració 
A càrrec de Meritxell Budó, presidenta 
del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

10.00h  Conferència magistral 
“Els reptes de l’acció humanitària en les 
crisis de llarga durada: més enllà de l’ajuda 
d’emergència” a càrrec de Francisco Rey, 
codirector de l’Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

10.45h  Pausa-cafè

De la Banya d’Àfrica al Sahel: 
la ruta de la fam i el desarrelament

11.00h  Taula rodona: Rendim comptes 
-  Malí: resposta des de l’àmbit local 

Bassirou Diarra, president de l’Association 
Malienne de Solidarité et de Coopération 
Internationale pour le Développement 
(AMSCID)

-  Regió de la Banya d’Àfrica: resposta des dels 
organismes multilaterals 
Diana Valcárcel, responsable de Projectes 
de Comunicació d’UNICEF Comitè Espanyol 

-  Impacte del desplaçament forçat a les 
comunitats locals d’acollida 
Joan Reventós, director del Comitè Català 
d’ACNUR
Modera: Josep Maria Royo, investigador 
de l’Escola de Cultura de Pau

12.30h  Debat i reflexions

13.30h  Dinar 
S’oferirà un petit refrigeri als participants fet a partir de 
cuina ecològica

Haití, pas a pas: 
més enllà de l’emergència

15.00h  Presentació del programa de tarda i del 
llibre Haití, pas a pas, a càrrec d’Helena 
Lladó i Pilar Molina, vicepresidenta i 
secretària de Casa d’Haití

 
15.30h  Veus d’Haití

Intervencions a càrrec de Pierre 
Erol René, metge de Cayes-Jacmel 
(Haití); Annol Phylidor, coordinador 
de Fastenopfer a Haití, i Rosa Parés, 
presidenta de Casa d’Haití  
Modera: Gil Toll, periodista

 
16.30h  Avaluar per aprendre i evolucionar

Estudi de cas sobre el projecte 
desenvolupat al nord-est d’Haití després 
del terratrèmol. A càrrec de Victòria 
Planas, responsable de la Unitat d’Acció 
Humanitària del Fons Català, i Rosa Parés, 
presidenta de Casa d’Haití

17.15h  Pausa

17.30h  Xerrada: “La vinyeta com a crítica social” 
Amb l’agraïment de Casa d’Haití a 
l’humorista Forges. Presenta: Gil Toll, 
periodista

 
18.30h  Cloenda 

Conclusions de la Jornada a càrrec de 
Victòria Planas, responsable de la Unitat 
d’Acció Humanitària del Fons Català
 

19.00h  Final de Jornada
Música i productes haitians


