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Cooperació Internacional



COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Missió.
• Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en

l'àmbit estatal i internacional a través d'accions de caràcter
preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament reali
tzades essencialment per voluntariat.

Visió.

• La Creu Roja, com a organització humanitària i d'acció
voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals
des d'una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de
desastres i d'emergències a problemes socials, de salut
i mediambientals.



ELS NOSTRES EIXOS

• Enfocament basat en gènere: 
lluita per la igualtat de gènere

• Educació per al 
desenvolupament

• Enfocament de drets humans

• Enfocament ambiental

• Resposta davant de desastres

• Recuperació en desastres i 
crisis



CRITERIS D'ACTUACIÓ

• Voluntariat

• Proximitat

• Participació

• Orientació a la persona

• Orientació comunitària

• Corresponsabilitat



CRITERIS 
D'ACTUACIÓ

• Vincle

• Bon govern

• Innovació

• Eficàcia i Eficiència

• Resposta Integral



PROJECTES EN EXECUCIÓ 2021 (Cooperació al 
Desenvolupament, Acció Humanitària i Emergències)

MOÇAMBIC

SENEGAL

RDC

TTPP

EQUADOR



COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT



PROJECTES

• Països on treballarem al 2021 a Cooperació per

al Desenvolupament: Moçambic i Senegal

• Països amb projectes d’acció humanitària de

llarga durada: RDC i TTPP

• Emergències internacionals Covid-19 Equador i

Senegal



1. COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT

• 7555. BENFICA Maputo

• Promoció d'equitat de génere i empodera-
ment socioeconòmic de les dones del barri de
George Dimitrov. A més, es procurarà fomentar
la participació de les dones com a venedores al mercat
municipal.

• 38 dones + 44 homes

• 131.894, 31 euros

• 1/10/2019 - 30/12/2020



1. COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT

• 7848. Mercats Maputo

• Contribuir a millorar la qualitat dels
serveis municipals de gestió d'higiene i salubritat
de 3 mercats que pertanyen als districtes de Ka-
Mubukwana, KaMavota i Kamaxakeni (Maputo).

• 919 dones + 508 homes

• 388,078,84 euros

• 01/10/20 - 30/09/20



1. COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT

• 7885. Violencia basada en gènere Maputo

• Contribuir a
la reducció de VbG mitjançant accions que prom
oguin la igualtat i l'empoderament socioeconò
mic en els barris de Mavalane A,Hulene A
y Mavalane B del districte Kamavota a
Maputo (Mozambique).

• 605 dones

• 336.738,44 euros

• 01/10/2020



2. ACCIÓ HUMANITÀRIA

• 7533. Kikwit, RDC

• Durada augment de la resiliència a
la malnutrició promovent la seguretat ali-

mentària.
També es promouran mesures de salubritat i p
rotecció a les dones
i menors. Així com també es procurarà l'imple
mentació de cultius alimentaris diversificats

• 13 dones + 38 homes

• 256.796,30 euros

• 01/10/2019 - 30/03/2021



2. ACCIÓ HUMANITÀRIA

• 7477. Serveis de Salut a la Franja de Gaza

• Es promourà la salut vetllant per
l'ODS 3. L'objectiu principal és facilitar l'accés a s
erveis integrals de salut primària a
la població Gazatí en un context de
crisis humanitària amb més de
10 anys de bloqueig israelí sobre la franja

• 136.091 persones (reben salut o formació - entre
elles nens, joves, dones i homes).

• 192,000 euros

• 01/10/2018 - 30/09/2020



2. ACCIÓ HUMANITÀRIA

• 7754. Cobertura Sanitària Franja de Gaza

• Es pretén enfortir la cobertura sanitària Franja
de Gaza i promoure-la a nivell social. També
es volen aconseguir implementar eficientment
els serveis integrals.

• 142.500 (equitat de gènere: 50% dones + 50%
homes)

• 187.500,00 euros

• 01/09/2020 - 31/08/2022



3.EMERGÈNCIES

• 7701. Equador COVID-19

• Es volen recolzar els sistemesde s
alut públics i comunitaris per salv
ar vides i contenir la pandèmia a
través
de mesures de prevenció i l'accés
a serveis d'atenció sanitària.

• 2839 dones + 2861 homes

• 150.000 euros

• 1 juny 2020 – 1 juliol 2021



3. EMERGÈNCIES

• 7838. Senegal

• L'objectiu principal és promoure mecanis-
mes de protecció, enfortiment i resposta efect
iva davant COVID-19
per les poblacions amb condicions de
més vulnerabilitat en diverses regions
del Senegal

• 13.060 persones (entre projectes de
sensibilització, distribució de kits i formació)

• 200.000 euros

• 9 mesos



CAL ESTAR 
PREPARADES/TS



MATERIAL HUMANITARI NO 
ALIMENTARI



MOLTES GRÀCIES


