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Posar fi a la pobresa és un dels 
grans reptes de les societats 
desenvolupades i a tots ens in-

volucra aportant la nostra generositat 
i el nostre talent individual i col·lectiu. 

Des de CODESPA estem decidits a 
promoure un món més humà, on tots 
tinguem accés a oportunitats que ens 
permetin viure de forma digna. Per 
això, els nostres projectes de coope-
ració al desenvolupament ofereixen 
oportunitats a aquells qui més les 
necessiten, impulsant canvis en les 
persones gràcies a la seva participa-
ció activa i decidida en les activitats, 
convertint-se en protagonistes del seu 
propi desenvolupament. 

El 2017 a CODESPA hem acompanyat 
prop de 84.000 persones, que han 
vist millorades les seves condicions de 
vida a través dels projectes de forma-
ció, microemprenedories i desenvolu-
pament de mercat. 

Gràcies a tots aquells que ens heu aju-
dat a aconseguir-ho a través de les 
vostres generoses aportacions, im-
prescindibles per donar sostenibilitat i 
esperança a tants beneficiaris, de ma-
nera que junts avancem cap a la con-
secució d’un món més equitatiu i just. 

Una abraçada,

Vicepresident de  
Fundación CODESPA i de  
Fundació CODESPA Catalunya

Eduardo Conde  
Muntadas-Prim

• Dones i homes en situació de pobresa i les seves famílies,  
en zones rurals i urbanes.

• Joves en exclusió.
• Dones víctimes de discriminació o maltractament.
• Persones amb discapacitat.
• Gent gran que ha de treballar per subsistir fins els seus últims dies  

perquè no té el suport de l’Estat.
En definitiva, persones que no poden sortir de la situació de pobresa en què viuen si no 
reben el nostre suport directe.

El que ens mou a actuar és donar a aquells qui més ho necessiten una opor-
tunitat de formar-se, de reconèixer que poden. Volem crear les condicions 
en el seu entorn que els permetin sortir del cercle de la pobresa, però 
posant en joc les seves pròpies capacitats. Això és el que ens fa diferents. 
Una missió que sembla senzilla, però que és transformadora; és la que 
converteix CODESPA en l’ONG de les oportunitats.

L’any 2000 es va constituir Fundació CODESPA Catalunya per 
poder realitzar des d’aquí la feina de sensibilització i captació de 
recursos de manera més eficient. Les dues organitzacions com-
partim presidència i direcció general, la missió, els valors, els 
projectes i les delegacions internacionals. 

QUI SOM?

Naixem amb la missió de proporcionar oportunitats a les per-
sones perquè puguin, a través del treball, sortir de la pobresa i 
ser protagonistes del seu propi desenvolupament. Confiem en la 
capacitat humana per construir un món més equitatiu i just. 

La nostra missió

L’ONG DE  
LES OPORTUNITATS

A qui ajudem?



LES NOSTRES ÀREES D’ACTUACIÓ 

ELS NOSTRES PROJECTES

GUATEMALA 
• “EntreTodas” enfortint l’autogestió financera, 
les capacitats productives i associatives a les 
comunitats rurals d’Alta i Baja Verapaz.

PERÚ 
• Formació de emprenedors indígenes turís-
tics a Cusco i Puno.

• Emprenedoria turística comunitària de la 
Vall Sagrada del Cusco i gestionada per po-
blació indígena vulnerable.

ANGOLA 
• Llavors de futur; lluitant contra la fam a l’al-
tiplà d’Angola.

FILIPINES 
• Construint comunitats re-
silients en zones rurals sen-
sibles a desastres.

• Millora de l’accés a l’aigua 
potable i sanejament bàsic 
per a la comunitat d’Agu-
san del Sud.

R. DOMINICANA 
• Millora de l’organització del 
sector bananer a República 
Dominicana.

• Promoció de la producti-
vitat y competitivitat de les 
MIPiMEs a R. Dominicana.

EQUADOR 
• Programa per a la millora dels ingressos i 
la qualitat de vida de 350 famílies de petits 
productors de canya de sucre del subtròpic 
equatorià. 

• Millora de les condicions de vida de 100 fa-
mílies productores de canya de sucre vincu-
lades al  Consorcio Artesanal Dulce Orgánico 
(CADO) afectat pel fenomen del Niño Costero 
de 2017 al subtròpic equatorià.

MARROC 
• Millorar la governança local a nivell de la 
comuna de Tetuan i de la societat civil i afa-
vorir la seva integració en les estratègies pú-
bliques d’educació i formació professional 
(Fase II).

• Promoció de la governança democràtica al 
municipi de Tetuan a través de l’ampliació de 
les capacitats institucionals i ciutadanes en la 
gestió dels serveis públics (Fase III).

• Integració socioeconòmica de dones en si-
tuació d’exclusió a través de l’educació, la for-
mació i la inserció professional.

• Integració socioeconòmica de joves en si-
tuació d’exclusió a través de l’educació, la for-
mació i la inserció professional.

• Integració socioeconòmica de persones en 
situació d’exclusió a través de la institucio-
nalització d’un model d’educació i formació 
i inserció professional integrat per actors pú-
blics, privats i societat civil del Marroc.

• Suport a mares solteres i als seus fills: for-
mació per a la cura dels nadons, enfortiment 
de les seves capacitats i acompanyament per 
a una inserció laboral estable.

COLÒMBIA 
• Enfortiment del teixit 
socioproductiu dels muni-
cipis del nord del depar-
tament del Cauca, mitjan- 
çant la diversificació de la 
producció de panela (sucre 
natural) de 200 famílies 
camperoles i la millora de 
les seves capacitats d’as-
sociació i accés al mercat. 

• Enfortiment dels mem-
bres de la Red Enredarte, 
per a la producció, trans-
formació i comercialitza-
ció de llana verge de qua-
litat i productes artesanals. 

R.D. CONGO 
• Formació empresarial per a microempresa-
ris i microempresàries informals, amb espe-
cial atenció a joves i dones vulnerables de la 
província de Kinshasa.

• Programa integral per a la promoció dels 
drets educatius, econòmics i socials de les do-
nes joves i adolescents víctimes de violència 
sexual o en situació d’exclusió i extrema vul-
nerabilitat en zona de conflicte armat, a Goma.

• Formació per a joves en fusteria i construc-
ció per a la fabricació de ruscs a la regió del 
Plateau de Bateke, a Kinshasa.

• Rural Market Development for the Poor. 
“Rural M4P”.

CODESPApro
Oferim serveis de consultoria 
i assistència tècnica a altres 
entitats que poden necessitar del 
nostre coneixement.

Investigació, formació  
i educació per  
al desenvolupament
Ens esforcem per aprendre dels 
nostres projectes i compartir-ho 
amb tots aquells interessats en 
saber com portem a la pràctica la 
nostra feina. Busquem sensibilit-
zar la societat sobre la importàn-
cia que té eradicar la pobresa.

Projectes de 
desenvolupament 

econòmic
Portem a terme projectes de  
desenvolupament econòmic  

centrats a conseguir un impacte 
tangible i durador en les perso-

nes i comunitats més pobres. 
Cuidem la planificació, gestió i 
avaluació de cada projecte per 

aprofitar el millor possible els 
recursos disponibles.

Programa empresa  
i desenvolupament

Col·laborem amb empreses 
interessades a generar 

oportunitats per als més pobres. 
Per això, oferim diferents opcions 

de col·laboració, adaptades als 
interessos i possibilitats de cada 

empresa.
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Els nostres  
protagonistes

LÍNIES D’ACTUACIÓ DELS PROJECTES  
DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

Francisco, Angola
Francisco va treballar a diver-
ses feines, però cap d’elles li va 
permetre treure la seva família 
de la pobresa. Convençut que 
el futur era a la terra, va entrar 
als nostres projectes des del 
començament. Es va unir a una 
cooperativa per aprendre a se-
leccionar les millors llavors i 
multiplicar-les. Va assistir periò-
dicament a les escoles de camp 
per aprendre nutrició i tècniques 
de cultiu. Ho va posar en pràcti-
ca a les seves terres. Ens explica 
que la vida és una carrera que 
vol guanyar, no només per a ell 
o la seva família, també per a la 
comunitat. 

767 milions de persones al món, la majoria en 
zones rurals, són extremadament pobres. Des de 
CODESPA oferim assistència tècnica i formació 
nutricional a milers de productors i cooperati-
ves rurals, i facilitem l’accés a béns i serveis que 
millorin la productivitat, la diversificació agríco-
la, l’accés al mercat i l’adaptació dels cultius al 
canvi climàtic. Ho fem incidint en les cadenes de 
valor.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA  
I DESENVOLUPAMENT DE MERCATS RURALS

4.000 milions de persones sobreviuen amb 
menys de 4 dòlars al dia i estan excloses de l’eco-
nomia i dels mercats. A CODESPA involucrem les 
empreses en els nostres projectes com a estratè-
gia de sostenibilitat, per generar noves oportuni-
tats per a aquestes persones.

EMPRESARIAT SOCIAL I NEGOCIS INCLUSIUS

Les dificultats per accedir a una feina formal que 
garanteixi condicions econòmiques i de vida 
dignes es multipliquen quan es tracta de pobla-
ció amb baixos recursos, que no pot accedir a 
serveis formatius adaptats a la seva realitat. Per 
això, promovem la qualificació d’aquestes perso-
nes, donant suport a programes de formació pro-
fessional, sempre orientats a la inserció laboral.

FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Prop de 2.000 milions de persones i 200 milions 
de micro i petites empreses al món no compten 
amb cap servei financer que els doni suport en la 
seva economia familiar o en l’expansió del seu ne-
goci. L’exclusió financera afecta sobretot les do-
nes, els indígenes i la població rural allunyada. A 
CODESPA treballem per la inclusió financera dels 
productors i famílies a les quals donem suport.

MICROFINANCES PER AL DESENVOLUPAMENT

A través dels nostres projectes incidim ens els següents Objectius de Desen-
volupament Sostenible o ODS (un conjunt de 17 reptes que proposen eradicar 
la pobresa, reduir la desigualtat i tenir cura del medi ambient), establerts per 
Nacions Unides: 

El turisme suposa una oportunitat per a la pobla-
ció de menys recursos, tradicionalment exclosa 
del mercat turístic: per generar feina, ingressos 
complementaris i oportunitats de desenvolupa-
ment. Donem suport a emprenedors turístics ru-
rals i indígenes de zones andines  amb alts índexs 
de pobresa.

TURISME RURAL COMUNITARI

Maura ens va conèixer gràcies al 
projecte de microfinances Entre-
Todas. Ella i les seves veïnes van 
decidir muntar el seu propi grup 
d’estalvi i microcrèdits. Maura 
no només va liderar la creació 
d’aquest grup a la seva comuni-
tat, quan va poder accedir a un 
microcrèdit va muntar un petit 
negoci de venda de verdures. 
Ara pot portar 200 quetzals (uns 
20 €) a casa a la setmana, que 
inverteix en l’alimentació dels 
fills. “Tinc aquesta petita boti-
ga gràcies als crèdits que em 
donen en el grup. Abans només 
em dedicava a ser mestressa de 
casa, no feia cap altra aportació 
a la família. Ningú em donava 
un crèdit per no tenir feina i no 
tenir possibilitats de pagar-lo. 
En el grup d’estalvi em presten 
petits crèdits per invertir en el 
negoci, que puc tornar”.

Maura, Guatemala



LES NOSTRES XIFRES

Informe d’auditoria i comptes anuals disponibles a www.fundaciocodespa.org. Som auditats anualment per QS Audit Consultor S.L.P.

PATRONAT FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA

AGRAÏMENTS

BALANÇ

Actiu no corrent  2.119 €

Actiu corrent 759.891 €

Deutors 563.515 €

 Efectiu 196.376 €

Total 762.011 €

Actiu

Fons propis 88.871 €

Subvencions, donacions 485.350 €

Provisions 4.804 €

Deutes a curt termini 30.000 €

Creditors 152.986 €

Total 762.011 €

Passiu

Administració e Institucions Empreses CODESPA Empreses Aliades

Empreses Col·laboradores

President d’Honor 
S.M. el Rei Felip VI

President 
HERNANDO PRAT DE LA RIBA, Manuel

Vicepresident 
CONDE MUNTADAS-PRIM, Eduardo

Secretari 
CARRERAS DEL RINCÓN, Luis

Vocals 
BADRINAS PILÓN, Luis 
BONMATÍ PÉREZ, Josep Maria 
CODERCH NEGRA, Ramón 
DEL ROSARIO SANFELIU, Marisa 
FONT AUSIÓ, Javier 
GARCÍA-VALDECASAS, Luisa 

GASPART BUENO, María 
GUERIN FIGUERAS, Patricia 
MATEO MARTÍNEZ-BARTOLOMÉ, Carlos 
MOLINS LÓPEZ-RODÓ, Laureano  
SOLER-LLURÓ BORRELL, Mercedes

Director general 
GONZÁLEZ-ALLER GROSS, José Ignacio

EL NOSTRE COMITÈ EXECUTIU està format per: 
BADRINAS PILÓN, Luis 
CONDE MUNTADAS-PRIM, Eduardo 
DEL ROSARIO SANFELIU, Marisa 
FONT AUSIÓ, Javier 
GARCÍA-VALDECASAS, Luisa 
MATEO MARTÍNEZ-BARTOLOMÉ, Carlos 
SOLER-LLURÓ BORRELL, Mercedes

A L´OFICINA DE BARCELONA comptem amb: 
Secretària general  
PUIG SANS, Beatriz

Coordinació administrativa 
ROMAÑÁ VIDAL-QUADRAS, Alicia

Coordinació de màrqueting i comunicació 
CARBÓ VIDAL, Teresa 
CALZADA LLADÓ, Elena (suplència)

Equip tècnic de Fundación CODESPA 
Suport i suport tècnic a nivell Nacional  
i Internacional

Equip de voluntariat  
Presencial o telemàtic 
Especial menció a Mari Carmen LATORRE  
y Mª Ángeles DOMÉNECH

*Patronat de Fundació CODESPA en juliol de 2018

Origen dels fons

Activitat de projectes 421.491 € 77%

Administració  
i gestió de recursos

81.397 € 15%

Sensibilització, formació  
i comunicació 

20.769 € 4%

Captació de fons 20.390 € 4%

Total 544.048 € 100%

Destinació dels fons

Privats 353.544 € 65%

Públics 194.312 € 35%

Total 547.856 € 100%



FORMACIÓ 
I INSERCIÓ LABORAL

MICROFINANCES  
PER AL DESENVOLUPAMENT

EMPRESES SOCIALS 
I NEGOCIS INCLUSIUS

SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
I DESENVOLUPAMENT 
DE MERCATS RURALS

TURISME RURAL 
COMUNITARI

CODESPA AL MÓN

L’IMPACTE DEL TREBALL DE CODESPA

3 milions
d’euros en 

microcrèdits 
facilitats perquè 

poblacions 
vulnerables  

puguin invertir  
en el seu desen-

volupament

366
empreses fan 

servir a persones 
vulnerables 
donant-los 

l’oportunitat 
de tenir  

un futur millor

105
empreses locals 
i internacionals 
comercialitzen 
productes de 
poblacions de 

baixos recursos

5.773

Mapa de projecció de Peters

Bolívia

Perú  

Guatemala 

Nicaragua

Colòmbia

Equador

Marroc 
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República
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Seu 
Espanya

Seu 
EUA

R. D. Congo

Filipines

persones milloren 
les seves  
tècniques  
de cultiu

8.707
persones 

incrementen 
la seva capacitat 

adquisitiva 
d’aliments  
millorant 

seva seguretat  
alimentària

16.874
joves i dones en 

situació d’exclusió 
accedeixen a for-

mació i assistència 
tècnica

83.782 PERSONES 11 PAÏSOS 42 PROJECTES 
han millorat les seves condicions de vida
gràcies als nostres projectes.
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DADES DE CONTACTE

Segueix-nos

FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA 
C/ Marc Aureli, 8 entl. 3a 
08006 Barcelona 
Tel. +34 932 000 400  
Mòbil: +34 679 193 874 
barcelona@fundaciocodespa.org  
www.fundaciocodespa.org

FUNDACIÓN CODESPA 
C/ Rafael Bergamín, 12 baixos 
28043 Madrid 
Tel. +34 917 444 240 
codespa@codespa.org 
www.codespa.org

CODESPA AMÈRICA  
1875 I Street, NW, Suite 500 
Washington, DC, 20006 
Tel. +1 202 763 1677 
mhanssen@codespa.org 
www.codespa-america.com 

facebook.com/Codespa
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