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El nostre major repte és contribuir 
eficaçment a una economia més in-
clusiva i sostenible; estimulem l’eco-

nomia local per generar oportunitats 
laborals i que les persones amb menys 
recursos puguin accedir a llocs de treball 
de qualitat i a serveis financers que els 
permetin créixer i desenvolupar-se per-
sonal i professionalment.

La generació d’aliances, i especialment la 
implicació de les empreses, és fonamen-
tal perquè l’impacte del nostre treball es 
multipliqui i aconseguim, entre tots, un 
món més inclusiu i una economia on nin-
gú es quedi enrere.

La nostra feina ens ha omplert d’històri-
es de transformació. Històries d’homes i 
dones que ara veuen un futur esperança-

dor. Persones que creuen en elles matei-
xes i en les seves capacitats i que troben 
la seva oportunitat per canviar les seves 
vides. Són ells els que ens animen a con-
tinuar amb el nostre treball.

Us animem a que us impliqueu, cadascú 
des de les seves possibilitats, perquè junts 
aconseguim una economia més inclusiva. 
Us dono el nostre més sincer agraïment a 
tots els que confieu en el nostre treball i 
aposteu per un món millor.

Vicepresident de  
Fundación CODESPA i de  
Fundació CODESPA Catalunya

Eduardo Conde  
Muntadas-Prim

El que ens mou a actuar és donar a qui més necessi-
ta una oportunitat de formar-se, de reconèixer que 
poden. Volem crear les condicions al seu entorn que 
els permeti sortir del cercle de la pobresa, però posant 
en joc les seves pròpies capacitats. Per aconseguir-ho, 
comptem amb un equip multidisciplinar que dissenya 
i gestiona projectes de desenvolupament econòmic. 
L’objectiu és integrar a les persones i comunitats en si-
tuació de pobresa en activitats econòmiques o treballs 
que les ajudin a sortir d’aquesta situació. 

Això és el que ens fa diferents. Una missió que sembla 
senzilla, però que és transformadora: és la que conver-
teix a CODESPA en la ONG de les oportunitats. 

• Disseny i implementació de projectes  
de desenvolupament econòmic.

• Investigació, formació i educació  
per al desenvolupament.

• Assessoria tècnica i consultoria a empreses i 
agències de desenvolupament a través de la 
nostra consultora CODESPApro.

• Aliances amb el sector privat per la consecució 
dels Objectius de desenvolupament sostenible.

Proporcionar oportunitats a les persones perquè 
puguin, a través de la feina, sortir de la pobresa i 
ser protagonistes del seu propi desenvolupament.

Qui som?

L’ONG DE LES OPORTUNITATS

A qui ajudem

La nostra missió
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Objectius de Desenvolupament Sostenible en els quals incidim a través del nostre treball

EMPRESARIAT SOCIAL  
I NEGOCIS INCLUSIUS

Fomentem la creació de microempreses en què 
les persones vulnerables posen el seu talent al 
servei d’una activitat econòmica que els dona 
un mitjà de vida. Per aconseguir-ho, utilitzem 
eines com la capacitació tècnica, la formació 

empresarial i l’accés al crèdit.

Dissenyem projectes amb em-
preses que permeten la in-

clusió d’aquesta població 
en l’economia, bé com  

a treballadors, com 
proveïdors o com a 

clients de béns i ser-
veis adaptats a les 
seves necessitats.

FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
Acompanyem les persones en el seu camí cap a l’ocupació. La 
capacitació professional i la formació en habilitats transversals 
que proporciona CODESPA permeten a les persones en situa-
ció de pobresa millorar les seves condicions per trobar una fei-
na o iniciar un emprenedoria.

MICROFINANCES PER AL 
DESENVOLUPAMENT

Una part molt significativa dels projectes de 
CODESPA inclou l’accés a les microfinances 
com a eina fonamental per al desenvolupa-
ment econòmic dels que participen en ells.  
A més, treballem per adaptar aquests pro-

ductes i serveis financers a les seves necessi-
tats i capacitats de pagament.

LES NOSTRES LÍNIES  
D’ACTUACIÓ
EN 2018
SEGURETAT ALIMENTARIA  
I DESENVOLUPAMENT  
DE MERCATS RURALS
En àrees rurals oferim assistència tècnica a petits 
productors i cooperatives en zones d’extrema 
pobresa. A través d’aquest suport garan-
tim la millora de la productivitat i la di-
versificació dels seus cultius, així com 
la seva vinculació al mercat perquè 
venguin aquests productes en mi-
llors condicions.

1 432 persones en risc 
d’exclusió han tingut l’oportu-
nitat d’accedir a una nova feina 
a República Democrática del Congo, 
Marroc, Perú, Bolívia i Equador.

3 950 persones han reduit 
les seves pèrdues post collita a 
les Filipines, Angola, República 
Democràtica del Congo, Equador, 
Nicaragua, Guatema-
la i República 
Dominicana.

5 276  
microempresaris 
han venut les se-

ves produccions en 
condicions més justes 
a les Filipines, Angola, 

República Democràtica 
del Congo, Marroc, Perú, 

Bolívia, Equador, Colòmbia, 
Nicaragua, Guatemala i Repú-

blica Dominicana.

2 889 persones  
accedeixen a productes microfinan-

cers que milloren les seves condi-
cions de vida a la República Demo-

cràtica del Congo, Equador, Nicaragua, 
Guatemala i República Dominicana.



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

BALANÇ

Actiu no corrent  1 872,90 €

Actiu corrent 731 534,91 €

Deutors 558 005,58 €

Efectiu 173 529,33 €

Total 733 407,81 €

Actiu

Fons propis 89 748,43 €

Subvencions, donacions 461 307,99 €

Provisions 4 817,96 €

Deutes a curt termini 20 000,00 €

Creditors 157 533,43 €

Total 733 407,81 €

Passiu

President d’Honor 
S.M. el Rei Felipe 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 
FONT AUSIÓ, Javier 
GARCÍA-VALDECASAS, Luisa 
GASPART BUENO, María 

GUERIN FIGUERAS, Patricia 
MATEO MARTÍNEZ-BARTOLOMÉ, Carlos 
MOLINS LÓPEZ-RODÓ Regina 
SOLER-LLURÓ BORRELL, Mercedes

Director general 
GONZÁLEZ-ALLER GROSS, José Ignacio

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

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

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

*Patronat de Fundació CODESPA al maig de 2019

Origen dels fons

Activitat de Projectes 
Cooperació

-459 865,58 € 79,04%

Activitat de  
Projectes EPD

-25 835,86 € 4,44%

Captació de Fons -17 972,10 € 3,09%

Administració i gestió  
de recursos

-78 162,87 € 13,43%

Total -581 836,41 € 100%

Destí dels fons

Privats 480 801,65 € 82,77%

Públics 101 912,41 € 17,23%

Total 582 714,06 € 100%

COL·LABORADORS
Administració i Institucions Empreses CODESPA Empreses Aliades

Empreses Col·laboradores



Han millorat les seves condicions de vida gràcies als nostres projectes

L’IMPACTE DE LA FEINA DE CODESPA

11 PAÏSOS 
45 PROJECTES83 114 PERSONES

2,6 
milions

d’euros en micro-
crèdits facilitats 
perquè pobla-

cions vulnerables 
puguin invertir en 
el seu desenvolu-

pament

452
empreses donen 
feina a persones 
vulnerables do-

nant-los l’oportu-
nitat de tenir un 

futur millor

100
empreses locals 
i internacionals 
comercialitzen 
productes de 
poblacions de 

baixos recursos

6 067
persones milloren 

les seves tècni-
ques de cultiu

5 164
persones incre-
menten la seva 

capacitat adqui-
sitiva d’aliments 
i milloren la seva 
seguretat alimen-

tària

23 574
joves i dones en 
situació d’exclu-
sió accedeixen a 
formació i assis-
tència tècnica

PROGRAMA PER A EMPRESES

Accedeix als nostres serveis de consultoria CODESPApro: disseny 
i co-execució de projectes; disseny de línies d’acció amb impacte 
social en RSE; avaluació, investigació i monitoratge de projectes.

COM COL·LABORAR

178 companyies han contribuït  
a crear una economia més inclusiva

Finança un projecte alineat amb la teva estratègia de sostenibi-
litat, on podran participar empleats a través del nostre progra-
ma de voluntariat corporatiu internacional.

Sigues partner CODESPA  
col·laborant econòmicament amb la nostra missió.

Incorpora’t com a membre de L’OBSERVATORI  
EMPRESARIAL CONTRA LA POBRESA.

PROGRAMA PER A PARTICULARS

col·laboren cada any a fer realitat els projectes a favor d’un creixement econòmic inclusiu. 
Pots col·laborar amb CODESPA fent-te soci o fent una donació, a través del nostre web  
www.fundaciocodespa.org/colabora/  

Beneficis fiscals: et podràs deduir el 75% dels primers 150 € donats. A partir d’aquest im-
port, les donacions són deduïbles al 30% o al 35% si es tracta de donacions periòdiques 
realitzades durant almenys tres anys.

500 socis i 1 600 donants

BENEFICIS

beneficis  
fiscals

Difusió

networking

Reconeixement

Visibilitat



PROJECTES EN EXECUCIÓ I/O FINALITZATS A 2018
R.D. CONGO
“Formació empresarial per mi-
croempresaris i microempresàries 
informals, amb especial atenció 
a joves i dones vulnerables de la 
província de Kinshasa”.

“Formació per a joves en fusteria i 
obra per a la construcció de ruscs 
a la regió del Plateau de bateke, 
Província de Kinshasa “.

“Horizon 2021: Innovació Social 
per al Foment de l’Ocupació per 
a Joves a la RD Congo. Fase I: 
Diagnòstic de les Tendències La-
borals. “

“Rural Market Development for 
the Poor. “Rural M4P” Fase I.”

“Rural Market Development for 
the Poor. “Rural M4P”.  Fase final.”

MARROC 
“Integració social i econòmica de 
joves en situació d’exclusió a tra-
vés de l’Educació, Formació Pro-
fessional i Inserció laboral”.

“Integració social i econòmica de 
noies joves en situació d’exclusió 
a través de l’Educació, Formació 
Professional i Inserció laboral”.

“Joves i governança local: enforti-
ment del Consell Comunal de joves.”

“Promoció de la governança de-
mocràtica local al municipi de 
Tetuà a través de l’ampliació de 
les capacitats institucionals i ciu-
tadanes en la gestió dels serveis 
públics (Fase III) “.

Formació Professional per a do-
nes a Tatuà.

EQUADOR
“Assistència tècnica a comercia-
litzadora social de llana de Alpa-
ca Paqocha.“

“Millora de les condicions de 
vida de 100 famílies productores 
de canya de sucre vinculades al 
Consorci Artesanal Dolç Orgà-
nic (CADO) afectat pel fenomen 
del Niño Costero de 2017 al sub-
tròpic equatorià.“

“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.“

FILIPINES
“Millora de l’accés a aigua pota-
ble i sanejament bàsic per la co-
munitat rural d’Agusan del Sud.“

ANGOLA
“Llavors de futur; lluitant contra 
la fam a l’altiplà d’Angola. “

COLÒMBIA
“Enfortiment del teixit soci pro-
ductiu dels municipis del nord 
del cauca, mitjançant la diversi-
ficació de la producció de pane-
la de 200 famílies camperoles i 
la millora de les seves capacitats 
d’associació i accés al mercat.“

PERÚ
“Formació d’emprenedors indí-
genes turístics a Cusco i Puno. “

BOLÍVIA
“Creació de fonts d’ocupació a 
través de l’artesania tèxtil per a 
dones indígenes del llac Titicaca.”

“Formació de dones quechues 
en guies turístiques.“

REPÚBLICA 
DOMINICANA
“Enfortint la capacitat competiti-
va de les microempreses, Fase III.”

CODESPA AL MÓN

Edita Fundació CODESPA Catalunya 
 www.fundaciocodespa.org

Disseny i maquetació www.alturax.com
Copyright © 2019 per Fundació CODESPA Catalunya.  

Tots els drets reservats

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  
1300 | Pennsylvania  
Ave NW Seventh Floor 
Washington DC 20004 
Tel. +1 202 897 7746 
mriestra@codespa.org  
www.codespa-america.com 

facebook.com/Codespa

@CODESPA linkedin.com/in/fcodespa

codespafundacion
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