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QUÈ FEM
Projectes de desenvolupament econòmic i emprenedoria:  dissenyem i realitzem projectes que 
porten oportunitats de treball a persones i comunitats que viuen en contextos de pobresa.

Assistència tècnica i consultoria: dirigit a institucions governamentals, agències de 
desenvolupament, organismes multilaterals, empreses i altres ONG, facilitem la implementació 
local de projectes als països on tenim presència.

Formació i sensibilització: generem metodologies pròpies per donar resposta als reptes socials 
actuals i actuem per involucrar el sector privat des de l’Observatori Empresarial per al Creixement 
Inclusiu.

El 2021, l’any postCOVID, s’ha iniciat la recuperació, tant a nivell sanitari com econòmic. 
Però aquesta ha estat desigual i l’efecte negatiu ha estat desproporcionat a les 
comunitats més pobres i vulnerables.
Per això la rellevància, ara més que mai, del treball de CODESPA i la 
col·laboració de les persones i empreses que ho fan possible. El nostre 
sincer agraïment a tots per la vostra confiança i implicació. El 2021 hem 
ajudat gairebé 200.000 homes i dones a sortir de la pobresa, a través de 
59 projectes duts a terme a Iberoamèrica, Àsia i Àfrica.
A CODESPA creiem que la feina ho canvia tot. Hem de facilitar a les 
persones que accedeixin a un treball digne; fomentar el seu esperit 
empresarial i donar-los facilitats per participar al mercat; formar-los i 
donar-los suport per millorar les seves capacitats, perquè siguin ells els 
protagonistes de la seva pròpia transformació. Perquè creiem que “no només 
hem d’ensenyar a pescar, sinó també a vendre el peix perquè siguin autosuficients”
Estem convençuts que junts podrem continuar millorant la vida de les comunitats més 
vulnerables.

Una abraçada,

LA NOSTRA MISIÓ
Fer possible que 10 milions de persones a Iberoamèrica, 
Àfrica i Àsia passin de la pobresa a la prosperitat, mitjançant 
el nostre model escalable de desenvolupament de mercats 
rurals i suport a emprenedors; proporcionant coneixement, 
serveis financers i oportunitats de mercat.

LA NOSTRA VISIÓ
Un món on cada persona –també si ha crescut en un 
ambient de pobresa extrema– té l’oportunitat de 
desplegar-ne tot el potencial i ser autosuficient, a través 
d’un treball digne i estable.

Eduardo Conde Muntadas - Prim, 
Vicepresident de CODESPA 

i de Fundació CODESPA Catalunya



“Des de petit m’ha agradat treballar la fusta. La meva 
feina era molt artesanal i gràcies a un crèdit que vaig 

rebre per part de CODESPA estic millorant el meu 
negoci, tinc més tècniques i sé fer servir eines 

elèctriques. Ara ajudo la meva família, 
cosa que em fa molt feliç”.

Brayan Lorenzo, 
membre del grup d´estalvi i crèdit “Joves Emprenedors” en la comunitat 

El Sauce, Chiquimula, Guatemala.

L´IMPACTE DE LA NOSTRA FEINA
11 PAÏSOS   59 PROJECTES

108.995 persones han 
accedit a formació 
professional 
i microempresarial.

196.191 PERSONES passen de la pobresa a la prosperitat.

11.115 
microemprenedors 
han accedit a serveis 
financers.

92.751 persones
han incrementat 
de mitjana 
el 34% els seus 
ingressos anuals.

51.750 persones 
han accedit a productes 
i serveis bàsics.

LES NOSTRES XIFRES
Origen de Fons
Públics
Privats
  Total

65.021
159.338
224.359

29%
71%

100%

Destinació de Fons
Activitat de projectes i cooperació
Activitat Projectes EPD
Captació de fons 
Administració i gestió de recursos
Despesa extraordinària per Indemnització
Total

115.228
11.039
29.264
35.351
50.500

241.382

47,74%
4,57%

12,12%
14,65%
20,92%

100%

Passiu
Fons propis
Subvencions rebudes
Provisions a llarg termini
Acreedors comercials
Total

  77.207,72
119.873,79
    1.804,75
  44.142,31
243.028,57

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

Actiu
Actiu no corrent
Actiu corrent
        Deutors

        Efectiu

Total

    1.335,00
241.673,57

  65.022,11  
176.651,46

243.028,57



LES NOSTRES ÀREES
D´ESPECIALITAT

Formació professional i microempresarial
Incorporem activitats formatives als projectes, perquè les persones puguin 

potenciar les seves habilitats personals i destreses professionals.

Serveis financers per a emprenedors 
Brindem accés a productes financers inclusius, accessibles 

i personalitzats a microempresaris locals, alhora que 
millorem la seva confiança i solvència.

Desenvolupament de Mercats Rurals
Posem a disposició de les comunitats rurals 

coneixements tècnics i comercials adaptats a la 
realitat. Promovem l´ús de tecnologies de baix 

cost i serveis financers adaptats 
a l´àmbit rural.

ANGOLA
Comunitats pageses de la 
província de Cunene han 
millorat la seva seguretat ali-
mentària, gràcies al progra-
ma de Desenvolupament de 
Mercats Rurals.

BOLIVIA
Creació d’oportunitats d’ocu-
pació per a joves en el con-
text postcovid-19.

COLOMBIA
Construcció de la nova seu 
de l’orfenat Llar de Jesús 
per a nens i nenes vulnera-
bles a Medellín.

ECUADOR
Enfortiment de les empre-
nedories de cacau de 300 
dones de l’Amazònia equa-
toriana.  

ESPANYA
Projecte “La Veguilla”, For-
mació de persones amb ca-
pacitats especials per a la 
seva inserció laboral.

MARROC
Joves i Governança local: 
enfortiment del Consell Co-
munal de joves. Tetuan.
Promoció de l’ocupació 
de dones vulnerables mit-

jançant el desenvolupament 
inclusiu al sector turístic de 
Tetuan i Chaouen.
Promoció del diàleg, parti-
cipació i concertació per la 
joventut. Tetuan.

PERÚ
Accés segur a aigua potable 
i sanejament bàsic per a fa-
mílies vulnerables d’assenta-
ments humans a Huaral.

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA 
DEL CONGO
Rural Market Development 
for the Poor. Rural M4P. 
Fase final.

Millora de les condicions 
de salut maternoinfantil de 
Mont-Ngafula i Selembao, 
Kinshasa.
Ajudant dones víctimes de 
violència sexual a la RD 
Congo.
Reinserció de nenes, nens i 
adolescents del carrer, ex-
soldat i víctimes de violèn-
cia sexual a Goma.
Emergència sanitària al 
Centre Hospitalier Mère-En-
fant (CHME) Monkole, Kins-
hasa.

ELS NOSTRES PROJECTES



EL PODER DE LES ALIANCES

Més de 112 empreses han contribuït 
juntament amb CODESPA a portar 
milers de persones des de la 
pobresa a la prosperitat, finançant 
un projecte, unint-se com a soci 
o incorporant-se com a membre 
de l’Observatori Empresarial per 
al Creixement Inclusiu.

Administració i Institucions Empreses CODESPA

Empreses Aliades

Empreses Col·laboradores

President d´ Honor:  
S. M. El Rey Felipe VI

President: 
Manuel Herrando Prat de la Riba

Vicepresident:  
Eduardo Conde Muntadas - Prim

Secretari:
Luis Carreras del Rincón

Director General:  
José Ignacio González-Aller Gross

Gràcies als qui brindeu aquestes oportunitats, i als que aviat 
en formareu part.

PATRONAT FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA

Vocals:
Maria Abadal Schwandt
Luis Badrinas Pilón
Josep Maria Bonmatí Pérez
Javier Font Ausió
Maria Gaspart Bueno
Patricia Guerin Figueras
Alejandro Miró-Sans Soler-Lluró
Regina Molins López-Rodó
Marisa del Rosario Sanfeliu
Mercedes Soler- Lluró Borrell



CODESPA AL MÓN. PROJECTES

número de projectes

EL MILLOR ESTÀ PER VENIR

millorant 
la vida de les persones.

1.310 
projectes
amb impacte

37 
anys

Tu també pots formar part del canvi.
¡Uneix-te a la nostra comunitat!

5,4 
milions
de persones
passen de la pobresa 
a la prosperitat.
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