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Convocatòria de premsa  
 

Reptes i oportunitats de la cooperació municipalista després de l’impacte 

de la pandèmia 

 

 

Data: 22 d’octubre 

Lloc: Nau Bostik (Barcelona) 

Hora: 11h del matí 

Cal confirmar assistència aquí 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) farà una roda de 

premsa el divendres 22 d’octubre per explicar la situació en què es troba la 

cooperació estatal, autonòmica i municipal després de l’impacte de la Covid-19, 

així com l’impacte de la campanya de sensibilització que ha dut a terme l’entitat al llarg 

de 2021 en defensa de la cooperació internacional. A més, es farà una crida a les 

institucions catalanes a augmentar el pressupost destinat a cooperació per fer front als 

reptes globals.  

 

Hi participarà el president del FCCD i alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, el 

director David Minoves, i l’activista guatemalenca Yolanda Oquelí, desplaçada 

forçosa a causa del seu activisme contra l’explotació de la terra i la vulneració dels 

drets de la població local a Guatemala. 

 

A les 12h se celebrarà l’acte de cloenda de la campanya “Defensa la cooperació” i 

es convida a tots els mitjans de comunicació a quedar-s’hi, ja que pot ser del seu 

interès la participació d’activistes i cooperants del Sud Global en dues taules de debat 

sobre les seves experiències a terreny i els reptes en matèria de gènere, migracions, 

educació, canvi climàtic i salut. Els assistents a l’acte seran les persones tècniques i 

regidores dels ajuntaments socis del FCCD. 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ekd3h9_F30CM0jn5waNBZMl8aW7zKZZPp03n4X3LYY5UQVFPNldZWjU5QU84VlFHRkFMN0pZU1lSRy4u
http://defensalacooperacio.fonscatala.org/
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La programació de l’acte serà la següent:  

 

Taula 1: Dona migrant, indígena i refugiada: l'apoderament a través de l'educació 

• Isabel Lozano, cooperant al projecte Votan K'op d'educació comunitària a 

Mèxic coordinat pel FCCD 

• Bombo N'Dir, presidenta de L'associació de Dones Immigrants Subsaharianes 

(CASC)  

• Lema Rashid, refugiada afganesa resident a Catalunya.  

• Modera: Sara Cuentas 

 

 

Taula 2: El canvi climàtic i el seu efecte sobre la salut als països del Sud Global 

• Yolanda Oquelí, activista ambiental de Guatemala participant al programa 

Ciutats Defensores dels Drets Humans. 

• Mulai Mesaud, enginyer químic vinculat a un projecte als campaments sahrauís 

de Tindouf del FCCD. 

• Modera: Sandra Vicente 

 

L’acte acabarà amb un refrigeri a l’exterior per a totes les persones assistents.  
 
Per confirmar assistència a la roda de premsa cal omplir aquest formulari.  
 
 
 

 

Contacte de premsa: 

 

Txell Escolà / Marc Riera 

tescola@fonscatala.org 

comunicacio@fonscatala.org 

677827098 

 
 
 

https://promedioschiapas.wordpress.com/category/escuela-votan-kop/
https://catsen.cat/
https://xarxanet.org/internacional/noticies/lema-rashid-lafganistan-actual-no-representa-la-poblacio-afganesa
https://ciutatsdretshumans.cat/es/defensoresas/yolanda-oqueli/
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/manteniment-del-laboratori-i-de-la-produccio-local-de-medicaments-essencials-als-campaments-de-refugiats-sahrauis-tindouf
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/manteniment-del-laboratori-i-de-la-produccio-local-de-medicaments-essencials-als-campaments-de-refugiats-sahrauis-tindouf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ekd3h9_F30CM0jn5waNBZMl8aW7zKZZPp03n4X3LYY5UQVFPNldZWjU5QU84VlFHRkFMN0pZU1lSRy4u
mailto:tescola@fonscatala.org
mailto:comunicacio@fonscatala.org

