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El Fons Català presenta una campanya en defensa de la cooperació per 

una educació que arribi a totes les persones  

 
 
 

8 de setembre de 2021. L’educació és un dret fonamental per construir societats justes, 

crítiques i democràtiques que s’ha vist greument afectat per la pandèmia de la Covid-

19. Hi ha hagut 1,5 mil milions d’infants que han patit les conseqüències del tancament 

d’escoles, especialment els dels països del Sud Global que no disposen dels recursos 

tecnològics necessaris per adaptar-se a les classes en línia.  

 

Amb motiu del Dia Mundial de l’Alfabetització, el Fons Català llença la campanya “Per 

una educació que arribi a totes les persones, defensa la cooperació”, que s’allargarà tot 

el mes de setembre. L’objectiu és visibilitzar la importància de tenir una educació de 

qualitat, accessible i inclusiva a tots els racons del món, per tal que els infants i 

joves coneguin els seus drets, els exerceixin i disposin d’oportunitats per ser qui volen 

ser.  

 

El tancament d’escoles i la crisi econòmica de moltes famílies durant la pandèmia ha 

colpejat molt fort a les nenes, ja que la situació ha provocat un augment dels casaments 

forçosos i els embarassos adolescents.  

 

Per una qüestió de justícia global, el món de la cooperació ha de poder donar 

resposta a l’emergència educativa, i la cooperació municipalista pot jugar un paper 

estratègic en aquest àmbit, ja que els municipis catalans solen completar l’oferta 

educativa marcada per les administracions vinculant-la amb les polítiques de cultura i 

joventut locals.  

 

Aprendre d’altres sistemes educatius, sobretot dels països de procedència de les 

persones nouvingudes, serveix als nostres ajuntaments no només per fer-ne una millor 

acollida i integració, sinó també per detectar dinàmiques que no funcionen i implantar-

ne de noves.  

 

http://defensalacooperacio.fonscatala.org/
http://defensalacooperacio.fonscatala.org/
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A tall d’exemple, la campanya #DefensaLaCooperació destaca tres dels projectes 

educatius que coordina el Fons Català per donar a conèixer la feina que es fa a terreny.  

 

A Senegal, l’entitat té un projecte de construcció d’una escola de secundària al barri 

Thiaroye, a l’extrarradi de Dakar, on hi ha molta densitat de població. El projecte 

s’emmarca en un programa més ampli que la contrapart a terreny du a terme i que 

compta amb una escola de primària, un centre social i cultural per al desenvolupament 

del jovent del barri, una sala polivalent i unes pistes esportives obertes a tota la població.   

 

El Fons també treballa a Nicaragua, amb l’organització local Carlos Fonesca Amador, 

que du a terme tasques d’alfabetització a les comunitats indígenes de la costa Carib, i a 

Guatemala, construint una escola d’educació especial per persones amb discapacitat. 

 

Addicionalment, hi ha d’altres projectes educatius a més països, com Gàmbia, Camerún, 

Hondures, El Salvador, Mèxic, Marroc... 

 

Disposar d’una xarxa educativa forta i inclusiva és un pilar bàsic per tenir una vida digna. 

Sense educació no hi ha justícia global ni respecte als drets humans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacte de premsa FCCD: 

Txell Escolà 

tescola@fonscatala.org / comunicacio@fonscatala.org 

677 827 098 

 

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/construccio-dun-collegi-de-secundaria-i-batxillerat-al-barri-de-thiaroye-de-pikine-5a-fase
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/extensio-de-la-cobertura-de-lalfabetitzacio-les-comunitats-rames-de-bluefields-raas
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/construccio-duna-escola-deducacio-especial-persones-amb-discapacitat-aguacatan
mailto:tescola@fonscatala.org
mailto:comunicacio@fonscatala.org

