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Uneix-te
ONGD

a les

som

de persones a tot 
el món 

milions 

Acción contra el Hambre  •  Acción Verapaz • ACSUR-LAS SEGOVIAS • ADRA • AIETI • ALBOAN • Amigos de 
la Tierra España-AdTE • AMREF • Arquitectos Sin Fronteras • Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) • 
Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid • Asociación Entrepueblos • ASOCIACIÓN FONTILLES • 
Asociación Mensajeros de la Paz • Asociación Nuevos Caminos (ANC) • Ayuda en Acción • Cáritas Española 
• CESAL • CIC - Consejo Interhospitalario de Cooperación • CIDEAL • CODESPA • Comisión General Justicia 
y Paz • COOPERACCIÓ • Cooperación Internacional • Cruz Roja Española • Economistas Sin Fronteras • 
Edificando Comunidad de Nazareth • Educación Sin Fronteras • FAD • Farmacéuticos Sin Fronteras de 
España • Farmamundi • FERE-CECA • FIADELSO • FISC • Fundación Adsis • Fundación ANAR • Habitáfrica • 
Fundación de Religiosos para la Salud (FRS) • Fundación del Valle • Fundación Desarrollo Sostenido 
(FUNDESO) • Fundación Entreculturas • Fundación Iberoamérica Europa • Fundación Iberoamericana para 
el Desarrollo • Fundación IUVE Cooperación • Fundación Madreselva • Fundación Món-3 • Fundación para 
el Desarrollo de la Enfermería-FUDEN • Fundación Paz y Cooperación • Fundación Paz y Solidaridad. 
CC.OO.Serafín Aliaga • Fundación PRODEIN • Fundación Promoción Social de la Cultura • Fundación Rubén 
Darío-Campo Ciudad • Fundación Tierra de Hombres • H+D • InteRed • Intermón Oxfam • IPADE • ISCOD • 
ISF-Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras • JOVENES Y DESARROLLO • Juan Ciudad ONGD • 
Manos Unidas • Médicos del Mundo • Medicus Mundi • Misión América • Movimiento por la Paz-MPDL • 
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) • MUNDUBAT • OCASHA-Cristianos con el Sur • OSPAAAL-Solidaridad • 
Paz con Dignidad • Paz y Desarrollo • Prosalus • PROYDE • Proyecto Cultura y Solidaridad • Proyecto Local 
• PROYECTO SOLIDARIO • PUEBLOS HERMANOS • REMCODE • Save the Children • SED • SETEM • Solidari-
dad Internacional • SOLIDARIOS • SOTERMUN-USO • UNICEF - Comité Español • Veterinarios Sin Fronteras 
• Coordinadora Andaluza de ONGD • Coordinadora Cántabra de ONGD • Coordinadora de ONGD de Asturias 
• Coordinadora de ONGD de Canarias • Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha • Coordinadora de 
ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea • Coordinadora de ONGD de La Rioja • Coordinado-
ra de ONGD Region de Murcia • Coordinadora d'ONGD-Illes Balears • Coordinadora Extremeña de ONGD • 
Coordinadora Galega de ONGD • Coordinadora ONGD CyL • Coordinadora ONGD Navarra • Coordinadora 
Valenciana de ONGD (CVONGD) • Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament • Federación Arago-
nesa de Solidaridad (FAS) • FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid



Y SOM OPTIMISTES...

Som milions de persones a tot el món 
treballant des de diferents ONG, 
plataformes, xarxes, de molt variat 
origen i volum. Compartim valors 
basats en la solidaritat i la responsa-
bilitat ciutadana i treballem amb 
l’OBJECTIU de

…perquè tenim la certesa 
que les coses han i poden canviar, 
que aquesta humanitat pot 
convertir-se enen un món lliure 
d’injustícia i en què les persones 
vegin plenament acomplerts els 
seus drets humans en qualsevol 
lloc del planeta. 

TRANSFORMAR AQUESTA REALITAT
 per una JUSTA, IGUALITÀRIA  
 I SOSTENIBLE

Qui som Com 

Pressionem les institucions 
nacionals i internacionals perquè 

prenguin mesures polítiques, comer-
cials i econòmiques que afavoreixin el 

desenvolupament dels països 
més desfavorits.

Portem a terme 
accions d'incidència 

política per exigir que els 
governs promoguin polítiques 

que combatin de manera 
efectiva la pobresa.

Realitzem informes sobre els 
temes que ens ocupen.

Promovem l'autoregulació, la transparència 
i l'ètica de les ONG per al Desenvolupament.

Treballem amb milers 
d'organitzacions a tot 

el món i amb milions de 
persones que estan 
convençudes que és 

possible acabar amb la 
pobresa i millorar 

aquest món.

Som interlocutores amb 
administracions públiques, 
governs, sindicats, movi-
ments socials, partits 
polítics, i també d’altres 
tipus d'actors.

Som un punt de trobada per a 
les ONG de Desenvolupament, 
també un lloc de debat i reflexió, 
compartim experiències i plan-
tegem propostes conjuntes.

treballem?
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Entenem la cooperació al desenvolupa-
ment com una relació entre iguals on 
prevalen les persones, les seves necessi-
tats i les seves capacitats, tant socials 
com polítiques i culturals.
  
Organitzem el nostre treball mitjançant 
grups temàtics que incideixen sobre 
qüestions relatives a acció humanitària, 
agricultura i alimentació, mobilització 
social, polítiques de desenvolupament, 
comunicació, gènere, aigua, migracions, 
educació per al desenvolupament, 
finançament, transparència, Unió Euro-
pea i coordinadores autonòmiques, entre 
d'altres.

Treballem en xarxa amb altres platafor-
mes, tant nacionals com internacionals. 
El treball conjunt ens permet incidir de 
forma més efectiva a favor del desenvolu-
pament integral de les persones.



 fem?
sobre la Coordinadora

QuèInformació
Sobretot, plantegem fórmules alternati-
ves per transformar les estructures que 
regeixen el planeta. Oferim anàlisis sobre 
els desequilibris internacionals, informa-
ció des dels països on treballem i propos-
tes per participar en la construcció d'un 
món just, igualitari i sostenible.

Oferim formació i recursos a les 
ONG per al Desenvolupament.

Realitzem campanyes de sensibi-
lització per al conjunt de la socie-
tat. Perquè la participació de les 
persones és essencial per acabar 
amb un sistema global injust que 
genera i manté la pobresa.

Fundada el 1986, la Coordinadora 
d'ONG per al Desenvolupament-
Espanya està formada per gairebé un 
centenar d'ONGD i 17 coordinadores 
autonòmiques que, en total, sumen més 
de 450 organitzacions dedicades a la 
cooperació internacional i a l'ajut huma-
nitari. Des de 1998, comptem amb un 
Codi de conducta d'obligat compliment 
per a totes les organitzacions membre.

Actuem de forma conjunta amb la 
MISSIÓ d'enfortir una cooperació que 
contribueixi a un món lliure de pobresa 
en què prevalgui la justícia social i la 
distribució equitativa dels recursos, on 
les persones puguin tenir les mateixes 
oportunitats de desenvolupament, 
independentment del lloc en què neixin 
i visquin.

 Més de 450 organitzacions

2 milions Més de 
    de persones 

a l’Estat espanyol 

I milions de persones 
en gairebé                  130 països 

lluitant contra la pobresa u les regles imjustes que regeixen el planeta 25 anys

al món
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Per primera vegada en la història de la 
humanitat és possible acabar amb la 
pobresa al món. 

Perquè tenim els mitjans per fer-ho
PODEM i HEM de fer-ho. 

Com es financen les ONGD i com es 
 controla la gestió dels seus fons? són els resultats del seu treball?  

Quins
Las ONGD se financian a través de fondos públicos y 
privados. La transparencia y rendición de cuentas 
sobre la utilización de estos fondos es un requisito 
indispensable para las organizaciones que forman 
parte de la Coordinadora. Todas ellas tienen meca-
nismos de transparencia -como memorias anuales, 
informes económicos o auditorías externas-, que 
explican la utilización de sus fondos y los resultados 
de sus actuaciones.

Els factors causants de la pobresa mundialment són 
múltiples i diversos, com ho són els actors que la 
generen. La modificació d'un context amb aquestes 
característiques exigeix el compromís global de tots 
els que hi intervenen: ciutadania, governs, partits 
polítics, empreses, institucions internacionals.

Al llarg de 25 anys d'existència hem realitzat milers 
de projectes educatius, sanitaris, agrícoles... Inicia-
tives que han millorat la vida de milions de persones. 

Un dels nostres grans èxits es va produir el 2007, 
quan vam aconseguir que tots els partits polítics 
amb representació al Parlament signessin el Pacte 
d'estat contra la pobresa, que assumia d'aquesta 
manera un compromís ferm en la lluita contra la 
pobresa. Posteriorment s'han signat altres pactes 
autonòmics i locals.

Què hi 
pinto 

JO?

VOLEM.
PODEM!! Per que? 

Els èxits aconseguits han estat molts, però 
encara queda molt per fer, P
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Has pensat mai que...

… cadascú i cadascu-
na de nosaltres som 
una peça més dins 
d’un engranatge 
global?

… moltes de les coses 
que fas diàriament 
tenen múltiples 
conseqüències que 
van més enllà del teu 
context immediat?  

… les grans conques-
tes socials es van 
aconseguir gràcies 
que moltes persones 
es van unir per 
assolir-les? 

… hi ha múltiples 
formes de participació 
i reivindicació social 
que ens permetrien 
sortir del desencanta-
ment que sembla que 
ens envaeix? 

La

D D 
D D 

de les ONGD
La nostra "D" significa DESENVOLUPAMENT, és a dir, treba-
llem perquè els països empobrits liderin els seus propis 
processos de desenvolupament. Treballem per millorar les 
condicions de vida de milions de persones, per enfortir les 
seves capacitats i les seves opcions.

¿Q
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uneixes?
T’hi 

Forma’t, estudia què és això de la cooperació i el 
desenvolupament, les relacions internacionals o l’economia mundial. Perquè, en 
ocasions, la voluntat no és suficient.

 Participa a xerrades i trobades; suma’t al ciberactivisme i a les 
manifestacions. Informa-t’hi i actua.

 

 
Uneix-te a les mobilitzacions que reivindiquen políti-

ques més responsables. Exigeix que els compromisos polítics es compleixin. Prou de promeses!

Utilitza la banca ètica o informa’t sobre l’ús que realitza el teu banc 
dels teus diners, perquè saps realment en què l’inverteix?

Informa’t sobre les nostres activitats i 
propostes a través de la nostra web: www.coordinadoraongd.org

 Difon les nostres iniciatives entre els teus contactes. Fes que se sumin més i més persones. 

 Sigues voluntari/ària d’alguna ONGD i col·labora-hi amb el teu temps i el teu treball. 
Tenim tant a aportar-hi... 

Associa’t a alguna de les ONGD membre de la Coordinadora. 

 
 Consulta fonts alternatives d’informació, 

pregunta, indaga, analitza. Que no et venguin el que no es pot vendre. 
La pobresa té les seves causes i els seus responsables. 

 Consumeix de manera responsable. Saps en 
quines condicions es produeixen els productes que consumeixes? En 
molts casos te’n sorprendries! 

T
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i 
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Entenem la cooperació al desenvolupa-
ment com una relació entre iguals on 
prevalen les persones, les seves necessi-
tats i les seves capacitats, tant socials 
com polítiques i culturals.
  
Organitzem el nostre treball mitjançant 
grups temàtics que incideixen sobre 
qüestions relatives a acció humanitària, 
agricultura i alimentació, mobilització 
social, polítiques de desenvolupament, 
comunicació, gènere, aigua, migracions, 
educació per al desenvolupament, 
finançament, transparència, Unió Euro-
pea i coordinadores autonòmiques, entre 
d'altres.

Treballem en xarxa amb altres platafor-
mes, tant nacionals com internacionals. 
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pament integral de les persones.



Organitzacions membre la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament Espanya 

c/Reina  7, 3º. 28004 MADRID
www.coordinadoraongd.org

Am el confinançament de:

Uneix-te
ONGD

a les

som

de persones a tot 
el món 

milions 

Acción contra el Hambre  •  Acción Verapaz • ACSUR-LAS SEGOVIAS • ADRA • AIETI • ALBOAN • Amigos de 
la Tierra España-AdTE • AMREF • Arquitectos Sin Fronteras • Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) • 
Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid • Asociación Entrepueblos • ASOCIACIÓN FONTILLES • 
Asociación Mensajeros de la Paz • Asociación Nuevos Caminos (ANC) • Ayuda en Acción • Cáritas Española 
• CESAL • CIC - Consejo Interhospitalario de Cooperación • CIDEAL • CODESPA • Comisión General Justicia 
y Paz • COOPERACCIÓ • Cooperación Internacional • Cruz Roja Española • Economistas Sin Fronteras • 
Edificando Comunidad de Nazareth • Educación Sin Fronteras • FAD • Farmacéuticos Sin Fronteras de 
España • Farmamundi • FERE-CECA • FIADELSO • FISC • Fundación Adsis • Fundación ANAR • Habitáfrica • 
Fundación de Religiosos para la Salud (FRS) • Fundación del Valle • Fundación Desarrollo Sostenido 
(FUNDESO) • Fundación Entreculturas • Fundación Iberoamérica Europa • Fundación Iberoamericana para 
el Desarrollo • Fundación IUVE Cooperación • Fundación Madreselva • Fundación Món-3 • Fundación para 
el Desarrollo de la Enfermería-FUDEN • Fundación Paz y Cooperación • Fundación Paz y Solidaridad. 
CC.OO.Serafín Aliaga • Fundación PRODEIN • Fundación Promoción Social de la Cultura • Fundación Rubén 
Darío-Campo Ciudad • Fundación Tierra de Hombres • H+D • InteRed • Intermón Oxfam • IPADE • ISCOD • 
ISF-Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras • JOVENES Y DESARROLLO • Juan Ciudad ONGD • 
Manos Unidas • Médicos del Mundo • Medicus Mundi • Misión América • Movimiento por la Paz-MPDL • 
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) • MUNDUBAT • OCASHA-Cristianos con el Sur • OSPAAAL-Solidaridad • 
Paz con Dignidad • Paz y Desarrollo • Prosalus • PROYDE • Proyecto Cultura y Solidaridad • Proyecto Local 
• PROYECTO SOLIDARIO • PUEBLOS HERMANOS • REMCODE • Save the Children • SED • SETEM • Solidari-
dad Internacional • SOLIDARIOS • SOTERMUN-USO • UNICEF - Comité Español • Veterinarios Sin Fronteras 
• Coordinadora Andaluza de ONGD • Coordinadora Cántabra de ONGD • Coordinadora de ONGD de Asturias 
• Coordinadora de ONGD de Canarias • Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha • Coordinadora de 
ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea • Coordinadora de ONGD de La Rioja • Coordinado-
ra de ONGD Region de Murcia • Coordinadora d'ONGD-Illes Balears • Coordinadora Extremeña de ONGD • 
Coordinadora Galega de ONGD • Coordinadora ONGD CyL • Coordinadora ONGD Navarra • Coordinadora 
Valenciana de ONGD (CVONGD) • Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament • Federación Arago-
nesa de Solidaridad (FAS) • FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid


	PORTADA
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	CONTRAPORTADA

