
3. COOPERA LOCAL

L'associació andorrana Cooperació pel 
Desenvolupament Local (CDL) es va fundar 
oficialment l'any 2020. 
El seu objectiu es emprendre projectes de 
desenvolupament sostenible en l'àmbit 
educatiu arreu del món. Sempre col·laborant 
amb les organitzacions i autoritats locals, 
lluitant  perquè cada persona a cada lloc 
pugui viure amb els seus propis recursos i 
habilitats. 
L'associació coopera amb la població local, ja 
sigui nacional o internacional, per tal 
d'afavorir el desenvolupament d'un àmbit 
concret de la societat, sobretot en l'educatiu. 
Treballa per l'educació dels infants, per una 
repartició́ equitativa de la riquesa, per acabar 
amb la violència masclista, per promoure els 
valors del respecte cap als altres, un mateix i 
la natura.
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Actualment tenen quatre projectes en marxa:
• Casal d'estiu a Réo, Burkina Faso. Iniciat el 2020, 

acull entre 50 i 100 infants durant una setmana 
amb l’objectiu de que a través de l'educació en el 
lleure i inclusiva, reforçar les mancances de 
l'educació formal.

• Projecte educatiu "Canviem la Mirada" de 
sensibilitzacio i intercanvi entre estudiants 
andorrans i locals.

• Jardí́ experimental a Kyon, BF, em fase pilot, la 
intenció és que les dones aprofitessin el que 
havien plantat per vendre-ho i per consum propi, 
i alhora, veure la rendibilitat de les llavors. 

• Projecte hort-escola a Réo, BF, en marxa des de 
l'estiu de 2021, s’ha implantat un hort de 1.800 
metres quadrats enmig de dues escoles amb 
l'objectiu d'assolir l'autosuficiència alimentària 
d'aquestes i alhora, poder fer formacions sobre 
agricultura ecològica per tal d'estendre i donar a 
conèixer els seus múltiples beneficis.
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Juntament amb l’escola de costura local Yi-jan (amb títol oficial de formació 
professional), estan iniciant un projecte de beques per a les alumnes que no es 
poden permetre la matrícula i de microcrèdits per aquelles que ja han finalitzat els 
tres anys de formació puguin iniciar el seu propi negoci.
• Beques d’estudi: 69 € l’any per alumna 
• Beques d’allotjament (per aquelles que viuen lluny): 458 € l’any per alumna
• Microcrèdits per a que quan acabin puguin tenir el seu propi taller (entre 4 noies):  

915€ 
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