
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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Les Colònies s’organitzen per cobrir les necessitats bàsiques dels infants (una casa, menjar, salut, 
educació i amor), ocupar el temps dels infants en activitats educatives i reforçar les mancances del 
sistema educatiu mitjançant una educació de qualitat a l’abast de tothom.
Amb una beca de 65 € s’ofereix a un infant els àpats de tota la setmana, la roba i material 
necessari per participar a les activitats i sortir de la rutina amb sortides per realitzar activitats 
lúdiques fora del seu entorn habitual.
Amés estareu donant feina a joves locals que faran de monitors i acompanyaran als infants durant 
tota la setmana. 
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