
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.

• 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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Si bé l'hort es va posar en marxa el juny 2021 i s’hi va sembrar blat de moro durant les estacions 
de pluges des de llavors, encara falten recursos per poder fer-ne el seguiment i l’acompanyament 
per tal que l’hort pugui continuar funcionant durant el període escolar. 
Aquests són les necessitats actuals amb les quals s’avançaria per alimentar els 800 infants 
escolaritzats de la zona:
Sou guardià anual 1.200€
Sou responsables de seguiment (2 persones) 2.400€
Mà d’obra per cultivar i treballar el jardí 500 €
Material (pics, pales, carretó, regadores, polvoritzador,
llavors, femer) 600€
Confecció d’una bassa per regar 500€
Motobomba 304€
TOTAL 5.504€
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