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MUSOL som una ONG independent i sen-
se ànim de lucre que promou el dret a una 
vida digna i el desenvolupament sosteni-
ble de les poblacions més desfavorides 
per millorar la seua situació econòmica i 
social. Ens especialitzem en l’enfortiment 
dels governs locals i regionals dels països, 
perquè són les institucions properes a les 
persones i són responsables de serveis 
bàsics com l’aigua, la salut i l’educació, es-
sencials per millorar les condicions de vida 
dels grups més vulnerables. Defensem els 
valors democràtics, la justícia social, l’equi-
tat i els drets humans. Creiem en un treball 
que tinga com a base la transparència la 
responsabilitat, l’aprenentatge i la inno-
vació per lluitar contra la pobresa. Actual-
ment, desenvolupem diferents projectes de 
cooperació al desenvolupament a Llatinoa-

mèrica i Àfrica, així com de sensibilització per 
tota la geografia espanyola i europea, amb l’objectiu 

de sensibilitzar, formar, educar i mobilitzar als ens locals 
i autonòmics espanyols i europeus per a posar en valor el 

seu potencial per a l’educació per al desenvolupament i introduir 
aquesta matèria en espais del sector educatiu i del sector privat on es 

troba absent o poc consolidada. A Espanya treballem també en l’àmbit de 
l’acció social. www.musol.org.

MUSOL està executant en la comunitat valenciana el projecte “Extraescolars Solidàries: 
integració de l’educació per al desenvolupament en les activitats extraescolars en la comunitat 

valenciana” finançat per la Generalitat Valenciana. 

Aquest projecte persegueix la integració sostenible de l’educació per al desenvolupament en les activitats 
extraescolars dels col·legis i instituts de la comunitat valenciana.

S’abordarà aquesta qüestió sensibilitzant i formant a tots els actors implicats en les activitats extraescolars dels 
centres docents perquè coneguen l’educació per al desenvolupament. 

Es van a subministrar materials informatius 
i pedagògics sobre educació per al desenvo-
lupament, concretament guies especialitza-
des que integren l’educació per al desenvo-
lupament en les matèries extraescolars més 
demandades i que seran utilitzades en els 
cursos pilot dirigits a alumnes i formadors 
per separat. A més es posarà a la disposició 
dels centres docents diverses exposicions 
fotogràfiques procedents de l’arxiu fotogrà-
fic de MUSOL que mostren la realitat de di-
ferents països en vies de desenvolupament.

Què és l’educació per al desenvolu-
pament? 

La cooperació sobre el terreny té com a 
meta modificar el Sud sense modificar el 
Nord, mentre que l’Educació per al Desenvolu-
pament pretén canviar el Nord per a mantenir en el 
temps les millores del Sud. De res val fer esforços per 
canviar el Sud sense el compromís de transformar també 
el Nord, que és on es troben gran part d’aquests desequilibris. 
La polarització de la societat espanyola i europea després de la crisi 
econòmica i les polítiques de resposta a aquesta, han fomentat la into-
lerància, augmentant els episodis de xenofòbia i discriminació. Aquesta evolu-
ció negativa fa necessària una conscienciació que permeta desactivar el perniciós 
i insensat discurs de el “abans nosaltres, després els altres”, és imprescindible que 
s’explique la interdependència global que caracteritza l’actualitat i que la cooperació al des-
envolupament és funcional al benestar i al desenvolupament sostenible global. L’Educació per al 
Desenvolupament és una eina adequada per a fer-ho, pel seu caràcter integral i multidisciplinari ja que 
abasta temàtiques com la interculturalitat, l’educació ambiental, etc. L’educació per al desenvolupament 
és un procés educatiu constant encaminat a promoure una ciutadania global, a través de l’adquisició de co-
neixements, actituds i valors, capaços de generar una cultura de la solidaritat compromesa en la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió, així com amb la promoció de l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible 
www.un.org/sustainabledevelopment/es/.
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