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MESURA DE GOVERN 

Ates el nivel! d'implicació de I'Ajuntament de Barcelona en el procés 
de reconstrucció de Bosnia que ha estat constant des de l'any 1992, 
la renovació deis compromisos de col·laboració adquirits durant el 
darrer viatge a Sarajevo entre !'Alcalde Joan Clos i el govern del 
Cantó de Sarajevo i la necessitat constatada sobre el terreny de 
mantenir el suport a la societat bosniana, I'Ajuntament, a través de 
la regidoria de Districte 11 impulsara els següents projectes: 

Reconstrucció urbana: 

1.-Finalització 1 a. fase de reconstrucció deis habitatges de Mojmilo 
(1 ,98 MECUS) finan~ada per la Comissió Europea (CE - DG1A) al 
60%, i l'altre 40°/o cobert per I'Ajuntament a través de fons propis i 
de tercers: AECI (Agencia Espanyola de Cooperació Internacional, 
depenent d'A.Exteriors) ,Banc Mundial , empreses i particulars. 

2.- Realització de la 2a. fase de reconstrucció deis habitatges de 
Mojmilo, que afecta especialment el bloc anomenat M-10, el més 
danyat. Projecte de 2 MECUS (1 00% finan~ament Unió Europea). 

3.- Finalització d'una tercera part del Centre Medie de Mojmilo per 
instalar-hi l'ambulatori del barri: Finan~at íntegrament per ECHO 
(Oficina d'Ajut Humanitari de la CE) amb 81 O mil ECUS. 

4.- Realitzacío de les dues terceres parts del Centre Medie de 
Mojmilo per !'apertura d'un Centre de Salut Mental, amb financiació 
d'ECHO i la DG1A de la Unió Europea. 

5.- Finalització de la primera fase de rehabilitació de 28 cases en el 
barri rural de Kasatici als afores de Sarajevo, projecte finan~at 
integrament per ECHO i realitzat amb I'ONG Cooperacció i 
!'empresa REGESA. 



6. Rehabilitació d'un conjunt de 101 cases, repara ció deis serveis de 
subministrament d'aigua i reparació de la carretera local dintre del 
municipi de Hadzici, Cantó de Sarajevo. Projecte valorat en 1 ,2 
MECUS, a financ;ar al 1 00°/o per CE o ECHO. 

7.- Intensificar la cooperació en el marc de la ZIWMC (Comissió de 
Control deis Treballs de Rehabilitació de Zetra) per a completar la 
1 a .fase de reconstrucció del Complex esportiu de Zetra, si m bol de 
les Olímpiades d'hivern de 1984. Primera fase financ;ada per el 
Comité Internacional Olímpic per valor de 1 O milions de dolars. 

Promoció deis Drets Humans: 

8.-Treballar en el programa Open Cities creat per ACNUR (Ait 
Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats) i !'Oficina de 
I'Ait Representant, que atorga la denominació de "Ciutat 
Oberta, aquells municipis i regions que adoptin normes i 
mesures per facilitar el retorn deis refugiats, desplac;ats i 
minories. La denominació les permet beneficiar-se deis ajuts 
internacionals. 

Contribuir a l'obtenció de la denominació de Ciutat Oberta o 
Open City pel cantó de Sarajevo. Barcelona participa en la 
Comissió de Retorn deis Refugiats, Desplac;ats i Minories del 
cantó, promoguda pel govern del cantó de Sarajevo, juntament 
amb els altres membres del programa i diverses ambaixades 
interessades. 

9.- Convocar a Sarajevo la 4a Sessió de Treball de la Conferencia 
Europea de Ciutats per als Drets Humans, que culminara amb un 
plenari a Barcelona del 22 al 24 d'octubre de 1998, per celebrar el 
50é Aniversari de la Declaració Universal deis Drets Humans. 



Recuperació del teixit socio-económic 

10.- Impulsar la cooperació empresarial amb els contactes bilaterals 
entre empreses espanyoles i bosnianes a la tira de Mostres de 
Sarajevo (SIRE'98) i facilitar la creació de llocs de treball a través 
de la contractació d'empreses de Bosnia. 

Projectes socía/s i culturals 

11.- Celebrar una Setmana de Barcelona a Sarajevo, en els ambits 
de l'economia, la cultura, gastronomía, esport i turisme, a principis 
de l'any 99, coincidint amb l'inauguració del Complex de Zetra. 

12.- Treballar pera la integració deis joves de Bosnia i Hercegovina 
impulsant la xarxa de Clubs de Joves "Nesto Vise", guanyadora del 
Premi Europa 1997, com a millor projecte de I'Any Europeu contra 
el Racisme i la Xenofobia. 

13.- Mantenir els intercanvis permanents en els camps d'afers 
socials, cultura, esport i turisme per acostar encara més els 
ciutadans de Barcelona i Sarajevo. 

Barcelona, 27 de febrer de 1998. 


