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El creixement econòmic i el progrés que viuen avui els paï-
sos desenvolupats, contrasta amb la situació de precarie-
tat de la major par t de la població mundial. Segons
l’Informe de Desenvolupament Humà pel 1999 del PNUD
(Programa de Desenvolupament de Nacions Unides)
1.300 milions de persones sobreviuen en la pobresa més
endèmica sense els serveis bàsics. Persisteixen bosses
de pobresa, que fins i tot s’accentuen, que representen
l’única i quotidiana realitat per a més d’una quarta part
de la població mundial. L’aparició de nous conflictes
bèl·lics, també al cor d’Europa, i les catàstrofes naturals,
condemnen milions de persones al subdesenvolupament
durant llargs períodes.

La contínua discriminació per raons de sexe, raça, cultura
o religió; la desigualtat econòmica creixent, o l’amenaça
de la insostenibilitat mediambiental, fan que avui sigui
més necessari que mai continuar l’esforç de solidaritat i el foment dels valors de la pau, la
democràcia, la dignitat de la persona, la justícia i el respecte mutu.

Aquests valors han de ser els fonaments de la nostra convivència i el nostre progrés.
Potenciar-los entre nosaltres i projectar-los a nivell internacional són els objectius del pro-
grama Barcelona Solidària. Ara més que mai, sabem que no es pot construir la nostra prò-
pia convivència ciutadana sense participar activament enla millora d’un ordre internacional
més just i solidari.

Amb el programa Barcelona Solidària, l’Ajuntament reconeix i impulsa la tasca fonamental
de la ciutadania en la solidaritat i la cooperació internacional, i les iniciatives de les nom-
broses ONGS i entitats de Barcelona. El complement d’aquesta activitat és el finançament
d’iniciatives de cooperació del propi Ajuntament. Totes elles queden recollides en aquesta
memòria. Amb aquest esperit, la ciutat de Barcelona enfronta, un any més, la seva respon-
sabilitat en la construcció d’una ciutadania més justa i solidària.

Joan Clos 
Alcalde de Barcelona

Presentació
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El programa Barcelona Solidària va néixer el 1994 impulsat
per l’Ajuntament de Barcelona per a finançar accions de coo-
peració internacional, ajut humanitari i foment de la solidaritat
de la nostra ciutat envers el món. Des d’aleshores, any rera
any, ha mantingut i ampliat els seus àmbits i objectius amb
constància i transparència.

Un any més, Barcelona Solidària vol fomentar l’esperit
emprenedor i participatiu de la nostra ciutadania en la coope-
ració internacional, a través de la col·laboració i la concerta-
ció entre les iniciatives socials i les actuacions municipals.

Les riquesa de projectes que durant el 1999 han sigut
finançats a través del programa reflecteix la voluntat de con-

solidar un concepte integral i global de desenvolupament, que acull en sí mateix tots els
aspectes: social, econòmic, democràtic i mediambiental.

També en aquesta edició, el programa ha continuat finançant iniciatives d’entitats molt
diverses, tant en dimensió com en objectius. Grans, mitjanes i petites entitats configuren un
teixit ric i dinàmic a Barcelona. Totes elles tenen cabuda en el programa. Es tracta, en defi-
nitiva, d’una inversió de futur, perquè tots junts tenim la tasca de consolidar la participació
activa i compromesa en la solidaritat i el respecte mutu. I aquesta tasca comença a casa
nostra per projectar-se després en accions internacionals. Aquest futur ja és aquí: una ciutat
solidària en un món global i ric en la seva diversitat.

Pere Alcober
Regidor de Participació Ciutadana i Solidaritat
President de la Comissió Barcelona Solidària

Paraules regidors
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L’any 1999 ha estat mar-
cat per un seguit de con-
flictes internacionals que
han tornat a sacsejar les
consciències de la nostra
ciutadania, entre els quals
cal destacar la guerra a
l’exprovíncia iugoslava de
Kosovo. Barcelona ha es-
tat sempre una ciutat soli-
dària i que ha treballat, i
treballa, des de la societat
civil i des de les institu-
cions a favor de la coope-
ració internacional. En
aquest nou mandat, fruit
de les eleccions del 13 de

juny de 1999, l’Ajuntament pretén impulsar la cooperació i solidaritat de la ciutat de
Barcelona vers les zones, països i poblacions en conflicte i amb problemes de subdesenvo-
lupament.

En aquest sentit, s’ha creat la Regidoria de Cooperació, que recull el testimoni del Districte
XI i de la resta d’àrees de cooperació internacional de l’Ajuntament per tal de donar-li homo-
geneïtat i impulsar l’esforç que es fa des de la ciutat. La cooperació i la solidaritat que es
du a terme des de l’Ajuntament té la seva dimensió pràctica en el programa Barcelona
Solidària, fòrum en el qual es discuteixen les línies bàsiques del treball a realitzar en l’exer-
cici següent.

La intencionalitat de la Regidoria de Cooperació és donar homogeneïtat a les actuacions
municipals en aquests àmbits, tot aportant coherència a la despesa municipal. Cal destacar
el Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament, fòrum de debat entre
la pròpia administració i la societat civil en relació a aquests temes. El major percentatge de
recursos municipals és destinat a les diverses organitzacions de la societat civil, la qual
cosa demostra l’aposta de la Casa Gran per aplicar el principi de subsidiarietat. Volem esta-
blir un model de relació entre l’administració i la societat civil que combini el foment de la
solidaritat i el diàleg continuat amb la societat barcelonina i catalana.

Barcelona es planteja diversos objectius en aquesta primera dècada del segle XXI. Alguns
d’aquests ja estan plantejats en el PAM, com són la continuació i potenciació del treball en
les zones balcàniques, del Magrib –en especial a Algèria-, Amèrica Llatina, Palestina, però
també cal tenir present la decidida aposta per la democratització, les accions educatives
per a la sensibilització de la nostra ciutadania en temes de solidaritat i cooperació, l’aposta
per la no discriminació de gènere. A més, cal que Barcelona tingui un paper rellevant en la
prevenció i solució de conflictes.

El Programa Barcelona Solidària canalitza, doncs, les iniciatives municipals en aquest tema.
El volum de recursos supera els 500 milions de pessetes. En tot cas és una xifra insuficient
per a les necessitats de la solidaritat de la ciutat de Barcelona. Els objectius són ambicio-
sos i amb la col·laboració de les ONGDs i de les diverses dependències municipals farem
que la nostra ciutat sigui la capital de Catalunya també en aquesta matèria i un punt de
referència internacional.

Jesús Maestro
Regidor de Cooperació

Vice-president del Consell Municipal
de Cooperació Internacional al Desenvolupament
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Aquesta memòria dóna a conèixer les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona en matèria
de cooperació internacional i ajut humanitari a través del programa “Barcelona Solidària-
1999”.

El programa “Barcelona Solidària” s’inicia l’any 1994 amb l’objecte de contribuir a la coope-
ració pel desenvolupament i l’ajut humanitari dels països menys afavorits i fomentar la soli-
daritat ciutadana en relació als desequilibris internacionals. 

El Programa d’Actuació Municipal (P.A.M.) pels anys 2000-2003 inclou aquest Programa en
la Ponència de Participació Ciutadana i Solidaritat, de la qual el Sr. Pere Alcober n’és el regi-
dor.

Els projectes procedeixen de dues iniciatives, la iniciativa municipal, dels Sectors i
Districtes de l’Ajuntament, i la iniciativa de les entitats, on les peticionàries de finançament
són associacions sense ànim lucratiu amb seu a la ciutat de Barcelona. 

Dins de cada tipus d’iniciativa s’han de diferenciar també els projectes segons la seva fina-
litat:
– Cooperació Internacional i Ajut Humanitari: projectes de desenvolupament social i

econòmic i d’ajut humanitari urgent.
– Foment de la Solidaritat: activitats de solidaritat a Barcelona amb els països en desen-

volupament o greu crisi, la prevenció del racisme, el diàleg intercultural i la vertebració
associativa dels col·lectius d’immigrants estrangers.

– Suport puntual a la infrastructura d’entitats (només iniciativa d’entitats): difusió d’enti-
tats que tinguin com a objectius els punts anteriors.

Considerant la iniciativa i la finalitat dels projectes, el programa “Barcelona Solidària” es
configura en cinc epígrafs:

INICIATIVA TIPUS EPÍGRAF

Iniciativa municipal Cooperació Internacional i Ajut Humanitari A

Iniciativa d’entitats Cooperació Internacional i Ajut Humanitari B

Iniciativa municipal Foment de la Solidaritat C

Iniciativa d’entitats Foment de la Solidaritat D

Iniciativa d’entitats Suport puntual a la infrastructura E

Gestió del Programa G

Introducció
1

11

Quadre 1.

Epígrafs que conformen 

el Programa





L’11 de desembre de 1998, el Consell Plenari va aprovar els Pressupostos Municipals per
l’any 1999, dins dels quals inclogué la par tida 325.10.01.01 dedicada al programa
“Barcelona Solidària”, amb una dotació inicial de 527.565.000 Pta., per tanyent
77.073.000 Pta. al capítol II i 450.492.000 Pta. al capítol IV. 

El Districte de Sarrià-Sant Gervasi i el Gabinet de Relacions Internacionals van acordar llur
participació en el projecte de Construcció d’habitatges econòmics a Cuba amb una aporta-
ció de 500.000 Pta., que van transferir a la partida del programa “Barcelona Solidària”.

Com a conseqüència d’aquesta transferència la partida original s’incrementà en 500.000
Pta., resultant una quantitat final de 528.065.000 Pta. 

La partida també es va modificar en relació a la distribució dels capítols, tal com s’especifi-
ca a continuació:

Pta./euros

PARTIDA ORIGINAL 527.565.000/3.159.071,85

Capítol II inicial 77.073.000/
461.514,97

Augment de capítol-transferència + 22.700.000/
del IV al II 135.928,14

FINAL CAPÍTOL II 99.773.000/597.443,31

Capítol IV inicial 450.492.000/
2,707,511,44

Disminució del capítol-transferència -22.700.000/
del IV al II 136.429,74
Transferència des del Districte + 500.000/
Sarrià-Sant Gervasi 3.005,06

FINAL CAPÍTOL IV 428.292.000/2.574.086,76 

TOTAL PARTIDA FINAL 528.065.000/3.162.065,86

Consignació 
pressupostària

2
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Quadre 2: Distribució del

Programa per capítols

pressupostaris





Durant els darrers anys s’han anat definint progressivament d’una manera més precisa,
tant els objectius del programa com altres elements referits a la seva gestió, mitjançant els
corresponents decrets d’Alcaldia.

Aquests criteris per a la disposició de la partida pressupostària del programa “Barcelona
Solidària” i per a la regulació de les propostes d’iniciativa municipal, varen ser aprovades
per Decret de L’Alcaldia de 6 de febrer de 1997.

Els eixos referencials que configuren els criteris claus de disposició de la partida i orienta-
dors de les propostes d’iniciativa municipal es resumeixen en els següents apartats:

• Objectius del programa “Barcelona Solidària”
– Cooperació Internacional i Ajut Humanitari amb països no desenvolupats.
– L’ajut humanitari en resposta a catàstrofes naturals, conflictes bèl·lics, etc.
– La promoció i estímul de la participació ciutadana en relació a la solidaritat interna-

cional.
– Les subvencions, convenis i transferències de recursos a les entitats privades sense

ànim de lucre que tinguin com a finalitat la realització d’activitats esmentades ante-
riorment.

– La par ticipació en organismes de caràcter internacional relacionats amb aquesta
matèria.

• Normes de caràcter general determinen que anyalment la Comissió Barcelona
Solidària elaborarà i elevarà al Comitè de Govern del Plenari una proposta sobre els
objectius específics del Programa i les propostes de programes d’actuació dels dife-
rents Sectors i Districtes. Aquesta proposta podrà determinar països, regions o territo-
ris concrets, i també, els sectors d’actuació i els aspectes prioritaris de les actuacions
corresponents als epígrafs B, D i E. Els àmbits geogràfics prioritaris d’actuació per a
1999 són: Amèrica Central, Amèrica del Sud, Carib, Balcans, Magrib, Palestina i Guinea
Equatorial.

• Amb caràcter orientatiu s’estableixen els següents criteris per a la distribució dels
recursos pressupostats:

– El 75% de la despesa disponible del Programa serà gestionada a través de subven-
cions a entitats privades sense ànim de lucre.

– La gestió municipal directa no sobrepassarà el 25% de la despesa total.
– Com a criteri complementari s’estableix que com a mínim, el 75% de la partida es

destini al finançament de projectes de cooperació internacional i ajut humanitari, i
com a màxim, el 25% restant, es destini a les iniciatives de foment de la solidaritat i
altres objectius del Programa.

Normativa
reguladora

3
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3.1. Criteris de
disposició de la
partida del
programa
“Barcelona
Solidària”, i
orientadors per a
les propostes
d’iniciativa
municipal



L’objecte de la normativa és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits
dels crèdits aprovats en els pressupostos municipals i de la Normativa General per a l’exe-
cució del Programa

La normativa específica referent al programa “Barcelona Solidària” s’aprovà per decret
d’Alcaldia el 6 de febrer de 1997. Posteriorment es van realitzar modificacions correspo-
nents a les convocatòries del programa dels anys 1998 i 1999. Les modificacions corres-
ponents a 1999 van ser aprovades per Decret d’Alcaldia d’11 de desembre de 1998,
essent publicada la normativa específica per a l’atorgament de subvencions del programa
“Barcelona Solidària” 1999 al BOP núm. 305 de 22 de desembre de 1998.

Les modificacions introduïdes són

• S’introdueix una nova formulació per a l’epígraf E: “Per a propostes de suport puntual
a la infrastructura de l’entitat (inversions directes) o campanyes destinades a ampliar
els recursos propis a través de la captació de socis, donants, col·laboradors o volun-
taris”

• Afegeix un nou paràgraf en que s’especifica que les subvencions a què es refereix la
normativa s’atorgaran en general per convocatòria pública o poden ser previstes singu-
larment als pressupostos de l’Ajuntament, segons el que disposa l’ar ticle 8.1 de la
Normativa General Reguladora de subvencions, i excepcionalment, concedides directa-
ment per Decret d’Alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 8.3 de l’esmentada
Normativa General.

• La remissió a la Convocatòria anual per a fixar: les quanties màximes de les subven-
cions, el número de projectes que es poden presentar a cadascun dels epígrafs i la
seva comptabilitat.

• La incorporació de nous criteris de valoració dels projectes i modificació d’alguns ja
existents, així com ajust dels coeficients. Els criteris nous afegits i les modificacions
figuren a l’article 3 de la Normativa Específica, de caràcter aplicable als epígrafs B, D i
E. Hi especifiquem els més significatius:

– Que es realitzin en col·laboració amb una contrapart al país destinatari.
– Que tinguin un grau suficient d’elaboració, concreció d’objectius, activitats i resul-

tats, claredat d’exposició i coherència interna.
– Que hagi aportació de fons propis de l’entitat.
– Que fomentin el teixit associatiu de les comunitats receptores.
– Que s’utilitzin per l’assoliment dels resultats energies renovables.
– Que s’adrecin, a més dels països ja previstos a la normativa anterior (Amèrica cen-

tral, Amèrica del Sud i Carib), a la zona dels Balcans.
– Que l’entitat tingui trajectòria i base social, contribuint a la creació de l’entramat

social a nivell de ciutat, districte o barri

Finalitats

• La cooperació al desenvolupament i l’ajut humanitari a l’àmbit internacional. (Epígraf B).
• El foment de la solidaritat ciutadana amb els països en desenvolupament o greu crisi, el

foment de la tolerància, la prevenció del racisme i el diàleg intercultural (Epígraf D). 
• El suport puntual a la infrastructura de l’entitat que tingui com a objectiu algun dels ante-

riors (Epígraf E).

Convocatòria pública

El Butlletí Oficial de la Província (B.O.P) núm. 25 de 29 de gener de 1999 va publicar la con-
vocatòria del corresponent concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats
sense afany de lucre per a la realització de projectes que tinguin com a objectiu els punts
assenyalats anteriorment, dins del programa “Barcelona Solidària” (crèdit pressupostari
325.10). Aquesta convocatòria va establir els següents criteris:
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3.2. Normativa
específica per a la

concessió de
subvencions
municipals a

entitats privades
en matèria de

Cooperació
Internacional i

Ajut Humanitari



• Quantitats Màximes:
– Epígraf B (Cooperació Internacional i l’Ajut Humanitari en l’àmbit internacional) fins a

un màxim de 15.000.000 de Pta.
Per a entitats que presentin projectes a aquest epígraf per primera vegada, aquest
màxim a finançar serà de 5.000.000 Pta.

– Epígraf D (Foment de la solidaritat ciutadana amb els països en desenvolupament o
greu crisi, foment de la tolerància, prevenció del racisme i diàleg intercultural, fins a
un màxim de 2.500.000 Pta.

– Epígraf E (Per a propostes de suport puntual a la infrastructura de l’entitat que tin-
guin com a objectius els del programa), fins a un màxim de 2.500.000 Pta.

• Compatibilitats entre epígrafs
– Cada entitat podrà presentar com a màxim 2 projectes de l’epígraf B, i a més 1 pro-

jecte de l’epígraf D o alternativament a l’epígraf E.
– Es podran presentar a més, dins de l’epígraf B, fins a dos projectes en concertació

amb altres entitats.
– Les entitats que no presentin projectes a l’epígraf B, podran presentar un projecte a

l’epígraf D i un altre a l’epígraf E.

• Prioritats
– Projectes per a la consolidació de la democràcia municipal i la participació comunità-

ria a Amèrica Central i el Carib
– Projectes que promoguin el desenvolupament econòmic i social a Gasa i altres muni-

cipis palestins.
– Projectes que consolidin i/o impulsin els processos de pau i/o la reconstrucció als

Balcans (Bòsnia, Albània i Kosovo).
– Projectes que consolidin i/o impulsin els processos de pau i/o el desenvolupament

econòmic i social al Magrib.
– Actuacions per la reconstrucció de projectes executats a Amèrica Central i Carib i

finançats en anys anteriors per aquest Programa que s’hagin vist afectats pels
Huracans George i Mitch.

La prioritat d’aquests projectes s’efectuarà afegint 1 punt a la valoració global.

El termini de presentació de sol·licituds es va determinar fins al 15 de març de 1999. 
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Fins al 2 de desembre de 1999, el Programa Barcelona Solidària ha estat gestionat per la
Comissió Municipal de Cooperació Internacional:
• Durant els primers 8 mesos de l’any 1996 va estar en funcionament la Comissió Municipal

de Cooperació Internacional constituïda per Decret d’Alcaldia de 7 de març de 1994.
• Per Decret de l’Alcaldia de 28 d’agost de 1996 es constitueix una nova Comissió

Municipal de Cooperació Internacional que responia a la nova organització política-admi-
nistrativa de l’Ajuntament de Barcelona, després de les eleccions municipals de 1995.
El Decret d’Alcaldia de 7 d’octubre nomenà les persones designades pels Regidors i la
Secretària de la Comissió, i el Decret de 15 de novembre va ampliar la seva composició.
El 2 de desembre de 1999, s’aprova per Decret d’Alcaldia l’actual Comissió: Comissió
Barcelona Solidària que respon als canvis polítics i administratius esdevinguts arran
dels resultats de les eleccions municipals del 13 de juny. 

La Comissió Barcelona Solidària està presidida pel regidor Ponent de Participació Ciutadana
i Solidaritat, essent el vice-president, el Comissionat de Barcelona Solidària. Actua com a
secretària una tècnica designada per la directora de Relacions Internacionals. 

Els membres que resten són:
• Els Gerents de Serveis Generals, Serveis Personals, Via Pública, Manteniment i Serveis

i Urbanisme. 
• Sis representants designats pels Presidents de les Comissions de: 1) Presidència i

Hisenda; 2) Infrastructures i Urbanisme; 3) Benestar Social; 4) Educació i Cultura; 5)
Joventut i Drets Civils; 6) Sostenibilitat i Ecologia Urbana. 

• Tres representants designats: 1) pel regidor de Participació Ciutadana i Solidaritat, 2)
pel regidor de Cooperació; 3) per la directora de Relacions Internacionals.

Coordinar el conjunt de l’activitat municipal en Cooperació Internacional i Ajut Humanitari, al
temps que establir les línies de treball i els programes que se’n derivin, i en concret:
• Definir la tipologia dels projectes i accions que s’inclouran dins el programa “Barcelona

Solidària”.
• Unificar els criteris per a la concessió d’ajuts i subvencions amb l’elaboració i aplicació

d’una normativa específica.
• Elaborar la programació i memòria anual de Cooperació Internacional i Ajut Humanitari.
• Coordinar la gestió del pressupost assignat al programa.
Tot això sense perjudici de l’aprovació definitiva dels òrgans competents.

Durant l’any 1999 s’han celebrat 3 sessions de la Comissió : 3, 5 de març i 20 de maig. La
sessió del 5 de març va ser continuació de la del 3 de març i els acords es van resumir en
una mateixa proposta al Comitè de Govern de les Comissions del Plenari.

A més es van fer dues propostes per part del president i vice-presidenta de la Comissió
(respectivament), al Comitè de Govern durant els mesos de febrer i octubre.
• Les sessions del 3 i 5 de març van arribar als següents acords a proposar al Comitè de

Govern de les Comissions del Plenari del 19 de març de 1999:

Comissió BARCELONA SOLIDÀRIA:
Òrgan Coordinador del programa
“Barcelona Solidaria”

4
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4.1. Membres

4.2. Funcions

4.3. Sessions de
la Comissió



– El finançament dels projectes de Cooperació Internacional (Epígraf A) i Foment de la
Solidaritat (Epígraf C) d’iniciativa municipal, segons la proposta concreta.

– Finançar la proposta dels projectes mitjançant subvencions fora de convocatòria
pública per la seva excepcionalitat (art. 8.3. de la Normativa reguladora de subven-
cions a atorgar per l’Ajuntament de Barcelona).

– Establir la quota al Fons Català de Cooperació Internacional per l’any 1999 en
11.000.000 Pta.

– Aprovar la quantitat de 12.000.000 Pta. per l’atorgament dels Premis Barcelona
Solidaritat.

• A la sessió del 20 de maig s’acordà proposar a l’Alcaldia (donat que davant la proximitat
de les eleccions el Comitè de Govern ja no es reunia) amb informe favorable de la
Comissió Municipal de Cooperació Internacional el següent:
– L’informe favorable i desfavorable si s’escau, dels projectes de Cooperació

Internacional (Epígraf B), de Foment de la Solidaritat (Epígraf D) i de Suport al funcio-
nament d’entitats (Epígraf E), presentats a la convocatòria pública del programa
“Barcelona Solidària” 1999.

– L’informe favorable de projectes de Cooperació Internacional fora de convocatòria
pública per la seva excepcionalitat (art. 8.3. de la Normativa reguladora de subven-
cions a atorgar per l’Ajuntament de Barcelona).
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Fruit de la relació que manté l’Ajuntament amb les entitats i després d’un procés de consul-
ta amb la Federació Catalana d’ONGD, el Fons Català de Cooperació, Associacions de l’àm-
bit de la cooperació internacional de la ciutat, dependències municipals implicades i grups
municipals, i d’acord amb allò que es contempla al Pla d’Actuació Municipal (1995-1999),
es va crear el Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament. La data
de constitució va ser el 19 d’abril de 1999, amb els següents òrgans: la Presidència, les
Vice-presidències, el Consell Plenari i la Comissió Permanent

La Presidència ostenta la màxima representació de l’Ajuntament al Consell, corresponent a
l’Alcalde o persona en qui delegui; les Vice-presidències del Consell són dues: la primera la
nomena l’Alcalde i ha estat exercida pel regidor/responsable de l’àmbit de Drets Civils de
l’Ajuntament; la segona Vice-presidència la nomena l’Alcalde a proposta de les associacions
del Consell i correspon a una persona representant d’una d’elles. El Consell Plenari és l’òr-
gan de màxima representació del Consell Municipal de Cooperació Internacional al
Desenvolupament. La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell en la mesu-
ra que s’encarrega d’elaborar els dictàmens. 

El Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament és un organisme de
caràcter consultiu de participació i de debat que aplega les diferents instàncies implicades
en l’àmbit de la cooperació internacional a la nostra ciutat i que canalitza els esforços d’a-
quest compromís i la contribució al desenvolupament.

El Consell va ser impulsat des de la Regidoria-Ponència de Drets Civils.

Està integrat per: 
• President del Consell (Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona).
• 2 vice-presidents (regidor de Drets Civils i representant de les ONGs).
• 1 regidor de cada Grup Polític Municipal.
• el president de la Comissió Barcelona Solidària (òrgan coordinador del programa

“Barcelona Solidaria”).
• la directora de Relaciones Internacionals
• 6 representants de la Federació Catalana d’ONGs per al Desenvolupament amb seu a

Barcelona. 
• 2 representants d’entitats no federades amb seu a Barcelona.
• 1 representant del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament.
• 3 experts de reconegut prestigi en l’àmbit de la cooperació.
• tècnics municipals, fins a 4.

El Consell Municipal de 
Cooperació Internacional al
Desenvolupament: Òrgan 
Consultiu de participació i debat

5
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El dia 25 de gener de 1999, un terratrèmol va sacsejar la província de Quindio a Colòmbia
causant grans destrosses materials i pèrdues de vides humanes. Les ciutats afectades van
ser prop de 14, una de les que va patir més danys va ser la localitat de Barcelona, homòni-
ma nostra i corregiduria de la ciutat de Calarcà.

Barcelona és una localitat de 9.500 habitants situada a l’eix cafeter de Colòmbia, i que a
causa del terratrèmol va quedar destruït el 95% de les seves vivendes, incloses l’escola, les
dependències dels Bombers i de la Guàrdia Urbana.

El corregidor de Barcelona (Colòmbia) va fer una demanda d’ajut per realitzar les actuacions
més urgents, com ara, el desenrunament dels carrers, l’enderroc de les cases semiderruï-
des i la reubicació familiar.

L’Ajuntament de Barcelona va considerar positivament aquesta demanda d’ajut per a la
reconstrucció de la ciutat. Les actuacions endegades a aquest efecte van ser diverses: 
• Aportació d’una quantitat inicial de 20.000.000 Pta.
• Obertura d’un compte corrent per tal de recaptar més recursos.
• Publicació de diversos anuncis en premsa.
• Entrevistes a emissores radiòfoniques.
• Enviament a Barcelona (Colòmbia) de dos tècnics del Servei d’Extinció d’Incendis i

Salvament (SEIS) de l’Ajuntament.

Aquesta última actuació va ser la més impor tant. Els tècnics municipals van por tar a
terme les següents tasques: neteja i desenrunament de les vies públiques i solars,
diagnòstic de l’estat de les cases, enderrocament de les que presentaven perill per als
seus habitants i retirada de les runes per facilitar les tasques de construcció i rehabilita-
ció dels habitatges.

La labor realitzada va contribuir molt positivament al procés de normalització de les famílies
que es van tornar a ubicar als solars on abans estava casa seva, encara que en tendes de
campanya o en senzilles construccions tradicionals, la qual cosa els va permetre el retroba-
ment amb els veïns, així com la reobertura d’algun petit negoci.

Aquest ajut directe i ràpid va ser molt ben rebut pels habitants de la ciutat de Barcelona
(Colòmbia), que van col·laborar activament en tot el procés i van manifestar de diverses for-
mes la seva satisfacció per l’acció realitzada.

Les pluges torrencials, que a mitjans del mes de desembre van caure a Veneçuela, van pro-
vocar una de les majors catàstrofes que ha patit Amèrica Llatina els darrers anys. Les trom-
bes d’aigua i els desbordaments dels rius van provocar la destrucció total de pobles i ciu-
tats i la mor t de milers de persones. Més de 150.000 persones van patir les
conseqüències del desastre quedant sense habitatge ni treball.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona va decidir al Ple del dia 22 de desem-
bre destinar la quantitat de 12.000.000 Pta. per a la realització d’actuacions d’ajut d’e-
mergència a través de la Creu Roja, una de les ONGs amb més incidència a la zona.

Actuacions portades a 
terme per l’Ajuntament 
en les catàstrofes naturals 
de Colòmbia i Veneçuela
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6.1. Actuacions a
Colòmbia

6.2. Actuacions a
Veneçuela





Es van presentar 283 projectes dels quals s’han aprovat 173 (61%).

El muntant econòmic global sol·licitat va ser de 1.157.052.005 Pta. El finançament total
concedit fou de 528.065.000 Pta. (46%).

Pta. Pta
Total partida.............................................................................. 528.065.000
Gestió Programa .....................................….………..11.500.000
10% per a prioritats:
Huracans Mitch i George, Sarajevo, Kosovo*.............52.700.000
Total disponible** .................................................463.865.000
Total concedit ............................................................................ 528.065.000
Romanent ................................................................................. 0

* Segons les indicacions del Comitè de Govern de les Comissions del Plenari la distribució de la Par tida

havia de seguir els següents criteris: 1) Destinar el 10 % per a prioritats: Sarajevo, Kosovo i per a pal·liar els

efectes dels huracans Mitch i George; 2) Destinar 11.500.000 a la Gestió del Programa (Epígraf G).

** El “total disponible” inclou projectes d’iniciativa municipal i d’entitats, de Cooperació Internacional i Ajut

Humanitari, de Foment de la Solidaritat i de Suport al funcionament o infrastructura (Epígrafs A, B, C, D i E).

És la quantitat resultant de deduir al total de la partida, la Gestió del Programa i el 10% per a prioritats.

Gestió
7
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7.1. Projectes
presentats i
projectes
aprovats. Xifres
globals

Gràfic 1.

Muntant econòmic sol·licitat

Gràfic 2.

Distribució global 

de la despesa

Quadre 3. 

Distribució global 

de la despesa

7.2. Despesa
global

Muntant econòmic no concedit
628.987.005 Pta.
54%

Total muntant econòmic sol·licitat 1.157.052.005 Pta. 100%

Muntant econòmic concedit
528.065.000 Pta.

46%

Muntant econòmic no concedit Muntant econòmic concedit

Reserva de la partida
per a prioritats
52.700.000 Pta.
10%

Gestió del Programa
11.500.000 Pta.

2%

Total partida del programa: 528.065.000 Pta.
(total concedit a projectes més Gestió del Programa) 100%

Total disponible
463.865.000 Pta.

88%

10% de reserva de la partidaTotal disponible Gestió del Programa
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7.3. Projectes
finançats segons

la iniciativa

7.4. Projectes
finançats segons

la seva finalitat

7.5. Projectes
d’iniciativa

municipal segons
la seva finalitat

7.6. Projectes
d’iniciativa

d’entitats segons
la seva finalitat

Iniciativa municipal (A i C)
106.289.122 Pta.
23%

Iniciativa entitats (B, D i E)
357.575.878 Pta.

77%

Iniciativa municipal (A i C) Iniciativa entitats (B, D i E)

Total disponible 463.865.000 Pta. (A, B, C ,D i E) 100%

Suport a entitats
(Epígraf E)
19.757.144 Pta.
4%

Cooperació Internacional
i Ajut Humanitari

(Epígrafs A i B)
348.301.856 Pta.

75%

Foment de la Solidaritat
(Epígrafs C i D)

95.806.000 Pta.
21%

Total disponible 463.865.000 Pta. (A, B, C ,D i E) 100%

Suport a entitats (E) Cooperació Internacional
i Ajut Humanitari (A i B)

Foment de la Solidaritat
(C i D)

Exclòs 10% de Reserva per a prioritats i Gestió del Programa

Suport a entitats
(Epígraf E)
19.757.144 Pta.
6%

Suport a entitats (E)

Cooperació Internacional
i Ajut Humanitari

(Epígraf B)
272.622.734 Pta.

76%

Foment de la Solidaritat
(Epígraf D)

65.196.000 Pta.
18%

Total concedit: 357.575,878 Pta. (B, D i E) 100%

Foment de la Solidaritat (C) Cooperació Internacional
i Ajut Humanitari (A)

Exclòs 10% de Reserva per a prioritats i Gestió del Programa

Cooperació Internacional
i Ajut Humanitari

(Epígraf A)
75.679.122 Pta.

71%

Foment de la Solidaritat
(Epígraf C)
30.610.000 Pta.
29%

Total concedit: 106.289.122 Pta. (A i C) 100%

Foment de la Solidaritat (C) Cooperació Internacional
i Ajut Humanitari (A)

Exclòs 10% de Reserva per a prioritats i Gestió del Programa

Gràfic 3.

Finançament 

segons la iniciativa

Gràfic 4.

Finançament segons la

finalitat dels projectes

Gràfic 5.

Finançament a la 

iniciativa municipal segons

la finalitat dels projectes

Gràfic 6. 

Finançament a la iniciativa

de les entitats segons la

finalitat dels projectes



TIPUS DE INICIATIVA INICIATIVA TOTAL PER
PROJECTES MUNICIPAL D’ENTITATS CONCEPTES
SEGONS Pta./euros Pta./euros Pta./euros
FINALITAT concedides concedides concedides

% sobre total % sobre total % sobre total
concedit concedit concedit

Cooperació 75.679.122 272.622.734 348.301.856
Internacional i 454.840,68 1.638.495,63 2.093.336,314
Ajut Humanitari 16 59 75

(A) (B) (A + B)

Foment de la 30.610.000 65.196.000 95.806.000
Solidaritat 183.969,81 391.835,85 575.805,65

7 14 21
(C) (D) (C + D)

Suport a 19.757.144 19.757.144
Entitats 118.742,83 118.742,83

4 4
(E) (E)

TOTALS 106.289.122 357.575.878 463.865.000
EXECUTATS 638.810,40 2.149.074,30 2.787.884,79

23 77 100
(A + C) (B + D + E) (A +B+ C + D+ E)
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Quadre 4. 

Dades creuades segons la

iniciativa i la finalitat dels

projectes.

(Exclòs el 10% de Reserva

de la partida per a

prioritats: Huracans George

i Mitch, Kosovo i Sarajevo i

els projectes per a Gestió

del programa).





Per àrees geogràfiques o grans regions, la distribució de la despesa és la següent:

Àrees Números absoluts Números absoluts
geogràfiques Pta. euros %

Amèrica Central i el Carib 115.670.978 695.196,57 28,85
Amèrica del Sud 103.870.000 624.271,27 25,90
Balcans 70.394.000 423.076,46 17,56
Àrea Mediterrània 46.829.283 281.449,65 11,68
Àfrica Subsahariana 38.533.525 231.591,14 9,61
Diversos * 25.704.070 154.484,57 6,40

TOTAL 401.001.856 2.410.069,69 100

* A l’apartat “Diversos” s’hi consignen les quanties corresponents a projectes que afecten a una pluralitat

de països de diferents àrees geogràfiques.

Distribució geogràfica dels projectes de 
Cooperació Internacional i Ajut Humanitari 
(Epígrafs A, B i 10% per a prioritats: 
Huracans George, Mitch i Kosovo i Sarajevo)
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8.1. Àrees
geogràfiques

Quadre 5.

Distribució geogràfica per

àrees geogràfiques

Gràfic 7.

Distribució geogràfica 

per àrees
0

Diversos

Àfrica Subsahariana

Àrea Mediterrània)

Balcans

Amèrica del Sud

Amèrica Central i el Carib

20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000
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MÈXIC
2 projectes

EL SALVADOR
2  projectes NICARAGUA

6 projectes
COLÒMBIA

8 projectes

PERÚ
 3 projectes

VENEÇUELA
2  projectes

CUBA
6 projectes

REP.
DOMINICANA
3  projectes

BOLÍVIA
5  projectes

GUINEA
EQUATORIAL

1 projecte

ARGENTINA
1 projecte

URUGUAI
1 projecte

MARROC
2 projectes

SÀHARA
OCCIDENTAL

6  projectes

ALGÈRIA
4 projectes

SENEGAL
1 projecte

GUATEMALA
3 projectes

AMÈRICA
DEL SUD

HONDURES
2 projectes

AMÈRICA CENTRAL
I EL CARIB

ÀREA
MEDITERRÀNIA

I BALCANS

Àrees geogràfiques número projectes

Amèrica Central i el Carib 24 + 1 diversos

Amèrica del sud 20

Àrea Mediterrània i Balcans 32 + 1 diversos

Àfrica Subsahariana 7

Diversos 5

TOTAL 90

No s’inclouen al mapa 5 projectes que afecten a diverses
àrees geogràfiques simultàniament.

Barcelona
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MOÇAMBIC
1  projecte

ALBÀNIA
1 projecte

BÒSNIA
HERZEGOVINA
11  projectes

ROMANIA
1 projecte

BULGÀRIA
1 projectes

UGANDA
1 projecte

PALESTINA
5  projectes

RWANDA
1  projecte

KOSOVO
1 projecte

SUDAN
2 projectes

ÀFRICA
SUBSAHARIANA

Projectes per països



Els països destinataris de les actuacions finançades pel programa “Barcelona Solidària”
(Epígrafs A, B i 10% per a prioritats), han estat 29.

A l’apartat “Diversos” s’hi consignen també les quantitats corresponents a projectes que
afecten a una pluralitat de països de diferents àrees geogràfiques. Quan apareix la paraula
“diversos” acompanyant a una determinada àrea geogràfica, fa referència a una pluralitat
de països d’aquella àrea geogràfica.

Quanties concedides per països, ordenats de major a menor finançament.

País o zona destinatària Import total per Països Import total per Països
Pta. euros

Bòsnia-Hercegovina 51.650.000 310.422,75
Nicaragua 37.800.000 227.182,57
Colòmbia 37.170.000 223.396,19
Bolívia 27.400.000 164.677,31
Diversos 25.704.070 154.484,57
Palestina 21.557.115 129.560,87
Perú 19.700.000 118.399,38
Guatemala 15.911.065 95.627,42
República Dominicana 14.897.000 89.532,77
Amèrica Central (Diversos) 14.580.000 87.627,56
Sàhara 12.450.000 74.826,00
Veneçuela 12.400.000 74.525,50
Cuba 12.282.913 73.821,79
Marroc 11.799.040 70.913,65
Kosovo 11.770.000 70.739,12
Rwanda 10.000.000 60.101,21
El Salvador 9.700.000 58.298,17
Algèria 8.973.128 53.929,58
Hondures 7.000.000 42.070,84
Sudan 6.475.000 38.915,53
Argentina 5.000.000 30.050,60
Romania 4.900.000 29.449,59
Àrea Mediterrània (Diversos) 4.500.000 27.045,54
Uganda 4.400.000 26.444,53
Mèxic 3.500.000 21.035,42
Senegal 2.300.000 13.823,27
Uruguai 2.200.000 13.222,26
Moçambic 1.850.132 11.119,51
Guinea Equatorial 1.058.393 6.361,07
Bulgària 1.000.000 6.010,12
Sarajevo 800.000 4.808,09
Albània 274.000 1.646,77

TOTAL 401.001.856 2.410.069,69
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Quadre 6. 

Distribució per països

8.2. Països
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Gràfic 8.

Distribució per països
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Els sectors es divideixen en:
• Ajut humanitari, projectes d’ajut humanitari en situacions de crisi o dificultat social greu.
• Defensa dels drets humans, projectes de recolzament i defensa dels drets humans.
• Desenvolupament econòmic, projectes de suport i ajut econòmic.
• Desenvolupament Integral, projectes que inclouen la millora de comunitats o sectors de

la població a través d’intervencions integrades: econòmiques, educatives, sanitàries, etc.
• Desenvolupament social, projectes de promoció social i de manera específica de la

dona. o sectors de la població amb especials dificultats.
• Educació, projectes de formació i educació de la població general o sectors específics

de la població: dona, joves, etc.
• Habitatge i urbanisme, s’inclouen projectes que tenen per objecte millorar les condi-

cions d’habitatge de comunitats o ciutats, bé mitjançant la construcció d’habitatges o la
millora d’infrastructures.

• Sanitat, s’inclouen els projectes relatius a la salubritat.

Sectors Núm. absoluts Núm. absoluts 
Pta. euros %

Ajut Humanitari 102.827.909 618.008,17 25,65
Sanitat 66.639.169 400.509,47 16,62
Drets Humans 58.171.198 349.615,94 14,50
Desenvolupament social 43.978.393 264.315,46 10,96
Medi Ambient 40.988.339 246.344,89 10,22
Educació 34.350.000 206.447,65 8,56
Desenvolupament econòmic 25.343.015 152.314,58 6,32
Diversos 11.000.000 66.111,33 2,75
Habitatge 9.386.333 56.412,99 2,35
Desenvolupament integral 8.317.500 49.989,18 2,07

TOTAL 401.001.856 2.410.069,69 100

Distribució dels projectes 
de Cooperació Internacional 
per sectors d’actuació

9
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Quadre 7. 

Distribució per 

sectors d’actuació

Gràfic 9.
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10.1. Epígraf A. Cooperació Internacional i Ajut Humanitari d’iniciativa municipal

10.2. Reserva del 10% per a prioritats: huracans George i Mitch, Sarajevo i Kosovo.

10.3. Epígraf B. Cooperació Internacional i Ajut Humanitari d’iniciativa d’entitats

10.4. Epígraf C. Foment de la Solidaritat d’iniciativa municipal

10.5. Epígraf D. Foment de la Solidaritat d’iniciativa d’entitats

10.6. Epígraf E. Suport puntual a la infrastructura de les entitats

10.7. Epígraf G. Gestió del Programa

Llistat de projectes 
aprovats, 
classificats segons l’epígraf
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Projectes Projectes Quantitat proposada Import concedit
presentats aprovats
núm. (%) núm. (%) Pta./euros (%) Pta./euros (%)

42 (100) 35 (83) 143.617.626/863.159,32 75.679.122/454.840,68
(100) (53)

A la pàgina següent es ressenyen els projectes aprovats, ordenats alfabèticament per
àrees geogràfiques i, dins d’aquestes, per ordre alfabètic de països. 

• Els projectes que es realitzen a països de diverses àrees geogràfiques, es relacionen al
final de totes les àrees en un apartat específic de “diversos”.
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10.1. Epígraf A.
Projectes de

Cooperació
Internacional i

Ajut Humanitari
d’iniciativa
municipal



Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Conclusió programa millora 1.058.393 Pta.
Internacionals organitzativa dels

ajuntaments de Bioko

País: Guinea Equatorial

Enguany s’ha conclòs aquest projecte, iniciat l’any 1997, en el qual s’ha prestat assessora-
ment i formació als responsables dels arxius municipals dels municipis de l’illa de Bioko
(Guinea Equatorial) amb l’objectiu d’evitar el deteriorament dels documents administratius i
del fons històric i millorar la gestió municipal. S’ha elaborat i implantat un sistema comú de
catalogació i d’arxiu per a aquests municipis amb excel·lents resultats.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Projecte habitacional integral 1.850.132 Pta.
Internacionals del barri de Zimpeto (Mamputo)

País: Moçambic

Projecte gestionat per l’Associació per a la Salut Integral i el Desenvolupament Humà
(ASIDH) amb l’objectiu de crear una zona habitacional amb tots els serveis bàsics (centre
sanitari, escola, zones esportives i d’esbarjo, etc.) per a unes 70.000 persones que van
haver de reubicar-se en el barri de Zimpeto a causa de les greus pluges que van afectar
Maputo el 98. L’Ajuntament de Barcelona ha col·laborat amb la donació de dos autobusos
per a l'organització d’un servei de transport col·lectiu, fins ara inexistent. Igualment, s’ha
realitzat la donació d’un grup generador mòbil que permet garantir el subministrament d’e-
lectricitat que és molt precari a Zimpeto.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Tramesa autobusos 800.000 Pta.
Internacionals

País: Sudan

Donar suport a l’ONG “Mundi Relief and Development” per facilitar la comunicació interna a
les comarques deprimides de Mundri i Maridi. Transports Metropolitans de Barcelona apor-
ta els dos autobusos i el transport corre a càrrec de l’ONG.
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Àfrica
Subsahariana



Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte d’Horta-Guinardó “Acueducto de Boyeros” 1.790.016 Pta.

País: Cuba

Evitar la contaminació de la xarxa d’aigua potable per al consum domèstic, millorar les con-
dicions sanitàries derivades de les condicions actuals en què es troba el manteniment i la
conservació de les xarxes d’aigua i del clavegueram. El projecte s’adreça a tota la població
del municipi de Boyeros, unes 175.000 persones.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte Sants-Montjuïc Construïm un centre cívic 2.000.000 Pta.
a Marianao

País: Cuba

Desenvolupar l’Agermanament del Districte de Sants-Montjuïc amb Marianao. Té tres línies
d’intervenció. 1. La cooperació que es concreta en la rehabilitació d’una fàbrica. 2. La crea-
ció d’un centre cultural on tinguin lloc activitats per donar a conèixer als ciutadans de Sants
la realitat cubana, la seva cultura, i l’Agermanament amb Marianao. 3. La participació a tra-
vés de la creació d’una plataforma d’entitats.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Capacitació per als 492.897 Pta.
Internacionals responsables del Sistema 

de Finances de l’Havana

País: Cuba

En el marc de l’agermanament entre L’Havana i Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona ha
realitzat un curs de formació a L’Havana per a un grup de 40 responsables i tècnics de les
Direccions Provincials i Municipals de Finances i Preus de l’Havana. Els continguts del curs
abordaren diferents aspectes de la gestió i control del pressupost i la comptabilitat
Municipal, a partir de l'experiència de Barcelona. Aquesta col·laboració s’ha completat amb
una donació d’equips informàtics a la Direcció Provincial de Finances i Preus de l’Havana.
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Amèrica Central 
i Carib



Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Construcció d’habitatges 5.500.000 Pta.
Internacionals econòmiques a L’Havana

País: Cuba

Atenent a una demanda prioritària de l’Assem-
blea Provincial del Poder Popular de L’Havana,
motivada pel progressiu deteriorament dels
habitatges a la capital cubana, la Comissió
Ciutadana Barcelona-L’Havana ha realitzat
aquesta cooperació amb l’objectiu d’aportar
fons per a la construcció de 70 d’aquests habi-
tatges ubicats en el municipi 10 de Octubre de
Ciutat de L’Havana. L’aportació econòmica de
l’Ajuntament s’ha sumat a la de la resta d’enti-
tats de la Comissió Ciutadana.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Recepció i transport de 100.000 Pta.
Internacionals material de solidaritat

a Cuba

País: Cuba

Aquesta contribució va estar destinada a cobrir part de les despeses que generen els envia-
ments varis de material cap a Cuba (medicaments, material escolar, vehicles, contenidors,
etc.). La part més important del cost (el transport marítim) és assumida pel Govern cubà
però les manipulacions al port i altres despeses són finançades pels diferents donants i la
brigada del Poder Popular de L’Havana.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Institut Salut Pública Anàlisi i prioritats de Salut 3.500.000 Pta.
al Municipi de Soyapango

País: El Salvador

El projecte es realitza a Soyopango, el segon municipi més poblat de l’àrea Metropolitana
de Sant Salvador. Malgrat les precàries condicions de vida i salut en les que viu aquesta
població, no existeixen estudis que permetin dimensionar la magnitud de les necessitats de
salut no satisfetes. L’objectiu és, a partir d’un procés d’investigació on hi participen pobla-
ció, exper ts i universitaris, realitzar un estudi exhaustiu a través del qual s’identifiquin
necessitats sanitàries de la població, les prioritats, i es dissenyi un pla d’inter venció per
enfrontar la problemàtica detectada.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Tramesa de medicaments i 300.000 Pta.
Internacionals material hospitalari per Hondures

País: Hondures

Arran dels efectes causats per l’huracà Mitch, el Consolat d’Hondures a Barcelona va orga-
nitzar la tramesa de material hospitalari i medicaments amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Barcelona que va finançar el transport de la donació.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Institut d’Educació “Centro de Desarrollo 1.000.000 Pta.
Pequeño Sol”

País: Mèxic

Donar continuïtat a la formació del col·lectiu de
mestres en relació al programa integral i d’aten-
ció a la diversitat i reforçar l’aprenentatge i el
desenvolupament de les habilitats cognosciti-
ves, atenent els aspectes relacionats amb
mancances culturals, emocionals i socials. Així
mateix, es treballa l’expressió, la comunicació i
l’ar t. Es manté el programa de beques per a
nens i nenes d’escassos recursos econòmics i
adquisició de materials i infrastructures.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Institut d’Assistència Sanitària “Implementación de un sistema 10.000.000 Pta.
de información en un hospital
de Managua, del área de
hospitales públicos de la
República de Nicaragua 2ª Fase”

País: Nicaragua

Millorar la gestió de l’Hospital Públic M. Morales de Nicaragua mitjançant la implantació
d’un sistema d’informació integrat en el marc de la modernització i reorganització del siste-
ma de Salut Públic a Nicaragua. Aquesta segona fase del projecte preveu incloure els
mòduls informàtics de “Arxiu Clínic”, “Quiròfan”, “Farmàcia”, “Laboratori General” i
“Comptabilitat de Costos” per a complementar els anteriors i aconseguir el sistema d’infor-
mació integrat, objecte final de l’ajut.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Institut d’Educació Cooperació escola Massana/ 2.200.000 Pta.
Uponi (Managua) per a la creació
d’un centre de disseny

País: Nicaragua

Durant tres anys s’ha establer t un conveni de
cooperació entre la Universitat Politècnica de
Nicaragua (UPOLI) i l’Escola Massana pel
desenvolupament del disseny a Nicaragua.
Aquesta etapa ha estat valorada molt positiva-
ment ja que actualment funcionen carreres de
disseny havent-se assolit la majoria dels objec-
tius fixats. Tot i així la situació del disseny a
Nicaragua no deixa de ser precària. És per això
que es vol iniciar una segona fase per realitzar
una tasca de consolidació del disseny entès
com una activitat professional capaç de reno-
var-se i de mantenir i desenvolupar una infras-
tructura socioeconòmica generadora d’activi-
tats productives.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Ciutats educadores “Delegación de Ciudades 5.000.000 Pta.
Educadoras para
Latinoamérica”

País: Argentina

Creació d’una oficina per a Llatinoamèrica amb l’objectiu de donar a conèixer el moviment
de Ciutats educadores, així com impulsar mitjançant seminaris i reunions periòdiques,
actuacions conjuntes entre les ciutats, i també entre aquestes i la resta de membres de
l’Associació.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Microempresa de Panificació 2.000.000 Pta.
Internacionals Pastisseria de Cochabamba

País: Bolívia

Aquesta és una iniciativa de la Municipalitat de Cochabamba (Bolívia) que s’ha dut a terme
en un dels barris més pobres amb l’objectiu de capacitar un grup de 20 dones, en l’espe-
cialització de panificació i pastisseria, i aconseguir millorar les seves possibilitats d’ocupa-
ció constituint-se en microempresa. L’Ajuntament de Barcelona hi ha col·laborat finançant
part del material necessari per a les tasques de producció de la microempresa.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Comissió Municipal de Ajut humanitari i reconstrucció 4.853.909 Pta.
Cooperació Internacional de la ciutat Barcelona-Colòmbia

(despesa a Colòmbia, mitjançant
la Visa, talons i canvis moneda)

País: Colòmbia

Arran del terratrèmol de Colòmbia (25 de gener) que va causar grans destrosses materials i
pèrdues de vides humanes a la localitat de Barcelona, homònima nostra, l’Ajuntament va
realitzar un seguit d’actuacions entre les que destaquen l’enviament de dos tècnics del
Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament (SEIS). Els tècnics municipals van por tar a terme
tasques de neteja i desenrunament de les vies públiques i solars, diagnòstic de l’estat de
les cases, enderrocament de les que presentaven perill per als seus habitants i retirada de
les runes per facilitar les tasques de construcció i rehabilitació dels habitatges.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Institut d’Educació Incorporació del component de 2.000.000 Pta.
risc i prevenció front a fenòmens
naturals en els projectes
curriculars escolars

País: Colòmbia

Colòmbia ha sofert en els darrers anys els efectes de diversos desastres naturals motivats
per la seva ubicació geogràfica que la fan molt vulnerable. L’erupció dels Volcans Nevado de
Ruiz, l’huracà Joan, la tempesta tropical Bret i diversos terratrèmols. En aquest context es
fa necessari generar entre la infància i l’adolescència, una cultura de risc per prevenir els
desastres ocasionats pels fenòmens naturals. L’objectiu és incorporar en el currículum els
coneixements i les experiències pedagògiques per a què els nens i els joves identifiquin els
riscos existents en la seva localitat, analitzin llurs causes i conseqüències, i comencin les
accions necessàries per reduir l’impacte negatiu d’aquests fenòmens.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Institut d’Educació Divulgació i capacitació amb 3.000.000 Pta.
instruments educatius
elaborats a partir de
pràctiques culturals

País: Colòmbia

Elaborar un conjunt d’instruments educatius pels agents docents i membres de la comunitat
encarregats de programes de promoció social, per tal de què els puguin aplicar en el seu
treball amb nens, joves, mares i pares i en general amb qualsevol membre de la comunitat.
L’objectiu és millorar el coneixement dels seus orígens i contribuir a la construcció de la
seva identitat.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Donació d’un autobús per a 400.000 Pta.
Internacionals l’Orquestra Simfònica Juvenil

de Barcelona-Anzoàtegui

País: Veneçuela

L’Orquestra Simfònica Juvenil d’Anzoàtegui està integrada per infants i joves amb escassos
recursos fet que dificulta les seves activitats, molt importants no només per la qualitat de
les interpretacions sinó també pel seu valor educatiu. L’Ajuntament de Barcelona atenent a
la demanda de l’Orquestra va realitzar la donació d’un autobús per al trasllat del grup de
músics i facilitar les seves activitats.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Institut d’Educació Desenvolupament de projectes 2.200.000 Pta.
d’autoocupació per a persones
joves amb dèficits formatius

País: Uruguai

Donar continuïtat al projecte “Escuela Trabajo” que té com objectiu potenciar el procés d’in-
serció laboral dels joves en situació de desavantatge social, mitjançant el desenvolupament
d’un programa de capacitació per a tècnics municipals i ONGs. La iniciativa contempla qua-
tre àrees de formació: Promotors laborals, Activadors laborals, Planificació de la formació
tècnica i Disseny de projectes d’intervenció social.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Donació d’un grup generador 274.000 Pta.
Internacionals mòbil del SEIS

País: Albània

Efectuar una reparació d’un generador elèctric mòbil, donació del SEIS (Servei d’Extinció
d’Incendis i Salvament) de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració d’una ONG que
es fa càrrec del transport del generador fins a l’Hospital d’Albània.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Projecte d’ajut humanitari 1.000.000 Pta.
internacional per a l’atenció
sanitària hospitalària

País: Bulgària

Donar suport a l’assistència sanitària bàsica per a la població del Municipi de Belogradchik
a Bulgària. L’hospital municipal d’aquesta ciutat disposa de 120 llits. L’avaluació de les
seves necessitats ha evidenciat que està sota mínims i no pot assistir als pacients per
manca absoluta de mitjans. Així doncs, inclou la compra de material mèdic i sanitari per a
l’hospital per tal de garantir la seva obertura i llur viabilitat tècnica.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Col·laboració amb la Universitat 800.000 Pta.
d’estiu a Sarajevo

País: Sarajevo (Bòsnia-Hercegovina)

El projecte consisteix a donar supor t a una vella iniciativa de la UB de Barcelona i la
Universitat de Sarajevo per tal de realitzar, d’una manera permanent, cursos d’estiu i inter-
canvis entre ambdues universitats. El curs es va realitzar entre el 20 i el 24 de setembre
tractant temes de drets humans, idiomes, el paper de les universitats en la reconstrucció,
etc. Hi van assistir més de 100 alumnes.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Oficina de Cooperació a Alger 60.128 Pta.

País: Algèria

En un inici, el projecte pretenia establir una base estable a Alger per tal de canalitzar els
projectes que està duent l’Ajuntament, així com per detectar possibles contraparts a l’hora
d’iniciar nous projectes. La difícil situació política a tota Algèria i les diferències, sovint irre-
conciliables entre les diferents opcions, no han fet possible tirar endavant aquesta inicia-
tiva.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Seminari de formació per a 1.750.000 Pta.
funcionaris de Wilaya d’Alger

País: Algèria

Una de les prioritats del “Gouvernorat du Grand Alger” que formen par t del protocol de
col·laboració amb la nostra ciutat és el de la formació i capacitació dels seus funcionaris.
Enguany es van realitzar tres cursos de 12 dies per a unes 15 persones cadascun, sobre
els mitjans de comunicació, la gestió immobiliària i sobre l’associacionisme. Aquests cur-
sos es fan amb col·laboració de l’IDEC de la Universitat Pompeu Fabra.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Programa de Foment de 1.350.000 Pta.
microempreses a Alger

País: Algèria

La situació conflictiva d’Alger ha donat lloc que l’Ajuntament de Barcelona vulgui intervenir
aportant elements democratitzadors i afavorint el retorn a la normalització. Prèvia una etapa
d’informació sobre les estratègies de foment de la creació d’empreses, s’estableix com a
objectiu prioritari: formar nous emprenedors algerians capaços de crear microempreses via-
bles i innovadores. Es van convidar dues persones algerianes per facilitar-los informació i
mostrar-los diverses experiències empresarials locals. 

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Barcelona Activa CIACE (“Centre d’Information et 6.000.000 Pta.
Assistence pour la crèation
d’Entreprises”)

País: Marroc

El CIACE és un centre d’Informació i Assessorament que va iniciar-se a Casablanca l’any
1996, amb l’objectiu de fer front a les elevades taxes d’atur de la població juvenil, fomentar
la cultura emprenedora i donar suport a la creació d’empreses. Durant 1999 l’objectiu és
assegurar la continuïtat del CIACE en la seva tasca de promoció Econòmica i Ocupació entre
la població activa jove en situació de desocupació.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Foment empresarial a Gaza 189.053 Pta.

País: Palestina (territoris autònoms Palestins) Gaza

Es pretén desenvolupar una sèrie de contactes entre les cambres de comerç i les associa-
cions empresarials per tal d’establir un flux d’informació i d’intercanvis comercials que
potenciïn l’activitat econòmica de Gaza i la seva relació directa amb els mercats exteriors.
Organitzar una missió empresarial per tal de conèixer les possibilitats d’actuacions conjun-
tes i de col·laboracions en diversos àmbits del món econòmic i empresarial.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Millora medioambiental a Gaza 5.727.839 Pta.

País: Palestina (territoris autònoms Palestins) Gaza

Una de les necessitats més importants del poble palestí és organitzar tot el que té a veure
amb la reestructuració dels serveis públics, com ara la recollida d’escombreries, i alhora
mecanismes que permetin, mitjançant el compostatge dels residus, obtenir un rendiment
econòmic per una economia bàsicament agrícola. El projecte ha suposat el finançament
d’un estudi de les possibilitats en aquest terreny i en la preparació d’un curs de formació
pels tècnics que han de fer funcionar la futura planta de compostatge.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Reconstrucció d’infrastructures 246.185 Pta.
a Gaza City

País: Palestina (territoris autònoms Palestins) Gaza

Un dels elements fonamentals de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona, la ciutat de Tel-
Avivi-Yafo i Gaza City feia referència a la millora dels espais urbans a Gaza. En concret, reha-
bilitar l’espai de l’antic escorxador per reconvertir-lo en una plaça: El Barcelona Peace Park.
El projecte arquitectònic s’ha realitzat amb la col·laboració de l’Àrea d’Urbanisme i s’està en
procés d’aconseguir el finançament per la realització efectiva de les obres.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte Horta-Guinardó Colònies 1999 per a infants 2.000.000 Pta.
saharauis

País: Sàhara

Portar de colònies d’estiu a Barcelona 15 nenes i un monitor saharauis dels campaments de
refugiats a Tinduf (Algèria). L’estada a Barcelona es realitza en famílies acollidores de la ciutat
amb les què conviuran i tindran ocasió d’intercanviar experiències i compartir els moments de
la vida quotidiana. També s’organitzen programes d’activitats de sensibilització i de cultura als
corresponents barris on viuen els nens. L’objectiu és millorar temporalment les condicions de
vida dels nens saharauis, sotmesos habitualment a unes condicions climàtiques extremada-
ment dures, així com facilitar l’intercanvi cultural i llur creixement personal. També, sensibilit-
zar la societat catalana sobre la problemàtica que actualment es viu al poble saharaui.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte Sant Martí Colònies 99 1.200.000 Pta.

País: Sàhara

Es contemplen dues parts: l’acolliment de deu nens/es saharauis i dos monitors durant els
mesos de juliol i agost per deu famílies del Districte, i la consolidació de la xarxa solidària a
partir dels projectes d’acollida: Associació Sant Martí amb el Sàhara, botiguers, centres cul-
turals i socials, escoles, IES, esplais, famílies, etc.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Cooperació amb el Sàhara 150.000 Pta.
Internacionals Occidental

País: Sàhara

L’Ajuntament de Barcelona és membre de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris
amb el Poble del Sàhara (CCASPS). Cada any satisfà una quota que permet cobrir les des-
peses d’activitat de la CCASPS.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Manteniment i Serveis Manteniment de l’adhesió a 1.288.500 Pta.
l’associació internacional
Klima Bündis-Alianza del Clima

País: Diversos

L’Associació Internacional de Klima Bündis-Alizana del Clima està formada per les ciutats
europees que han signat el Manifest de ciutats europees sobre l’aliança amb els pobles
indígenes amazònics. Els objectius del projecte són: reduir les emissions de CO2 en les ciu-
tats en un 50% fins l’any 2010, la suspensió immediata de la producció i el consum de
CFHC, així com altres gasos nocius per al clima i la renúncia a l’ús de fustes tropicals en
l’adquisició comunal. Consisteix en l’elaboració de programes comunals per a la protecció
del clima.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Ciutat Refugi Observatori de la 3.598.070 Pta.
llibertat de creació

País: Diversos

Es tracta d’una xarxa promoguda pel Parlament Internacional d’Escriptors (PIE), creat l’any
1993 per a lluitar contra la intolerància, protegir els escriptors amenaçats i perseguits en
els seus països d’origen i constituir un fòrum de reflexió i de discussió sobre noves formes
de compromís amb la llibertat de creació. L’objectiu fonamental és dur a terme actuacions
encaminades a mostrar solidaritat i supor t amb els escriptors amenaçats o/i perseguits
com a conseqüència del lliure exercici del seu treball, d’arreu del món.
Es porten a terme actuacions d’acompanyament a l’escriptor i la seva família en la seva
adaptació a la ciutat, realització de debats públics de sensibilització i presentacions amb
entitats implicades, organització de trobades amb escriptors i món editorial, relació amb la
resta de ciutats refugi per a intercanvi d’activitats i posada en comú d’iniciatives.
Les ciutats que en formen part són unes 24 (la major part d’elles a Europa, però algunes a
Mèxic i al Brasil). Barcelona, com a membre d’aquesta xarxa, ha acollit dos escriptors
durant els darrers anys: l’any 1997 va acollir l’escriptor albanès Bashkim Shehu; i els anys
1998-1999, el poeta cubà Rolando Sánchez Mejías.
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Projectes Projectes Quantitat proposada Import concedit
presentats aprovats
núm. (%) núm. (%) Pta./euros (%) Pta./euros (%)

15 (100) 6 (40) 113.403.088./681.566,29 52.700.000/316.733,38
(100) (46)

A la pàgina següent es ressenyen els projectes aprovats, ordenats per ordre alfabètic de
països.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Conferència Ciutats Dividides 3.500.000 Pta.
“Trencant murs”

País: Bòsnia-Hercegovina

La Conferència es va realitzar a Sarajevo del 30 de setembre al 3 d’octubre de 1999.
L’objectiu és posar en contacte aquelles ciutats del món, sobre tot en l’àmbit de la medi-
terrània que, per qüestions polítiques, resten avui dia dividides i veure com, des d’una pers-
pectiva ciutadana, es proposen vies per a resoldre els conflictes i restituir la convivència
pacífica. Hi van par ticipar representants de les diferents par ts de Belfast, Nicòsia,
Jerusalem, Berlín, Sarajevo, Mitrovica i Mostar.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo 15è Aniversari dels Jocs 15.850.000 Pta.
Olímpics d’Hivern a Sarajevo

País: Bòsnia-Hercegovina

La Setmana Cultural de BCN a Sarajevo va tenir lloc del 30 de setembre al 3 d’octubre de
1999 amb l’objectiu de celebrar el 15è Aniversari dels Jocs Olímpics a Sarajevo i com a acte
de lliurament a la ciutat de les obres reconstruïdes per Barcelona: la Vila olímpica de
Mojmilo i el Pavelló de Zetra. Dintre de la programació de la Setmana s’incloïen actuacions
musicals, mostra gastronòmica catalana, actuacions de pallassos, etc.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Ambaixada de la democràcia 5.500.000 Pta.
local (ADL) Barcelona-Sarajevo

País: Bòsnia-Hercegovina

L’Ambaixada de la Democràcia Local (ADL) és l’eina que ens permet desenvolupar progra-
mes per tal de contribuir a normalitzar una societat desestructurada en plena postguerra.
Així, a més de mantenir una estreta relació amb les autoritats locals, ONGs, cooperants,
etc. impulsa la realització de projectes dirigits a fomentar l’intercanvi d’experiències entre
l’exterior del país i els agents locals per tal de fomentar els valors de la pau, la convivència
i la democràcia.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Campanya d’ajut a Kosovo 11.770.000 Pta.

País: Kosovo

La crisis ja iniciada a Kosovo el 1989 va desembocar el 1998 en l’a-
gressió de l’exèrcit serbi a la població albano-kosovar. La implicació
del Districte 11 a la zona dels Balcans des del 1995 va suposar posar
en marxa un dispositiu anomenat BARCELONA TEAM destinat a donar
suport a la població kosovar desplaçada a Albània. Aquest projecte
suposà l’enviament de kits familiars d’alimentació i higiene, camions
d’escombreries i contenidors per pal·liar els problemes de recollida, 5
camions 4x4 posats a disposició d’Acnur per facilitar la distribució de
l’ajut humanitari internacional a territori albanès i l’establiment de dos
equips de treball, un al camp de refugiats de Kavajë II i un altre a
Tirana.
En tota aquesta operació van par ticipar diverses ONGs i personal
municipal de varis municipis. La finalització dels bombardejos de

l’OTAN va provocar un retorn espectacular del poble Kosovar a casa seva i va ser necessari
traslladar les nostres oficines a Skopje en un primer moment i a Prístina a partir del mes de
juliol. Cal recordar que el 12 de juny, dia en que les forces de l’OTAN van entrar a Kosovo,
els camions i personal del BARCELONA TEAM formaven part d’aquest primer comboi.
Un cop establert a Prístina, el BARCELONA TEAM ha desenvolupat diversos projectes entre
els que cal destacar l’inici de la reconstrucció de 12 escoles a la zona de Klina amb la
col·laboració de Cooperacció, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la
Plataforma per Kosovo, l’Ajuntament de Sabadell, la Fundació Lleida Solidària i la FIOP.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Gabinet de Relacions Pla d’intervenció estratègic per 14.580.000 Pta.
Internacionals la reconstrucció de les ciutats

centreamericanes afectades per
l’huracà Mitch

País: Nicaragua i Hondures

Reforçar institucionalment els municipis afectats per l’huracà Mitch i dotar-los de les eines
d’organització necessàries per tal de poder endegar en el més curt eríode de temps i en les
millors garanties de realització tècnica i administrativa, la reconstrucció de les quatre ciu-
tats San Pedro Sula, Comayagua, Esteli i León, a Nicaragua i Hondures.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Districte 11-Sarajevo Enviament de material a 1.500.000 Pta.
Centreamèrica

País: República Dominicana

El projecte té per objectiu auxiliar la población infantil dels barris de Santo Domingo més
afectats per l’huracà George. Les entitats locals encarregades de fer la distribució de l’ajut
humanitari són la Creu Roja, la Clínica Municipal del Districte Nacional de Santo Domingo i
l’associació Cepros. Consisteix a enviar 24 tones de material corresponent a kits higiènics
familiars, aliments de primera necessitat, mantes i roba d’abric i medicaments. Les entitats
que van fer donació d’aquest material van ser diverses escoles de Catalunya, el SETEM de
Girona, l’ONG GRAMISS, el Centre Llationamericà de Reus i l’Ajuntament de Barcelona.
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Projectes Projectes Quantitat proposada Import concedit
presentats aprovats
núm. (%) núm. (%) Pta./euros (%) Pta./euros (%)

102 (100) 49 (48) 662.819.379/3.983.624,70 272.622.734/1.638.495,63
(100) (41)

Es distribueixen en tres subapartats:

B.1. Projectes informats favorablement fora convocatòria

S’atorguen acollint-se a l’art. 8.3 de la Normativa General reguladora de subvencions ator-
gades per l’Ajuntament.

Núm. Projectes Import concedit 
Pta./euros

10 45.746.091/274.939,54

B.2. Projectes concedits segons els conceptes següents:

Premi Barcelona Solidaritat i Quota de l’Ajuntament de Barcelona per a la incorporació de
l’Ajuntament de Barcelona com a membre del Fons Català de Cooperació.

Núm. Projectes Import concedit
Pta./euros

2 21.000.000/126.212,5

B.3. Projectes informats favorablement dins la convocatòria.

Projectes Projectes Quantitat proposada Import concedit
presentats aprovats
núm. (%) núm. (%) Pta./euros (%) Pta./euros (%)

90 (100) 37(41) 556.073.288/3.342.067,77 205.876.643/1.237.343,54
(100) (37)

A la pàgina següent es ressenyen els projectes aprovats, ordenats alfabèticament per
àrees geogràfiques i, dins d’aquestes, per ordre alfabètic de països.

• Els projectes que es realitzen a països de diverses àrees geogràfiques, es relacionen al
final de totes les àrees en un apartat específic de “diversos”.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Creu Roja Catalunya Atenció al infants orfes del 10.000.000 Pta.
genocidi a Msarde

Premi “Barcelona Solidaritat” del Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona.

País: Rwanda
Import total del projecte: 10.000.000 Pta.

Davant la desesperada situació en què es troben els infants orfes del genocidi a Rwanda, el
projecte preveu desenvolupar accions que facilitin la seva integració social i els ofereixi un
futur més digne. El projecte inclou tres tipus d’actuacions: 1. La creació d’una associació
pels or fes de cada comuna. 2. Escolarització dels or fes complementada amb una atenció
mèdica i nutricional. 3. Gestió de microprojectes generadors de recursos: agrícoles, avíco-
les, ramaders, avícoles, instal·lació de molins, etc.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Col·lectiu per la igualtat en Talibés “Enfants de la Rue” 2.300.000 Pta.
la diversitat del Senegal

País: Senegal
Import total del projecte: 9.454.848 Pta.

Pretén millorar la precària situació sanitària dels “talibés” (nens i nenes al carrer) a les
“Dares” (centres d’acollida per a “talibés”). El projecte inclou la remodelació d’un centre de
salut bàsica que hi ha a la Dara de Thies, com a nucli de les diferents Daras, i l’equipament
sanitari del centre. Així mateix, la compra d’un vehicle 4x4 equipat amb maleta de primers
auxilis, lliteres i equip de radio freqüència per a la comunicació entre diferents Daras.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació Alfons Comín Seguretat alimentària/Promoció 5.675.000 Pta.
de grups de granges a 
Mundri County

País: Sudan
Import total del projecte: 15.455.478 Pta.

Es tracta d’un projecte d’agricultura orientat a resoldre els problemes de seguretat ali-
mentària que es viuen a la zona de Mundri County, al sud del Sudan. Es preveu que el pro-
jecte permeti reactivar i consolidar les activitats agrícoles rurals, així com contribuir a la
rehabilitació de les estructures agrícoles que han estat destruïdes per la guerra. A més, el
projecte també pretén restablir les relacions entre els agricultors i les seves terres.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Vetermon, Veterinaris Reintroducció de bous de tir per a 4.400.000 Pta.
sense Fronteres les labors agrícoles al subcomtat 

d’Anyaya. Districte de Soroti

País: Uganda
Import total del projecte: 17.934.347 Pta.

Millorar el nivell d’ingressos de 48 famílies de les zona, mitjançant l’increment de la pro-
ductivitat agrícola amb l’ús de bous per a l’arada i el transport de mercaderies per a la seva
comercialització. És previst atorgar els animals dins d’un fons rotatori i impartir la capacita-
ció agropequària necessària per tal de millorar els cultius i garantir la salut animal.
Paral·lelament, es treballarà l’enfortiment institucional de l’ONG local, HOSU. 
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Escoltes Catalans “EL Gran Caimán/Ludoteca de 2.400.000 Pta.
Primària Vado del Yeso”

País: Cuba
Import total del projecte: 8.265.000 Pta.

Educar els nens i els joves en els valors del respecte mutu i vers la pròpia persona, la soli-
daritat, i la participació a la vida col·lectiva. Es desenvolupen tres vessants d’intervenció: 1.
Creació i equipament d’una ludoteca/centre d’educació no formal a l’escola. 2. Elaboració
de materials escolars i, 3. Contribució a l’arranjament de la infrastructura de l’Escola.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació Entrepobles “Incidencia y cabildeo para 6.200.000 Pta.
mejoras en la legislación que 
afecta a lisiados y discapacitados 
a causa del conflicto armado”

País: El Salvador
Import total del projecte: 20.813.229 Pta.

Consisteix en la realització d’una campanya informativa
de sensibilització en els mitjans de comunicació social, i
el desenvolupament d’activitats públiques de debat i
pressió amb l’objecte d’aconseguir la millora de les con-
dicions de vida dels alesiats del país a causa de la
guerra.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Alternativa Solidària-Plenty Reactivació Agrícola Sostenible 4.300.000 Pta.
en Comunitat Indígenes q’eqchís 
i pocomchís

País: Guatemala
Import total del projecte: 29.990.842 Pta.

Vertebrar els diversos eixos d’acció agrícola en l’àmbit orga-
nitzatiu, productiu i ambiental des d’una perspectiva de
desenvolupament sostenible i autogestionat. La intervenció
es realitza a través d’un diagnòstic de la situació i l’elabora-
ció d’un Pla d’acció per restablir la destrucció de conreus,
millorar la formació de recursos humans, rehabilitar les àrees
degradades i recuperar els conreus orientats a l’autoconsum
i la comercialització.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació d’Amistat amb Enfortiment municipal mitjançant 6.811.065 Pta.
el Poble de Guatemala un model de producció integral 

per a la sostenibilitat econòmica 
de la família rural

País: Guatemala
Import total del projecte: 32.469.955 Pta.

Construcció de petites infrastructures producti-
ves i tallers de capacitació per a diverses comu-
nitats indígenes maies a la Conca Alta del riu
Samalá. Es pretén contribuir a la millora de la
qualitat de vida de 510 famílies de 6 municipis
del “Altiplano Occidental” de Guatemala, amb
especial incidència en la situació de les dones.
Així també, donar supor t a nous sistemes de
producció que enforteixin les estructures orga-
nitzatives i promoguin el desenvolupament
comunitari i local de la regió.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Promoció i Desenvolupament Recolzament a tres 4.800.000 Pta.
amb el tercer món. Proide microregions afectades 

per l’huracà Mitch

País: Guatemala
Import total del projecte: 19.734.516 Pta.

Es desenvolupen quatre àrees fonamentals d’actuació: segu-
retat alimentària, producció agrària, salut comunitària i recer-
ca sobre les necessitats agrícoles a la zona. L’objectiu del
projecte és millorar la qualitat de vida de les 18 comunitats
de Guatemala afectades per l’Huracà Mitch, beneficiant 999
famílies, un total de 7.000 persones.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació Catalana de “Fortaleciendo el ejercicio de 6.700.000 Pta.
professionals per la los derechos de las mujeres 
Cooperació/Cooperacció trabajadoras”

País: Hondures
Import total del projecte: 10.147.625 Pta.

Engegar dues línies d’actuació simultanis, però diferenciades, en la mesura que s’adrecen
a grups de dones amb nivells de desenvolupament organitzatiu desigual: dones sindicalis-
tes i dones treballadores de les “maquilles”. Les actuacions adreçades a les dones sindica-
listes es centren en la formació per tal de potenciar el seu lideratge com a sindicalistes i el
seu ascens als nivells de direcció dels sindicats. En relació a les dones treballadores de les
“maquilles” s’inclouen accions de divulgació i formació sobre els drets com a dones, la con-
dició social, la violència domèstica i sexual, els drets sexuals i reproductius, i, finalment, els
drets laborals i d’organització.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Servicios y Asesorías para Serapaz-Projecte de 2.500.000 Pta.
la Paz (Serapaz) recolzament a les activitats 

de pacificació a Chiapas 

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa General reguladora de

subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Mèxic
Import total del projecte: 41.894.850 Pta.

Actualment, després de la dissolució de la CONAI, les persones que formaven part conti-
nuen la seva tasca a favor del procés de pau a Chiapas a través de l’entitat SERAPAZ. Es
tracta de continuar la impor tant labor d’intermediació entre els grups revolucionaris de
l’EZLN (“Ejército Zapatista de Liberación Nacional”) i el Govern Mexicà, a través de la diver-
sificació dels vincles amb comunitats, organitzacions i actors per a impulsar la reconciliació
i desenvolupar una profunda cultura de diàleg i pau.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació Catalana de “Hacia la estabilización y la 5.100.000 Pta.
professionals per la seguridad de la propiedad en 
Cooperació el campo”

País: Nicaragua
Import total del projecte: 16.949.825 Pta.

Organització d’una Oficina d’Assessorament jurídico-legal que aporti estabilitat i seguretat
als camperols en quant a la propietat rural, a través del suport en l’agilització dels proces-
sos de legalització de la propietat i la solució dels conflictes agraris.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Asociación de Educación “Construcción de una colonia 2.500.000 Pta.
Popular Carlos Fonseca de casas en la comunidad de 
Amador-Barcelona San Jorge para damnificados 
(Solidaridad con Nicaragua) huracán Mitch”

País: Nicaragua
Import total del projecte: 10.286.400 Pta.

Es tracta de la reubicació de 22 famílies de les comunitats de “San Jorge” i “San Juan”
afectades directament per l’huracà Mitch que han perdut total o parcialment els seus habi-
tatges. És previst que la construcció es faci en forma de colònia. L’objectiu del projecte és
pal·liar els efectes de l’huracà a les comunitats afectades, així com garantir seguretat
davant futurs desastres meteorològics. També es pretén fomentar la vida comunitària.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació Intermón “Reactivación de la producción 8.000.000 Pta.
agroalimentaria y fomento de 
las organizaciones de base en 
18 comunidades del municipio 
de San Isidro afectadas por el 
huracán Mitch”

País: Nicaragua
Import total del projecte: 41.678.365 Pta.

Consisteix a contribuir a la seguretat alimentà-
ria i al millorament de les condicions de vida de
la població camperola de 18 comunitats del
municipi de San Isidro, durament castigades
pels efectes de l’Huracà Mich.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació Pau i Solidaritat Programa d’autoconstrucció 10.000.000 Pta.
assistida d’habitatges i 
enfortiment de les capacitats 
organitzatives locals, de la 
població damnificada pel Mitch, 
a Posoltega

País: Nicaragua
Import total del projecte: 26.315.842 Pta.

Recolzament en la construcció d’habitatges i del
teixit de participació comunitària a la comunitat de
El Bosque. L’objectiu és contribuir a la reconstruc-
ció del país i al procés d’estabilització i participa-
ció econòmica, social i comunitària de les famílies
damnificades per l’huracà Mitch.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Moviment de Centre d’Esplai Reconstrucció del projecte 7.897.000 Pta.
Cristians-Fundació Pere Tarres d’autogestió agroforestal al 

Batey de Palavé que es 
realitzarà a Rep. Dominicana

País: República Dominicana
Import total del projecte: 17.025.000 Pta.

Recuperació de les àrees afectades per l’Huracà George del projecte agroforestal al Batey
de Palavé, concretament al “Huerto Mixto”, per tal de poder continuar impulsant el treball
comunitari i d’inserció social d’un grup de dones. També es pretén recolzar, a través de
diverses actuacions, l’inici de la comercialització dels productes autòctons.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Mans Unides “Participación de las 5.500.000 Pta.
comunidades marginadas de 
Jimani, La Vega y Santo Domingo 
en los procesos educativos”

País: República Dominicana
Import total del projecte: 13.916.582 Pta.

Es tracta d’aconseguir l’articulació d’experiències d’educació formal i popular adreçades a
mestres de les escoles públiques a les comunitats rurals i urbanes de diverses zones
geogràfiques del país. L’objectiu del projecte és potenciar la democratització del país a tra-
vés de l’educació en els valors de la democràcia, l’organització i gestió participativa dels
espais socials i la construcció de coneixements des d’una perspectiva democràtica.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Centre d’Estudis Amazònics. Planta pilot de depuració 4.100.000 Pta.
CEAM d’aigües residuals per la 

seva aplicació a la província 
de Moxos

País: Bolívia
Import total del projecte: 16.392.290

Potabilització d’aigua de consum i tractament d’aigües servides, per tal de eradicar o dismi-
nuir la greu incidència de malalties gastrointestinals que afecten principalment a la població
infantil de la zona. El projecte inclou les següents activitats: 1. Construcció d’un mòdul de
biodepuració d’aigües als terrenys del Centre Experimental Mausa per a l’experimentació i
l’actualització de les tècniques a emprar. 2. Formació d’un grup d’estudiants de nivell mig
que participin en el seguiment de l’experiència. 3. Realització d’activitats de difusió dirigi-
des a la població local sobre la problemàtica sanitària i les possibles solucions. 

Entitat Nom del projecte Import concedit

Educació sense Fronteres “Educación integral primaria 8.000.000 Pta.
de jóvenes y adultos en 10 
comunidades del departamento 
de Tarija”

País: Bolívia
Import total del projecte: 45.247.287 Pta.

Organitzar, formar i capacitar grups de joves i adults sense
escolaritzar a 10 comunitats del departament de Tarija. Les
eines didàctiques són materials i ambients autòctons adap-
tats a la l’Educació Integral Primària. L’objectiu és millorar
les condicions de vida de la població rural de les comunitats
de l’extrem sud Bolivià i oferir una educació primària, tècnica
i agropecuària als joves i adults que els permeti optimitzar
els recursos humans i materials disponibles.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació Josep Comaposada “Fortalecimiento educativo de 5.500.000 Pta.
niños trabajadores en el Centro 
de la cultura y el arte juvenil”

País: Bolívia
Import total del projecte: 7.687.500 Pta.

Pal·liar la greu situació personal dels nens
“lustrabotas”, a través d’un programa edu-
catiu integral que els ajudi a sortir del cercle
de pobresa en què hi viuen. Es pretén millo-
rar l’educació i les possibilitats de sor tir
endavant d’aquests nens.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Medicus Mundi Catalunya Suport al desenvolupament 7.800.000 Pta.
de l’Atenció Primària de Salut 
i la Gestió de la Direcció de 
Salut de Riberalta

País: Bolívia
Import total del projecte: 31.275.140 Pta.

Establir els mitjans necessaris per a poder donar supor t al desenvolupament de l’Atenció
Primària de Salut i a la gestió de la direcció de salut del municipi de Riberalta, donant un
especial èmfasi a la promoció de la salut i la prevenció de malalties.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Acción contra el hambre “Apoyo a la recuperación integral 5.000.000 Pta.
de los centros de atención infantil 
destruidos por el terremoto 
en Barcelona” 

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa General reguladora de

subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Colòmbia
Import total del projecte: 10.250.000 Pta.

L’objectiu és pal·liar les destrosses provocades pel
terratrèmol del mes de gener a la localitat de Barcelo-
na (Colòmbia), donant supor t a la recuperació dels
Centres d’Atenció Infantil destruïts pel terratrèmol.
Consisteix a la construcció de quatre llars comunitaris
múltiples, l’adequació de les instal·lacions i l’atenció
integral de 168 nens pertinents a les famílies més vul-
nerables.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Consell de la Joventut/ Conveni: Creació d’una “Escuela 4.000.000 Pta.
Regidoria de la Ponència de Formación de Animadores 
de Joventut i Dona Juveniles en la ciudad de 

Medellín 1998-2001” 

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa General reguladora de

subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Colòmbia
Import total del projecte: 38.165.158 Pta.

Crear una Escola de Formació d’Animadors Juvenils a la ciutat de Medellín (Colòmbia), on la
població juvenil de 10 a 29 anys representa el 38% dels seus habitants i més del 70% viuen
en barris de classe baixa. L’objectiu és dissenyar un model d’escola de formació d’anima-
dors juvenils per tal de satisfer les mancances formatives dels joves associats a Medellín. 
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Creu Roja Catalunya Capacitació en emergències 8.000.000 Pta.
en zones de risc

País: Colòmbia
Import total del projecte: 383.888.000 Pta.

Implementació d’un pla de capacitació nacional per a formadors que s’encarreguin de pre-
parar la comunitat per a què pugui donar resposta a les emergències que es presentin.
Oferint a les comunitats vulnerables els mitjans necessaris per tal d’afrontar situacions
límits, tant des del punt de vista de la violència civil, com dels devastadors fenòmens natu-
rals.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Creu Roja Catalunya “Reconstrucción de los centros 9.646.091 Pta.
de salud de las veredas del 
Rio Verde y Barragán en 
Barcelona Quindio” 

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa

General reguladora de subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Colòmbia
Import total del projecte: 10.240.000 Pta.

El dia 25 de gener de 1999, un terratrèmol va sacsejar la província
de Quindio a Colòmbia causant grans destrosses materials i pèr-
dues de vides humanes. Les ciutats afectades van ser prop de14.
El projecte pretén rehabilitar dos Centres de Salut que van ser dan-
yats pel terratrèmol. El mal estat d’aquests centres impedeix el seu
funcionament, per la qual cosa no pot donar atenció sanitària a la
població de les zones geogràfiques corresponents, produint la satu-
ració de l’únic Centre de Salut en funcionament de la zona.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Federació Comunicació “Georeferenciación local: una 670.000 Pta.
per a la Cooperació herramienta para la toma de 

decisiones administrativas 
y de inversión”

País: Colòmbia
Import total del projecte: 2.694.000 Pta.

Posar a disposició de les comunitats de les localitats de Suba, Rosa i San Cristóbal, la infor-
mació necessària i oportuna per a la generació de plans de desenvolupament local sobre
les característiques físiques, culturals i les necessitats dels diferents barris. És previst que
aquesta informació es faciliti a través d’Internet als centres d’informació pública organitzats
per entitats comunitàries. L’objectiu és crear un sistema de “georeferenciació” de lliure dis-
tribució (Llicencia GNU) amb pocs requeriments de hardware i sofware que contingui tota la
informació d’interès per als processos de participació comunitària i de consolidació de la
democràcia municipal.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Ajuda en Acció “Mejora de tres canales de riego 7.500.000 Pta.
en el Valle Doña Ana en Chota”

País: Perú
Import total del projecte: 18.801.095 Pta.

Es tracta de la realització de millores tècniques
en la infrastructura de rec actual i la capacita-
ció de “Comités de Regantes” en la conserva-
ció i maneig dels canals i distribució d’aigua
justa. L’objectiu és millorar la disponibilitat de
aigua de 118 Has de cultiu i incorporar 89 Has
de terra de secà al sistema de rec, i així dina-
mitzar l’activitat agropecuària de la zona.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació Internacional de Defensoria Parroquial 8.000.000 Pta.
Solidaritat de la Compañia Lestonnac
de María

País: Perú
Import total del projecte: 41.324.456 Pta.

Facilitar serveis de caràcter jurídic, psicològic, mèdic, de capacitació, i de comunicació
popular a la població més necessitada de Chepén, principalment nens, adolescents i dones.
L’objectiu és proporcionar-los una atenció integral i contribuir un canvi social.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Proyecto Local “Nuevos yacimientos de empleo 4.200.000 Pta.
en la comunidad de Huaycán”

País: Perú
Import total del projecte: 14.250.000 Pta.

Desenvolupament d’alternatives innovadores per a enfrontar el problema de l’atur i dels bai-
xos ingressos de les persones que resideixen al “Asentamiento Humano Huaycán” al Cono
est de Lima Metropolitana. El projecte inclou la creació de “nuevos yacimientos de empleo”
que pretenen l’increment d’ingressos i de noves alternatives de treball, per als pobladors de
la Comunitat d’Huycan.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Creu Roja Catalunya Ajut urgent a Veneçuela 12.000.000 Pta.

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa General reguladora de

subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Veneçuela
Import total del projecte: 12.000.000 Pta.

Les pluges torrencials, que a mitjans del mes de desembre van caure a Veneçuela, van oca-
sionar una de les majors catàstrofes que ha patit Amèrica Llatina els darrers anys. Les
trombes d’aigua i els desbordament dels rius van provocar la destrucció total de pobles i
ciutats i la mort de milers de persones. Més de 150.000 persones van patir les conseqüèn-
cies del desastre restant sense habitatge ni treball. El projecte té per objecte oferir ajut d’e-
mergència davant aquesta greu situació.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

CIREM. Fundació Centre Suport a desplaçats, Minories 5.000.000 Pta.
d’iniciatives i recerques Ètniques i refugiats a Bòsnia 
Europees a Mediterrània Hercegovina-Admer-Pemir

País: Bòsnia Hercegovina
Import total del projecte: 24.975.000 Pta.

Endegar tres estratègies fonamentals d’intervenció: 1. Prestació d’un servei d’informació i
orientació per a persones en situació de dificultat social, com a conseqüència de la guerra.
2.Promoure el treball en xarxa entre diferents organitzacions amb competències comple-
mentàries. 3. Promoure la cooperació público-privada, entre ONG,s, institucions i serveis
públics, per tal de crear canals de comunicació i participació ciutadana. L’objectiu del pro-
jecte és contribuir a reduir les conseqüències de la guerra a l’estructura social de Sarajevo i
afavorir la convivència en la diversitat, com a base per a una pau estable.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Consell de la Joventut/ Conveni Consell: Programa 3.500.000 Pta.
Districte 11-Sarajevo d’activitats de la Xarxa 

d’Associacions Juvenils 
“Nesto Vise”

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa General reguladora de

subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Bòsnia-Hercegovina
Import total del projecte: 8.000.000 Pta.

L’objectiu primordial de la xarxa “Nesto Vise” és facilitar el retrobament de joves separats
per la guerra que van lluitar en bàndols enemics i que han estat víctimes de l’exili. Reunint-
los es pretén demostrar que els joves de les dues entitats (La Federació i la República
Srpka) son també víctimes de la guerra i pateixen els problemes de la postguerra: atur,
desarrelament, desintegració social, etc.. Les principal actuacions per a difondre la xarxa i
captar nous socis arreu del món són: reunió de Clubs Juvenils, assemblea general, cam-
panyes de sensibilització i campaments d’estiu.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Consell de la Joventut/ Conveni Consell: Coordinació 3.500.000 Pta.
Districte 11-Sarajevo entre el Consell de la Joventut 

de Barcelona i les entitats de 
Bòsnia i Hercegovina

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa General reguladora de

subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Bòsnia-Hercegovina
Import total del projecte: 7.000.000 Pta.

Arran dels contactes efectuats durant 1998 entre el Consell de la Joventut de Barcelona i
les principals entitats bosnianes juvenils, es van establir unes línies conjuntes d’actuació
per aconseguir els següents objectius: dinamitzar i potenciar els òrgans de direcció a tots
els nivells, dotar-los d’eines per a què prenguin decisions, dissenyar un pla de formació pels
quadres de direcció, estabilitzar fons de finançament i recerca de vies alternatives.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Esplais Catalans, Esplac “Dotación de infraestructuturas 3.600.000 Pta.
a la Biblioteca Nacional y 
Universitaria de 
Bosnia-Hercegovina”

País: Bòsnia-Hercegovina
Import total del projecte: 12.000.000 Pta.

Dotar amb un equipament bàsic la Biblioteca Nacional i Universitària de Bòsnia i
Hercegovina, destruïda durant la guerra. La dotació inclou: taules de consultes, cadires,
prestatgeries i equipament informàtic, així com la subscripció a revistes significatives
espanyoles. L’objectiu és potenciar la recuperació de la identitat cultural de Bòsnia-
Hercegovina, així com dels seus instruments culturals i educatius.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Mestres per Bòsnia Assessorament pedagògic i 2.100.000 Pta.
dotació de material didàctic a 
l’escola de Mojmilo (Sarajevo)

País: Bòsnia-Hercegovina
Import total del projecte: 3.575.409 Pta.

Realitzar un assessorament pedagògic als mestres de l’escola infantil i de primària del barri
de Mojmilo, a Sarajevo. Aquest assessorament inclou l’estada durant un mes d’un grup de
6 mestres d’aquest centre a Barcelona, coneixent el funcionament d’algunes escoles de la
nostre ciutat i participant en cursos de formació, seminaris i conferències. A través del pro-
jecte també es dota de material pedagògic a l’escola.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Òptics x Món Ajuda Visual a 8.000.000 Pta.
Bòsnia-Hercegovina 

País: Bòsnia-Hercegovina
Import total del projecte: 63.101.640 Pta.

És continuïtat del projecte “Ajuda visual a
Bòsnia-Hercegovina” (1998). En aquesta fase
es pretén la creació d’uns nous estudis de
Secundària Especialitzats en Òptica Tècnica per
tal de formar i incorporar al mercat de treball
especialistes en òptica autòctons, que actual-
ment no existeixen. Les accions por tades a
terme són: la formació de dos nous estudiants
bosnis, la creació d’una nova Òptica Solidària
(Sarajevo) i el subministrament del material i
els recursos necessaris per al funcionament de
l’Òptica Solidària a Tuzla (Ulleres, lents, sous
dels treballadors, etc.). 
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Entitat Nom del projecte Import concedit

RAI (Recursos d’Animació Reconstrucció de les vies de 1.100.000 Pta.
Intercultural) diàleg entre els joves dels 

territoris dividits de Bòsnia 
i Hercegovina

País: Bòsnia-Hercegovina
Import total del projecte: 3.665.000 Pta.

Aconseguir que els joves de les diferents àrees resultants dels Acords de Dayton, puguin
tornar a relacionar-se i conviure com abans de la “guerra”, per poder així treballar conjunta-
ment altra vegada, restablir el diàleg i reconstruir la societat bosniana basada en la toleràn-
cia, el respecte mutu i la cooperació pel desenvolupament de la societat.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació pel Benestar Viure i conviure: adolescència 4.900.000 Pta.
i Salut (ABS) i sida a Romania

País: Romania
Import total del projecte: 28.076.085 Pta.

Desenvolupament d’accions diverses de tipus educatiu i preventiu adreçades a millorar la
situació de les persones afectades de VIH/SIDA a la comunitat de Romania a diferents
nivells: individual, familiar i comunitari
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Sodepaz/Sodepau. Solidaritat Creació d’un centre d’acollida 5.813.000 Pta.
per al Desenvolupament a les víctimes de la violència 
i la Pau/amb Desenvolupament a Algèria
Comunitari

País: Algèria
Import total del projecte: 5.813.000 Pta.

Creació d’un centre d’acolliment de persones víctimes de la violència, així com la formació
especialitzada de 6 professionals a l’àmbit de l’assistència en el tractaments de traumatis-
mes físics i psíquics derivats de la situació de violència que han colpejat especialment la
zona geogràfica on s’ubica el projecte.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Sodepaz/Sodepau. Solidaritat Sanitat, infrastructures locals 5.799.040 Pta.
per al Desenvolupament i la Pau i desenvolupament rural: 

construcció d’un dispensari i 
ponts d’accés a la regió 
d’Al-Khezana.Rif.Nord de Marroc

País: Marroc
Import total del projecte: 17.915.400 Pta.

Construcció d’un centre d’atenció primària de salut, amb una
dotació de personal d’un metge, dos infermers i un guarda;
equipament mèdic, material d’oficina i mobiliari necessari pel
funcionament del centre sanitari. L’objectiu és millorar l’estat
de salut de la comunitat rural de Bab Taza, possibilitant i
assegurant l’accés de la població local a la sanitat i en con-
seqüència, disminuir l’alta mor talitat infantil i de dones
encinta que actualment es dóna.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Assemblea de Cooperació Increment de subministrament 4.400.000 Pta.
per la Pau d’aigua potable a escoles i 

clíniques del districte d’Hebron, 
Cisjordania

País: Palestina
Import total del projecte: 
4.698.840 Pta.

Proveir d’aigua potable a 22.430
beneficiaris mitjançant la instal·lació
de 15 cisternes per emmagatzemar
aigua de pluja. També s’inclou la rea-
lització de campanyes de sensibilitza-
ció a cada localitat a través de les
quals fomentar l’ús racional dels
recursos hídrics.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació Salut i Família Promoció de la salut de les 4.500.000 Pta.
dones i dels infants de la 
mediterrània

País: Palestina i Àrea Mediterrània Sud 
Import total del projecte: 9.675.000 Pta.

Desenvolupament d’actuacions de formació i capacitació adreçades a professionals de
salut i ONGDs mediterrànies, amb l’objecte d’augmentar els seus coneixements i habilitats
pràctiques i incorporar programes d’atenció bàsica infantil i de planificació familiar als ser-
veis sanitaris habituals. Es pretén incrementar la competència de les dones i les famílies de
la Mediterrània en la prevenció de malalties i la seva cura.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Médicos sin Fronteras-España “Actualización del nivel de 49 10.994.038 Pta.
dispensarios en el distrito 
de Hebrón” 

País: Palestina
Import total del projecte: 25.182.360 Pta.

Donar suport a la gestió del districte d’Hebron en relació a l’Atenció Primària de Salut, tre-
ballant fonamentalment el primer nivell d’atenció a la població, per la impor tància que té
com a porta d’entrada als serveis de Salut.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Col·lectiu per la Igualtat Colònies per a nens i 2.000.000 Pta.
en la Diversitat nenes saharahuis 

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa General reguladora de

subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Sàhara Occidental
Import total del projecte: 
4.715.000 Pta.

Continuant el treball humanitari i de
cooperació amb el poble saharià,
aquestes colònies ser veixen per
donar a conèixer la problemàtica en
que es troba el poble saharià, treure
els infants d’una situació climàtica
massa dura, realitzar un intercanvi
cultural i promoure la solidaritat dins
la societat catalana.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Fons Català de Cooperació 6ª Caravana al Sàhara 2.100.000 Pta.
al Desenvolupament

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa General reguladora de

subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Sàhara Occidental
Import total del projecte: 2.100.000 Pta.

Es tracta d’organitzar una caravana d’ajut humanitari amb l’objecte de cobrir algunes neces-
sitats immediates, especialment de transport, dels refugiats saharauis davant la convocatò-
ria del referèndum, a través del qual es podrà exercir el dret a l’autodeterminació. És una
iniciativa que compta amb el supor t de nombroses entitats públiques i privades de
Catalunya, així com de la Comissió de Seguiment Institucional i la Coordinadora
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Gasi, Grup d’Acció Sàhara 2000 5.000.000 Pta.
Solidària Internacional

País: Sàhara Occidental
Import total del projecte: 10.000.000 Pta.

Coordinar l’assistència sanitària a malalts saharauis en els diferents hospitals de l’IMAS a
Barcelona. Per altra banda, realitzar expedicions als campaments per tal de formar els sani-
taris saharauis en el tractament de les patologies més greus, educar la població en sanitat,
higiene i alimentació, i equipar els centres sanitaris saharauis (material fungible, medica-
ments...) i la societat (menjar sense gluten, joguines...) amb el material que sigui necessari.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Farmacèutics Mundi/ Conveni amb Farmacèutics 1.500.000 Pta.
Districte 11-Sarajevo Mundi 

Subvenció Fora de Convocatòria acollint-se a l’article 8.3 de la Normativa General reguladora de

subvencions atorgades per l’Ajuntament

País: Diversos
Import total del projecte: 1.500.000 Pta.

L’objectiu del conveni és facilitar ajut humanitari als països més necessitats, mitjançant l’a-
portació de medicaments i material sanitari divers per a cobrir les mancances que pateix la
població. Per a dur a terme aquest objectiu s’organitzen recollides de medicaments, bé a
través de campanyes de sensibilització entre la població o a través de les aportacions dels
laboratoris amb els quals es tenen concerts.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Fons Català de Cooperació Incorporació de l’Ajuntament de 11.000.000 Pta.
al Desenvolupament Barcelona al Fons Català de 

Cooperació en qualitat de membre

Quota del Fons Català de Cooperació 

País: Diversos
Import total del projecte: 11.000.000 Pta.

El Fons Català de Cooperació és una entitat creada l’any 1986 que aglutina les aportacions
econòmiques dels diferents municipis de Catalunya adreçades al finançament de projectes
de cooperació internacional i ajut humanitari que són executats són per ONGs. Fins ara,
l’Ajuntament ha col·laborat amb el Fons a través d’aportacions finalistes destinades a pro-
jectes de cooperació internacional, a partir 1999, l’Ajuntament de Barcelona s’incorpora al
Fons Català de Cooperació en qualitat de membre.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Setem-Catalunya (Servei Programa Cooperants 8.317.500 Pta.
Tercer Món) 1999-2000- Suport a 35 

iniciatives de desenvolupament 
en 12 països del Sud

País: Diversos 
Import total del projecte: 40.104.978 Pta.

Organització d’un programa de formació i enviament de 35 coo-
perants catalans com a prestació de serveis tècnics a organitza-
cions locals de 12 països d’Àfrica i Amèrica Llatina a diferents
àmbits: sanitari, educatiu, agropecuari, gestió i comunicació. Es
pretén donar supor t a les necessitats de les comunitats i
reforçar la relació Nord-Sud, mitjançant un intercanvi i coopera-
ció amb “rostre humà” que fomenti el coneixement i el respecte
mutu.
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Projectes Projectes Quantitat proposada Import concedit
presentats aprovats
núm. (%) núm. (%) Pta. /euros (%) Pta. /euros (%)

29(100) 19(65,50) 55.355.931/332.695,85 30.610.000/183.969,81
(100) (55)

A la pàgina següent es ressenyen els projectes aprovats, ordenats per ordre alfabètic de
la dependència municipal peticionària.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Comissió Municipal de Anuncis en premsa 500.000 Pta.
Cooperació Internacional Barcelona-Colòmbia

Arran del terratrèmol que el 25 de gener va devastar la província de Quindio a Colòmbia, i
que va afectar greument la ciutat colombiana de Barcelona, es van desplegar un seguit d’ac-
cions per tal de prestar ajuts i col·laboració als damnificats. També es va promoure entre la
ciutadania la solidaritat amb els països afectats. La inserció d’anuncis en premsa va ser
uns dels mitjans implementats per donar a conèixer aquesta problemàtica entre la població
de Barcelona.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Comissionat de l'Alcaldia per a Estudis i documentació sobre 2.000.000 Pta.
la Defensa dels Drets Civils immigració estrangera

Fer un seguiment de la documentació i publicacions relatives a la població immigrada d’ori-
gen estranger, minories religioses, drets humans i Cooperació Internacional. Elaboració de
ressenyes, classificació i incorporació dels texts i dades rellevants a una base de dades
informatitzada per a la seva difusió. Classificació de les fonts informatives i ubicació de la
documentació en el seu corresponent arxiu per a la consulta de centres i persones interes-
sades.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Comissionat de l'Alcaldia per a Estudi natalitat i mortalitat 560.000 Pta.
la Defensa dels Drets Civils immigrants estrangers. 

Aquest estudi ve a completar i actualitzar les dades dels estudis ja realitzats sobre aquesta
temàtica els anys anteriors. Els indicadors més significatius s’elaboren a partir de l’explota-
ció de les dades del Padró Municipal d’Habitants sobre naixements de nadons de mares
immigrants i defuncions de persones d’origen estranger residents a la ciutat.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Comissionat de l'Alcaldia per a Observatori permanent de la 4.300.000 Pta.
la Defensa dels Drets Civils immigració estrangera

Des de l’any 1994, l’Observatori permanent de la Immigració estrangera recull una selecció
d’indicadors significatius dels fluxos immigratoris que es presenten a la ciutat de Barcelona,
així com de les seves característiques més importants (fonamentalment sobre educació i
sanitat). Les fonts d’informació són el Padró Municipal d’Habitants i altres 7 fonts d’infor-
mació auxiliars. 
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Institut d’educació El fenomen de la concentració 3.000.000 Pta.
de minories a les escoles 
públiques d’Educació infantil, 
Primària, i Secundària Obligatòria 

Realitzar una ampliació de l’estudi sobre els centres públics d’Educació Infantil, Primària i
Secundària del Districte de Sants-Montjuïc, incrementant la mostra de centres seleccionats
en un 35,8%. Es preveu documentar un total aproximat de 30.000 alumnes –cursos 97/98
i 98/99– i extraure una descripció precisa sobre la situació d’escolarització de les diferents
minories ètniques a les escoles objecte d’estudi. 

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte Sant Marti El Poblenou s’apropa al Magrib 1.000.000 Pta.

Cada cop hi ha més persones procedents del Magrib que viuen al Poblenou, es per aquest
motiu que es vol desenvolupar un projecte que serveixi d’apropament a aquella regió per
conèixer una mica més la seva cultura i forma de viure, com són i com pensen aquestes per-
sones que venen del Magrib i conviuen en el barri. El projecte es centra en deu dies d’activi-
tats diverses, implicant tant en la preparació com en el desenvolupament de les activitats,
al màxim nombre possible dels residents magrebins del Poblenou. 

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte Ciutat Vella Radiografia de la població 1.600.000 Pta.
immigrant a Ciutat Vella. 
Observatori/Activitats 
econòmiques desenvolupades 
per la població d’origen estranger

Després d’obtenir un dossier sobre la immigració estrangera a Ciutat Vella, es tracta de rea-
litzar un diagnòstic sobre la immigració al districte: identificar les tendències que es mani-
festen i la seva evolució, així com analitzar les dades que tinguin una especial incidència
sobre la qüestió immigratòria i permetin dissenyar les línies d’actuació a seguir. També es
contempla la realització d’un estudi sobre les activitats econòmiques desenvolupades per la
població d’origen estranger al districte per tal d’avaluar les condicions de la seva incorpora-
ció en el mercat laboral. 
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte Gràcia Setmana Cultural de Tunis 1.500.000 Pta.

La setmana cultural de
Tunis s’ha concebut com
una mostra que inclou
audicions, gastronomia,
conferències, tallers i expo-
sicions. Es pretén que la
setmana sigui també un
espai de diàleg entre en-
titats de Barcelona i les
entitats foranies amb la
finalitat de formalitzar con-
tactes i engegar col·labora-
cions. 

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte l’Eixample III Cicle Intercultural Sagrada 1.600.000 Pta.
Família-Coneguem Centreamèrica

És un projecte de continuïtat amb el ja realitzat a la tardor de 1998. En ambdós projectes
varen par ticipar més de 6.000 persones i van col·laborar més d’una desena d’ONG,s.
Consisteix a portar a terme un seguit d’activitats de sensibilització adreçades a la població
del Districte, envers els països del Tercer Món, d’on procedeix la població immigrada que viu
al Districte. L’objectiu fonamental és fomentar la solidaritat i la convivència, així com afavo-
rir un major coneixement d’altres cultures.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte l’Eixample Un món de jocs a l’Eixample 2.400.000 Pta.

El projecte s’adreça als alumnes de 3er i 4r t de Primària de nou escoles públiques del
Districte de l’Eixample. Consisteix a posar al seu abast jocs de diferents cultures arreu del
món, com elements de coneixement i de nexe d’unió entre els infants.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte Nou Barris Connectar-se per cooperar 2.100.000 Pta.

Facilitar el contacte dels grups de cooperació agermanats amb les respectives contraparts
dels països del Tercer Món, via correu electrònic i publicar en Internet els projectes que por-
ten a terme. També es pretén donar a conèixer als alumnes de segon cicle les tasques d’a-
jut a països en vies de desenvolupament que es porten a terme des dels diferents entitats i
grups de la ciutat. El projecte consisteix en: 1) El manteniment de la connexió a Internet i de
les pàgines web de les contraparts vinculades als projectes de cooperació de les entitats de
Nou Barris, 2) La creació d’un producte didàctic en format multimèdia sobre el tema de la
cooperació amb països en vies de desenvolupament (CD-ROM, pàgina web). 3) La planifica-
ció d’activitats amb alumnes d’informàtica i la planificació d’activitats als centres escolars. 

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte Nou Barris Nou Barris Solidari 1.000.000 Pta.

Afavorir el coneixement de les iniciatives de cooperació que
duen a terme les entitats i potenciar la major implicació i
suport de la ciutadania. El projecte inclou diverses accions
de sensibilització sobre cooperació a Nou Barris en
col·laboració amb el Consell Popular de Cooperació
Internacional de Nou Barris, accions com ara, exposicions,
xerrades, mostres d’intervenció als centres cívics i altres
equipaments del districte.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte Sant Andreu Sant Andreu-Cooperació 1.900.000 Pta.

Realització de diverses accions de sensibilització sobre cooperació internacional amb
col·laboració amb les entitats del districte que treballen sobre la cooperació. La materialit-
zació del projecte es concreta en tres aspectes: 1) La creació d’un suport específic (pla-
fons) que permetrà visualitzar la tasca realitzada. 2) La publicació de materials de difusió, i
3) La realització d’actes, xerrades i mostres per tal de dotar al projecte de major contingut. 
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte Sant Martí Amèrica Llatina més a prop 2.000.000 Pta.

És un projecte que compleix enguany 6 anys. L’objectiu prin-
cipal de les jornades és informar i conscienciar els veïns del
territori i la ciutat de la situació d’Amèrica Llatina i de la
necessitat d’ar ticular accions solidàries per afavorir el
desenvolupament del continent. Consisteix en la realització
de dos tipus d’activitats: permanents (mostra de diferents
països llatinoamericans, intercanvi amb un país de
Llatinoamèrica, cicles de conferències, edició d’una revis-
ta, etc.), i jornades de cloenda.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte Sants- Montjuïc Amics de Marianao 1.000.000 Pta.

El Districte de Sants-Montjuïc està Agermanat amb el
Municipi de Marianao a Cuba, l’objectiu és difondre
l’Agermanament mitjançant suport publicitari (tríptics,
pancartes, mitjans de comunicació…) i a través de la
implicació dels equipaments o serveis municipals. La
par ticipació es potencia a par tir de la creació d’una
plataforma d’entitats i ciutadans en la qual es plante-
jen noves accions i projectes.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte de Sants-Montjuïc Taller Moto-moto 750.000 Pta.

És la continuació d’anteriors edicions. Es segueix treballant la integració i el desenvolupa-
ment personal d’adolescents en risc, especialment immigrants residents al Poble Sec. Es
tracta d’una activitat d’aprenentatge específica en el context de la mecànica de les motoci-
cletes, i la intervenció educativa en relació a l’adquisició d’hàbits laborals i socials, de
coneixements específics sobre el món laboral, de nous hàbits d’utilització del temps lliure.
També es fomenta la convivència, la tolerància i la interculturalitat dins de la dinàmica del
grup.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte Sarria- Sant Gervasi Diàlegs interculturals a 2.000.000 Pta.
Sarrià-Sant Gervasi

Les diverses entitats i ONGs que tenen la seva
seu en el Districte de Sarria Sant Gervasi tre-
ballen una sèrie de projectes amb l’objectiu
d’apropar a la població del territori la situació
dels països en vies de desenvolupament i fer
un vertader intercanvi cultural. Al llarg de qua-
tre mesos es realitzen taules rodones, tallers
i actuacions compartides, amb una especifici-
tat pròpia per a cada sector de població. 

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Districte 11-Sarajevo Col·laboració amb els actes 500.000 Pta.
d’homenatge a Victor Jara

Amb ocasió del 26è aniversari de la mort de Víctor Jara, es va organitzar un concert home-
natge al Districte de Nou barris, per donar a conèixer la seva obra i donar suport al movi-
ment a favor del procés judicial contra el general Augusto Pinochet a Xile.

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit 

Gabinet Relacions Internacionals Activitats de la Comissió 900.000 Pta.
Ciutadana Barcelona-L’Havana

El projecte s’emmarca dins de les accions desenvolupades per la Comissió Ciutadana
Barcelona- L’Havana, que es va formar l’any 1993 arran de l’establiment d’un protocol d’a-
germanament amb la ciutat de l’Havana. Entre les activitats desenvolupades enguany, des-
taquem: la Celebració del Dia de l’Havana a Barcelona, a fi d’aconseguir un acostament i
intercanvi mutu entre totes dues cultures, i l’organització d’un estand informatiu en la mos-
tra d’entitats de les Festes de la Mercè.

81

Projectes de Foment de la Solidaritat d’iniciativa municipal.
Epígraf C



Projectes Projectes Quantitat proposada Import concedit
presentats aprovats
núm. (%) núm. (%) Pta. /euros (%) Pta. /euros (%)

58(100) 39(67) 115.993.172/697.133 65.196.000/391.835,85
(100) (56)

Es divideixen en tres subapartats:

D.1. Projectes informats favorablement fora convocatòria

Les 4 subvencions concedides fora de convocatòria són nominatives, és a dir previstes al
pressupost general de l’Ajuntament.

Núm. projectes Import concedit
Pta./euros

4 14.790.000/88.889,69

D.2. Projectes seleccionats pel “Premi Barcelona Solidaritat”

Núm. projectes Import concedit
Pta./euros

2 2.000.000/12.020,24

D.3. Projectes informats favorablement dins la convocatòria.

Projectes Projectes Quantitat proposada Import concedit
presentats aprovats
núm. (%) núm. (%) Pta./euros (%) Pta. /euros (%)

52(100) 33(63) 99.203.172/596.223,07 48.406.000/290.925,91
(100) (49)

A la pàgina següent es ressenyen els projectes aprovats, ordenats per ordre alfabètic de
l’entitat peticionària.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

ACSAR, Associació Catalana de Edició Catalana de la revista 2.300.000 Pta.
Solidaritat i Ajuda als refugiats Refugiats de l’Acnur

Import total del projecte: 4.700.000 Pta.

És la traducció de la revista “REFUGEES”, òrgan de divulgació trimestral de l’ACNUR, de la
versió anglesa a la catalana i l’elaboració de les pàgines centrals de la revista dedicades a
temes d’actualitat en relació als refugiats a Catalunya i/o Espanya. L’objectiu és facilitar
una informació de primera mà sobre la situació que viuen els refugiats i els conflictes inter-
nacionals arreu del món.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Asociación Cultural Riebapua “El Pueblo Bubi con el 875.000 Pta.
Pueblo Catalán”

Import total del projecte: 1.750.000 Pta.

Organització d’una exposició fotogràfica de Guinea Equatorial, tallers diversos i xerrades-
col·loqui per a nens, joves i adults. L’objectiu és fomentar la solidaritat, eradicar el racisme
i la xenofòbia entre els escolars, els joves i els adults.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Asociación de Ayuda Mútua al “Guia y sesiones informativas 800.000 Pta.
Inmigrante en Catalunya (AMIC) para el buen uso de los medios 

de transporte público”

Import total del projecte: 2.000.000 Pta.

Edició d’una guia adreçada a l’immigrant que acaba d’arribar a Barcelona, traduïda a 5 idio-
mes, sobre el bon ús dels transports públics. Pretén facilitar a l’immigrant la familiarització
amb el transport públic i ajudar-lo a superar les dificultats pròpies de la falta de costum en
quant a l’ús del transport públic de Barcelona

Entitat Nom del projecte Import concedit

Asociación Mfundi-Kupa “Publicaciones” 1.250.000 Pta.

Import total del projecte: 4.250.000 Pta.

Creació d’una revista semestral, a través de la qual els socis de l’entitat puguin escriure i
intercanviar idees. El projecte també inclou la publicació de dues obres d’investigació dels
professors Mbuyi Kambunda i Iyanga Pendi.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Asociación Socio-cultural Desenvolupament ciutadà 2.300.000 Pta.
IBN Batuta integral dels immigrants 

Marroquins en la societat catalana

Import total del projecte:
6.750.000 Pta.

Desenvolupar actuacions de fo-
ment de la tolerància i el diàleg
intercultural, entre la comunitat
d’immigrants marroquins i la so-
cietat d’acollida. El projecte s’a-
dreça fonamentalment a la sego-
na generació d’immigrants i a les
dones.

Entitat Nom del projecte Import concedit

ASOPXI, Associació de Suport “Dinamización de colectivos 1.700.000 Pta.
a les Organitzacions Populars de inmigrantes”
Xilenes

Import total del projecte: 4.000.000 Pta.

Realització d’activitats que afavoreixin el diàleg intercultural, el rescat, difusió i coneixement
de les cultures i societats, així com la informació i formació sobre altres realitats culturals.
Les activitats que inclou el projecte són: Tallers de manualitats llatinoamericanes; Tallers de
dinamització de col·lectius d’immigrants; visites a llocs d’interès artístic i cultural; l’edició i
distribució d’un butlletí informatiu i el manteniment de la pàgina Web.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació Catalunya-Líban “Vas. Jornadas Árabes 1.200.000 Pta.
en Barcelona”

Import total del projecte: 2.401.000 Pta.

Organització de les Cinquenes Jornades Àrabs dedicades a fomentar les relacions i la coor-
dinació entre les ONG’s Àrabs, les ONG,s de la Mediterrània que treballen amb el món àrab
i les ONG,s de Catalunya. El programa de les Jornades inclou l’organització de Taules
Rodones i Trobades bilaterals o multilaterals. També s’incorporen, com en anys anteriors,
diverses actuacions musicals.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació d’Ecologistes Oci i temps lliure amb infància 1.200.000 Pta.
de Barcelona-ECOS de Barna/ i famílies refugiades
amb Fonat

Import total del projecte: 4.478.000 Pta.

Organització del “Club de
Mundiamigos de Sants” i
del “Club de Mundiamigos
de la Pau”. Es tracta de
dos casals per a infants
immigrants i catalans.
L’objectiu és fomentar la
igualtat dins la diversitat,
la interculturalitat i el res-
pecte mutu; així mateix,
potenciar el coneixement
de la societat i la pròpia
ciutat de Barcelona

Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació d’Estudiants i Joves Com viure a Barcelona: tercer 800.000 Pta.
de Guinea Equatorial (AEJGE) festival de la Joventut

Import total del projecte: 2.369.020 Pta.

Realització d’un seguit d’activitats, com ara, xerrades infor-
matives, exposicions, concursos de balls africans, passes de
moda africana i regional, etc., amb l’objecte de consciencie-
jar la societat catalana sobre altres realitats i cultures africa-
nes. Així mateix, dotar als joves guineans dels recursos
necessaris, per a un coneixement més profund de la realitat
catalana pera què dissenyin el seu propi itinerari formatiu i
millorin l’acceptació i la integració social

Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació Salut i Família Foment de la Interculturalitat a les 1.500.000 Pta.
acciones promotores de la Salut

Import total del projecte: 8.650.000 Pta.

Organització d’actuacions diverses de tipus educatiu i divulgatiu amb l’objectiu de propor-
cionar a famílies immigrants coneixements bàsics de salut i informació sobre el funciona-
ment de l’atenció mèdica a Barcelona.També, detectar i disminuir els factors de risc per a la
salut matern-infantil. El projecte inclou la realització de “Tallers formatius en interculturali-
tat” i l’edició de material informatiu sobre educació matern-infantil.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Bayt Al-Thaqafa. Asociación Elaboració de dossiers i plafons 1.500.000 Pta.
Española de Amistat con los sobre la cultura Àrab-musulmana
Pueblos Árabes

Import total del projecte: 5.000.000 Pta.

Elaboració de material educatiu sobre la cultura Àrab-musulmana que conté tres blocs: 1.
Molts pobles i una història? 2. L’islam, només una religió? 3. L’Islam d’avui. L’objectiu del
projecte és afavorir la comprensió, la tolerància i l’amistat entre tots els grups culturals.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Col·legi de Periodistes Jornades “Al nord, el sud 2.000.000 Pta.
de Catalunya és noticia?

Import total del projecte: 9.675.000 Pta.

Realització d’unes Jornades sobre els mitjans de comunicació i les relacions nord-sud, a tra-
vés de las quals es potenciï l’intercanvi d’experiències i el diàleg nord-sud entre els profes-
sionals dels mitjans de comunicació social. L’objectiu és potenciar el respecte a la intercul-
turalitat, la tolerància i la solidaritat nord-sud a la societat catalana.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Creu Roja a Catalunya Apropa’t a Amèrica Central 1.250.000 Pta.

Import total del projecte: 2.500.000 Pta.

Donar resposta i continuïtat a les nombroses deman-
des dels ciutadans sobre el coneixement d’Amèrica
Central, abans i després de la catàstrofe provocada

per l’huracà Mitch. Es tracta de pro-
moure la implicació de la societat civil i
del voluntariat, així com d’analitzar les
causes del subdesenvolupament.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Cite-Conc. Associació per a Integració socio-laboral de 2.500.000 Pta.
l’Orientació, Formació i Inserció la comunitat xinesa
dels Treballadors Estrangers

Import total del projecte: 7.050.000 Pta.

Normalitzar l’ús de serveis específics per part del col·lectiu xinès, i millorar les condicions
laborals dels xinesos a l’hostalera i el tèxtil, així com afavorir la participació dels xinesos a
la vida ciutadana.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Col·legi Oficial de Psicòlegs Activitats de Formació 1.500.000 Pta.
de Catalunya intercultural, sensibilització i 

intervenció psicosocial

Import total del projecte: 4.350.000 Pta.

Treballar els elements psicosocials que intervenen en els processos de cooperació a través
d’espais de formació i sensibilització per a professionals, estudiants o voluntaris que inter-
vinguin en el camp social, educatiu, de la salut en general o de la salut mental.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Conxita Mata Fuentes Trajectòria personal 1.000.000 Pta.

Premi “Barcelona Solidaritat” del Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona

Import total del projecte: 1.000.000 Pta.

Amb aquest premi es vol reconèixer públicament la llarga dedicació i treball de la Sra. Mata
a favor de la infància desfavorida, primer a Xile i després a la nostra ciutat.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Cooperacció Entre poc i massa: el joc 1.000.000 Pta.
del mercat mundial

Premi “Barcelona Solidaritat” del Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona

Import total del projecte: 1.000.000 Pta.

Es tracta d’una exposició itinerant per a presentar en les diferents poblacions de Catalunya.
Durant els anys 1997 i 1998 ja ha realitzat el seu recorregut per 8 localitats. L’objectiu és
afavorir la comprensió de les complexes relacions internacionals en relació a la dualitat
entre països del nord i del sud i donar a conèixer diversos tipus de cooperació i fomentar
valors de solidaritat i activitats responsables.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Cooperacció La solidaritat en moviment 1.500.000 Pta.
als districtes de Barcelona

Import total del projecte: 22.625.000 Pta.

Organització de diferents activitats (exposicions, documents d’estudi, etc.), per tal d’imple-
mentar, d’una manera pràctica, la solidaritat a 4 Districtes de Barcelona. El projecte s’a-
dreça d’una manera específica als col·lectius de professionals d’escoles i centres de lleure.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Educació sense Fronteres Els teus companys 1.300.000 Pta.
i els seus contes

Import total del projecte: 4.871.538 Pta.

Elaborar i editar material didàctic en format de quadren destinat als nivells d’Educació
Infantil i Educació Primària. Es pretén sensibilitzar la població destinatària sobre les dife-
rents realitats socials i culturals que conviuen amb els infants, mitjançant el recurs didàctic
dels contes originaris.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Etane 1a Setmana Cultural 1.250.000 Pta.
Afrocatalana en Barcelona

Import total del projecte: 4.212.788 Pta.

Portar a terme una campanya de sensibilització sobre la situació als països d’Àfrica Negra.
Aquesta campanya inclou activitats relacionades amb el desenvolupament de l’Àfrica Negra,
com altres qüestions d’actualitat.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Federació Casa de la Solidaritat Foment de la Solidaritat, de 2.400.000 Pta.
les relacions

Import total del projecte: 6.558.000 Pta.

Fomentar la solidaritat entre la societat catalana i incrementar la seva participació en tas-
ques solidàries, a través d’un seguit d’activitats, com ara: formació de grups de brigadistes
durant tot l’any, desplaçament a Nicaragua i Guatemala dels brigadistes per a realitzar pro-
jectes, realització de Colònies infantils d’estiu, realització de cicles de conferències, etc.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Federació Catalana d’ONG Recolzament a les activitats 2.550.000 Pta.
pel desenvolupament de l’entitat 

Subvenció nominativa aprovada en els pressupostos generals

Import total del projecte: 2.550.000 Pta.

Donar suport a les activitats que realitza l’entitat, la qual desplega una important tasca en
l’aglutinació del moviment associatiu pel desenvolupament del Tercer Món i com a motor
d’actuacions i projectes de cooperació, ajut humanitari i foment de la solidaritat.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Federació Comunicació Xarxa de recursos d’educació 1.200.000 Pta.
per a la Cooperació per a la pau, el desenvolupament 

i la interculturalitat, manteniment 
del servei i elaboració de materials 
sobre agricultura, alimentació i 
relacions nord-sud

Import total del projecte: 4.743.909 Pta.

Oferir recursos didàctics al professorat de primària i secundària, a través d’Internet, sobre
els temes de drets humans, no-violència, resolució de conflictes, comerç just, relació nord-
sud, discriminació, racisme, etc. L’objectiu és sensibilitzar la població en edat escolar sobre
les esmentades temàtiques.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Federació d’associacions de El barri, espai de tolerància 1.900.000 Pta.
veïns de Barcelona (FAVB)

Import total del projecte: 4.144.000 Pta.

Realització d’un conjunt d’activitats amb l’objectiu central de fomentar la tolerància, el dià-
leg i la prevenció del racisme en els barris/districtes de la ciutat. El projecte es destina de
forma prioritària a la població juvenil i demana la participació d’associacions juvenils dels
districtes. 
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació Alfons Comín Premi internacional Alfons Comín 1.530.000 Pta.

Subvenció nominativa aprovada en els pressupostos generals

Import total del projecte: 1.600.000 Pta.

El Premi Internacional Alfons Comín en la seva XVI edició ha
estat atorgat al poble Kurd que, en la lluita per la defensa
dels seus drets, ha supor tar sense defallir, depor tacions,
assassinats, tor tures i intents repetits de destruir la seva
identitat col·lectiva.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació Intermón Educació ara per Àfrica 2.000.000 Pta.

Import total del projecte: 4.900.000 Pta.

Organització de diferents activitats, com ara, una festa de la
solidaritat, un Joc de la Cooperació, cursos de formació per a
40 mestres, producció de 40 maletes pedagògiques i l’inter-
canvi de treballs entre alumnes d’escoles de la ciutat.
L’objectiu és augmentar el coneixement i l’interès de la
societat catalana per l’Àfrica subsahariana i les seves pers-
pectives de desenvolupament futur; així com informar sobre
el dret universal a l’educació i promoure el suport a iniciati-
ves nacionals i internacionals.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació Pau i Solidaritat Els drets humans al món laboral 1.500.000 Pta.

Import total del projecte: 5.669.269 Pta.

Realització d’una campanya de sensibilització envers els Drets
Humans Laborals i el comerç just, adreçada als treballadors de
les empreses de la ciutat de Barcelona. És pretén donar continuï-
tat a la campanya portada a terme durant els anys 1997-1998:
“Treballem per un món solidari: drets laborals = drets humans.
En la nova fase que es comença l’any 1999, es persegueix l’ob-
jectiu d’implementar la participació activa dels treballadors i el
seu compromís en relació a l’organització d’activitats als matei-
xos centres de treball, esdevenint en xarxes socials de solida-
ritat.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació per la Pau X Trobada de Barcelona “Cap a 1.000.000 Pta.
la solució dels conflictes armats”

Import total del projecte: 3.509.000 Pta.

Organització d’un encontre de debat, sessions de formació i propostes d’actuació interna-
cional. L’objectiu és promoure una reflexió en el si del moviment per la pau al voltant de les
estratègies de resolució de conflictes, pacificació i intervenció en guerres i conflictes
armats. Així mateix, donar a conèixer, a nivell social, les experiències realitzades a nivell de
mediació i resolució de conflictes.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Gasir, Grup d’Assistència Estudi i divulgació de la 1.400.000 Pta.
Sanitària als Immigrants situació psicosocial dels 
i Refugiats immigrants i especialment 

dels africans a la ciutat 
de Barcelona

Import total del projecte: 3.900.000 Pta.

Continuar l’estudi sistemàtic i científic iniciat el darrer any sobre els conflictes psicosocials
dels immigrants estrangers i refugiats de la ciutat de Barcelona, especialment els africans,
com element fonamental pel que fa a la socialització i integració a la ciutat.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Joves per la igualtat i la Sensibilitzar per Actuar 600.000 Pta.
solidaritat Barcelona (JISB)

Import total del projecte: 2.245.000 Pta.

Organització de cursos, xerrades i altres actuacions amb l’objecte de sensibilitzar la ciuta-
dania en general, aconseguir la participació activa i compromís de la joventut amb les xar-
xes solidàries de la ciutat i fomentar l’educació en els valors solidaris. El projecte s’estruc-
tura en tres apartats: 1. “Formar-se per actuar”. 2. “Conèixer la realitat més a prop per
actuar”. 3. “Divulgar per actuar”. Aquest projecte no es va dur a terme i es va retornar la
subvenció.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Justícia i Pau Jornades Internacionals 2.000.000 Pta.
sobre el Deute Extern

Import total del projecte: 15.000.000 Pta.

Consisteix en l’organització d’unes Jornades Internacionals, en el marc de la Campanya
“Deute extern, ¿Deute etern?”. Les Jornades tenen per objecte informar i debatre sobre la
problemàtica del deute, així com aportar propostes concretes. Es pretén obtenir un impor-
tant ressò civil i mediàtic que tingui influència en les decisions governamentals.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Justícia i Pau Recolzament a les activitats 2.550.000 Pta.
de l’entitat

Subvenció nominativa aprovada en els pressupostos generals

Import total del projecte: 2.550.000 Pta.

El projecte té per objecte donar suport a la llarga trajectòria de l’entitat vers l’impuls i realit-
zació d’actuacions a favor de la cooperació i el desenvolupament dels països més desfavo-
rits. Entre aquestes hi destaquem: la Trobada Internacional de Barcelona i les activitats de
les diferents Comissions, com ara, Nord Sud, Drets Humans, Quar t Món, Pau i
Desarmament, Educació per la Pau, Objecció Fiscal, Medi Ambient, Infància, etc.

Entitat Nom del projecte Import concedit

L’Arc, Taller de Música, Apropar cultures 300.000 Pta.
Fundació Privada

Import total del projecte: 715.000 Pta.

Fer un intercanvi cultural-musical amb els infants del CASAL del RAVAL. Es previst que els
dos concerts estiguin precedits per un treball amb els responsables pedagògics del Casal.
Es pretén fomentar la participació activa entre alumnes de diferents districtes de Barcelona,
a través de la música, així com fomentar la cooperació entre entitats amb la voluntat d’opti-
mitzar esforços i recursos. 

Entitat Nom del projecte Import concedit

Mestres per Bòsnia Intercanvi Juvenil a Sarajevo 381.000 Pta.

Import total del projecte: 2.256.000 Pta.

Intercanvi cultural bilateral a Sarajevo dirigit a joves de 18-25 anys, tant de Barcelona com
de Madrid. Es pretén aprofundir en una realitat socieconòmica i cultural diferent a la nostra.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Món-3 Jove Solidari?, què en penses?. 2.000.000 Pta.
Continuació

Import total del projecte: 12.245.000 Pta.

Consisteix en l’organització d’un seguit d’activitats (tallers, exposicions, xerrades) adreça-
des als joves dels centres d’ensenyament secundària, amb l’objectiu d’incrementar llur sen-
sibilitat i solidaritat amb els pobles del Tercer Món i amb els immigrants.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Moviment de Centre d’Esplai Per un lleure solidari amb els 1.750.000 Pta.
Cristians-Fundació Pere Tarres països del Sud des d’un diàleg 

intercultural

Import total del projecte: 8.085.000 Pta.

Portar a terme dues propostes diferenciades: 1. Programa d’activitats de sensibilització i
experiència intercultural. 2. Programa de conscienciació i formació sobre el fet multicultural
i la situació de desigualtat i injustícia en el si de relacions NORD/SUD, per tal d’anar cons-
truint processos relacionats des de la solidaritat i la justícia. 

Entitat Nom del projecte Import concedit

Ravalnet Diversnet 1.250.000 Pta.

Import total del projecte: 7.965.000 Pta.

Aprofitar la diversitat existent al barri del Raval per realitzar tot un conjunt d’activitats que
fomentin la convivència multicultural i la lluita contra el racisme. A través de Diversnet es
possibilita l’aprenentatge i l’ús de les noves tecnologies de la informació, especialment
Internet, als col·lectius de les minories ètniques i culturals existents al barri.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Setem-Catalunya Camps de Solidaritat 1999 2.000.000 Pta.
(Servei Tercer Món) per a 325 joves catalans 

en països de tercer món

Import total del projecte: 113.269.337 Pta.

Organització d’accions de formació i sensibilització per a 325 joves catalans que participen
com a voluntaris en els 44 Camps de Solidaritat a 20 països del Tercer Món durant els
mesos de juliol i agost de 1999. 
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Entitat Nom del projecte Import concedit

S.O.S Racisme VII Festa de la Diversitat 8.160.000 Pta.

Subvenció nominativa aprovada en els pressupostos generals

Import total del projecte: 10.000.000 Pta.

La Festa de la Diversitat té com a objectiu descobrir a la ciutadania de Barcelona que
Catalunya és una societat culturalment plural i que la diversitat és positiva i enriquidora.
Aquesta festa està arrelada a Barcelona ja que és el setè any que es fa.
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Projectes Projectes Quantitat proposada Import concedit
presentats aprovats
núm. (%) núm. (%) Pta./euros (%) Pta. /euros (%)

30(100) 18(60) 51.692.150/310.676,07 19.757.144/118.724,83
(100) (38)

A la pàgina següent es ressenyen els projectes aprovats, ordenats per ordre alfabètic de
les entitats peticionàries.

Projectes de Suport puntual a la infrastructura d’entitats.
Epígraf E

10.6. Epígraf E.
Suport puntual a
la infrastructura
d’entitats



Entitat Nom del projecte Import concedit

Amics del Nepal Condicionament i finançament 500.000 Pta.
del local del carrer Diputació, 269,
baixos, per establir la seu social
de l’entitat

Import total del projecte: 1.000.000 Pta.

Consisteix a condicionar l’esmentat local per a la realització de les següents activitats: 1.
Captació de nous socis. 2. Millora de la qualitat del servei que s’ofereix als associats. 3.
Establiment del local com a punt de reunió per a immigrants nepalesos.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Asociación puente para el “Dotación de infraestructura 500.000 Pta.
desarrollo y la cooperación para el funcionamiento de

la Asociación”

Import total del projecte: 2.000.000 Pta.

Dotació d’infrastructura per a l’entitat amb la finalitat de millorar i agilitar el seu funciona-
ment i obrir-la als usuaris de la xarxa d’Internet a nivell nacional i internacional. També es
pretén millorar la infrastructura de la seu social per tal d’optimitzar el seu funcionament
diari.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació d’Ecologistes de Biblioteca, infoteca i 800.000 Pta.
Barcelona-ECOS de Barna ludoteca intercultural

Import total del projecte: 4.000.000 Pta.

Creació d’una biblioteca, infoteca i ludoteca intercultural a Barcelona, aprofitant l’ampliació
de la seu de l’entitat. L’objectiu és facilitar l’accés a noves tecnologies amb continguts
interculturals, a la població infantil immigrant i marginada i les seves famílies.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació Entrepobles Ampliació de la infrastructura 406.644 Pta.
d’Entrepobles

Import total del projecte: 756.780 Pta.

Adquisició de tecnologia adequada per a la comunicació amb les entitats i organismes amb
les quals l’organització està vinculada, així com una major adequació a les necessitats de
les tasques habituals de l’associació.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Associació Itondi-Kribi “Adquisición de material 1.000.000 Pta.
informático y audiovisual”

Import total del projecte: 2.700.000 Pta.

Adquisició d’un ordinador per al disseny de la publicitat i difusió de les activitats de l’entitat,
així com l’elaboració del material per a xerrades i conferències. També, l’adquisició de mate-
rial audiovisual per a fer difusió a les escoles i centres cívics.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Bayt Al-Thaqafa. Asociación Recolzament per a l’ampliació 1.600.000 Pta.
Española de Amistad con de donants, col·laboradors i
los Pueblos Árabes voluntaris

Import total del projecte: 5.000.000 Pta.

Donar suport al procés d’adequació de l’entitat per a respondre correctament a la creixent
demanda per part d’estudiants, ajuntaments i mitjans de comunicació en relació a consul-
tes de biblioteca, coneixement dels mètodes d’alfabetització utilitzats per l’entitat, recerca
de documentació sobre el món àrab, o realització de buidats de premsa. L’objecte del pro-
jecte és actualitzar i mantenir les fonts d’informació de l’entitat amb mitjans adequats i per-
sonal especialitzat.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Centre d’Estudis Africans Observatori permanent de les 2.000.000 Pta.
societats africanes (Opsaf-3)

Import total del projecte: 14.055.398 Pta.

Creació d’una xarxa d’informació periòdica sobre les societats africa-
nes. L’objectiu és consolidar la infrastructura material del projecte i
millorar el servei ofert als membres de la xarxa, permetent-los l’accés
a serveis i materials actualment no disponibles.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Cooperacció Recolzament al funcionament 2.100.000 Pta.
i enfortiment de Cooperacció

Import total del projecte: 8.629.422 Pta.

Dinamitzar l’entitat i dotar-la d’una implantació al territori, a través d’un material de divulga-
ció (exposicions, vídeos, campanyes de captació de socis, venda d’ar tesania, etc.), sobre
les tasques desenvolupades per l’entitat, tant al Nord com al Sud.

97

Projectes de Suport puntual a la infrastructura d’entitats.
Epígraf E



Entitat Nom del projecte Import concedit

Etane “Campaña con motivo del 850.000 Pta.
10º aniversario”

Import total del projecte: 1.350.700 Pta.

Organització d’un seguit d’actes amb l’objectiu de donar a conèixer a la població barceloni-
na els guanys aconseguits durant els deu anys de treball que porta l’entitat en funciona-
ment, així com també, captar nous socis.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Fundació per la Pau Campanya de captació de fons, 1.400.000 Pta.
socis i col·laboradors per la pau

Import total del projecte: 2.805.000 Pta.

Portar a terme una campanya de captació de fons, consecució de nous socis, donants i
col·laboradors a fi de poder realitzar de forma autosuficient i completa, les activitats i objec-
tius de l’entitat.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Joves per la igualtat i la Mou-te!: Fem una Barcelona 300.000 Pta.
solidaritat Barcelona (JISB) oberta al Món

Import total del projecte: 600.000 Pta.

El projecte preveu l’organització d’una campanya per tal de difondre les activitats de l’enti-
tat, ampliar el nombre de socis i donants, captar professionals dels camps de la Pedagogia,
Psicologia, Treball Social, Antropologia i Dret, i aconseguir la col·laboració de voluntaris.
Aquest projecte no es va dur a terme i es va retornar la subvenció.

Entitat Nom del projecte Import concedit

La Tercera Edat per al Suport puntual a la 300.000 Pta.
Tercer Món infrastructura de l’entitat

Import total del projecte: 800.000 Pta.

Consisteix en la cobertura de despeses de l’oficina de l’entitat, així com de la confecció del
“mailing” de socis.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Medicus Mundi Catalunya Optimització i reorganització 1.400.000 Pta.
dels procediments i eines
comptables de MMC

Import total del projecte: 2.851.716 Pta.

L’objectiu és la millora i ajust a les actuals necessitats del sistema comptable de l’entitat, a
través d’un sistema integrat que permeti realitzar l’operativa comptable dels projectes en
menys temps, i d’una forma més senzilla i fiable, així com també, permeti una gestió de
qualitat i l’anàlisi de la informació.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Servei Civil Internacional- Cara i Pau, un Projecte que es 1.400.000 Pta.
Catalunya (SCI-Catalunya) realitzarà a Barcelona

Import total del projecte: 3.825.000 Pta.

Fomentar la participació més activa per part dels membres i voluntaris de l’entitat, a partir
d’una assimilació més profunda dels seus valors. Es pretén fer el local més agradable, aco-
llidor, funcional i accessible a tothom per incrementar la presència i incidència en l’entorn
social de l’entitat.

Entitat Nom del projecte Import concedit

Pallassos sense Fronteres Captació de socis i Consolidació 2.000.000 Pta.
del servei d’Atenció i Fidelització
al Soci mitjançant la Unitat
d’Atenció al Soci

Import total del projecte: 5.107.769 Pta.

Engegar un seguit d’intervencions amb l’objectiu de garantir el creixement del nombre de
socis de l’entitat i en conseqüència, l’increment dels recursos propis. El projecte contempla
la posada en marxa de dues línies bàsiques d’intervenció: 1. Línia de Fidelització de Socis i

Consolidació del
Ser vei d’Atenció al
Soci. 2. Línia de
Captació de nous
socis.
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Entitat Nom del projecte Import concedit

Proyecto Águila “Centro Internacional Indígena” 400.000 Pta.

Import total del projecte: 7.025.000 Pta.

Creació del 1r “Centro Internacional Indígena” a
Barcelona, com a seu de permanent intercanvi cul-
tural. El Centre pretén afavorir el coneixement de la
realitat actual dels pobles indígenes d’Amèrica a
Europa i promoure la defensa dels drets humans,
mitjançant la realització d’activitats, com ara, expo-
sicions d’art, cursos de llengües originàries, teatre
i conferències.

Entitat Nom del projecte Import concedit

SOLC Creació d’un espai polivalent: 800.000 Pta.
aula de formació i zona de
treball per a voluntàries i
voluntaris

Import total del projecte: 2.450.071 Pta.

Creació d’un espai polivalent: aula de formació i zona de treball per a voluntàries i voluntaris
que es realitzarà a Barcelona, i que consisteix en l’adequació de l’espai físic del local i l’ad-
quisició d’infrastructura base per dur a terme les activitats, com ara, mobiliari i equipament
(projector de diapositives i transparències, televisió, vídeo, fotocopiadora i equips informà-
tics).

Entitat Nom del projecte Import concedit

Vetermon, Veterinaris Consolidació del grup de 2.000.000 Pta.
sense Fronteres voluntaris/es de Veterinaris

sense Fronteres a Barcelona

Import total del projecte: 8.687.719 Pta.

Implementar una Delegació a Barcelona que possibiliti el seguiment de joves i ciutadans en
general, en qualitat de voluntaris. Es pretén que ocupi l’espai d’una entitat més dins del tei-
xit associatiu de Barcelona.
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Projectes Projectes Quantitat proposada Import concedit
presentats aprovats
núm. (%) núm. (%) Pta. /euros (%) Pta. /euros (%)

6 (100) 6 (100) 14.170.760/85.167,98 11.500.000/69.116,39
(100) (81)

A la pàgina següent es ressenyen els projectes aprovats, ordenats per ordre alfabètic dels
projectes.
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Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Comissió Municipal de Anuncis en diaris oficials 1.000.000 Pta.
Cooperació Internacional i premsa

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Comissió Municipal de Avaluació sobre el terreny de 1.729.240 Pta.
Cooperació Internacional projectes finançats els anys

1996-1997 a Àfrica

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Comissió Municipal de Avaluació sobre el terreny de 1.998.453 Pta.
Cooperació Internacional projectes finançats els anys

1996-1997 a Amèrica

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Comissió Municipal de Despeses tríptics, fulletons 250.000 Pta.
Cooperació Internacional i altres materials de difusió

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Comissió Municipal de Memòria Programa Barcelona 3.922.307 Pta.
Cooperació Internacional Solidària 1998 (versió catalana

i castellana)

Dependència Municipal Nom del projecte Import concedit

Comissió Municipal de Valoració tècnica de projectes 2.600.000 Pta.
Cooperació Internacional de Cooperació Internacional

i Ajut Humanitari
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CRITERIS

Les actuacions per l’acompliment de la justificació econòmica de les subvencions atorga-
des, s’efectuen sobre els projectes que corresponen a la iniciativa d’entitats que es troben
en alguna de les següents situacions:
• Projectes concedits en la corresponent convocatòria pública anyal del programa

“Barcelona Solidària”. 
• Projectes concedits fora de convocatòria, acollint-se a l’art. 8.3. de la Normativa General

reguladora de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona.
• Projectes concedits fora de convocatòria, com aplicació d’una subvenció nominativa pre-

vista al pressupost general de l’Ajuntament.

Segons la Normativa General reguladora de subvencions a atorgar per l’Ajuntament, de 15
de març de 1996, publicada a la Gaseta Municipal el 29-3-1996, entre d’altres obligacions
dels perceptors està la de justificar que s’ha realitzat l’activitat que fomenta la subvenció.
En el cas del programa “Barcelona Solidària” presentar, una vegada acabada l’activitat, el
balanç econòmic i de funcionament del projecte objecte de la subvenció. 

A més, en el cas de les subvencions concedides a entitats dins del programa “Barcelona
Solidària”, l’aplicació dels fons rebuts per a projectes de Cooperació Internacional haurà de
ser justificada en el termini d’un any a partir del cobrament de la subvenció. En el cas de
projectes de Foment a la Solidaritat i Suport al Funcionament d’entitats, haurà de ser justifi-
cada en el termini de sis mesos a partir del cobrament de la subvenció.

Durant l’any 1.999 ha millorat respecte a l’any anterior el rigor de les entitats a l’hora de
justificar els projectes finançats. Aquesta millora ha quedat de manifest en la superació res-
pecte a l’any passat, del número de projectes amb la documentació justificativa presentada
en els terminis establerts.

ACTUACIONS

Les actuacions realitzades han estat de quatre tipus:
• Recepció i registre de la documentació remesa per les entitats.
• Requeriments en relació a la documentació a presentar.
• Aclariments a les entitats en relació als requisits que ha d’acomplir la documentació

presentada i la qualitat de la seva presentació.
• Proposta d’expedients de sanció o devolució de la subvenció per falta o insuficient justi-

ficació.

OBJECTIUS

Durant aquest any s’ha treballat per assolir 2 objectius:
1. Obtenir la documentació justificativa corresponent als projectes que, segons la normati-

va vigent, han de ser justificats durant l’any 1999.
2. Obtenir la documentació dels projectes pendents de justificar corresponents a les sub-

vencions dels anys 1996 i 1997.

Seguiment de 
l’execució dels 
projectes finançats 
els anys 1996-1997 i 1998
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DEVOLUCIÓ DE SUBVENCIONS

Durant l’any 1999 i prèvia petició de les justificacions a les entitats, s’han retornat imports
de 5 subvencions relatives a 5 projectes finançats pel programa “Barcelona Solidària”
1997,1998 i 1999. L’import total retornat ha estat de: 18.893.275 Pta.

Els motius que han provocat la devolució de les subvencions han estat la impossibilitat d’e-
xecutar els projectes o bé la dificultat de conclou-los un cop iniciats.

DESCRIPCIÓ

Com es va acordar a la sessió de la Comissió Municipal de Cooperació Internacional del 5 de
març de 1999, s’ha procedit, per quart any consecutiu, a l’avaluació sobre el terreny dels
projectes de cooperació internacional i Ajut Humanitari finançats a entitats en anteriors anys.

Des de 1996 el Comissionat de l’Alcaldia pels Drets Civils encarrega anyalment una avalua-
ció directa sobre el terreny d’alguns dels projectes finançats per tal de comprovar si les
accions executades corresponen a les previstes per a les quals s’havia atorgat el finança-
ment.

Amb la realització periòdica de les avaluacions es persegueix també augmentar considerable-
ment la qualitat dels projectes gestionats per les entitats, tant des del punt de vista de la
millora tècnica, com de l’optimització dels resultats, l’obtenció d’impactes positius sobre el
territori i l’eficient aplicació dels fons rebuts per les entitats a què s’ha concedit la subvenció.

Enguany s’han avaluat 27 projectes subvencionats pel programa “Barcelona Solidària”
1996 i 1997 executats als continents d’Amèrica, Àfrica i Europa: 
• 11 projectes s’han avaluat a Amèrica del Sud
• 16 projectes al nord d’Àfrica i Europa (zona dels Balcans).

Els projectes susceptibles d’avaluar sobre el terreny són aquells per als què ha transcorre-
gut més d’un any des de la data de cobrament de la subvenció. 

La selecció dels projectes s’ha fet a través d’un mostreig intencional, per tal d’abastar enti-
tats a les què no s’haguessin avaluat projectes sobre el terreny els anys anteriors, i donant
prioritat a aquelles zones on es desenvolupen major nombre de projectes o que s’avaluen
per primera vegada, com és el cas de la zona dels Balcans.

Els avaluadors han estat seleccionats a través de diverses ofertes presentades, assignant
els encàrrecs a dues consultores diferents (una per avaluar els projectes d’Amèrica i una
altra pels d’Àfrica i Europa), amb experiència en el respectiu territori.

METODOLOGIA

L’avaluació sobre el terreny realitzada enguany (al igual que les avaluacions dels anteriors
anys), ha seguit una línia metodològica comuna basada en l’establiment del procés i fases
previstes per a la realització de l’estudi sobre el terreny, les tècniques i procediments a
emprar a l’hora de procedir a la recollida d’informació, així com la determinació dels criteris
d’avaluació per a l’anàlisi avaluativa.

L’estudi sobre el terreny consta de 4 fases:
1. Fase: Prèvia la visita del projecte al terreny; consistent en l’estudi i anàlisi de la docu-

mentació elaborada per l’entitat en relació al projecte a avaluar, la realització d’entrevis-
tes amb membres de l’entitat sol·licitant i la recopilació de dades de localització del pro-
jecte i els interlocutors de més interès.
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2. Fase: La visita al terreny; Inclou tant reunions i converses amb beneficiaris, com la com-
provació i verificació “in situ” de les diferents actuacions previstes al projecte i seguint
les pautes d’observació marcades al guió establert. 

3. Fase: Elaboració de l’informe final segons les pautes establertes, seguint una anàlisi
qualitativa i en profunditat de les dades.

4. Fase: Difusió dels resultats obtinguts entre les entitats implicades a l’avaluació i aplica-
ció de les recomanacions emeses als informes d’avaluació. 

Les tècniques de recollida d’informació són:
• Anàlisi documental.
• Observació directa. 
• Entrevistes a persones claus i beneficiaris.
• Grups de discussió.
• Fòrums comunitaris.

Els criteris d’avaluació establerts són:
• Oportunitat i raó del projecte.
• Reformulacions fetes abans de l’inici del projecte i canvis un cop iniciat el projecte.
• Eficàcia i compliment d’objectius.
• Eficiència o aprofitament dels recursos.
• Cobertura del projecte en relació a la cobertura prevista.
• Viabilitat sociopolítica, econòmica i mediambiental.
• Impacte directe i indirecte.
• Valoració global de l’entitat i la contrapart.
• Valoració final del projecte.

VALORACIÓ ECONÒMICA

El programa “Barcelona Solidària” va destinar entre els anys 1996 i 1997 una quantitat
mitja de, 276.848.425 Pta. al finançament de projectes de Cooperació Internacional i Ajut
Humanitari d’entitats. 

La quantitat dels projectes avaluats ascendeix a 124.232.435 Pta., aquesta quantitat supo-
sa el 45% del total de la quantitat destinada a Cooperació Internacional.

La despesa per efectuar aquesta avaluació ascendeix a 3.842.224 Pta. la qual cosa representa:
• El 3% del total de l’import dels projectes avaluats.
• L’1,38% de la quantitat de projectes de Cooperació Internacional i Ajut Humanitari d’en-

titats (mitja entre els anys 1996 i 1997).
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RELACIÓ DELS PROJECTES AVALUATS A AMÈRICA

Any País Entitat Projecte Aportació 
municipal 
Pta./euros

1996 Bolívia Centre Detecció d’elements de 7.000.000/
d’Estudis producció i rehabilitació de 42.070,84
Amazònics l’estructura agrícola precolombina

del Llanos de Moxos

1997 Bolívia Centre Rehabilitació i difusió de 3.500.000/
d’Estudis sistemes d’agricultura 21.035,42
Amazònics sostenible en camps elevats

1997 Bolívia Fundació Pau Programa de formació destinat 4.387.296/
i Solidaritat a l’enfortiment de l’organització 26.366,40

camperola de dones. Cochabamba

1996 Perú COAM. Perforació de pous d’aigua 4.725.000/
Cooperació en comunitats nadiues de 28.397,82
Amazònica l’Amazonia peruana

1996 Perú COAM. Instalació de radios amb 3.230.000/
Cooperació energia solar en comunitats 19.412,69
Amazònica indígenes de l’Amazonas

1996 Perú Veterinarios Augment de l’aportació de 1.500.000/
sin Fronteras proteïnes a la dieta de la població 9.015,18

de “El Agustino” mitjançant la 
construcció d’una granja per a la 
criança d’ànecs

1997 Perú COAM. Escola agroecològica per la 7.200.000/
Cooperació formació de mestres bilingües 43.272,8
Amazònica interculturals a l’Amazonia 

peruana

1997 Perú Fundació Ampliació d’una planta lletera 5.000.000/
Prodein a la Granja Escola de Yucay 30.050,60

1997 Perú Fundació Contribució al desenvolupament 5.000.000/
Intervida integral, a través del 30.050,60

sanejament ambiental, a les 
comunitats indígenes Chanta-
Olorhuanca, Centro Umaca i 
Huayucpampa, Apurímac

1996 Equador Ajuda en Acció Promoció i millora de l’educació, 2.415.000/
salut i producció en Cayambe 14.514,44

1996 Equador Arquitectes Ampliació dels serveis educatius 4.000.000/
sense i de formació ocupacional del 24.040,48
Fronteres Centre d’Educació Popular 

Bartolomé Garelli Bastión 
Popular (Guayaquil)

TOTAL 47.957.296/
288.229,15
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RELACIÓ DE PROJECTES AVALUATS A ÀFRICA I EUROPA

Any País Entitat Projecte Aportació 
municipal
Pta./euros

1996 Bòsnia CIEMEN Policlínic a l’àrea de Hadzici 8.000.000/
48.080,96

1996 Bòsnia Solidaritat i Atenció als infants de 423.337/
Cooperació-SOLC guerra de Bòsnia 2.544,30

1996 Bòsnia Coordinadora de Construïm una escola a 4.200.000/
Comitès d’Ajuda Bòsnia, ens ajudes? 25.242,50
Obrera a Bòsnia

1996 Bòsnia GASI Suport sanitari a la República 10.000.000/
de Bòsnia i Hercegovina 60.101,21

1997 Bòsnia CIEMEN Habilitació del dispensari 8.000.000
de salut a Tarcin 48.080,96

1997 Bòsnia Arquitectes Reconstrucció de la biblioteca. 3.500.000/
sense Facultat de Medicina. 21.035,42
Fronteres Universitat de Tuzla

1997 Bòsnia Estudiants d’òptica Perquè necessitem 619.000/
per Bòsnia veure la pau 3.720,2

1997 Bòsnia SOLC Educadors socials 3.312.822/
en el lleure, a Mostar 19.910,46

1996 Sàhara Escoltes Rosa del desert 1.575.000/
catalans 9.465,94

1996 Sàhara ACAPS Hospital Catalunya- 3.150.000/
materno infantil 18.931,88

1996 Sàhara Col·lectiu per la igual- Colònies nens i 2.100.000/
tat en la diversitat nenes saharauis 12.621,25

1996 Sàhara GASI Sàhara-96 4.900.000/
29.449,59

1997 Sàhara GASI Sàhara-97 8.500.000/
51.086,02

1997 Sàhara Col·lectiu per la igual- Colònies per a nens 2.400.000/
tat en la diversitat i nenes saharauis 14.424,29

1996 Tunísia Ecomediterrània La Mediterrània vers un 7.200.000/
desenvolupament sostenible 43.272,87

1997 Tunísia Associació per a les Programa “Architecture 6.394.980/
Nacions Unides a for a Changing 38.434,60
Espanya World”

TOTAL 76.275.139/
458.422,818
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A partir de l’any 1996, per indicació del Comitè de Govern s’ha destinat el 10% del total de
la partida a projectes del Districte 11-Sarajevo o altres prioritats (any 1999) com Kosovo o
huracans George i Mitch. En aquest quadre estan inclosos a la iniciativa municipal, Epígrafs
A o C, segons correspongui.

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Projectes de Cooperació Presentats: 13 45 60 48 50 57
Internacional i Ajut Aprovats: 12 35 37 42 39 41
Humanitari d’iniciativa No Aprovats: 1 10 23 6 11 16
municipal. Epígraf A

Projectes de Cooperació Presentats: 87 134 130 106 122 102
Internacional i Ajut Aprovats: 70 70 56 41 54 49
Humanitari d’iniciativa No Aprovats: 17 64 74 65 68 53
d’entitats. Epígraf B

Projectes de Foment de Presentats: 38 31 35 38 44 29
la Solidaritat d’iniciativa Aprovats: 24 24 27 28 34 19
municipal. Epígraf C No Aprovats: 14 7 8 10 10 10

Projectes de Foment Presentats: 71 82 80 78 80 58
de la Solidaritat d’iniciativa Aprovat: 65 50 45 39 43 39
d’entitats. Epígraf D No Aprovats: 6 32 35 39 37 19

Projectes de suport Presentats: 4 23 22 36 39 30
a la infrastructural Aprovats: 3 13 16 14 14 18
d’entitats. Epígraf E No Aprovats: 1 10 6 22 25 12

Gestió del Programa. Presentats: 0 3 8 6 6 7
Epígraf G Aprovats: 0 3 8 6 6 7

No Aprovats: 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRESENTATS 213 320 335 312 341 283
100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL APROVATS 174 194 189 170 190 173
82% 61% 56% 55% 56% 60%

TOTAL NO APROVATS 39 126 146 142 151 110
18% 39% 44% 45% 44% 40%

Dades comparatives 
dels anys 1994-1999
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Els anys 1994 i 1995, els projectes realitzats a Sarajevo seguien la mateixa gestió que la
resta d’iniciativa municipal. L’any 1996, per indicació del Comitè de Govern, es va destinar
un 10 % del total de la partida als projectes que es realitzessin a Sarajevo. És per això que
els anys 1994 i 1995 no apareix cap xifra referida als projectes del Districte 11-Sarajevo, i a
partir de 1996 apareix per separat. L’any 1999 a més dels projectes a Sarajevo, el Comitè
de Govern indicà que el 10% de la partida es destinés a Kosovo i a pal·liar els efectes dels
huracans Mitch i George. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pta. Pta. Pta. Pta. Pta. Pta.

Consignació 
pressupostària 387.625.701 452.273.257 520.998.955 538.928.835 542.400.000 528.065.000

Coop. Internacional i 
Ajut Humanitari 
d’iniciativa municipal. 
Epígraf A 33.147.506 90.666.335 63.847.619 68.940.282 74.902.239 75.679.122

Districte 11-Sarajevo 52.776.000 51.700.000 51.510.641 52.700.000

Coop. Internacional i 
Ajut Humanitàri 
d’iniciativa d’entitats.
Epígraf B 261.067.810 233.164.953 277.598.012 276.098.839 267.424.238 272.622.734

Foment a la Solidaritat 
d’iniciativa municipal.
Epígraf C 26.221.760 55.239.646 46.147.750 42.037.000 49.404.425 30.610.000

Foment de la Solidaritat 
d’iniciativa d’entitats. 
Epígraf D 57.294.128 50.695.250 59.316.700 66.364.612 73.080.000 65.196.000

Suport a la infrastructura 
d’entitats.
Epígraf E 9.741.000 17.705.909 13.886.204 22.588.102 15.997.000 19.757.144

Gestió del Programa. 
Epígraf G 4.556.520 7.374.520 11.200.000 10.081.456 11.500.000

TOTAL PESSETES 387.472.204 452.028.613 520.946.805 538.928.835 542.400.000 528.065.000

ROMANENT 153.497 244.644 52.150 0 0 0
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1994 1995 1996 1997 1998 1999

Número total d’entitats que 96 133 140 148 141 145
van sol·licitar subvenció 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Entitats subvencionades 86 96 86 74 66 74
90% 72% 61% 50% 47% 52%

Entitats no subvencionades 10 37 54 74 75 71
10% 28% 39% 50% 53% 48%

El número d’entitats que sol·liciten subvenció va augmentant progressivament fins a l’any
1997; en 1998 s’observa una disminució del nombre d’entitats presentades, situació que
es recupera lleugerament l’any següent.
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Gràfic 10. Comparació

segons el nombre 

d’entitats presentades

(Epígrafs B,D i E)
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