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Any rere any constatem que les distàncies entre

el món ric i el món pobre no paren d’augmentar.

Això no obstant, els bons propòsits de la comu-

nitat internacional i l’activisme del moviment

solidari fan que cada any creixi la cooperació

entre el Nord i el Sud. Evidentment de forma insuficient, ja que els resultats no arriben amb la con-

tundència que seria desitjable.

La solidaritat expressada en forma de transferència econòmica i concretada en projectes tangibles

de millora de la qualitat de vida dels ciutadans dels països del Sud, segueix sent una necessitat. Hi

ha molts exemples reeixits que mostren clarament que aquesta cooperació és tan necessària com

útil. Però també sembla clar que no és suficient. Ens cal alguna cosa més que bones voluntats. 

Cal, per exemple, que les societats del Nord, inclosa òbviament la de Barcelona, actuem més res-

ponsablement. Que el progrés i el consum que ens proporciona el desenvolupament sigui més res-

pectuós amb el planeta i més solidari respecte al conjunt de la humanitat.

Calen també nous instruments. Cal, per exemple, reforçar les capacitats dels governs locals a tot el

món per tal que puguin fer front a les necessitats quotidianes de la seva població. Ara com ara,

només els poders públics poden garantir, si disposen dels mitjans necessaris, l’accés a l’aigua

potable de tota la població, o el dret a rebre educació o a ser atès pel sistema sanitari. En aquest

sentit, el treball per reforçar el bon govern local ens sembla que és una tasca de cooperació a mitjà

i llarg termini de gran rellevància. Aquesta és, des de fa anys, una de les línies principals de l’actua-

ció internacional de Barcelona. El fet que la nova gran organització de ciutats, que unifica totes les

existents fins ara d’àmbit mundial, hagi escollit la nostra ciutat com a seu és un reconeixement d’a-

quest esforç i ha de ser sobretot un nou estímul per seguir treballant en aquesta direcció.

Al mateix temps, necessitem reforçar els mecanismes de governabilitat global de què disposem,

particularment el sistema de les Nacions Unides. Crec que si som capaços d’enfortir i treballar junts

els organismes globals i els governs locals, tenim esperances fonamentades de millorar la qualitat

de vida de la població arreu del món. 

Contribuir a fer un Nord més responsable, enfortir un teixit social solidari i eficaç, aconseguir uns

governs locals democràtics i més capaços, i reforçar els instruments de governabilitat mundial,

aquestes són les propostes de cooperació internacional que fem des de Barcelona.
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L’acceleració dels fenòmens lligats al procés de globalització, l’evidència

cada vegada més clara dels desequilibris mundials i les seves conse-

qüències, els canvis en el context polític i social mundial, l’augment

d’una consciència ciutadana crítica, la intensificació dels fluxos d’immi-

gració, els nous moviments socials entorn del lema “un altre món és pos-

sible”, són en aquest moment el context i els reptes que, tant les ONG

com les ciutats, han de poder afrontar amb lucidesa, ja que exigeixen

nous replantejaments i un compromís més gran per part de tots.

Ser capaços de treballar conjuntament, administració i entitats, ha estat

el gran objectiu que ha perseguit el programa “Barcelona Solidària” en

aquest any 2002, en què, per desè any consecutiu, s’ha tornat a fer 

realitat gràcies a l’establiment del 0’7% municipal.

La cooperació, la lluita contra l’exclusió, la defensa dels drets humans, 

la igualtat de gènere, la sostenibilitat del nostre desenvolupament..., 

són expressions diverses de la solidaritat que traspuen els nombrosos

projectes d’ajut humanitari i cooperació internacional d’aquesta memòria

i que s’han fet o s’estan fent en diferents parts del món gràcies a la ini-

ciativa de ciutadans i ciutadanes que pertanyen a entitats i ONG.

Us convido a fer una lectura acurada d’aquesta memòria 2002 en què tro-

bareu una ciutat cada cop més activa en termes de solidaritat perquè els

seus ciutadans i ciutadanes no únicament es preocupen per la situació del

nostre món sinó que hi treballen amb fermesa i amb més transversalitat.
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Cada any, des de la Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Barcelo-

na, que encapçalo, volem basar la nostra tasca en una relació quotidiana

entre administració i societat civil que combina el foment de la participació

i la subsidiarietat. Parlem, doncs, en termes de complementarietat; idea en

què es fonamenta també el Programa Barcelona Solidària i que implica que

cadascú assumeix aquelles tasques que li són més properes, alhora que

treballem junts i amb esperit crític en aquells àmbits que compartim. 

És en aquest sentit que enguany hem treballat amb un especial èmfasi en

una zona difícil del món i que mereix la nostra atenció, com és Palestina. 

I ho hem fet, no només amb els nostres projectes propis, sinó també

impulsant la implicació ciutadana a través de la Plataforma Barcelona per

Palestina, que de ben segur tindrà continuïtat en els propers anys.

Vull remarcar de nou que és especialment satisfactori el manteniment i la

consolidació del 0’7% dels ingressos propis dedicat a la cooperació al

desenvolupament, que ens planteja ara l’objectiu d’ampliar aquesta dota-

ció en els propers anys i que acceptem com a repte il·lusionador tant des

d’aquest Programa com des de la Regidoria de Cooperació.
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1 Introducció

Aquesta memòria dóna a conèixer les actuacions de l’Ajuntament de Bar-

celona en matèria de cooperació internacional i ajut humanitari a través

del Programa Barcelona Solidària 2002.

El Programa Barcelona Solidària s’inicia l’any 1994 a fi de contribuir a la

cooperació pel desenvolupament i l’ajut humanitari dels països menys

afavorits i fomentar la solidaritat ciutadana en relació amb els desequili-

bris internacionals.

El Programa d’Actuació Municipal (P.A.M.) per als anys 2000-2003 inclou

aquest programa en la Ponència de Participació Ciutadana i Solidaritat,

de la qual el Sr. Pere Alcober és el regidor.

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 organitzacions sense ànim de lucre amb

seu a la ciutat de Barcelona.

Dins de cada tipus d’iniciativa s’han de diferenciar també els projectes

segons la seva finalitat:

– Cooperació internacional i ajut humanitari: projectes de desenvolu-

pament social i econòmic i d’ajut humanitari urgent.

– Foment de la solidaritat: activitats de solidaritat a Barcelona amb els

països en desenvolupament o en greu crisi, la prevenció del racisme, el

diàleg intercultural i la vertebració associativa dels col·lectius d’immi-

grants estrangers.

– Suport puntual a la infraestructura d’entitats (només a iniciativa

d’entitats): difusió d’entitats que tinguin com a objectius els punts 

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

Quadre 1. Epígrafs que conformen el Programa

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 infraestructura E

Gestió del Programa G

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

– Pel que fa a la iniciativa, un 75% del pressupost es destina a projectes d’iniciativa d’entitats 

(epígrafs B, D i E) i el 25% restant a projectes d’iniciativa municipal (epígrafs A i C).

– Respecte al tipus de projecte, el 75% del pressupost es destina a projectes de Cooperació

internacional i ajut humanitari (epígrafs A i B) i el 25% restant a projectes de Foment de la

solidaritat i Suport puntual a la infraestructura d’entitats (epígrafs C, D i E).

Per indicació del Comitè de Govern de l’Ajuntament es destina una reserva del 6% del pressupost

per atendre projectes d’emergència i d’especial interès fora de convocatòria.

Aquest any, atès que l’import dels projectes d’iniciativa d’entitats proposats a finançament va ser

inferior a l’import de la convocatòria pública, la Comissió aprovà, en data 4 de juny de 2002, desti-

nar aquesta diferència (144.080 €) a projectes d’ajut d’emergència a Palestina, igualment fora de

convocatòria.
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El 2 de desembre de 1999 s’aprovà per Decret d’Alcaldia l’actual comis-

sió, la Comissió Barcelona Solidària, que respon als canvis polítics i admi-

nistratius esdevinguts arran dels resultats de les eleccions municipals del

13 de juny de 1999.

2.1. Membres

La Comissió Barcelona Solidària està presidida pel regidor ponent de Par-

ticipació Ciutadana i Solidaritat i el seu vicepresident és el comissionat de

Barcelona Solidària. Actua com a secretària una tècnica designada per la

directora de Relacions Internacionals.

Són membres de la Comissió:

• Els gerents de Serveis Generals, Serveis Personals, Via Pública, Mante-

niment i Serveis, i Urbanisme, o les persones en qui deleguin.

• Sis representats designats pels presidents de les comissions de 1) Pre-

sidència i Hisenda, 2) Infraestructures i Urbanisme, 3) Benestar Social,

4) Educació i Cultura, 5) Joventut i Drets Civils, i 6) Sostenibilitat i Eco-

logia Urbana.

• Tres representants designats per 1) el regidor de Cooperació, 2) el regi-

dor de Participació Ciutadana i Solidaritat, i 3) la directora de Relacions

Internacionals.

2.2. Funcions

Són funcions de la Comissió coordinar el conjunt de l’activitat municipal

en cooperació internacional i ajut humanitari, i alhora establir les línies de

treball i els programes que se’n derivin, i en concret:

• Definir la tipologia dels projectes, accions i objectius que s’inclouran

dins el Programa Barcelona Solidària.

• Unificar criteris per a la concessió d’ajuts i subvencions, proposar-les i

aplicar la normativa específica corresponent.

• Elaborar la programació i memòria anual de cooperació internacional i

ajut humanitari.

• Coordinar la gestió del pressupost assignat al Programa i informar

sobre la disposició d’aquest per a aquelles iniciatives proposades pels

diferents sectors amb càrrec al pressupost del Programa, sense perju-

dici de l’aprovació definitiva dels òrgans competents.
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3
Fruit de la relació que manté l’Ajuntament amb les entitats i després d’un

procés de consulta amb la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolu-

pament, el Fons Català de Cooperació, associacions de l’àmbit de la coo-

peració internacional de la ciutat, dependències municipals implicades i

grups municipals, i d’acord amb allò que preveia el Pla d’Actuació Munici-

pal (1995-1999), es va crear el Consell Municipal de Cooperació Interna-

cional al Desenvolupament. La data de constitució va ser el 19 d’abril de

1999, amb els òrgans següents: la Presidència, les vicepresidències, el

Consell Plenari i la Comissió Permanent.

La Presidència deté la màxima representació de l’Ajuntament en el Con-

sell i correspon a l’alcalde o a la persona en qui delegui. Les vicepresidèn-

cies són dues. La primera la nomena l’alcalde i està exercida per un

regidor de l’Ajuntament. La segona la nomena l’alcalde a proposta de les

associacions del Consell i correspon a una persona representant d’una

d’aquestes. El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació del

Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament. La

Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell en la mesura

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 internacio-

nal a la nostra ciutat i que canalitza els esforços d’aquest compromís i la

contribució al desenvolupament.

El Consell està integrat per:

• El president del Consell (alcalde de Barcelona).

• 2 vicepresidents (un regidor de l’Ajuntament i un representant de les

ONG).

• 1 regidor de cada grup polític municipal.

• El president de la Comissió Barcelona Solidària (òrgan coordinador del

programa Barcelona Solidària).

• La directora de Relacions Internacionals.

• 6 representants d’entitats de la Federació Catalana d’ONG per al Des-

envolupament 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 i de debat
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4
El dia 21 de desembre de 2002, el Consell Plenari va aprovar els Pressu-

postos Municipals per a l’any 2002, dins dels quals inclogué el funcional

32510 dedicat al programa Barcelona Solidària, amb una dotació inicial de

3.852.718 euros, dels quals 343.016 euros eren de capítol II i 3.509.702

euros de capítol IV.

Arran de la vaga del dia 20 de juny de 2002, s’hi va afegir l’import corres-

ponent als sous dels funcionaris que van secundar la vaga al Programa,

fet que va incrementar en 91.495,95 euros la partida inicial.

De resultes d’aquesta variació, la partida inicial definitiva va ser de

3.944.187,95 euros, i també es va modificar la distribució dels capítols, tal

com s’especifica a continuació:

Quadre 2. Distribució pressupostària per capítols

PRESSUPOST ORIGINAL 3.852.718,00 €

Capítol II inicial 343.016,00 €

CAPÍTOL II FINAL 398.721,00 €

Capítol IV inicial 3.509.676,00 €

CAPÍTOL IV FINAL 3.545.466,95 €

PRESSUPOST FINAL 3.944.187,95 €

Consignació pressupostària



5.1. Projectes presentats i projectes aprovats

Es van presentar 314 projectes dels quals van ser aprovats 165.

L’import econòmic sol·licitat va ser de 8.769.901,26 euros i el finançament total concedit ascendeix

al total del programa, 3.944.187,95 euros (44,97%).

Total import econòmic sol·licitat: 8.769.901,26 € 100%

5.2. Distribució de la despesa

Quadre 3. Distribució global de la despesa

euros

Total del programa 3.944.187,95

Gestió del programa 75.094,00

Emergències i iniciatives d’especial interès / Ajut a Palestina 312.803,62

Total disponible* 3.556.290,33 

*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 puntual a la infraestructura de l’entitat (epí-

grafs A, B, C, D i E). És la quantitat que resulta de deduir al total de la partida les partides assigna-

des a la gestió del programa i a la reserva del 6% d’emergències i iniciatives d’especial interès i

d’ajut a Palestina.
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5 Gestió

Muntant econòmic concedit:
3.944.187,93 €

44,97%

Muntant econòmic no concedit:
4.825.713,31 €

55,03%

Gràfic 1. Import econòmic sol·licitat



Total programa: 3.944.187,95 € 100,00%

Quadre 4. Distribució pressupostària segons la iniciativa i finalitat dels projectes

Exclosos els projectes a càrrec del 6% per a emergències i iniciatives d’especial interès, de l’ajut a 

Palestina i de Gestió del Programa

TIPUS D’INICIATIVA Iniciativa municipal Iniciativa d’entitats Total per conceptes

TIPUS DE PROJECTE Euros concedits Euros concedits Euros concedits

% total concedit % total concedit % total concedit 

Cooperació internacional 616.110,95 2.136.571,77 2.752.682,72

i ajut humanitari 17,32% 60,08% 77,40%

(epígraf A) (epígraf B) (epígrafs A+B)

Foment de la solidaritat 222.520,00 491.187,61 713.707,61

6,26% 13,81% 20,07%

(epígraf C) (epígraf D) (epígraf C+D)

Suport a entitats – 89.900,00 89.900,00

2,53% 2,53%

(epígraf E) (epígraf E)

TOTAL EXECUTATS 838.630,95 2.717.659,38 3.556.290,33

23,58% 76,42% 100%

(epígrafs A+C) (epígrafs B+D+E) (ep. A+B+C+D+E)

El nivell d’adequació als criteris de distribució pressupostària ha estat el següent:

• En relació amb el tipus d’iniciativa, hi ha hagut una desviació de 1,42 punts a favor de la iniciati-

va de les entitats.

• Pel que fa al tipus de projecte, s’ha produït una desviació de 2,40 punts a favor dels projectes

de cooperació internacional i ajut humanitari. 
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Reserva Emergències/Ajut Palestina
312.803,62 €
7,93%

Gestió del programa
75.094,00 €

1,90%

Total disponible
3.556.290,33 €

90,17%

Gràfic 2. Distribució global de la despesa



2121

5.3. Projectes finançats segons la iniciativa

Gràfic 3. Finançament segons la iniciativa

Total: 3.556.290,33 € (epígrafs A, B, C, D i E) 100%

5.4. Projectes finançats segons la finalitat

Gràfic 4. Finançament segons la finalitat dels projectes

Total: 3.556.290,33 € (epígrafs A, B, C, D i E) 100%

Foment de la Solidaritat (C i D)
713.707,61 €

20,07%

Suport a entitats (E)
89.900,00 €
2,53 %

Cooperació Internacional i Ajut Humanitari (A i B)
2.752.682,72 €

77,40%

Iniciativa municipal (A i C)
838.630,95 €

22,58%
Iniciativa d’entitats (B, D i E)

2.717.659,38 €
76,42%
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5.5. Projectes d’iniciativa municipal segons la finalitat

Gràfic 5. Finançament a la iniciativa municipal segons la finalitat dels projectes

Total: 838.630,95 € (epígrafs A i C) 100%

5.6. Projectes d’iniciativa d’entitats segons la finalitat

Gràfic 6. Finançament a la iniciativa de les entitats segons la finalitat dels projectes

Total: 2.717.659,38 € (epígrafs B, D i E) 100%

Suport a entitats (E)
89.900,00 €
3,31%

Cooperació internacional i
ajut humanitari (B)

2.136.571,77 €
78,62%

Foment de la solidaritat (D)
491.197,61 €
18,07%

Cooperació internacional i 
ajut humanitari (A) 

222.520,00 €
73,47%

Foment de la solidaritat (C)
616.110,95 €

26,53%
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6
6.1. Àrees geogràfiques

Per àrees geogràfiques o grans regions, la distribució dels projectes subvencionats i el seu import

queda reflectit en el quadre següent.

L’objectiu majoritari dels projectes aprovats pel Programa ha estat Amèrica Llatina, amb un total de

47 projectes i el 55,72% de l’import subvencionat.

Quadre 5. Distribució de projectes i imports per àrea geogràfica

Àrees geogràfiques Nombre de projectes Import subvencionat % import 

euros concedit 

Àfrica Subsahariana 12 483.600,00 15,78%

Amèrica Central i Carib 23 971.995,72 31,71%

Amèrica del Sud 14 736.143,62 24,01%

Àsia 4 117.300,00 3,83%

Europa (zona balcànica) 9 105.000,00 3,43%

Mediterrània 22 600.186,00 19,58%

Diversos* 3 51.261,00 1,67%

TOTAL 87 3.065.486,34 100,00%

*A l’apartat Diversos es consignen les dades corresponents a projectes que afecten una pluralitat de 

països de diferents àrees geogràfiques.

Gràfic 7. Distribució de la despesa per àrees geogràfiques

Distribució geogràfica dels projectes de
cooperació internacional i ajut humanitari
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6.2. Països

Quadre 6. Distribució de projectes i imports per país o zona geogràfica

País o zona destinatària Nombre de projectes Import subvencionat euros % import concedit

Afganistan 3 50.300,00 1,64%

Àfrica (diversos*) 1 18.000,00 0,59%

Algèria 2 40.500,00 1,32%

Amèrica Central (diversos*) 1 76.000,00 2,48%

Àrea mediterrània (diversos*) 1 43.300,00 1,41%

Argentina 2 123.443,62 4,03%

Balcans (diversos*) 1 32.000,00 1,04%

Bolívia 2 123.800,00 4,04%

Bòsnia i Herzegovina 7 70.000,00 2,28%

Burkina Faso 1 78.000,00 2,54%

Colòmbia 4 112.600,00 3,67%

Costa d’Ivori 1 36.000,00 1,17%

Cuba 5 57.000,00 1,86%

Equador 1 105.000,00 3,43%

Guatemala 4 264.355,77 8,62%

Guinea Equatorial 1 7.500,00 0,24%

Hondures 1 16.200,00 0,53%

Índia 1 67.000,00 2,19%

Marroc 7 197.319,00 6,44%

Mauritània 2 84.400,00 2,75%

Mèxic 1 15.025,00 0,49%

Moçambic 1 37.500,00 1,22%

Nicaragua 1 90.000,00 2,94%

Perú 5 271.300,00 8,85%

República Democràtica del Congo 1 22.500,00 0,73%

Rep. Fed. de Iugoslàvia 1 3.000,00 0,10%

Romania 1 14.800,00 0,48%

Sàhara 1 52.000,00 1,70%

El Salvador 10 453.414,95 14,79%

Senegal 1 18.000,00 0,59%

Sudan 2 129.700,00 4,23%

Territoris Autònoms Palestins 11 304.267,00 9,93%

Altres** 3 51.261,00 1,67%

TOTAL 87 3.065.486,34 100,00%

* El terme diversos fa referència a més d’un país dins de la mateixa zona geogràfica. 

** L’apartat Altres indica una pluralitat de països corresponents a una pluralitat de zones geogràfiques o

projectes no situables geogràficament.
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Gràfic 8. Distribució de la despesa per països
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7
Els sectors d’actuació del programa Barcelona Solidària es divideixen en els següents tipus 
de projectes:

– Ajut humanitari i d’emergència: projectes d’ajut humanitari en situacions de crisi.

– Col·laboració i agermanaments: convenis o agermanaments amb ciutats per tal de potenciar la

col·laboració mútua i estrènyer llaços d’amistat.

– Defensa dels drets humans i dels processos de pau: projectes de suport i defensa dels drets

humans i civils i dels processos de pau i reconciliació.

– 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 condicions d’habi-

tatge de comunitats o ciutats, bé mitjançant la construcció d’habitatges o de la millora d’infraes-

tructures.

– Medi ambient: projectes de conscienciació en el medi ambient com a forma de desenvolupament

social.

– Sanitat: s’inclouen els projectes relatius a la salut i salubritat.

Quadre 7. Distribució de projectes i imports per sectors d’actuació

Sectors Nombre de projectes Import subvencionat euros % Import 

Ajut humanitari i d’emergència 12 397.306,18 12,96%

Col·laboració i agermanaments 4 32.500,00 1,06%

Defensa dels drets humans 

i dels processos de pau 11 289.308,00 9,44%

Desenvolupament econòmic 5 326.655,77 10,66%

Desenvolupament integral 4 316.900,00 10,34%

Desenvolupament social 20 768.074,95 25,06%

Educació 7 195.200,00 6,37%

Habitatge i urbanisme 8 279.500,00 9,12%

Medi ambient 2 68.178,00 2,22%

Sanitat 11 343.659,00 11,21%

Altres 3 48.204,44 1,57%

TOTAL 87 3.065.486,34 100,00%

Distribució dels projectes de cooperació
internacional i ajut humanitari per sectors
d’actuació
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8
8.1. Projectes de cooperació internacional i ajut humanitari

Projectes presentats Projectes aprovats Import concedit

185 87 3.065.486,34 €

La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:

Tipus d’iniciativa Projectes aprovats Import concedit

Iniciativa municipal (epígraf A) 41 928.914,57 €

Iniciativa d’entitats (epígraf B) 46 2.136.571,77 €

Dins l’epígraf A s’inclouen aquells projectes promoguts per entitats però que han estat finançats

fora de convocatòria a càrrec de les partides destinades al 6% per a emergències i iniciatives d’es-

pecial interès i d’ajut a Palestina.

A continuació, es relacionen les entitats o dependències municipals subvencionades, amb els pro-

jectes aprovats i els imports concedits, ordenades alfabèticament per àrees geogràfiques i, dins

d’aquestes, per països.

En aquells projectes dels quals s’ha obtingut informació sobre el seu desenvolupament s’inclou una

petita ressenya.

Els projectes que es porten a terme en diversos països dins de la mateixa àrea geogràfica es rela-

cionen al final de l’apartat de l’àrea corresponent.

Els projectes que es porten a terme en països de diverses àrees geogràfiques es relacionen al final

de totes les àrees en un apartat específic d’Altres

Relació de projectes aprovats, 
classificats segons el tipus d’iniciativa
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ÀFRICA SUBSAHARIANA

Tipus d’iniciativa Projectes aprovats Import concedit

Iniciativa municipal (epígraf A) 3 106.000,00 €

Iniciativa d’entitats (epígraf B) 9 377.600,00 €

Total 12 483.600,00 €

Burkina Faso

Arquitectes sense Fronteres

Programa d’infraestructures bàsiques a la regió de Bobo Dioulasso: 
El projecte s’emmarca en un programa de col·laboració a llarg termini amb l’ONG
local WURO-YIRE en què es dóna suport a les seves actuacions en els camps de l’e-
ducació, la sanitat, etc. La primera fase del projecte ha consistit en la construcció
d’un centre d’acollida on se situaran les oficines de WURO-YIRE i una aula de forma-
ció. Aquest centre donarà allotjament als assistents a cursos de formació i als matei-
xos formadors. El projecte també ha previst la construcció de 9 pous en 9 poblats, a
fi d’evitar llargs desplaçaments a les dones en cerca de l’aigua necessària per a les
necessitats de la seva família.

Import concedit: 78.000,00 €

Costa d’Ivori

Arquitectes sense Fronteres

XII Premi Barcelona Solidaritat – "Granja-escola per a cecs a Kovassiblekro"

Import concedit: 36.000,00 €

Guinea Equatorial

Associació d’estudiants i joves de Guinea Equatorial – AEJGE 

"Formació per al coneixement i la sensibilització sobre el VIH-SIDA per a joves" a Guinea Equatorial (2a fase)

Import concedit: 7.500,00 €
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Mauritània

Fundació humanitària pel 3r i 4t món Dr. Trueta

Centres sanitaris i Commune de Nouadhibou
La Fundació ha desenvolupat dos projectes:
• Suport sanitari específic als Centres de Salut gestio-

nats per l'Ajuntament de la ciutat de Nouadhibou.
Durant aquest any 2002 hem enviat 6.667 Kg de fàr-
macs de primera necessitat, material sanitari, ortopè-
dic i cadires de rodes per un valor total de 187.328 €.

• Creació d'un taller de confecció destinat al desenvo-
lupament econòmic, social i educatiu de la dona resi-
dent a la ciutat de Nouadhibou en el "Pole Integré de
Developpement". Hem enviat 12 màquines de cosir i
material divers de confecció (botons, cremalleres, fils,
tisores, agulles, roba). A Nouadhibou, un 46,3% de les dones són abandonades pel
marit i aquestes es queden amb els fills (4 mínim), sense dret a rebre cap ajuda per
part del marit.

Import concedit: 22.500,00 €

Fundació Món-3 / Associació Catalana d’Amistat i Cooperació amb els Pobles (ACACP) / 
Xarxa Integrada de Recursos Comunitaris per a la Solidaritat (XIREC)

Recuperació i preservació del patrimoni cultural de Walata

Import concedit: 61.900,00 €

Moçambic

Comunitat de Sant Egidi / Associació Cultura i Solidaritat Popular 

"4 d’octubre de 1992 - 4 d’octubre de 2002. Una casa de pau"

Import concedit: 37.500,00 €

República Democràtica del Congo

Fundación InterRed

Formació i promoció en cultura democràtica i drets humans a Kinshasa

Import concedit: 22.500,00 €

Sàhara

Comissionat Barcelona Solidària

Compra d’aliments de primera necessitat per als camps de refugiats sahrauís

Import concedit: 52.000,00 €
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Senegal

Col·lectiu per a la igualtat en la diversitat

"Nens i nenes del carrer del Senegal"
Aquest projecte s’està realitzant des de l’any 1999.
S’ha comprat i arranjat un local per destinar-lo com a
Centre Bàsic de Salut, dotant-lo de la infraestructura
necessària tant sanitària com de medicaments i mate-
rial de cura. S’ha adquirit un Nissan Patrol que està
equipat com a ambulància. Amb aquestes accions més
de 8.000 nens i nenes del carrer i la població en gene-
ral sense recursos poden rebre atenció mèdica. També
s’ha realitzat el primer Curs d’Agents de Salut Comuni-
tària, en el qual s’han format 30 persones locals.

Import concedit: 18.000,00 €

Sudan

Creu Roja Catalunya

Integració sociolaboral de les dones a 20 comunitats rurals

Import concedit: 81.000,00 €

Fundació Alfons Comín

Construcció i cobertura educativa de l’escola primària de Mundri

Import concedit: 48.700,00 €

Diversos

Regidoria de Participació Ciutadana i Solidaritat

Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental 2002

Import concedit: 18.000,00 €
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AMÈRICA CENTRAL I CARIB

Tipus d’iniciativa Projectes aprovats Import concedit

Iniciativa municipal (epígraf A) 10 292.205,00 €

Iniciativa d’entitats (epígraf B) 13 679.790,72 €

Total 23 971.995,72 €

Cuba

Direcció de Relacions Internacionals

Taller de capacitació a responsables de col·laboració de municipis de l’Havana (2a fase)

Import concedit: 17.000,00 €

Direcció de Relacions Internacionals

Presentació de requeriments informàtics a l’administració local de ciutat de l’Havana

Import concedit: 10.000,00 €

Districte Horta-Guinardó

Reparació de consultoris del metge de família al municipi de Boyeros

Import concedit: 12.000,00 €

Districte Nou Barris

Agermanament "Nou Barris - El Cerro"

Import concedit: 6.000,00 €

Districte Sant Martí

Rehabilitació del "Círculo infantil Álvaro Balbis"

Import concedit: 12.000,00 €

Guatemala

Associació d’Amistat amb el poble de Guatemala

Assistència i suport per a l’enfortiment dels processos democràtics a municipis dels departaments de

Quezaltenango i Totonicapán

Import concedit: 57.800,00 €

Cooperacció

Rehabilitació i ampliació de sistemes d’aigua potable i sanejament en comunitats rurals amb 

participació d’homes i dones a través de l’enfortiment de la governabilitat municipal

Import concedit: 79.900,00 €
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Fundació Intermón Oxfam

Enfortiment de les capacitats productives i comercials d'organitzacions camperoles de Quezaltenango

Import concedit: 81.000,00 €

Veterinaris sense Fronteres - Vetermon

Recuperació i difusió d’alternatives tradicionals indígenes de producció agropecuària a l’Altiplà de 

San Marcos (2a fase)

Import concedit: 45.655,77 €

Hondures

Juristes sense Fronteres

Projecte de participació ciutadana als departaments de Cortés i Atlántida

Import concedit: 16.200,00 €

Mèxic

Direcció de Participació Ciutadana i Solidaritat

Procés de pau a Chiapas 

Import concedit: 15.025,00 €

Nicaragua

Associació Catalana de Professionals per la Cooperació / Cooperacció / Pagesos Solidaris

Enfortiment tecnicoproductiu i suport a la creació d’una cooperativa a la comunitat rural de los Limones

Import concedit: 90.000,00 €

El Salvador

Asociación por la Paz y el Desarrollo

Reconstrucció d’habitatges afectats pels terratrèmols soferts al municipi de Conchagua

Import concedit: 11.300,00 €
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Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres

Pla director d’infraestructures de sanejament i abastament d’aigua potable a 
comunitats rurals de La Libertad Sur
Enginyeria sense Fronteres ha dut a terme al llarg de l’any 2002 la primera fase del
Pla Director d’Abastament d’Aigües i Sanejament a la Libertad Sur, que consisteix en
un aixecament de dades de camp de més de 70 comunitats rurals amb la creació
d’un Sistema d’Informació Geogràfica, la diagnosi de la situació actual pel que fa a
l’accés a l’aigua potable i al sanejament i, finalment, una proposta d’actuacions valo-
rades per a la millora de la situació a totes les comunitats, cosa que ha de constituir
una eina de gestió pels governs locals de la zona.

Import concedit: 26.400,00 €

Associació Catalana de Professionals per la Cooperació

Creant les bases per a l’autodefensa dels drets humans i recuperar la memòria històrica 

a les comunitats de Suchitoto, Cinquera i Tejutepeque

Import concedit: 36.500,00 €

Comissionat Barcelona Solidària

Xarxa d’agents pel desenvolupament de l’Àrea de San Salvador

Import concedit: 94.000,00

Salut mental al Dte. 5è de San Salvador

Import concedit: 48.080,00 €

Foment de l’ocupació per als associats de les cooperatives San Hilario i Los Caliz - Jiquilisco

Import concedit: 60.100,00

Fundació Món-3

Consolidació del procés de valorització dels residus orgànics del mercat de Quezaltepeque 

i promoció del compost

Import concedit: 59.200,00 €

Òptics pel Món

Creació d’estudis: "Òptic d’atenció primària"

Import concedit: 45.734,95 €

Regidoria de la Ponència de Joventut / Oficina del Pla Jove

Centre recreatiu i esportiu "El Cafetón", escola de capacitació de líders juvenils

Import concedit: 18.000,00 €
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Setem Catalunya

Foment de la participació ciutadana en els processos de desenvolupament local a les comunitats 

de desplaçats i refugiats retornats a El Salvador

Import concedit: 54.100,00 €

Diversos

Fundació Pau i Solidaritat

Projecte d’enfortiment de les capacitats organitzatives i suport a la regionalització del moviment 

sindical a l’Amèrica Central

Import concedit: 76.000,00 €
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AMÈRICA DEL SUD

Tipus d’iniciativa Projectes aprovats Import concedit

Iniciativa municipal (epígraf A) 4 155.443,62 €

Iniciativa d’entitats (epígraf B) 10 580.700,00 €

Total 14 736.143,62 €

Argentina

Comissionat Barcelona Solidària

Medicaments per Argentina

Import concedit: 84.443,62 €

Institut Municipal d’Educació

Delegació de "Ciutats Educadores" per a Llatinoamèrica

Import concedit: 39.000,00 €

Bolívia

Centre d’Estudis Amazònics – CEAM

Desenvolupament de la piscicultura rural a l’Amazones bolivià
L’objectiu del projecte és fomentar el desenvolupament autosostenible de les comu-
nitats indígenes de l’Amazones bolivià a través de l’accés a la pràctica d’activitats
productives, creant les condicions necessàries per al desenvolupament de la pisci-
cultura rural i iniciar-ne l’extensió. Un pas imprescindible per a la implantació de la
piscicultura rural és assegurar una oferta d’alevins, mitjançant la reproducció artificial
de peixos, a les comunitats indígenes on s’ha iniciat l’extensió. Actualment hi ha sis
comunitats indígenes de la regió de Moxos que estan realitzant la piscicultura.

Import concedit: 51.100,00 €

Mans Unides

Dotació de rec, millorament agroforestal i capacitació de grups de treball al 
municipi d’Aiquile (Departament de Cochabamba)
La zona rural d’Aiquile, en el departament andí de Cochabamba, pateix una forta
degradació mediambiental i un accelerat deteriorament del sòl, en bona part com a
conseqüència de pràctiques agrícoles inadequades que la població es veu forçada a
realitzar per falta de recursos i formació. L’objectiu del projecte ha estat contribuir al
maneig sostenible dels recursos naturals i millorar els nivells de seguretat alimentària
de 132 famílies (unes 700 persones) de 10 comunitats.

Import concedit: 72.700,00 €
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Colòmbia

Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR

Enfortiment de la capacitat de resposta a la problemàtica dels desplaçats interns de Colòmbia (4a fase)

Import concedit: 22.400,00 €

Fundació Desenvolupament Sostingut – FUNDESO

Inserció socioproductiva de desplaçats pel conflicte armat mitjançant el suport al sistema d’atenció 
sanitària bàsica i d’acollida i la posada en marxa d’iniciatives productives. Departament del Cauca: 
Aquest projecte té per objectiu millorar la qualitat de vida de la població desplaçada assentada als municipis de
Santander de Quilichao, Cajibio, El Tambo, Popayán i Piendamo, mitjançant el suport a infraestructures comunità-
ries de salut, organització i producció.

Import concedit: 58.200,00 €

Institut Municipal d’Educació

"Conoce tu ciudad"

Import concedit: 18.000,00 €

Regidoria de la Ponència de Joventut / Oficina del Pla Jove

Consolidació de la "Escuela de Animación Juvenil" (EAJ) de la ciutat de Medellín

Import concedit: 14.000,00 €

Equador

Xarxa de Consum Solidari / Educació sense Fronteres / Dona, comerç just i consum responsable

"Chontal Verde. Desenvolupament sostenible a la Vall de Manduriacos"
El projecte ha buscat donar suport a les accions per un desenvolupament social i
econòmic sostenible a la Vall de Manduriacos que porta a terme l’organització local
Corporación Talleres del Gran Valle. El projecte preveu la creació d’una empresa coo-
perativa d’elaboració de productes alimentaris (peix enllaunat) per al mercat equato-
rià i internacional (a través de dinàmiques de comerç just).

Import concedit: 105.000,00 €
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Perú

Alternativa Solidària - Plenty

Capacitació i formació de la població indígena de la regió de l’Alto Marañón 
El projecte ha consistit a donar suport a les accions formatives i de capacitació de la
població indígena de la regió de l’Alto Amazonas peruà mitjançant la formació i l'ob-
tenció d'un títol oficial per part de 77 professors indígenes que, actualment, exercei-
xen com a mestres sense formació adient ni titulació, i la formació de 8 professionals
indígenes en àrees com l’ enginyeria forestal, l’ administració, el secretariat o el labo-
ratori clínic.

Import concedit: 36.200,00 €

Associació Kusu Wama. Salut, educació i família per a tots els infants

Protecció a nens i nenes víctimes de maltractaments

Import concedit: 27.300,00 €

Farmacéuticos Mundi

Salut reproductiva a Pamplona Alta (Lima): control i tractament de l’anèmia i atenció comunitària 

a la salut sexual i reproductiva

Import concedit: 37.800,00 €

Fundació Internacional Solidaritat Companyia de Maria

Enfortiment dels serveis municipals que atenen el nen/a, l’adolescent i la 
dona ("Defensories" del nen, l'adolescent i la dona per a un major accés a la
justícia als departaments de Cajamarca, Lambayeque i La Libertad)
El projecte ha consistit a donar suport a les activitats de l’ONG local Defensoria
Parroquial Lestonnac en els seus treballs de defensa dels drets humans, de justícia
social i solidaritat. S’han establert i consolidat projectes a l’entorn de l’atenció primà-
ria sanitària, d’atenció a nens/es i adolescents treballadors, de prevenció de la vio-
lència familiar i de millora de la gestió de les institucions locals. S’ha creat un Centro
de Conciliación, que pretén millorar la solució de conflictes jurídics, i s’han implemen-
tat amb èxit més de 50 experiències de comercialització alternativa, cosa que ha per-
mès consolidar 20 empreses.

Import concedit: 90.000,00 €

Observatori dels Drets Humans - DESC

Impacte del deute extern en el desenvolupament humà al Perú

Import concedit: 80.000,00 €
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ÀSIA

Tipus d’iniciativa Projectes aprovats Import concedit

Iniciativa municipal (epígraf A) 2 18.000,00 €

Iniciativa d’entitats (epígraf B) 2 99.300,00 €

Total 4 117.300,00 €

Afganistan

Acció Solidària - Igman

Emergència a la província de Baghlan pel terratrèmol

Import concedit: 9.000,00 €

Associació per a l’Assistència Humanitària de les Dones i Nens de l’Afganistan

Millora de les condicions educatives per a nens i nenes de zones exteriors de Kabul

Import concedit: 32.300,00 €

PAUOC - Plataforma antiguerra de la Universitat Oberta de Catalunya

Emergència a la província de Baghlan pel terratrèmol

Import concedit: 9.000,00 €

Índia

Fundación Vicente Ferrer

Equipament de material necessari al Banc de sang de l’Hospital de Bathalapalli

Import concedit: 67.000,00 €
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EUROPA (Zona Balcànica)

Tipus d’iniciativa Projectes aprovats Import concedit

Iniciativa municipal (epígraf A) 8 73.000,00 €

Iniciativa d’entitats (epígraf B) 1 32.000,00 €

Total 9 105.000,00 €

Bòsnia i Herzegovina

Direcció de Relacions Internacionals

2n Seminari d’entrenadors d’esport adaptat. Programa per a rehabilitació física i psíquica per a 

persones disminuïdes al Cantó de Sarajevo

Import concedit: 10.000,00 €

Seminari d’arquitectura Bòsnia - Sarajevo

Import concedit: 6.000,00 €

"Barcelona - Sarajevo Joint Summer University"

Import concedit: 9.000,00 €

Suport a l’Ambaixada de la Democràcia Local (ADL)

Import concedit: 15.000,00 €

Formació de personal de Serveis Socials

Import concedit: 10.000,00 €

Districte Eixample

Agermanament Eixample-Novo Sarajevo

Import concedit: 6.000,00 €

Regidoria de la Ponència de Joventut / Oficina del Pla Jove

Bòsnia: Un projecte des de la societat civil per a la societat civil
L’associació juvenil Neˇsto Vi ˇse ha continuat treballant aquest any 2002 amb el suport del Consell de la Joventut
de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.
Els projectes engegats aquest any han estat els següents:
Programa de formació d’Educadors per la pau; programa de sensibilització i creació d’un Banc de Donació
d’Òrgans; III Mostra d’Entitats Juvenils a Bòsnia i Herzegovina; cooperació entre el Departament Eliot-Pearson pel
Desenvolupament Infantil i el Departament de Psicologia de la Universitat de Sarajevo i intercanvis entre entitats
bosnianes i catalanes.

Import concedit: 14.000,00 €
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Rep. Fed. de Iugoslàvia

Direcció de Relacions Internacionals

Suport a l’Ambaixada de la Democràcia local (ADL) de Nis

Import concedit: 3.000,00 €

Diversos

Associació Buró Europeu d’Objecció de Consciència

"Objectant a l’ex-Iugoslàvia". Pla estratègic per al desenvolupament de l’objecció de consciència 

a l’ex-Iugoslàvia

Import concedit: 32.000,00 €
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Àrea MEDITERRÀNIA

Tipus d’iniciativa Projectes aprovats Import concedit

Iniciativa municipal (epígraf A) 15 305.595,00 €

Iniciativa d’entitats (epígraf B) 7 249.591,00 €

Total 22 600.186,00 €

Algèria

Direcció de Relacions Internacionals

Seminaris de formació per a funcionaris de la wilaya d’Alger

Import concedit: 10.500,00 €

Centre d’acollida per a dones i nens víctimes de la violència

Import concedit: 30.000.00 €

Marroc

Direcció de Relacions Internacionals

Realització d’un estudi per a la intervenció urbanística i social integral al barri Koraat Sbaa de Tetuan

Import concedit: 12.000,00 €

Districte Sants - Montjuïc

Suport a la salut de la ciutat de Tanger

Import concedit: 3.000,00 €

Districte Sants - Montjuïc / Barcelona Activa

Treball i formació a Tanger

Import concedit: 18.000,00 €

Proyecto Local ONGd

PACT. Suport a la cooperació territorial per a la lluita contra la pobresa urbana

Import concedit: 74.300,00 €

Sodepau - Sodepaz

"La sanitat, un dret per a tothom". Construcció d’una xarxa rural de centres d’assistència sanitària primària.

Import concedit: 41.279,00 €

Oficina tècnica de seguiment al nord del Marroc

Import concedit: 33.140,00 €
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Xarxa de Consum Solidari

Suport a la cooperativa femenina MESDAKIA per a la producció de cous-cous

Import concedit: 15.600,00 €

Territoris Autònoms Palestins

Associació Catalana per la Pau

Clínica mòbil d’atenció primària per a la població civil palestina

Import concedit: 46.400,00 €

Assemblea de Cooperació per la Pau

Millora de l’atenció sanitària de la població del districte de Ramallah

Import concedit: 40.000,00 €

Ajut d’emergència a Palestina

Import concedit: 24.000,00 €

Comissionat Barcelona Solidària

Avaluació i seguiment de projectes

Import concedit: 5.004,44 €

Cooperacció

Ajut d’emergència a Palestina

Import concedit: 24.000,00 €

Direcció de Relacions Internacionals

"Green House"

Import concedit: 24.000,00 €

Construcció del Barcelona Peace Park

Import concedit: 4.000,00 €

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Ajut a Palestina

Import concedit: 58.912,00 €

Pallassos sense Fronteres

Ajut d’emergència a Palestina

Import concedit: 8.215,56 €
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Patient’s Friends Society

Ajut alimentari d’emergència

Import concedit: 24.000,00 €

Plataforma x Palestina

Ajut a Palestina

Import concedit: 45.735,00 €

Romania

Fundació Salut i Comunitat

"Viure i conviure: adolescència i SIDA a Romania"

Import concedit: 14.800,00 €

Diversos

Associació Salut i Família

Promoció de la salut de les dones i dels infants de la Mediterrània

Import concedit: 43.300,00 €
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ALTRES

Tipus d’iniciativa Projectes aprovats Import concedit

Iniciativa municipal (epígraf A) 3 51.261,00 €

Total 3 51.261,00 €

Direcció de Relacions Internacionals

"Barcelona, Ciutat Refugi"

Import concedit: 7.200,00 €

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

Quota d’aportació de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament en qualitat 

de membre de l’entitat 

Import concedit: 35.083,00 €

Sector de Manteniment i Serveis

Manteniment de l’adhesió a l’Associació Internacional "Klima Bündnis - Alianza del Clima"

Import concedit: 8.978,00 €
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8.2. Projectes de foment de la solidaritat

Projectes presentats Projectes aprovats Import concedit

94 59 713.707,61 €

La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:

Tipus d’iniciativa Projectes aprovats Import concedit

Iniciativa municipal (epígraf C) 16 222.520,00 €

Iniciativa d’entitats (epígraf D) 46 491.187,61 €

A continuació es ressenyen, ordenats alfabèticament, les entitats o dependències municipals amb 
els projectes subvencionats i els imports concedits.

Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA

"Treballant amb el Sud en el Nord". Curs de formació de formadors en sensibilització i educació per 

al desenvolupament

Import concedit: 1.400,00 €

Amnistia Internacional de Catalunya

Programa de protecció temporal de defensors de drets humans

Import concedit: 11.400,00 €

Art Solidari

XII Premi Barcelona Solidària - "Un somriure musical al Raval"

Import concedit: 15.000,00 €

Assemblea de cooperació per la pau / Associació amics de la ràdio i la TV Clot-Camp de l'Arpa

"Cinema i racisme"

Import concedit: 5.000,00 €

Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí - Horta

Colònies per a nens i nenes sahrauís

Import concedit: 7.882,30 €

Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí - Poble Nou

Colònies per a nens i nenes sahrauís

Import concedit: 3.941,00 €
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Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí - Sant Andreu

Colònies per a nens i nenes sahrauís

Import concedit: 2.364,70 €

Associació Catalana per la Pau / FPS-Fundació Pau i Solidaritat

Projecte de sensibilització: Brigades de Solidaritat 2002

Import concedit: 10.900,00 €

Associació Catalunya-Líban

VIII Jornades àrabs a Barcelona (II Trobada d’ONG del Mediterrani)

Import concedit: 4.500,00 €

Associació d'estudiants i joves de Guinea Equatorial - AEJGE

I Trobada Intergeneracional amb Intel·lectuals de Guinea Equatorial

Import concedit: 2.600,00 €

Associació per a les Nacions Unides a Espanya

"Educant per a la Cooperació. Obrint-se a nous conceptes"

Import concedit: 11.250,00 €

Comissionat Barcelona Solidària

Seminari de polítiques públiques i cooperació

Import concedit: 9.015,00 €

Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR

xCampanya educativa

Import concedit: 9.015,00 €

Comunitat de Sant Egidi. Associació Cultura i Solidaritat Popular

"Àfrica és la nostra amiga; Rejuguem a la rejoguina"

Import concedit: 4.500,00 €
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Cooperacció

"Fent incidència política des de Barcelona. Propostes i accions de la societat civil"

Import concedit: 15.000,00 €

Creu Roja a Catalunya

"Professors-es". Una experiència d'agermanament entre escoles

Import concedit: 14.000,00 €

Direcció de Participació Ciutadana i Solidaritat

"Barcelona, ciutat promotora de pau"

Import concedit: 15.000,00 €

Beques per a la recerca de la cooperació i la pau

Import concedit: 4.500,00 €

"Dia per l'esperança"

Import concedit: 18.031,00 €

Encontre Ciutadà Internacional

Import concedit: 12.031,00 €

La Casa del Món

Import concedit: 54.000,00 €

Direcció de Relacions Internacionals

"Sarajevo, 10 anys"

Import concedit: 25.943,00 €

"Dia de L'Havana"

Import concedit: 3.000,00 €

III Jornades per la llibertat de premsa al món

Import concedit: 18.031,00 €

Jornades sobre la vitalitat civil colombiana

Import concedit: 20.000,00 €

Districte Horta-Guinardó

Intercanvi literari: Boyeros/Horta-Guinardó

Import concedit: 2.000,00 €
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Districte L'Eixample

"A prop teu" - Programa pedagògic entorn de la 
solidaritat i la cooperació
El projecte és la continuació del programa iniciat l’any
2001 i forma part de l’agermanament entre el Districte
de l’Eixample i el municipi de Novo Sarajevo. El projec-
te es va concretar en la realització d’activitats de comu-
nicació, d’una campanya econòmica i d’una festa de
cloenda per part de d’alumnes de secundària de l’Ei-
xample. L’objectiu és implicar la societat civil en valors
com la solidaritat i la cooperació.

Import concedit: 10.000,00 €

VI Cicle intercultural Sagrada Família: "Coneguem l’Índia"

Import concedit: 9.000,00 €

Districte Les Corts

Municipi de Playa a Les Corts - edició 2002

Import concedit: 15.000,00 €

Districte Sant Andreu

"Edisol", butlletí de les entitats solidàries del districte de Sant Andreu
Durant l’any 2002 s’han editat 2 números del butlletí, amb una alta i activa participa-
ció de les entitats representades al consell de redacció, al qual s’han incorporat
noves entitats.

Import concedit: 1.500,00 €

Districte Sant Martí

"Al nord de L'Havana del Este"

Import concedit: 3.000,00 €

Districte Sarrià-Sant Gervasi

"El batec de les cultures"

Import concedit: 12.000,00 €

Educació sense Fronteres

"04 Sèrie de quaderns solidaris: Educació i gènere. Infantil i primària"

Import concedit: 9.000,00 €



Farmacéuticos Mundi

Programa de sensibilització, divulgació i formació sobre ajut humanitari i d'emergència i cooperació en 

temes d'accés a la salut i el medicament

Import concedit: 15.000,00 €

Federació Catalana d'ONG

Ajut general a les activitats de l'entitat

Import concedit: 18.915,45 €

Finançament Ètic i Solidari - FETS

Campanya de sensibilització "Cap a una banca ètica a Catalunya!"
Barcelona Solidària ha aportat finançament al projecte "Cap a una banca ètica a
Catalunya!", en les seves dues vessants: la de sensibilització i la d’ampliació de la
base social de FETS. 
La sensibilització s’ha realitzat per mitjà de conferències sobre finances ètiques, l’ela-
boració d’una nova exposició sobre banca ètica i la reedició del llibre "La banca ètica.
Molt més que diners".

Import concedit: 11.250,00 €

Fundació Alfons Comín

Premi Internacional Alfons Comín

Import concedit: 11.640,28 €

Fundació Desenvolupament Sostingut - FUNDESO

"Apropem el Sud als joves: Centreamèrica"
Aquest projecte vol ser un recurs educatiu per a joves, per tal d’abordar des d’una
vessant lúdica, vivencial i plenament participativa,les principals qüestions teòriques
sobre la realitat Nord-Sud (la complexa dinàmica de relacions entre la pobresa i la
riquesa mundial), i alhora un canal per a la sensibilització, capaç de fomentar la parti-
cipació dels joves. Amb aquesta premissa de treball, estem treballant d’una manera
directa la importància i la riquesa que comporta la conscienciació dels joves d’aquí,
respecte als pobles del Sud.

Import concedit: 12.600,00 €
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Fundació Intermón Oxfam

"Comerç amb justícia"

Import concedit: 15.000,00 €

Fundació Josep Comaposada

Edició de la revista de cooperació sindical internacional "SUD"

Import concedit: 12.000,00 €

Fundació Món-3

"Viatge pels colors de la ciutat"

Import concedit: 15.000,00 €

Fundació Pau i Solidaritat

"Conta'm un conte: Hi havia una vegada, en una maquila"

Import concedit: 12.600,00 €

Fundació per la Pau / Justícia i Pau de Barcelona

XIII Trobada de Barcelona. El paper dels mitjans de 
comunicació en la construcció de la Cultura de Pau
Els dies 25 1 26 d’octubre de 2002 va tenir lloc, orga-
nitzat per la Fundació per la Pau i per Justícia i Pau, la
XIII Trobada de Barcelona. Amb el títol "Mitjans de
Comunicació, constructors de pau?", més de 250 per-
sones de Catalunya, Espanya, Àfrica i Amèrica van par-
ticipar en l’encontre, durant el qual es va aprofundir i
debatre sobre el paper que els mitjans de comunicació
de masses fan i han de fer en la construcció d’una Cul-
tura de Pau.

Import concedit: 4.500,00 €

Fundació Pere Tarrés

Innovació i consolidació de recursos educatius 
per a la cooperació i promoció d'activitats educa-
tives sobre globalització i de sensibilització amb
el Tercer Món
El projecte té com a objectiu fer i ampliar el taller edu-
catiu "Les peces del món", adreçat a escoles, instituts i
centres d’esplai preferentment. El taller és un gran joc-
trencaclosques a on es treballen les realitats de les
diferents cultures del món i les desigualtats Nord-Sud.
Aquest projecte també inclou una difusió específica a
través d’un fullet als centres d’esplai, oferint-los un
ventall ampli de recursos per treballar l’educació per al
desenvolupament.

Import concedit: 15.000,00 €
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Fundació CIREM-Centre d'Iniciatives Europees a la Mediterrània / Arxivers sense Fronteres / 

Campus for Peace-FUOC

"Barcelona Coopera" (2a part). Difusió de les iniciatives de cooperació internacional realitzades per 

entitats de la ciutat de Barcelona

Import concedit: 15.000,00 €

Justícia i Pau

Ajut general de les activitats de l'entitat

Import concedit: 18.915,45 €

Mans Unides

Mitjà de comunicació solidari a Internet

Import concedit: 7.500,00 €

Médicos sin Fronteras - España

Malalties oblidades

Import concedit: 15.000,00 €

Moviment per la Pau

"Fem un gol a les mines"

Import concedit: 1.100,00 €

Raquel Rico Bernabé

XII Premi Barcelona Solidària - "El mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas. Lagunas, retos 

y posibles alternativas para una paz positiva. El caso de África Occidental"

Import concedit: 15.000,00 €

Recursos d'Animació Intercultural - RAI

"Dones per la pau a la Mediterrània"

Import concedit: 11.250,00 €

Red Europea de Diálogo Social - REDS

Punt d'informació i assessorament sobre solidaritat i cooperació internacional a la Casa del Món

Import concedit: 11.250,00 €
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Regidoria de la Ponència de Joventut / Oficina del Pla Jove 

"Joves Solidaris" (2a fase)
La 2ª fase de Joves Solidaris ha permès potenciar la participació dels joves i l’intercanvi i la coordinació entre enti-
tats. Durant aquest any s’ha posat en funcionament el Punt d’Informació i Assessorament sobre Cooperació Inter-
nacional i Solidaritat i s’ha potenciat el treball coordinat de les entitats juvenils i les de solidaritat i cooperació
internacional.

Import concedit: 8.500,00 €

Sant Martí amb el Sàhara

Colònies per a nens i nenes sahrauís

Import concedit: 3.941,00 €

Setem Catalunya

Camps de solidaritat 2002 per a 260 joves catalans, a països del Tercer Món

Import concedit: 13.300,00 €

Sodepau - Sodepaz

Curs de formació sobre consum solidari adreçat al món associatiu

Import concedit: 13.200,00 €

Sodepau - Sodepaz / Associació per l'Estudi i la Promoció del Desenvolupament Comunitari / 

Associació Edualter (Educació Alternativa)

"Palestina, paraula de joves"

Import concedit: 6.300,00 €

SOS Racisme

"Festa de la Diversitat"

Import concedit: 59.656,43 €

Xarxa de Consum Solidari

Exposició: "El dret a l'alimentació: un altre comerç, una altra agricultura és possible"
Projecte de sensibilització que se centra en una exposició itinerant sobre el comerç interna-
cional dels productes agrícoles i alternatives des d’un punt de vista de consum solidari.

Import concedit: 7.500,00 €
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8.3. Projectes de suport puntual a la infraestructura d’entitats

Projectes presentats Projectes aprovats Import concedit

27 11 89.900,00 €

A continuació es ressenyen, ordenades alfabèticament, les entitats subvencionades juntament amb 
els projectes aprovats i l’import concedit

Acció solidària - IGMAN

Modernització de les infraestructures de l’entitat en el camp de les noves tecnologies

Import concedit: 4.500,00 €

Amics de Vicki Sherpa

Educació de qualitat per al desenvolupament de Nepal: captació de socis, donants, col·laboradors 

o voluntaris

Import concedit: 9.000,00 €

Associació Catalunya-Líban

Suport global a l'associació

Import concedit: 1.400,00 €

Centre d'Estudis Africans

Modernització i ampliació de noves tecnologies per als serveis d'informació 
al Centre d'Estudis Africans (MANTSI)
El CEA ha incorporat darrerament en la seva oferta d’informació una Guia de Recur-
sos Africanistes de la ciutat de Barcelona. En la línia de millorar i augmentar l’oferta
d’aquests als seus afiliats i a la població en general i potenciar l’ús de les noves tec-
nologies en els serveis del CEA, el projecte MANTSI permetrà fer una actualització i
ampliació del web de la guia, i incorporar-hi el web del CEA-OPSAF. D’aquesta
manera, les institucions i entitats que vulguin aparèixer a partir d’ara s’hi podran afe-
gir i els afiliats de la xarxa OPSAF i el públic en general podrà accedir a un web d’in-
formació africana ampliat i actualitzat.

Import concedit: 10.000,00 €

Centre d'Estudis Amazònics - CEAM

Campanya de captació de fons i recursos econòmics
L’objectiu d’aquest projecte està enfocat a aconseguir un fons propi independent de les subvencions donades per
les institucions públiques. Es creu necessària la realització d’un programa de màrqueting, basat en una sèrie d’ac-
tivitats destinades a aconseguir patrocinis d’empreses o altres possibles espònsors, així com a la població general.
Aquesta campanya va acompanyada d’un seguit d’activitats de difusió, entre elles la realització d’un dossier de
presentació, de tríptics informatius i de butlletins anuals sobre la feina realitzada durant el darrer any.

Import concedit: 12.000,00 €
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Educació alternativa - Edualter

Ampliació i modernització de la infraestructura per a l'acollida de persones voluntàries al servei de la 

Xarxa Telemàtica de Recursos d'Educació per a la pau, el desenvolupament i la interculturalitat

Import concedit: 6.000,00 €

Educació sense Fronteres

Campanya de captació de fons d'empreses i entitats privades: "... amb educació"

Import concedit: 12.500,00 €

Federació Comunicació per a la Cooperació

Millores a la infraestructura de Pangea

Import concedit: 8.500,00 €

Finançament Ètic i Solidari - FETS

Campanya d'ampliació de la base social: "Cap a una banca ètica a Catalunya"
Barcelona Solidària ha aportat finançament al projecte "Cap a una banca ètica a
Catalunya!", en les seves dues vessants: la de sensibilització i la d’ampliació de la
base social de FETS. 
L’ampliació de la base social s’està aconseguint combinant l’edició d’un petit dossier
que explica, a grans trets, quin és el projecte de banca ètica que s’està engegant a
Catalunya i que fomenta la implicació de les entitats al projecte, amb la realització
d’una investigació comercial sobre una futura banca ètica a casa nostra.

Import concedit: 12.000,00 €

MED Fòrum. Xarxa d'ONG de la Mediterrània per l’Ecologia i el Desenvolupament Sostenible

Millora de la infraestructura del servei d'atenció als membres de MED Fòrum, Xarxa d'ONG de la Mediterrània
El projecte ha permès dotar dels mitjans telemàtics (ordinadors, programari i escàner) a l’ organització per millorar
el servei i l’atenció a les 65 ONG membres de 23 països mediterranis i dotar-la de la capacitat suficient per a la
confecció de revistes, dossiers, documents telemàtics (MED Info), i altres mitjans de comunicació imprescindibles
per fer arribar la nostra veu i les nostres opinions en temes de medi ambient, cooperació internacional i desenvolu-
pament sostenible.

Import concedit: 2.000,00 €

Proyecto local ONGd

Captació de socis i intercanvi d'experiències i projectes Nord-Sud

Import concedit: 12.000,00 €
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8.4. Projectes de gestió del programa

Projectes presentats Projectes aprovats Import concedit

8 8 75.094,00 €

A continuació es ressenyen els projectes aprovats, agrupats alfabèticament per la dependència 
municipal gestora.

Comissionat Barcelona Solidària

Avaluació dels projectes d’iniciativa d’entitats (epígrafs B i D)

Import concedit: 16.220,00 €

Difusió del Programa Barcelona Solidària

Import concedit: 3.000,00 €

Edició de la memòria "Barcelona Solidària 2001"

Import concedit: 7.200,00 €

Seminari de reflexió sobre models i prioritats de cooperació per a la ciutat de Barcelona

Import concedit: 11.100,00 €

Seguiment de projectes

Import concedit: 18.700,00 €

Col·laboració amb entitats

Import concedit: 3.738,00 €

Direcció de Participació Ciutadana i Solidaritat

Difusió del XII Premi Barcelona Solidaritat

Import concedit: 6.000,00 €

Edició del llibre del XII Premi Barcelona Solidaritat

Import concedit: 9.136,00 €
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9
9.1. Comparació segons el nombre de projectes

Des de l’any 1996, per indicació del Comitè de Govern, s’ha destinat una reserva del total del pres-

supost a projectes de Sarajevo. A partir del 1999 s’inclouen prioritats diverses en funció de les

necessitats: Sarajevo i huracans George i Mitch (1999), Turquia, Veneçuela i Kosovo (2000), i emer-

gències i iniciatives d’especial interès (2001 i 2002).

Quadre 8. Projectes presentats i aprovats segons l’epígraf 1995-2002

Els projectes corresponents a reserves pressupostàries es troben inclosos a la iniciativa municipal,

Epígrafs A o C, segons correspongui.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Projectes de Cooperació Presentats: 45 60 48 50 57 60 70 70 

Internacional i Ajut Humanitari Aprovats: 35 37 42 39 41 37 54 41

d'iniciativa municipal. No aprovats: 10 23 6 11 16 23 16 29

Epígraf A

Projectes de Cooperació Presentats: 134 130 106 122 102 118 126 115

Internacional i Ajut Humanitari Aprovats: 70 56 41 54 49 46 64 46

d'iniciativa d’entitats. No aprovats: 64 74 65 68 53 72 62 69

Epígraf B

Projectes de Foment de la Presentats: 31 35 38 44 29 32 26 23

Solidaritat d’iniciativa municipal. Aprovats: 24 27 28 34 19 20 22 16

Epígraf C No aprovats: 7 8 10 10 10 12 4 7

Projectes de Foment de la Presentats: 82 80 78 80 58 80 76 71

Solidaritat d’iniciativa d'entitats. Aprovats: 50 45 39 43 39 39 58 43

Epígraf D No aprovats: 32 35 39 37 19 41 18 28

Projectes de suport a la Presentats: 23 22 36 39 30 33 32 27

infraestructura d'entitats. Aprovats: 13 16 14 14 18 14 14 11

Epígraf E No aprovats: 10 6 22 25 12 19 18 17

Gestió del Programa. Presentats: 3 8 6 6 7 4 6 8

Epígraf G Aprovats: 3 8 6 6 7 4 5 8

No aprovats: 0 0 0 0 0 0 1 0

TOTAL Presentats 320 335 312 341 283 327 336 314

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL Aprovats 194 189 170 190 173 160 216 165

61% 56% 55% 56% 60% 49% 64% 53%

TOTAL No aprovats 126 146 142 151 110 167 120 149

39% 44% 45% 44% 40% 51% 36% 47%

Dades comparatives anys
1995-2002
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9.2. Comparació segons la consignació pressupostària i la distribució

Quadre 9. Distribució pressupostària per epígrafs 1995-2002

Els projectes corresponents a reserves pressupostàries es troben inclosos a la iniciativa municipal, Epígrafs A o C, segons 
correspongui.

A l’any 2001 es consignen (*cursiva) els imports expressats en euros a l’efecte de comparació amb els imports corresponents 
a l’any 2002.

1995/ptes 1996/ptes 1997/ptes 1998/ptes 1999/ptes 2000/ptes 2001/ptes 2002/€

Consignació 

pressupostària 452.273.257 520.998.955 538.928.835 542.400.000 528.065.000 534.761.040 603.603.500 3.944.187,95

*3.627.730,10

Cooperació Internacional 90.666.335 63.847.619 68.940.282 74.902.239 75.679.122 79.641.049 92.724.762 616.110,95

i Ajut Humanitari *557.287,04

d'iniciativa municipal.

Epígraf A

Districte 11-Sarajevo / ----- 52.776.000 51.700.000 51.510.641 52.700.000 38.000.000 30.000.000 312.803,62

Reserva prioritats *180.303,63

Cooperació Internacional 233.164.953 277.598.012 276.098.839 267.424.238 272.622.734 288.529.131 326.447.871 2.136.571,77

i Ajut Humanitari *1.961.991,22

d'iniciativa d’entitats.

Epígraf B

Foment de la Solidaritat 55.239.646 46.147.750 42.037.000 49.404.425 30.610.000 32.508.650 45.438.867 222.520,00

d’iniciativa municipal. *273.093,09

Epígraf C

Foment de la Solidaritat 50.695.250 59.316.700 66.364.612 73.080.000 65.196.000 78.050.000 90.930.000 491.187,61

d’iniciativa d’entitats. *546.500,31

Epígraf D

Suport a la 17.705.909 13.886.204 22.588.102 15.997.000 19.757.144 14.116.000 11.562.000 89.900,00

infraestructura d'entitats. *69.489,02

Epígraf E

Gestió del Programa. 4.556.520 7.374.520 11.200.000 10.081.456 11.500.000 3.916.210 6.500.000 75.094,00

Epígraf G *39.065,79

TOTAL CONCEDIT 452.028.613 520.946.805 538.928.835 542.400.000 528.065.000 534.761.040 603.603.500 3.944.187,95

*3.627.730,10

ROMANENT 244.644 52.150 0 0 0 0 0 0
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9.3. Comparació segons el nombre d’entitats presentades

Des de l’any 1995 i fins al 1999, el nombre d’entitats que sol·licitaven subvenció oscil·lava al voltant

de les 140, d’una forma força estable. Els últims tres anys, però, aquesta dada ha oscil·lat conside-

rablement entre les 114 de l’any 2000 i les 166 del 2001, per retornar a 143 aquest any 2002.

El que sí sembla molt estable és el percentatge d’entitats subvencionades i no subvencionades,

situat al voltant del 50%, amb una diferència màxima de 6 punts. Són excepcions els anys inicials

del Programa (1995 i 1996), en que s’observa un procés de convergència cap al 50%, culminat l’any

1997; i l’any 2000, en que la diferència entre entitats no subvencionades i subvencionades va ser de

16 punts.

Quadre 10. Entitats presentades i subvencionades 1995-2002

Epígrafs B, D i E

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nombre d’entitats que van sol·licitar subvenció 133 140 148 141 145 114 166 143

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Entitats subvencionades 96 86 74 66 74 66 85 68

72% 61% 50% 47% 52% 58% 51% 48%

Entitats no subvencionades 37 54 74 75 71 48 81 75

28% 39% 50% 53% 48% 42% 49% 52%

Gràfic 10. Entitats presentades i subvencionades 1995-2002 (epígrafs B, D i E)
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