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INTRODUCCIÓ
La cooperació per al desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona ha esdevingut una
política distintiva i clau que mostra, alhora, el perfil i el lideratge de Barcelona en el
creixent activisme internacionalista de les ciutats– implicades en una transformació
positiva del món i de les relacions internacionals– i, també, el suport i el compromís
amb la solidaritat activa de la ciutadania i de les seves organitzacions a la societat civil,
compromeses en el mateix esforç de solidaritat i cooperació transformadora.
Durant el proper any 2010 la direcció de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau
seguirà treballant per al compliment dels objectius marcats en el Pla Director de
Cooperació aprovat l’any 2009.
Així, es preveu seguir impulsant el suport a les associacions i entitats que duen a terme
cooperació a través de Barcelona Solidària i, per segon any es convocarà una línia de
subvencions de cooperació concertada en les 6 ciutats de cooperació preferent que
estableix el pla director. D’aquesta forma es vol consolidar aquesta nova aposta de
concertació de cooperació descentralitzada i la col·laboració amb entitats iniciada l’any
2009.
Cal destacar aquí la importància creixent de la cooperació municipal com una eina útil
per trobar solucions locals a problemes globals i el compromís explícit de la nostra
ciutat per treballar en la consecució del Objectius del Mil·lenni de Nacions Unides. En
aquest sentit, Barcelona juntament amb París, Berlín i Milà s’ha compromès amb
l’Oficina dels Objectius del Mil·leni, a través d’un conveni signat el passat mes
d’octubre, a esdevenir ciutat impulsora de les diferents campanyes de sensibilització i
difusió que es duran a terme durant el 2010, amb la finalitat de potenciar i consolidar
el compromís de la ciutat amb els esmentats Objectius
El pla director estableix els següents Objectius de Cooperació i Solidaritat en el
Programa d’Actuació Municipal (PAM) de 2008-2011:
Objectiu núm.1: Impulsar la cooperació al desenvolupament dels diferents agents i
moviment associatiu de cooperació de la Ciutat, donant suport a la xarxa solidària de
Barcelona.
Objectiu núm.2: Promoure la col·laboració amb les autoritats locals dels països del Sud,
donant suport als governs democràtics, promovent el desenvolupament local i la
ciutadania activa.
Objectiu núm.3: Promoure la sensibilització ciutadana envers la cooperació, la
solidaritat i la cultura de la pau com un deure democràtic.
Objectiu núm.4: Impulsar la coordinació entre les polítiques de cooperació i
immigració.
Malgrat el context de greu crisi econòmica internacional que ens afecta i que requereix
d’ajustos pressupostaris globals, el Pla de Treball 2010 respon a les directrius fixades
pel nou Pla Director 2009- 2012 i dóna impuls a la política de cooperació internacional i
solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona.
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1. EIXOS GENERALS D’ACTUACIÓ

Els eixos que marcaran el Pla de treball 2010 seran:
a. L’enfortiment de la cooperació directa implicant, com fins ara, les diferents
àrees de l’Ajuntament. En aquest sentit, es marcaran prioritats en la realització
d’accions que abastin tota la legislatura, és a dir, projectes a llarg termini que
garanteixin uns resultats sostenibles.
b. Implementació de les noves bases del Programa Barcelona Solidària 20102012. Les noves bases s’adeqüen al nou Pla Director 2009-2012 i introdueixen
altres modificacions de caire jurídic i administratiu. Un aspecte que es vol
recollir en les bases és un nou plantejament de l’educació pel desenvolupament,
especificat en els requeriments dels projectes, les característiques que té aquesta
modalitat i els criteris d’avaluació, entre d’altres. Igualment, es realitzarà un
seguiment dels programes plurianuals aprovats en cada convocatòria. Una
novetat important és la incorporació de la modalitat del Programa de Cooperació
al Desenvolupament a Ciutats Específiques a la convocatòria ordinària de
Barcelona Solidària per segon any.
c. La projecció internacional. Es continuarà fomentant les relacions amb
organismes multilaterals i xarxes internacionals. En concret amb el sistema de
Nacions Unides i la Unió Europea.
d. L’impuls al Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament. Establir
un pla de treball i una organització que permeti al Consell ser un òrgan de
participació dinàmic, eficaç i proactiu en la incidència de les polítiques
municipals en matèria de solidaritat, cooperació internacional i pau.
e. La col·laboració amb les Federacions Catalanes d’Oenegés. Es vol potenciar
la col·laboració entre l’Ajuntament i les federacions d’ONG’s, a través del
conveni i d’altres formes de treball conjunt, així com amb d’altres entitats del
teixit associatiu de la ciutat, per tal de col·laborar en diferents projectes i
iniciatives que es portin a terme des de la Direcció de Cooperació Internacional.
Igualment, considerem que l’equipament municipal “La Casa del món”, i seu de
les federacions, ha de tenir un paper fonamental com a punt central
d’informació ciutadana amb tot allò que té a veure amb el món de la cooperació.
f. Educació per al Desenvolupament. Enfortir l’associacionisme a la ciutat de
Barcelona a partir de la creació de xarxes de col·laboració entre les entitats, en
una relació de complementarietat de les actuacions i sumar esforços per tal de
millorar l’impacte i la solidesa de les actuacions.
L’educació en general és determinant per assolir transformacions socials i ha de
ser una eina de sensibilització, d’implicació social i de facilitador d’estratègies
per lluitar contra la pobresa, les desigualtats i les discriminacions. l’EPD
s’hauria d’estructurar en un procés rigorós, a llarg termini, sumant sinèrgies,
buscant la implicació del professorat i incidint en les polítiques educatives
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públiques, així com de tots els agents ciutadans que conformen la ciutat
educadora.
Al llarg del 2010 consolidarem el procés iniciat el 2009 juntament amb els
agents ciutadans implicats en l’educació per al desenvolupament (Federació
Catalana d’ONGD, altres entitats i associacions, escoles i agents educatius
diversos, tècnics municipals, districtes etc.) per tal d’elaborar un pla d’EPD a
Barcelona, aprofitant xarxes i plataformes existents i buscant l’especificitat de
Barcelona.
g. Les activitats del Centre de la Pau al Castell de Montjuïc. Un cop
començades les obres de rehabilitació de les sales del castell es realitzaran a la
ciutat seminaris sobre l’acció humanitària i processos de pau en col·laboració
amb NNUU continuant la línia encetada l’any 2009. El Centre de la Pau ja està
esdevenint un nou espai a la ciutat a disposició de les entitats. Durant 2009 ha
realitzat 5 cursos amb diferents organismes de les NNUU, amb gran èxit
participatiu i amb un gran impacte internacional. Durant 2010 seguiran la línia
formativa ja iniciada i s’estudiarà la possibilitat de fer la candidatura per ser la
seu del congres mundial de Museus i centres internacionals per la pau.
h. Impulsar la formació dels joves en cooperació i solidaritat: L’objectiu
general és desenvolupar un Programa de Beques per a Joves cooperants per a la
realització d’estades de formació pràctiques, finançats per l’Ajuntament o
programes de cooperació directa. El programa de beques es durà a terme al llarg
del 2010 i 2011.
D’aquesta manera es permetrà que al llarg del 2010 fins a un màxim de 50 joves
de la ciutat realitzin estades a països del sud. El projecte és la continuïtat natural
del programa Cooperes? que la Direcció de Joventut de l’ajuntament ha dut a
terme en els últims anys consistent en la realització d’activitats adreçades als
joves perquè coneguin de prop el món de la cooperació i dels projectes
internacionals.
i. Difusió d’accions i activitats. Implementar els instruments comunicatius per
assegurar una major difusió i explicació a la ciutadania de les accions que en
matèria de cooperació internacional realitza la ciutat de Barcelona. Difondre en
una publicació les bones practiques en projectes de cooperació i solidaritat en
els darrers 15 anys d’actuació.
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1.1. Compliment del Pla Director 2009-2012
El Consell Plenari municipal va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques el
Pla Director de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 2009-2012 el qual fixa com a
missió de la cooperació per al desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona la
promoció de l’eradicació de la pobresa, la cohesió social, el desenvolupament humà
sostenible, la lluita contra les desigualtats i la injustícia i l’educació per una ciutadania
compromesa i activa.
Per l’acompliment d’aquesta missió, el Pla defineix valors, objectius i eixos d’actuació.
A més posa un especial èmfasi en la convicció de que la cooperació directa “ciutat a
ciutat” és una especificitat de l’Ajuntament de Barcelona que cal impulsar i, alhora, es
postula com un instrument que ha de promoure, essencialment, el municipalisme i
l’enfortiment del poder local en totes les seves vessants. Cal ressaltar que aquesta és una
iniciativa municipal que comporta la participació i la implicació del teixit associatiu de
la ciutat i que complementa les accions d’altres actors i les polítiques de
desenvolupament local de las ciutats amb les quals es coopera.
Durant l’any 2010, i malgrat el context de crisi econòmica internacional que afecta tots
els àmbits i institucions, es treballarà per donar compliment als objectius del Pla
Director, tant pel que fa el programa Barcelona Solidària com la cooperació directa,
l’ajuda humanitària i/o d’emergències, la implementació de les polítiques de promoció
de la Pau, d’educació per al desenvolupament i de promoció dels valors de la
cooperació. A més, es posarà especial atenció en la difusió de la campanya dels
Objectius del Mil·lenni, d’acord amb el conveni signat específicament per a aquest
motiu amb l’Oficina a Espanya dels ODM. El Consell Municipal de Cooperació
Internacional al Desenvolupament és una eina fonamental en la consecució d’aquests
objectius .
1.2. Programa Barcelona Solidària
Barcelona Solidària és un programa de cooperació internacional adreçat a les entitats
sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona que s’executa mitjançant una convocatòria
pública de subvencions de caràcter anual o plurianual per a donar suport a projectes de
cooperació al desenvolupament en països del Sud, així com a projectes que fomentin la
sensibilització, la cultura de pau i l’educació per al desenvolupament a la ciutat de
Barcelona.
El treball que realitzen les entitats en l’àmbit de la cooperació internacional, així com la
tasca de sensibilització a la ciutadania, a través de l’àmplia xarxa associativa que
existeix a la ciutat i que gaudeix d’una llarga trajectòria, té un fort impacte a nivell
social a la nostra ciutat. La convocatòria d’ajuts és l’eina que permet donar finançament
a aquestes entitats a través de processos transparents de valoració de projectes amb
rigorosos criteris de qualitat, de concurrència, i d’igualtat d’oportunitats, i que permet
fer-ne el seguiment i l’avaluació d’aquests.
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L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Cooperació Internacional i
Solidaritat, vol seguir potenciant les relacions de confiança mútua amb la xarxa
d’entitats ciutadanes per tal de treballar de forma pròxima i optimitzant els recursos dels
que disposa cada part, materials i humans, compartint coneixement i pràctica, per tal de
dur a terme actuacions integradores, transversals i coherents.
Durant l’any 2010, apareixeran 3 convocatòries en el marc del Programa Barcelona
Solidària:
1. Convocatòria de subvencions a projectes de cooperació cultural
internacional vinculats a l’Agenda 21 de la cultura. El programa és
promogut per l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb la col·laboració de
l’associació mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
2. Programa d’Educació per al Desenvolupament a Barcelona.
Enguany el Programa d’Educació per al Desenvolupament es publicarà amb una
convocatòria independent del Programa de Cooperació seguint el format de la
convocatòria de subvencions generals de l’Ajuntament.
Les noves bases de la convocatòria introduiran la modalitat de projectes
plurianuals.
3. Convocatòria de Cooperació al Desenvolupament, que tindrà dues
modalitats:
a. Subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la cooperació
internacional per a projectes de Cooperació al Desenvolupament a
Ciutats Específiques.
b. Subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la cooperació
internacional
Incidirem especialment en el seguiment de programes plurianuals sobre el
terreny. Es mantindrà la línia iniciada el 2009 de potenciar els projectes
plurianuals, entenent que s’adequa més als processos de desenvolupament
transformadors, i limitant els projectes anuals a actuacions de caire més puntual.
La convocatòria d’enguany, a part dels recursos destinats, que s’especifiquen en
el capítol del pressupost, inclou la continuïtat de programes plurianuals, tant de
la convocatòria del 2007, convocatòria del 2008 i convocatòria 2009,
especificats en la següent taula:
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Entitat

Any de
presentació a
la
convocatòria

Títol del programa

País

Fundació Món-3

2007

Creació d’un espai de formació i
difusió, tècnica i superior, o
investigació agro-silvo-pastoril, sota la
perspectiva de desenvolupament
agrícola sostenible

Mauritània

Setem Catalunya

Enfortiment de capacitats de petits
productors/es de Comerç Just a
Mesoamèrica

Mesoamèrica
(Nicaragua, El
Salvador,
Guatemala i
Chiapas

Millora del sistema organitzatiu,
productiu i comercial dels petits/es
productors/es de cacau als cantons de
Naranjal, Guayaquil i Balao, província
de Guayas, Equador.

Equador

Millorar l'accés al dret de les víctimes
del conflicte colombià a la Veritat, la
Justícia i la Reparació segons la Llei
975 de, al menys, 10.500 persones de
l'àrea metropolitana de Medellín.

Colòmbia

2008

Seguridad ciudadana por el derecho a
la vida y la libertad de las mujeres de
El Salvador y Honduras

El Salvador i
Hondures

2009

Programa de Integración Participativa
de la Gestión Ambiental y de Riesgos
en los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Área
Metropolitana de San Salvador,
IPGARAMSS

El Salvador

Fortalecimiento del tejido asociativo de
la UNORCAC -Unión de
Organizaciones Campesinas e
Indígenas de Cotacachi- apoyando la
implementación de su Plan
Estratégico 2008-2018. Ecuador

Equador

Fortalecimiento de las capacidades
para la protección de los Derechos
Humanos de la población campesina
en el Noroeste colombiano

Colòmbia

2008

2008
Manos Unidas

2008
Assemblea de Cooperació per
la Pau

Acsur Las Segovias

Geòlegs del Món

2009
Xarxa de Consum Solidari

2009
Associació Catalana per la Pau

2009
Associació Internacional Music
Crossroads Barcelona
2009
Fundació INTERED

2009
Proyecto Local

Contribución al desarrollo de la
infraestructura de educación musical
en África Subsahariana

Àfrica
Subsahariana (5
països)

Promoción de alianzas y espacios de
concertación para el desarrollo integral
local del Distrito Tupac Amaru Inca
(Perú)

Perú

Promoción del buen gobierno local y
de la ciudadanía en el norte de
Marruecos

Marroc
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Entitat

Any de
presentació a
la
convocatòria

Títol del programa

País

2009

Fortaleciendo la educación en
derechos humanos y la organización
para la lucha contra la impunidad, la
contraloría social, la dignificación de
víctimas del conflicto armado y la
construcción de la Memoria histórica
en zonas rurales de El Salvador.

El Salvador

Iniciativa LaOnf: Potenciació de les
capacitats de prevenció i resolució de
conflictes de les organitzacions de la
societat civil noviolentes en el procés
de construcció de pau

Iraq

Promoción de una cultura de paz,
culturalmente sustentable en el
Altiplano Occidental de Guatemala

Guatemala

Mobilització de dones víctimes de
guerra a Kabul, Afganistan

Afganistan

Escola Taller per a la formació
sociolaboral especialitzada en la
rehabilitació d'espais públics a Tànger

Marroc

Programa integral para la promoción
de los derechos de la niñez y de los
derechos humanos en San Joaquin
del Vaticano

Colòmbia

2009

Las artes escénicas como herramienta
de sensibilización en Mozambique

Moçambic

2009

Sub programa de desarrollo rural Caserio Huacapongo

Perú

2009

Salut comunitària per la prevenció i
control del VIH i altres infeccions de
transmissió sexual en 3 municipis del
departament d'Escuintla, Guatemala

Guatemala

Tractament i organització de la
documentació de l'arxiu de la Comuna
Urbana de Fès

Marroc

TOOG TEKKI: Enfortiment i
Descentralització del Centre de
Documentació i d'Orientació de la
Fundació dels Emigrats Senegalesos

Senegal

Fondo para el desarrollo de la
Educación Intercultural Bilingüe
(FONDEIB)

Mèxic

Augment de les capacitats
institucionals i les competències
locals, per a la definició d'estratègies
participatives de desenvolupament
sostenible, al voltant del patrimoni de
Larache i Ksar el Kebir

Marroc

Juristes Solidaris

2009
Nova - Centre per a la
Innovació Social

Associació d'amistat amb el
poble de Guatemala
Associació per als Drets
Humans a l'Afganistan –
ASDHA
Associació sociucltural IBN
Batuta.-ASCIB

2009

2009

2009

2009
Associació Imago Barcelona

Pallassos sense fronteres
Fundación Privada K-Mon

Fundació Sida i Societat

2009
Arxivers sense Fronteres

Associació per a la
Cooperació, la Inserció Social i
la Interculturalitat (ACISI)

2009

2009
Centre UNESCO de Catalunya
2009
FUNDACIÓ CIREM
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Entitat

Any de
presentació a
la
convocatòria

Títol del programa

País

Associació Amics de Diakha
Madina

2009

Centres de recursos en xarxa,
formació de professorat

Senegal

Col.lectiu per la igualtat en la
diversitat

2009

BAOBAB

Senegal

Programa FOMDERES:
Fortalecimiento de la estructura de
gestión del servicio eléctrico e
implementación de nuevas actividades
productivas en la Ye de 5º Piso, y
replicación del proyecto piloto en una
nueva comunidad de San Lorenzo,
Esmeraldas, Ecuador

Equador

2009
Associació de Serveis
Energètics Bàsics Autònoms
(SEBA)

Les noves bases que s’implementaran al 2010 s’adeqüen al nou Pla Director 2009-2012
i recullen altres modificacions de caire jurídic i administratiu. La millora de la
convocatòria també comporta un aspecte qualitatiu clau, que fa referència al seguiment
dels projectes subvencionats en el marc de qualsevol de les modalitats de les
convocatòries del Programa Barcelona Solidària, per part de tècnics de la direcció de
Cooperació Internacional, amb la finalitat d’aproximar-nos a la xarxa associativa de la
ciutat i a les ONGD’s i treballar amb elles de forma més coordinada tot establint lligams
de confiança i corresponsabilitat en la tasca de la cooperació internacional i d’educació
per al desenvolupament.
1.3. Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
La renovació i ampliació dels membres del Consell Municipal de Cooperació
internacional per al Desenvolupament (CMCID), d’acord amb el Reglament de
Funcionament Interns publicat el 20 d’agost del 2008 és un reflex de la diversitat
d’agents socials d’avui dia, augmentant la representativitat dels actors i entitats
implicades en la cooperació internacional a la nostre ciutat. El Consell és una eina
fonamental per a impulsar i consolidar el model de cooperació i solidaritat de la ciutat,
que s’ha de basar en la coordinació, coherència i concertació entre els diferents agents
implicats en la cooperació, especialment entre l’administració local i la xarxa
associativa de la ciutat.
D’acord amb el pla d’acció 2009-2012 aprovat per el plenari del Consell el 18 de juny
del 2009, i seguint els eixos de treball definits, les activitats més significatives
previstes al 2010 són:
1- Continuar establint mecanismes de millora del funcionament intern del consell
o Revisar dinàmica de treball de la permanent (orientació, freqüència de
les reunions..)
o Millorar els canals de comunicació i intercanvi entre la permanent i el
plenari.
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o Definir una metodologia d’actuació en situació de crisi provocades per
per catàstrofes naturals i/o conflictes bèl·lics.
2- Seguiment i orientació de l’activitat municipal.
o Liderar un debat en profunditat sobre un tema d’interès en l’àmbit de la
cooperació, els drets humans i la pau; i posar-lo a l’agenda de
l’Ajuntament.
o
3- Comunicació, coordinació i concertació.
o Vincular el Consell de Cooperació als consells de districte .
o Articular les relacions amb el Consell Ciutat
4- Educació per al desenvolupament
o Millorar la coordinació i complementarietat de les diferents accions d’EpD
a la Ciutat amb la continuïtat del grup de treball per tal de proposar un
protocol d’actuació que millori la articulació de l’oferta i la demanda d’ les
iniciatives d’EpD a la ciutat de Barcelona.
o Es proposa també fer una anàlisi de les accions d’EpD impulsades per
l’Ajuntament

1.4.

Projectes de Cooperació Internacional Directa previstos per al 2010

Els projectes centrals
En coherència amb el Pla de Treball de 2008 i el Pla Director de la Cooperació
Internacional de l’Ajuntament de Barcelona 2009-2012, durant el 2010 es continuarà,
apostant per enfortir la cooperació amb les ciutats preferents per la cooperació de
l’Ajuntament de Barcelona en l’Àfrica Subsahariana, la Mediterrània i l’Amèrica
Llatina. Així doncs, es treballarà de forma continuada a:
-

Ciutat de Gaza. (Territoris Palestins Ocupats). Després de l’ofensiva de
l’exèrcit d’Israel a Gaza el passat Desembre’08-Gener’09 es procedirà a la
reconstrucció del Barcelona Peace Park, Un cop es finalitzi, es reprendrà el
projecte de construcció d’un nou mercat municipal a Tal-Al-Hawa, amb la
col·laboració del Sector d’Urbanisme i Mercats Municipals de Barcelona. Per
aquest projecte es buscarà suport econòmic extern amb la possibilitat d’una
col·laboració d’alguna de les ciutats/regions membre de la xarxa EuroGaza
(regió de Tromso). S’intentarà fer un acolliment d’algun dels tècnics de
l’Ajuntament de Gaza.
Pressupost estimat: 155.000 euros

-

San Salvador i la seva Àrea Metropolitana. (Santa Tecla, San Salvador) (El
Salvador) (Centre Amèrica) Impulsar els projectes de cooperació a aquestes
ciutats i reforçar les estructures i la gestió dels serveis responsabilitat dels
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governs locals. A Sant Tecla es finalitzarà la rehabilitació de l’edifici de l’antiga
penitenciaria que es transformarà en l’únic museu de la ciutat. Paral·lelament i
en col·laboració amb l’ICUB, es definirà el projecte museístic de recuperació de
la memòria història i foment de la cultura de la pau. Aquest projecte, encara per
pressupostar, s’inscriu en en el “Plan Distrito Cultural de Sant Tecla” que
pretén fer de Sant Tecla un referent cultural de l’àrea Metropolitana de San
Salvador.
A la ciutat de San Salvador es recolzarà l’execució dels projectes derivats de les
línees prioritàries d’acció definides en el Pla Estratègic de San Salvador 20102020, a l’espera que el nou equip de govern i l’Ajuntament de Barcelona acordin
les línies d’accio prioritaries.
Pressupost estimat de 200.000€ .
Per altre banda l’Ajuntament de Barcelona mantindrà la seva relació amb
aquelles institucions que afavoreixin la governança municipal donat suport a
processos de desenvolupament i l’enfortiment comunitari i local com ara la
coordinadora d’Alcaldes de l’Àrea Metropolitana de San Salvador (COAMSS)
-

Medellín. (Colòmbia). Es donarà suport a la millora de la governabilitat local a
través del perfeccionament dels processos administratius. Es portarà a terme el
projecte de Construcció d’una instal·lació Esportiva al Barri de Moravia, que
ajudarà a completar el Programa d’Equipaments a la Ciutat de Medellín. Durant
el 2010 es donarà suport al Projecte de Transferència de Bones Pràctiques en
matèria de Gestió de Mercats Municipals amb l’AECID, amb la col·laboració
del Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Es continuarà donant suport a la
posada en funcionament de l’intercanvi entre escoles de Medellín i Barcelona en
col·laboració amb l’IMEB i es desenvoluparà la Càtedra Medellín-Barcelona
amb la Fundació Kreanta.
Pressupost estimat: 300.000 €

-

Maputo. (Moçambic) (Àfrica Subsahariana) Es donarà suport a la millora de la
governabilitat local a través del perfeccionament dels processos administratius.
Un cop acabada la Rehabilitació del Centre Cultural de Ntsyndia, que es preveu
inaugurar el primer trimestre de 2010, es treballarà en el disseny de la gestió i
pla d’usos del centre. Pel que fa al projecte de suport a l’Arxiu Municipal de
Maputo, es proporcionarà l’equip informàtic necessari per implantar les
metodologies apreses durant l’assistència tècnica duta a terme en els últims dos
anys. Paral·lelament es treballarà per la concreció del Projecte de Remodelació
de la Avinguda Samora Machel a la Baixa Cidade de Maputo, i per concretar
una assistència tècnica en matèria de Biblioteques. Ambos projectes definitius
hauran d’estar enllestits abans d’acabar l’any.
El pressupost inicial és de 150.000 €
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-

Tanger i Teuan. Després del viatge realitzat a novembre 2009, s’acorda el
contingut del protocol general de cooperació amb l’Ajuntament de Tànger i es
preveu la seva signatura durant el primer trimestre de 2010. A partir d’aquest
moment s’identificaran conjuntament les accions concretes a implementar dins
dels àmbits assenyalats al conveni, desenvolupament cultural i social local.
El pressupost, encara per determinar, dependrà del projecte a realitzar.

-

Niamey (Níger) (Àfrica Central) Suport a la Gestió Integral dels Residus Sòlids
a l’Àrea Urbana de Niamey. Dins del primer trimestre del 2010 es realitzarà una
visita sobre el terreny per tal de discutir i aprovar l’esborrany de protocol
general de col.laboració amb la Comunitat Urbana de Niamey, així com valorar i
concretar les accions a implementar. Es preveu, donada la demanda explícita de
les autoritats, accions de capacitació de tècnics municipals, que es podrian
concretar durant l’any 2010 en sessions de formació a Niamey i un acolliment a
Barcelona.
El pressupost inicial previst és de 50.000 €.

Els projectes de cooperació directe de mig i curt termini
Es continuarà treballant amb totes aquelles ciutats amb les que l’Ajuntament té acords o
convenis de col·laboració vigents, i s’iniciarà un procés amb aquelles ciutats que han
demanat suport i que s’ajusten a les directrius de l’actual Pla Director.
-

Nablús (Cisjordània) (Orient Pròxim) Suport al moviment associatiu juvenil i
suport a la xarxa EURONABLUS. (El Consell de la Joventut de Barcelona ha de
decidir si vol continuar amb l’agermenament amb el CJNablus, ja que era per
tres anys i finalitzava el 2009 i han de decidir si el volen renovar o si finalitza).

-

Puebla (Mèxic) (Nord Amèrica) Continuïtat en la col·laboració en el programa
de violència de gènere. S’inicia una fase de formació de formadors i de millora
de les eines metodològiques per a la detecció i tractament de les víctimes de la
violència de gènere. També es realitzarà capacitació de tècnics del Sistema
Municipal DIF a través d’ intercanvis i acolliments i la construcció d’una
Cambra Kesler.
Pressupost aproximat: 45.000€

-

L’Havana (Cuba) (Carib) Continuïtat en la rehabilitació del carrer Barcelona
mitjançant la construcció d’un edifici de vivendes socials pel qual es signarà un
nou conveni. Intercanvis tècnics i acolliments. Així com suport a iniciatives
d’intercanvi cultural, amb la col·laboració de l’OTC de L’Havana.
Pressupost inicial aproximat: 170.000€
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-

-

-

Tirana (Albània) (Balcans) Continuació del projecte de Suport a la governança
local i la Formació de tècnics municipals de l’Ajuntament de Tirana. Durant el
2010 s’implementarà el projecte de Renovació urbana al Polígon “Mine Peza”
de la ciutat de Tirana.
Pressupost inicial previst: 250.000€
Morón (Argentina) (Sud Amèrica) Programa d’intercanvis amb temes de Medi
Ambient (Agenda 21) i de serveis públics d’atenció ciutadana. Desprès dels
satisfactoris intercanvis realitzats durant el 2009, es preveu donar continuïtat a la
col.laboració dins dels dos programes mencionats, a definir durant el primer
trimestre 2010. Es treballarà també en la cessió d’un software informàtic
específic de l’àmbit dels sistemes d’atenció al ciutadà, demanda explícita de la
municipalitat de Morón.
Pressupost inicial aproximat: 10.000€

-

Ghobayre (Líban) (Orient Pròxim) Suport als programes de salut pública que es
duran a terme en el marc del Programa Ciutat de l’UE.
Pressupost aproximat: 30.000€.

-

Trípoli (Líban) (Orient Pròxim) Finalització del projecte dut a terme dins del
marc de Med-Cités en l’àmbit de dinamització econòmica. En estudi la viabilitat
de fer una segona fase.
Pressupost de 20.000€.

-

Montevideo (Uruguai) (Sud Amèrica) Millores socials al barri de Malvín Norte.
Col·laboració amb les escoles bressol amb l’IMEB
Pressupost aproximat: 50.000€

-

Quito (Equador) (Sud Amèrica) Continuïtat en la col·laboració del govern
digital, política fiscal i organització administrativa.
Pressupost per determinar

-

Guayaquil (Equador) (Sud Amèrica) Un cop instal·lada la infraestructura a
Guayaquil, i després de fer les proves de connexió, es preveu la posada en marxa
del projecte “Els pou del Món”, promogut per l’AAVV de Poble Nou del
Districte de Sant Martí, a principis de 2010.

-

Lima - Xarxa de Municipis AMASUR (Perú) (Sud Amèrica) Suport a la
governança local a través d’AMASUR.
Pressupost inicial de 50.000€

-

Fes (Marroc) (Magrib) Durant el 2010, es definiran amb l’Ajuntament de Fes,
les accions a dur a terme dins dels àmbits establerts al protocol signat a l’octubre
2009, és a dir: planificació urbana, organització i gestió d’arxius municipals,

14

salut pública i promoció econòmica, amb la previsió de poder implementar
algunes d’elles durant el segon semestre de l’any. Pressupost encara per
determinar en funció dels projectese a desenvolupar.
-

Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) (Balcans) Continuïtat amb el suport a la
Sarajevo Economic Region Development Agency (SERDA) en col·laboració amb
l’AECID. En el marc d’aquest projecte es durà a terme a Sarajevo, a la
primavera de 2010, un seminari d’intercanvi d’experiències en matèria de
Formació Professional i Vocacional, i polítiques de Promoció de Noves
Empreses i Ocupació. També es portarà programa de capacitació en temes de
gènere a la Fundació per la Democràcie Local amb el suport de la Direcció del
Programa de Dones.
Pressupost previst per a aquesta última activitat: 12.000€

-

Rosario (Argentina). Coordinació
Internacional de Ciutats Educadores.
Pressupost aproximat: 20.000€

dels

Programes

amb

l’Associació

Treball transversal amb els diferents sectors de l’Ajuntament
Per a la realització del projectes de cooperació directe des de la direcció de cooperació
internacional es treballa de forma transversal amb tècnics i treballadors municipals de
les diferents àrees de l’Ajuntament. En concret per al 2010 està previst treballar amb
tècnics i especialistes dels següents sectors:
El departament d’arxius per al projecte de Maputo
El departament de Mercats municipals per al projecte de Mercat de Tejelos de Medellin
El sector de Medi Ambient per a la rehabilitació de Cerro Moravia a Medellin.
El departament d’Urbanisme i habitatge per al projectes de Tirana, Maputo Gaza i
Havana
El departament de Dona per als projectes de Puebla i Sarajevo
L’ICUB per al projecte del Museu de la memòria històrica de Santa Tecla
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2. PROGRAMES MULTILATERALS
La relació amb els organismes multilaterals i les xarxes internacionals de ciutats i
regions és un dels eixos de treball que cal consolidar. D’un temps ençà, Barcelona ha
apostat per formar part de les diferents estructures, xarxes i organitzacions que les
ciutats han establert, assumint-ne a més un lideratge reconegut i acceptat, i la seva
ciutadania ha mostrat un compromís envers la denúncia i la lluita contra la injustícia i la
pobresa i el foment de la pau, elements que han impulsat el disseny d’una política
municipal de cooperació per al desenvolupament que reflecteixi aquest sentiment.

La col·laboració amb xarxes de ciutats
-

-

CGLU. Des de 2009 Barcelona és membre actiu del grup d treball d’enfortiment
i capacitació institucional. (Capacity Institutional Building) . En el mes de juny
de 2010 Barcelona hostejarà una reunió de treball d’aquest grup. Es col·laborarà
amb la redacció d’uns “Position Paper” sobre la cooperació descentralitzada.
Amb la Comissió de Cultura, que presideix Barcelona, es col·laborarà amb la
concreció de la convocatòria de cooperació cultural per a ciutats membres del
CGLU.
Xarxa d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahaurí. Seguiment i
participació en les seves activitats.
Xarxa Europea de Ciutats per la Pau en el Pròxim Orient. Mantenir la
coordinació amb les activitats d’aquesta xarxa.
Es mantindran els contactes amb la xarxa palestina de municipis (APLA) i la
Israeliana (ULAI)
Municipal Alliance for Peace (MAP). Mantenir la coordinació amb les
activitats d’aquesta xarxa.
Med-Cités. Participació en un projecte Meda de veïnatge, amb la col·laboració
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
EuroGaza. Impulsar la xarxa de ciutats europees agermanades amb la ciutat de
Gaza (Palestina) i organitzar la pròxima reunió de la xarxa a Barcelona.
EuroNablus. Donar suport de forma informal a la xarxa EuroNablus.

La col·laboració amb les Nacions Unides
-

-

NNUU. Oficina del mil·lenni. Es seguiran les accions acordades amb el conveni
signat l’any 2009 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Oficina del objectius del
mil·lenni. Es duran a terme accions per promocionar entre els ciutadans i
ciutadanes de Barcelona en diversos actes esportius, culturals i festius els 8
objectius del mil·lenni.
ACNUR. Es mantindrà el conveni vigent que té com principal objectiu l’ajut i
assistència humanitària a la població refugiada com a conseqüència de conflictes
bèl·lics i/o catàstrofes naturals, durant el 2010 s’executarà el projecte
Reintegració de la població desplaçada internament en el nord de Uganda:
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-

-

protecció i empoderament comunitari. També està previst participar en les seves
activitats i accions d’EpD a la ciutat de Barcelona.
ANUE. Celebració del Premi anual d’ANUE a la ciutat de Barcelona i
organització del Catalonian Model de NNUU a la ciutat de Barcelona.
DPKO/UMNAS. Continuació i seguiment de campanya activa contra les mines
antipersona.
UNRWA. Col·laboració amb els “Gaza Summer Games 2010”. Amb la
participació d’ONG i Associacions de la ciutat de Barcelona i la possible
participació de l’organització KULTA (Tromso).
PNUD Mediterrani. S’està col·laborant amb la oficina de cooperació
descentralitzada de Ginebra del PNUD.

Pressupost aproximat per accions de col·laboració amb NNUU, 210.000€
La col·laboració institucional
-

-

AECID. Establir convenis de col·laboració amb la cooperació espanyola en els
projectes de Cooperació Directa en les ciutats de Maputo, l’Havana i Niamey.
Donar seguiment al conveni signat al desembre 2008 per a la realització d’una
convocatòria de cooperació cultural internacional.
FEMP. Col.laboracio amb a la Comissió de Cooperació de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.
ACCD. Mantenir i ampliar els convenis de col·laboració amb la cooperació
catalana, especialment a Palestina.
ICIP establir col.laboració amb les diferents activitats de l’Institut Catala
Internacional per la Pau.
FCCD. Aprofundir en la relació amb el Fons Català per tal de desenvolupar
polítiques conjuntes.
Campament de la Pau. Seguiment dels campaments de la pau de la Fundació
Fòrum.
CIDOB. Col·laboració en els programes de formació i investigació.
CIDEU. Establir acords de col·laboració per donar suport als projectes de
cooperació directa que tenen a veure amb els plans estratègics.
IEMD. Implicació en els seus programes de cooperació.
Casa Àsia. S’establiran acords per la organització d’activitats conjuntes.
Casa Amèrica. S’establiran acords per la organització d’activitats conjuntes.

La col·laboració amb xarxes d’oenegés i el teixit associatiu

-

Renovació dels acords de col·laboració amb la Federació Catalana d’Oenegés
pels Drets Humans, Federació Catalana d’Oenegés per la Pau i Federació
Catalana d’Oenegés pel Desenvolupament, tenim en compte la nova realitat
sorgida arran de la constitució de la Confederació d’ONGs, les quals
desenvolupen les seves accions a l’espai cedit per l’Ajuntament de Barcelona a
la Casa del Món.
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-

-

-

-

Escoles Compromeses amb el Món. Mantenir aquest programa i donar suport a
les Jornades de les Escoles per la cooperació.
Taula Catalana per la Pau a Colòmbia. Participació activa a la Taula i donar
suport a les Jornades anuals sobre Colòmbia. Seguiment dels principals
projectes que porten a terme les entitats aplegades a la Taula i que reben suport
institucional.
Consell de la Joventut de Barcelona. Donar suport en els projectes de
cooperació internacional del CJB.
PEN CLUB. Barcelona Ciutat Refugi. Renovar el conveni de col·laboració
amb Pen Club i amb el Patronat de l’Habitatge així com reforçar la implicació
de l’Ajuntament en el programa d’escriptor refugiat. Propiciar oferta d’escriptor
refugiat com eina de suport als districtes que ho demandin.
Centre de Cooperació per la Mediterrània – Creu Roja. Donar suport al
manteniment de la seva seu a Barcelona i impulsar la col·laboració del
diferents departament de l’Ajuntament amb CCM per abordar i compatir
experiències entorn a estratègies d’inclusió social i ocupació dels joves a la
mediterrània, medi ambient. Destaquem la conferència sobre l’agenda 21,
hàbitat i entorn urbà que es celebrarà a Barcelona el 29 i 30 de juny del 2010.
Fundació Solidaritat UB. Programa de promoció de la cultura de la pau.
Propiciar oferta als districtes
UBUNTU. Suport a l’oficina del Secretariat del Fòrum UBUNTU.
BAS. Suport a la organització de la Caravana Solidària.
ACAPS: Associació Catalana d’Amics del poble Saharaui. Seguir col.aborant
amb la organització de les estades de nois i noies saharauis a Barcelona.
Justícia i Pau. Seguiment del conveni vigent i propiciar que la oferta
d’activitats la puguin encabir els districtes que ho desitgin.
ANUE: Formalització de nou conveni, incloent que el Premi Pau que
tradicionalment s’atorga es pugui fer a Barcelona ciutat.
INTERMON. Celebració del Dia de l’Esperança
SETEM. Festa del Comerç Just
F.C.C.D. Suport a la tasca que realitza el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
Fundació Alfons Comín. Suport al premi anual d’aquesta fundació.
Farmacéutics Mundi. Programes de suport a les dones víctimes de la violència
sexual a Búnia- Zona nord Kivu, a la República D. Del Congo.

Pressupost aproximat total de les activitats conveniades: 825.000€
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3. SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU I EL DESENVOLUPAMENT
L’Ajuntament de Barcelona, sent conscient de la importància dels projectes de
sensibilització i educació per la Pau i el desenvolupament destinarà durant el 2009
importants esforços tècnics i econòmics a aquesta línia de treball.
Durant 2009 l’Ajuntament incrementarà la col.laboració instritucional amb l’ICIP.
Un element important és la incorporació a la nostra direcció d’una línia de treball
encaminada a establir accions sobre el tema de la Pau, el desarmament i la resolució de
conflictes. En aquest sentit, es faran les següents iniciatives:
-

-

-

Centre per la pau al castell de Montjuïc, un cop formalitzat el traspàs del
Castell a l’Ajuntament.
Es continuarà amb la realització dels cursos i seminaris de formació en matèria
de Pau i resolució de conflictes.
Facilitar la creació d’una oficina a Barcelona del International Crisis Group
com un instrument essencial per conèixer la situació i els conflictes a la
Mediterrània.
Es potenciarà el Portal PAULA, conveniat amb la FSUB com a eina de suport al
professorat en temes d’educació per la Pau.
Potenciar activitats dirigides a sensibilitzar la població entorn als Objectius del
Mil·lenni.

3.1. Tasques de difusió:
Així mateix, seguint la dinàmica generada per el nou Pla Director, es farà un esforç per
millorar la informació a la ciutadania sobre els projectes desenvolupats i/o finançats per
l’Ajuntament en matèria de cooperació internacional, i durem a terme actuacions en
aquest sentit, com:
-

-

Edició i presentació del llibre del 15 Anys de Barcelona Solidària
Primera edició de beques per a joves cooperants
L’estand a les festes de la Mercè 2010
Campanya per implicar els funcionaris de l’Ajuntament en el 0’7
Sensibilitzar i promoure la participació de funcionaris en estades als projectes de
cooperació
Implementació total de la Web del Departament de Cooperació Internacional i
Solidaritat, afegint-hi la nova plataforma de Televisió per Internet. Difusió de
tots els vídeos informatius sobre actes de cooperació d’interès a la web.
Col·laboració amb programes de sensibilització com el Tots x Tots.
Col·laboració amb la direcció d’immigració i les associacions que treballen amb
refugiats per celebrar el dia mundial del refugiat.
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Des de l’Ajuntament de Barcelona anualment donem suport a les diverses actuacions
que es celebren a la ciutat amb col·laboració amb les diferents entitats que les
organitzen. Entre elles destaquem :
-

Dia de l’Esperança amb INTERMÓN -OXFAM
Jornades de la Taula per Colòmbia
Jornades sobre Cine de Colòmbia amb IMAGO
La IV SETMANA del Llibre de Cooperació amb TRENKALÓS
La festa del comerç just amb el SETEM i altres organitzacions
Festival Internacional de Cinema per la Pau i els Drets Humans. GHANDIJI
Premi Internacional Alfons Comin
Activitats que es duen a terme en els Districtes relacionades amb la Solidaritat.
Cicle de conferencies conflictes i convergències: El Món actual, dirigides per
Dr. Antoni Segura.
Cicle de conferències sobre PAU i NO VIOLÈNCIA. Organitza anualment la
Casa del Tibet amb les diverses ONG’s de Pau i personalitats ciutadanes
(Ajuntament de Barcelona, ICIP i Oficina de Pau)

3.2. Mostres de cooperació als districtes de Barcelona
Mostres i activitats de Cooperació de Districte:
Gracia. (Festa Major i Setmana Libia a la Sedeta)
Sant Andreu, (Tardor a Sant Andreu)
Sants Montjuic (Mostra entitats i llibre solidari)
Les Corts, (Setmana Solidaria setembre)
Ciutat Vella, (Mostra entitats, primavera)
Sant Martí de Provençals, Quinzena solidaria
Sarrià Sant Gervasi, Mostra entitats Casa Orlanday
Horta Guinadó, Agermanament escoles
Nou Barris: Setmana solidària
Eixample: Suport en edició material divulgatiu d’entitats
Pressupost aproximat del total de programes i activitats de difusió és de 532.000€
3.2. Altres
En aquest apartat, i creient necessari que la Direcció ha de ser promotora
d’esdeveniments que serveixin per la reflexió, no només de la situació de la cooperació
internacional arreu, sinó també per als grans temes que tenen a veure amb la situació
geopolítica del món, proposem la organització de jornades, conferències o programes
que s’han de produir des d’aquest moment però que, en el temps, s’aniran
desenvolupant al llarg de la legislatura.
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4. EMERGÈNCIES

Per al 2010 i segons queda acordat al Pla Director de Cooperació Internacional i
Solidaritat (2009-2012), fem reserva d’una partida de 230.000 € per poder fer front a
situacions d’emergència humanitària com a conseqüència de conflictes bèl·lics o de
desastres naturals.
Aquest ajut es concreta cas a cas, procurant la màxima eficàcia possible en situacions,
per definició, complicades i es vehicula a través del Comitè Català d’Emergències i
Ajut Humanitari.
Igualment, es subscriurà un conveni amb l’AECID per tal d’incloure un equip reduït de
personal municipal (Bombers, Guàrdia Urbana, TMB i Manteniment i Serveis),
disponible per gestionar en destí l’ajut humanitari.
Juntament amb el CGLU s’organitzarà un seminari sobre emergències a la zona
subsahariana, aportant un finançament de 20.000€. El seminari sobre reducció de riscos
per a tècnics africans es durà a terme a Dakar el 26 i 27 de gener de 2010 amb la
participació de més de 20 tècnics i electes municipals de 5 països de l’Africa
Occidental.
Per fer front a les emergències, l’Ajuntament ha signat un conveni amb Farmamundi per
tal de disposar de kits d’emergència en funció de les necessitats puntuals de cada
emergència.

5. CO-DENSENVOLUPAMENT
Seguint l’objectiu número 4 de Coordinació de les polítiques de Cooperació
Internacional i Immigració que assenyala el Pla d’Actuació Municipal en el sentit
d’impulsar el co-desenvolupament, estimulant l’entitats d’immigrants, es procedirà a la
tasca de facilitar i empoderar-les, mitjançant la formació d’aquelles associacions
d’immigrants que es plantegin desenvolupar projectes de cooperació al
desenvolupament.
Aquesta formació persegueix que aquestes associacions puguin optar en igualtat de
condicions que qualsevol altre associació a la convocatòria de subvencions de
Barcelona Solidaria.
D’altra banda s’aproparà a les associacions d’immigrants i les plataformes de
codesenvolupament que s’han creat amb la resta d’associacions de cooperació al
desenvolupament per tal que puguin , si s’escau, desenvolupar projectes conjuntament.
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6. PRESSUPOST

El pressupost per a la cooperació internacional, solidaritat i pau de l’Ajuntament de
Barcelona pel 2010 serà de 9.270.000 €
La convocatòria per a projectes de cooperació amb entitats privades no lucratives es
dotarà de 5.480.000 € menys 2.749.995 € compromesos de les convocatòries anteriors;
als projectes de cooperació directa es destinaran 3.335.000€ - incloent-hi els propis
projectes de sensibilització i educació per la pau i el desenvolupament-, a emergències
230.000 € i a la gestió i avaluació del programa 225.000 €.
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