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PLA DE TREBALL ANUAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, 
PAU I SOLIDARITAT 2013 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
El Pla de treball anual 2013 és el primer exercici de planificació operativa que 
desplega el Pla director de cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau de 
l’Ajuntament de Barcelona 2013-2016 (en endavant Pla director 2013-2016), aprovat a 
la sessió plenària extraordinària del Consell Municipal de Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament del 10 de gener de 2013, i al Plenari del Consell Municipal de l’1 
de febrer de 2013 per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al 
consistori i després d’un ampli procés participatiu. 
 
Aquest Pla anual neix en un context marcat per una profunda crisi econòmica que ha 
forçat a les administracions públiques a reequilibrar les seves finances públiques. Les 
polítiques de cooperació al desenvolupament s’han vist especialment afectades per les 
mesures d’austeritat i, en conseqüència, l’Ajut Oficial al Desenvolupament (en 
endavant AOD) s’ha contret en termes generals.  
 
Malgrat aquest escenari i les constriccions pressupostàries dels diferents poders 
públics, l’Ajuntament de Barcelona manifesta la voluntat de renovar el seu compromís 
amb la solidaritat internacional. Enguany està previst que l’AOD de l’Ajuntament de 
Barcelona el 2013 se situï en el 0’57 % dels ingressos propis de l’Ajuntament, tenint 
present l’horitzó d’arribar al 0,7% l’any 2015. En aquest sentit, i en un context procliu a 
l’ajust pressupostari per part de la majoria d’institucions, l’Ajuntament es compromet, 
durant el 2013, a mantenir la mateixa aportació anual a la convocatòria de 
subvencions que l’any anterior. 
  
Més enllà de l’aportació de recursos econòmics, l’objectiu de l’equip de govern és 
posar més èmfasi en el valor afegit de la cooperació al desenvolupament de 
l’Ajuntament i de la ciutat de Barcelona en general. En un moment en què els recursos 
econòmics són escassos, el consistori barceloní vol posar al servei de les seves 
contraparts i ciutats sòcies tota la seva expertesa, coneixement i capital humà. Per 
aquest motiu, es té previst endegar diferents identificacions d’assistència tècnica amb 
les ciutats de Maputo, L’Havana, Tànger-Tetuan, Medellín, San Salvador i Dakar. En 
aquest últim cas, així com en la relació amb la ciutat de Rabat, s’explorarà la 
triangulació amb altres ciutats europees en la definició de programes de cooperació. 
 
L’Ajuntament de Barcelona maldarà, a més, per mobilitzar aquells altres actius de la 
ciutat que puguin contribuir decididament al desenvolupament humà sostenible. En 
aquest sentit, es continuarà comptant amb el suport en l’execució d’aquesta política 
pública de les organitzacions no governamentals (en endavant ONG) per mitjà d’una 
convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions per a projectes de 
cooperació al desenvolupament en ciutats o entorns urbans, i en educació per al 
desenvolupament, pau i drets humans.   
 
Així mateix, i per primer cop, s’estudiarà la manera d’integrar les capacitats 
empresarials i emprenedores en la política pública de cooperació al desenvolupament, 
assumint que qualsevol iniciativa en aquest àmbit es farà a través d’organitzacions 
empresarials. L’Ajuntament de Barcelona entén que l’empresa és un actor amb moltes 
potencialitats i que pot contribuir decididament al desenvolupament sostenible de les 
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ciutats sòcies, sobretot pel que fa al coneixement i a les experteses que pot transferir. 
Aquesta reflexió tindrà lloc en un grup ad hoc que es convocarà en el si de la Comissió 
Permanent del Consell de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb la 
voluntat de generar consensos i identificar noves sinergies. 
 
L’impuls de les avaluacions i de la cultura de l’avaluació també marcarà aquest 2013 
com una aposta clara per l’auto aprenentatge i per la millora de l’eficàcia i la qualitat de 
les iniciatives de cooperació que promou l’Ajuntament de Barcelona, ja sigui de 
manera directa o indirecta. Es té previst ja durant el primer semestre, realitzar dues 
avaluacions externes de projectes de cooperació al desenvolupament, un a Medellín i 
l’altra als Territoris Palestins, i una tercera en educació per al desenvolupament. 
 
Una altra prioritat de l’Ajuntament de Barcelona serà el disseny d’un pla de suport a les 
entitats que promouen la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans. El 
consistori barceloní, conscient de la difícil situació per la qual travessen moltes de les 
ONG del sector, impulsarà un seguit de mesures orientades a cobrir algunes de les 
seves necessitats, a acompanyar-les en l’obtenció de nous recursos i, en definitiva, a 
garantir, en la mesura del possible, la seva viabilitat.     
 
Finalment, convé ressaltar que aquest Pla anual s’estructura d’acord amb els 
principals capítols del Pla director 2013-2016. Aquest format que opta per l’explicació 
de la programació en base als objectius i línies prioritàries del PDCD és útil perquè, 
per una banda, facilitarà al lector i a la ciutadania la identificació dels grans eixos 
programàtics per al 2013 i, per l’altra, simplificarà la tasca de seguiment d’aquesta 
política pública, determinant el grau d’assoliment dels objectius fixats en el Pla director 
2013-2016. 

2. UNA POLÍTICA PÚBLICA ESTRATÈGICA I TRANSFORMADORA 
 
PRIORITATS TRANSVERSALS 
 
En aquest 2013 l’equip tècnic de la Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 
es familiaritzarà amb el marcador d’igualtat de gènere del Comitè d’Ajut al 
Desenvolupament (en endavant CAD) que depèn, al seu torn, de l’Organització per a 
la Cooperació al Desenvolupament Econòmic (OCDE). La presa de contacte amb 
aquest marcador es centrarà enguany en el seguiment, això és, en la constatació de 
fins a quin punt les actuacions de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona promouen 
la igualtat de gènere i amb quina intensitat ho fan. No obstant això, la voluntat és, a 
mig termini, la d’incrementar conscientment les actuacions promogudes des d’aquesta 
òptica de manera significativa i principal d’acord amb la classificació del CAD. 
 
Pel que fa a l’eix de promoció de la pau, l’Ajuntament de Barcelona parteix de les 
capacitats de què disposen diversos actors de la ciutat i del potencial de l’Institut 
Català Internacional per la Pau, per donar suport a diverses iniciatives que tindran lloc 
per reforçar el procés de pau a Colòmbia.  
 
D’altra banda, a través del Centre Internacional Toledo per la Pau (CITPax) i en 
sinèrgia amb altres entitats barcelonines, es potenciarà la celebració a Barcelona 
diversos esdeveniments relacionats amb la promoció de la pau i el respecte dels drets 
humans al Marroc, Sàhara Occidental, Palestina o el Líban i Jordània, aquests dos 
darrers directament afectats per la guerra a Síria. 
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PRIORITATS SECTORIALS 
 
El Pla director 2013-2016 identifica fins a set grans objectius estratègics que 
determinen les prioritats sectorials i que han de servir per concentrar les actuacions de 
l’Ajuntament de Barcelona en els àmbits de cooperació al desenvolupament, acció 
humanitària i educació per al desenvolupament, pau i drets humans. 
 
Amb la voluntat d’ampliar les capacitats institucionals i ciutadanes per promoure la 
governança democràtica local (Objectiu estratègic 1), l’Ajuntament de Barcelona té 
previst renovar el conveni bianual per donar suport a la «Delegació de Ciutats 
Educadores per a Amèrica Llatina» en l’execució del «Programa de formació en 
Ciutats Educadores i Governança Local», a través de la Intendència de Rosario 
(Argentina), que n’ostenta la secretaria regional. L’objectiu d’aquest projecte és donar 
suport a l’oficina i l’equip de professionals d’aquesta delegació regional per promoure 
els principis de la «Carta de Ciutats Educadores», és a dir, treballar per tal que tots els 
habitants d’una ciutat puguin gaudir en condicions de llibertat i d’igualtat dels mitjans i 
oportunitats de formació, entreteniment i desenvolupament que la pròpia ciutat ofereix, 
alhora que es promouen valors com el diàleg entre generacions, la solidaritat 
internacional, la justícia social o el civisme democràtic.  
 
Dins d’aquest objectiu, però més enfocat en l’enfortiment de les organitzacions de la 
societat civil i de les institucions públiques per a la prevenció dels conflictes i per a la 
construcció d’una autèntica cultura de pau, convé destacar l’acord que l’Ajuntament de 
Barcelona signarà, un any més, amb la Fundació Casa del Tibet de Barcelona. A part 
de difondre la cultura autòctona del Tibet, aquesta Fundació compta amb una llarga 
experiència en impulsar nombrosos programes i activitats orientades a divulgar i 
propiciar el coneixement en el foment de la pau i la no violència, com a forma 
alternativa d’encarar els conflictes.   
 
L’Ajuntament de Barcelona també col·laborarà amb la Fundació Alfons Comín per a 
l’atorgament del Premi Internacional Alfons Comín, amb el qual es vol posar de 
manifest situacions límits i injustes, i a la vegada fer un reconeixement públic a 
persones o col·lectius compromesos en la tasca de construir un món més just, 
afirmant, precisament, els valors que van impregnar la vida i l’obra d’aquest conegut i 
compromès polític i sociòleg barceloní. També es contribuirà al manteniment del fons 
documental de la Fundació, per garantir la conservació i difusió de la seva obra. 
 
Així mateix, es treballarà per promoure el dret a la ciutat i la cohesió social mitjançant 
la provisió de béns públics locals, des d’un enfocament de drets i equitats de gènere 
(Objectiu estratègic 2). L’Ajuntament de Barcelona donarà seguiment al projecte 
«Enfortiment de les capacitats municipals a Jacmel, Haití», conjuntament amb la 
Fundació la Caixa, i implementat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(en endavant ACUP), que consisteix en enfortir les capacitats d’aquest municipi en 
planificació urbana i, en concret, que els tècnics municipals millorin els seus 
coneixements a l’hora d’elaboració plans de desenvolupament local.  
 
Es preveu també l’entrada de l’Ajuntament de Barcelona, durant la tardor del 2013, al 
patronat de de l’Institut de Salut Pública de Barcelona (en endavant ISGlobal), en el si 
el qual es troba el Centre de Recerca de Salut Internacional de Barcelona (en 
endavant CRESIB. Amb aquesta incorporació de l’Ajuntament a l’ISGlobal, es facilitarà 
la participació en el disseny i l’orientació de les activitats promogudes des d’aquest 
think-tank  i centre de recerca de reputació internacional ubicat a Barcelona, que té per 
objectiu millorar la salut i el desenvolupament de les poblacions més vulnerables a 
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través del coneixement. Alhora, es destinaran recursos per contribuir a garantir el dret 
a la salut per mitjà de la col·laboració endegada a finals del 2012 amb el CRESIB, per 
a la realització del projecte «Barreres i determinants d’accés a la salut reproductiva en 
pre-adolescents moçambiqueses: l’exemple de la vacuna contra el Virus de Papil·loma 
Humà».  
També en l’àmbit de la salut, aprofitant les capacitats instal·lades de què disposa la 
ciutat en aquest àmbit, i, més en concret, en la salut oftalmològica, l’Ajuntament de 
Barcelona contribuirà, per segon any, a la consolidació de l’estratègia de sortida del 
projecte «Millora de l’accés a la salut ocular de la població de la ciutat de El Alto i la 
seva àrea d’influència», a partir de la integració sostenible de l’atenció oftalmològica a 
tots els nivells de la xarxa de salut (La Paz, Bolívia) que la Fundació Ulls del Món he 
implementat els darrers anys.  
 
En relació amb l’ampliació de les capacitats de les comunitats locals per garantir la 
sostenibilitat ambiental, l’Ajuntament de Barcelona promou l’enfortiment de la població 
de Goundi (Txad) a través d’una associació de disminuïts físics, reforçant la gestió 
d’un projecte d’energia renovable per a la mateixa població. En aquest sentit, s’ha 
treballat amb l’entitat Misión y Desarrollo para Goundi.  
 
Íntimament lligat amb els esforços per ampliar les capacitats en l’educació per al 
desenvolupament, l’educació pels drets humans i l’educació per la pau (Objectiu 
estratègic 4), l’Ajuntament de Barcelona renovarà el conveni amb la Fundació 
Solidaritat de la Universitat de Barcelona (en endavant UB). Gràcies a aquest conveni, 
la Fundació Solidaritat UB desenvoluparà tres grans línies d’actuació. La primera, de 
formació, en què s’organitzaran cursos i seminaris orientats a ampliar coneixements 
relacionats amb la solidaritat, la cooperació al desenvolupament, la cultura de la pau i 
la defensa dels drets humans. La segona, d’activitats de promoció de la cultura de pau, 
en què es prestarà un servei de promoció d’aquests coneixements a institucions, 
centres, col·lectius, escoles i ciutadania en general. La tercera, i molt especialment en 
aquest 2013, promourà el Premi Recerca per la Pau adreçat a centres educatius de 
batxillerat de la ciutat. En totes tres línies, es treballarà en coordinació amb altres 
entitats de la ciutat que incideixen en els mateixos objectius.  
 
En l’àmbit de la sensibilització i mobilització social per transformar actituds i 
comportaments en pro del desenvolupament humà sostenible i la pau també s’inscriu 
el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat SETEM-Catalunya. Mitjançant la 
subscripció d’aquest nou Conveni, l’Ajuntament de Barcelona continuarà donant suport 
i participarà activament a la «Festa del Comerç Just i la Banca Ètica» organitzada des 
de l’any 2000 per SETEM-Catalunya i en què també hi participen altres entitats.  
 
Una altra actuació en aquest sentit, però molt vinculada amb la difusió i la divulgació 
dels principis i propòsits de la Carta de les Nacions Unides i la defensa dels drets 
humans, consisteix en la subvenció que l’Ajuntament de Barcelona atorgarà a 
l’Associació per a les Nacions Unides d’Espanya (en endavant ANUE). A més, donant 
a conèixer a la societat civil el rol que juga les Nacions Unides i els valors que promou, 
s’incideix en la idea que, en un món d’interdependències creixents, hi ha la necessitat 
d’articular respostes col·lectives per tal de proveir béns públics globals.  
 
L’Ajuntament de Barcelona està contribuint des del 2012 a la implementació del 
projecte «Xarxa de comunicadors per al desenvolupament» que forma part d’un 
programa a tres anys cofinançat per la Unió Europea i que s’implementa 
simultàniament a tres regions europees: Catalunya, Rhône-Alpes i Piamont. Aquesta 
iniciativa és impulsada per la Coordinadora d’ONG del Piamont (COP), la Reseau 
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Rhône Alpes d’Appui a la Cooperation (RESACOOP) i la Federació Catalana d’ONGD 
(FCONGD), i compta amb la col·laboració d’administracions locals i regionals, 
universitats, mitjans de comunicació i col·lectius de professionals del periodisme així 
com contraparts del Sud. L’objectiu d’aquest projecte és doble. Per una banda, millorar 
la qualitat informativa i l’impacte dels mitjans de comunicació i de les ONG sobre la 
conscienciació del públic europeu i, per l’altra, augmentar la mobilització ciutadana en 
la lluita contra la pobresa i la relació de relacions més equitatives entre els països. 
 
En aquest 2013, se seguirà executant el projecte plurianual, iniciat un any abans, de 
l’Associació per als Drets Humans a l’Afganistan (endavant ASDHA) amb el títol 
«Mobilització i sensibilització sobre la impunitat i la violació sistemàtica dels drets 
humans a l’Afganistan, sobretot pel que fa a les dones, amb l’objectiu d’evitar l’oblit 
internacional de les dones afganes, un cop les tropes estrangeres es retirin del país». 
Amb  iniciatives com aquesta —que combina, per una banda, jornades d’anàlisi i debat 
amb la presència de representants de la societat civil afganesa i d’experts 
internacionals i, per l’altra, exposicions fotogràfiques i la publicació d’un llibre— 
ASDHA pretén que l’Afganistan continuï present en l’agenda internacional, denunciar 
la cultura de la impunitat i la violència, i ser alhora l’altaveu de les dones afganeses 
que pateixen especialment aquesta situació. 
 
Aquest any 2013 també se seguirà donant suport al Consell de la Joventut de 
Barcelona (CJB), en el marc del conveni que l’Ajuntament de Barcelona renova 
anualment amb l’entitat. Les activitats que en l’àmbit de cooperació i pau desenvolupa 
el CJB estan encaminades a reforçar la capacitat de mobilització i incidència que les 
entitats que hi estan vinculades tenen per a transformar el seu entorn. En el marc 
d’aquestes activitats es recullen intercanvis amb altres consells d’altres ciutats sòcies 
per a la ciutat de Barcelona.  
 
Enguany, l’Ajuntament de Barcelona signarà un nou Conveni amb l’Associació Justícia 
i Pau de Barcelona, que compta amb ampli reconeixement social i de les institucions 
públiques de foment de la pau i promoció dels drets humans. Justícia i Pau té per 
finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el 
desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient en cosonància amb els 
objectius del Pla Director 2013-2016. 
 
Convé posar de relleu, així mateix, els projectes de sensibilització i foment de la 
solidaritat ciutadana i d’educació per al desenvolupament, pau i drets humans que any 
rere any s’organitzen per part dels Districtes Municipals. En aquest sentit, la Direcció 
de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional col·laborarà en l’organització 
d’aquells actes que es considerin més rellevants i estratègics. 
 
Finalment, convé destacar el «Programa d’Educació per al Desenvolupament» que, en 
el marc de la convocatòria de subvencions públiques, s’adreça a les intervencions que 
girin al voltant de la sensibilització, la formació per al desenvolupament, la recerca i 
investigació per al desenvolupament i la mobilització ciutadana i incidència pública i 
política.  
 
Amb la voluntat de consolidar la participació i el lideratge de Barcelona en les xarxes 
internacionals de governs locals i regionals (Objectiu estratègic 5), l’Ajuntament 
continuarà donant suport i participant activament al grup de treball sobre Enfortiment 
Institucional (CIB Working Group) de l’organització mundial Ciutats i Governs Locals 
Units (en endavant CGLU). En el 2013 també es contribuirà econòmicament al suport 
de la Secretaria del Grup de Treball per tal que puguin implementar el seu pla operatiu 
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que es caracteritza, per una banda, per promoure l’intercanvi d’experiències i de 
coneixements entre experts i professionals sobre la cooperació al desenvolupament 
dels governs locals i, per l’altra, per definir un posicionament unitari dels governs locals 
en el debat internacional sobre l’eficàcia de l’ajut al desenvolupament. 
 
En el marc de la promoció i defensa d’un nou multilateralisme i de la construcció d’un 
model de governança democràtica global i multinivell, l’Ajuntament de Barcelona 
seguirà donant suport a la Fundació UBUNTU. Enguany, l’objectiu serà promoure el 
debat, la reflexió i la participació efectiva de la societat civil i de la cooperació 
descentralitzada en el procés global de consultes anomenat «Diàleg Post-2015» i 
liderat per la Campanya del Mil·lenni de les Nacions Unides. Més concretament, 
l’activitat que es planteja és una reunió a Barcelona al voltant del rol de la cooperació 
descentralitzada en la consecució dels nous objectius de desenvolupament a partir del 
2015 i la traducció dels mateixos a l’àmbit local. També s’abordarà la necessitat de 
recórrer a noves fórmules per mesurar el desenvolupament i la riquesa, i el paper dels 
nous Objectius de Desenvolupament Sostenibles abordats a Rio+20. 
 
L’Ajuntament de Barcelona també donarà suport al PEN Català que promou el principi 
de la lliure circulació de les idees dins de cada país i entre tots els països, defensa la 
llibertat de premsa i s’oposa a la censura arbitrària. El PEN Català executarà una nova 
edició del projecte «Escriptor acollit» que consistirà en donar asil a un escriptor o 
escriptora dels que proposa la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi (ICORN per les 
seves sigles en anglès), de la qual la Ciutat de Barcelona n’és membre.  
 
Quant a la consolidació de les capacitats d’acció humanitària (Objectiu estratègic 6), 
per a aquest 2013 l’Ajuntament de Barcelona preveu, en la mesura de les seves 
possibilitats, una reserva per a emergències. L’accent, seguint les directrius del Pla 
director 2013-2016, no es posarà tant en la reacció immediata davant crisis 
humanitàries sinó en aquells aspectes relacionats amb la reconstrucció post 
emergència de zones urbanes i en l’adopció d’estratègies de reducció de riscos de 
desastres. Així mateix, es farà el seguiment de les emergències finançades a finals de 
2012, ja sigui per motius bèl·lics, com en el cas del conflicte a Síria o a la República 
Democràtica del Congo (en endavant RDC), per causa de fams com les que 
recurrentment afligeixen als països del Sahel i  de la Banya d’Àfrica, o per l’embat del 
tifó Bhopa que ha colpejat recentment les Filipines.   
 
L’Ajuntament de Barcelona renovarà el seu suport a Farmacèutics Mundi (en endavant 
FARMAMUNDI) i, en concret, les actuacions que aquesta organització du a terme a la 
RDC. La signatura d’un nou acord per al 2013 permetrà que FARMAMUNDI pugui 
seguir treballant en la millora de les condicions sociosanitàries de les víctimes de la 
violència sexual el nord de Kivu.   
 
Una actuació molt orientada als infants és la que promou la Federació d’Associacions 
Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (en endavant ACAPS) de la mà de la Delegació 
del Front Polisario a Catalunya. En aquest 2013, l’Ajuntament de Barcelona continuarà 
donant suport al projecte de «Vacances en Pau» pel qual famílies catalanes acolliran 
durant els mesos de juliol i agost a nens i nenes sahrauís provinents dels campaments 
de refugiats a Tindouf, i que alhora rebran assistència sanitària general o, si escau, 
especialitzada. 
 
També és donarà continuïtat a la relació amb l’ACNUR per donar suport a la seva 
tasca de sensibilització i de suport a l’assistència a camps de refugiats, especialment a 



 

 7 

aquells que es troben en contexts urbans i han d’afrontar dificultats afegides pel fet 
d’haver d’integrar-se en una societat d’acollida sovint també vulnerable.   
 
Relacionat amb les iniciatives orientades a reforçar el teixit associatiu de les ONG pel 
desenvolupament, pau i drets humans de la ciutat (Objectiu estratègic 7), 
l’Ajuntament de Barcelona treballarà, conjuntament amb la Confederació d’ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament (en endavant Confederació) i altres 
institucions, per dissenyar un Pla de suport a les ONG que articuli iniciatives com la 
cessió de locals o espais a les entitats o l’acompanyament d’aquestes en l’accés de 
noves fonts de finançament alternatives a partir de l’organització d’unes jornades 
d’exploració de noves fonts de finançament. 
 
Com a mesura addicional per aixecar fons d’altres actors o particulars i per ajudar a 
garantir la viabilitat de les entitats i dels seus projectes, el 2013 l’Ajuntament de 
Barcelona signarà un Conveni de Col·laboració amb entitats com ara la Fundació Real 
Dreams per difondre instruments com «elmeugradesorra.org». L’objectiu d’aquest 
instrument és facilitar el finançament alternatiu i complementari per als projectes 
socials i de cooperació al desenvolupament impulsats per l’Ajuntament de Barcelona. 
És a dir, aquesta Fundació, a través de la seva pàgina web, seguirà captant donacions 
privades que aniran directament destinades a les entitats que comptin amb projectes 
que hagin estat finançats pel consistori barceloní. En el darrer trimestre de l’any es 
valorarà el rendiment i l’efectivitat d’aquest instrument de fundraising on-line. 
 
PRIORITATS GEOGRÀFIQUES 
 
El Pla director 2013-2016 estableix com a ciutats prioritàries de l’Ajuntament de 
Barcelona les de Medellín, Maputo, La Havana i l’eix Tànger-Tetuan, a més de prestar 
una especial atenció a les poblacions palestines de Cisjordània i la franja de Gaza. 
 
Quant a la Municipalitat de Medellín, l’Ajuntament de Barcelona preveu la renovació 
del Protocol d’Amistat i Cooperació per al període 2013-2016 que estrenyerà, encara 
més, les relacions de col·laboració entre ambdues ciutats iniciades l’any 2000.  
 
Aquest protocol abraça diferents línies de treball, d’entre les quals destaquen el suport 
al Pla d’Ordenament Territorial de Medellín i de la seva àrea d’influència, la millora i 
recuperació d’espais urbans per tal d’optimitzar les condicions d’habitabilitat, sobretot 
en relació amb la recuperació del centre històric i l’atenció a les persones de major 
vulnerabilitat, i el foment d’estratègies d’internacionalització i promoció turística de la 
ciutat. Així mateix, es preveu impulsar processos de cooperació triangular, 
possiblement amb Lima, en determinades àrees de gestió municipal, com ara mercats, 
planificació urbana o  creació  de serveis d’atenció a les persones en situació de 
vulnerabilitat i risc d’exclusió social. 
 
En relació amb la ciutat de Maputo, convé recordar que en el 2012 l’Ajuntament de 
Barcelona va signar un Protocol d’Amistat i Cooperació que aprofundia en les relacions 
iniciades el 2006 i que se centraven, fonamentalment, en la remodelació i formació de 
personal de l’Arxiu Municipal de Maputo i en la rehabilitació del Centre cultural 
Ntsyndia.  
 
En aquest 2013, es preveu donar suport a programes destinats a la millora de la 
gestió, intercanvi i formació en matèria de biblioteques, mercats municipals, habitatge 
social i salut pública. Hi ha la voluntat, a més, de treballar en la recerca conjunta de 
fons de finançament per al projecte de rehabilitació de l’Avinguda Samora Machel de 
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Maputo i en la millora i ampliació de l’espai públic de la Baixa Cidade, en aspectes 
com la preparació tècnica, la cerca de finançament, la contractació i el seguiment de 
l’obra. 
 
En relació amb la ciutat de l’Havana, la Direcció de Solidaritat i Cooperació 
Internacional està treballant amb el Museu d’Història de Barcelona (en endavant, 
MUHBA) en el desenvolupament d’una proposta museogràfica de la sala d’arquitectura 
i urbanisme del Museu Palacio del Segundo Cabo d’aquesta ciutat, que es convertirà 
en un centre d’interpretació de les relacions culturals entre Cuba i Europa, i reactivarà 
econòmicament i socialment el barri on està ubicat. La tasca de l’Ajuntament 
complementarà, d’aquesta manera, un ambiciós projecte de la Comissió Europea per 
estrènyer els vincles amb Cuba, de la mà de l’Oficina del Historiador de L’Havana, una 
de les institucions cubanes de més renom internacional en la regeneració de centres 
urbans. D’altra banda, amb la col·laboració de l’Escola Massana s’enfortirà i 
amplificarà el pla curricular dels centres de formació en oficis lligants a la restauració 
del patrimoni de L’Havana Vieja 
 
 
Pel que fa a Tànger, l’Ajuntament de Barcelona explorarà les possibilitats de 
col·laboració amb l’alcaldia d’aquesta ciutat en l’àmbit de la gestió pública i de la 
promoció econòmica i, també, en relació amb les polítiques socioculturals. Així mateix, 
es farà el seguiment del projecte de les Placettes de la Médina de Tetuan que té per 
objecte contribuir a la protecció i conservació d’espais públics i arquitectònics de la 
part històrica de la ciutat. També s’identificaran àmbits de suport tècnic en el 
desplegament del Pla Comunal de Desenvolupament de la ciutat de Tetuan.  
 
En relació al Pròxim Orient, l’Ajuntament de Barcelona treballarà en el marc de l’actual 
Pla Director 2013-2016 en la millora de les condiciones de vida de  les poblacions 
palestines en diverses línees. Per una banda donarà suport a programes de serveis 
bàsics de la United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East (UNRWA ) a la Franja de Gaza, i propiciarà la participació de entitats de 
Barcelona en les activitats per la infància i la joventut que la mateixa UNRWA 
organitza al període de vacances escolars a la Franja de Gaza. Per una altra banda, 
l’Ajuntament de Barcelona mantindrà les assistències tècniques a municipis palestins. 
 
A part de les ciutats prioritàries que el Pla director 2013-2016 enumera explícitament, 
el propi instrument de planificació quadriennal estableix que cada any se’n podran 
incloure d’altres que també compleixin els criteris per a la identificació de ciutats sòcies 
prioritàries. D’acord amb aquesta possibilitat, la convocatòria de concurs públic 
d’enguany per a la concessió de subvencions en el marc del «Programa de 
Cooperació per al Desenvolupament a Ciutats Específiques» estableix que, a part de 
les ja citades més amunt, també seran ciutats d’intervenció preferent Dakar, San 
Salvador i la seva àrea metropolitana i Sarajevo, sempre que hagin estat 
formulades en coordinació i estat avalades per les autoritats locals de les ciutats o 
àrees urbanes on es treballi.  
 
Al marge d’aquesta convocatòria concreta, i pel que fa a la ciutat de Dakar, 
l’Ajuntament de Barcelona està explorant una línia de treball conjuntament amb les 
ciutats de Milà i París. L’objectiu és desenvolupar un partenariat entre ciutats del Nord 
amb una ciutat del Sud capaç d’identificar àrees de col·laboració i projectes compartits 
a partir de l’experiència de cadascun dels socis. És important subratllar que tant París, 
com Milà i Barcelona són ciutats receptores de població senegalesa, i que aquesta 
iniciativa recull la voluntat d’aprofitar la riquesa i coneixement que suposa aquesta 
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població. En el marc d’aquesta iniciativa de cooperació ciutat-ciutat, s’està estudiant 
d’endegar un projecte d’agricultura urbana i periurbana que implicaria assistències 
tècniques i programes d’intercanvi de funcionaris i acadèmics. 
 
A instància de l’Alcaldia Municipal de San Salvador, l’àrea jurídica de l’Ajuntament de 
Barcelona prestarà una assistència tècnica arran de la necessitat de revisar, analitzar, 
classificar i modernitzar el marc normatiu local en relació amb les ordenances 
municipals i el marc legal existent. A més a més, s’aprofitarà aquesta relació per 
intercanviar experiències i identificar bones pràctiques. 
 
Paral·lelament, i per mitjà de la modalitat de cooperació bilateral directa, en el primer 
semestre de l’any l’Ajuntament de Barcelona continuarà col·laborant estretament amb 
l’alcaldia municipal de Santa Tecla, a El Salvador, en la fase final del projecte 
«Potenciar la promoció del patrimoni i la cultura de pau al municipi de Santa Tecla», 
que té com a objectiu donar suport al Museu Municipal de Santa Tecla per tal que 
puguin portar a terme la seva programació cultural destinada a enfortir la identitat 
«tecleña» i promocionar el patrimoni municipal. 
 
Així mateix, i en triangulació amb la ciutat de Lió, es preveu una actuació a Rabat per 
al desplegament del seu Pla Comunal de Desenvolupament (en endavant PCD). En 
concret, per a aquest 2013, s’establirà una relació fluida amb Lió per tal de determinar 
quina podria ser l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona en aquest Pla Director pel 
que fa a bones pràctiques o experiències de treball en polítiques prèviament 
identificades com a prioritàries (transport, residus, animació cultural, àmbit social, i 
infància). Alhora es preveu signar un protocol d’amistat amb Rabat que contempli tots 
aquests compromisos.   
 
Amb Sarajevo, es mantindrà el treball amb el seu consistori i amb el Cantó de 
Sarajevo per donar seguiment al projecte del Museu del Setge, i també es continuarà 
treballant amb entitats barcelonines que promoguin a la zona projectes de consolidació 
dels processos de pau. 
 
Per últim, en el marc de la convocatòria pública de subvencions i, en concret, del 
«Programa de Cooperació per al Desenvolupament», els recursos destinats es 
distribuiran de la següent forma segons les prioritats geogràfiques: Mediterrània (30%); 
Àfrica Subsahariana (25%), Amèrica Llatina (40%); Altres (5%). 

3. GENERACIÓ D’ALIANCES I DESPLEGAMENT DE MODALITATS I 
INSTRUMENTS DE COOPERACIÓ.  
 
ALIANCES PER A L’ACCIÓ 
 
Seguint les conclusions del Fòrum de Busan de 2011, el Pla director 2013-2016 
ressalta la necessitat d’incorporar un ampli ventall d’actors a la política pública de 
cooperació al desenvolupament i a l’agenda de l’eficàcia de l’ajut. Entre aquests actors 
hi destaca el sector privat atès el seu rol en la generació de benestar i riquesa i, en 
definitiva, en el progrés socioeconòmic.  
 
L’Ajuntament de Barcelona vol explorar enguany el potencial dels agents empresarials 
i la seva contribució específica en el desplegament d’aquesta política. En concret, es 
promourà un espai de diàleg en el marc de la Comissió Permanent del Consell de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament per definir, de manera concertada, 
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per definir quin és el paper que ha de jugar la cooperació empresarial i com s’ha 
d’abordar. L’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició de la Comissió Permanent 
l’acompanyament de persones expertes amb l’encàrrec d’ajudar a identificar noves 
oportunitats en aquest àmbit.   
 
En qualsevol cas, es parteix de la premissa que les empreses privades no seran, en 
cap supòsit, receptores d’AOD i que el seu interès rau en aspectes com, per exemple,  
la transferència de know how, la millora de les capacitats productives del teixit 
empresarial dels països i ciutats del Sud o l’emprenedoria.  
 
L’Ajuntament de Barcelona treballarà durant aquest any amb les universitats amb seu i 
presència a Barcelona per tal de articular i dimensionar correctament l’enorme 
aportació que fan actualment a la  política de cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona. El potencial de complementarietat de les universitats amb les accions de 
cooperació bilateral de l’Ajuntament de Barcelona és un fet, però es pretén assolir un 
nivell de col·laboració més intens. En aquest sentit es mantindran reunions i sessions 
de treball amb les universitats més actives.   
 
 
MODALITATS I INSTRUMENTS DE COOPERACIÓ 
 
Pel que fa a la modalitat de cooperació bilateral d’iniciativa no governamental, tal 
com ja s’ha citat anteriorment, l’Ajuntament promourà una convocatòria de concurs 
públic per a la concessió de subvencions en el marc del «Programa de Cooperació per 
al Desenvolupament», del «Programa de Cooperació per al Desenvolupament a 
Ciutats Específiques», i del «Programa d’Educació per al Desenvolupament», tenint en 
compte les especificitats que els hi són pròpies i que s’iniciïn l’any 2013. Per a 
cadascun d’aquests programes es contemplen dues modalitat de projectes, els anuals 
(fins a 12 mesos) i els plurianuals (a partir de 12 fins a 24 mesos de durada).  
 
En compliment del Pla director 2013-2016, i amb l’ànim de concentrar al màxim les 
actuacions subvencionades al Sud, l’Ajuntament de Barcelona valorarà especialment 
aquelles intervencions que, en relació amb el «Programa de Cooperació per al 
Desenvolupament»: a) s’executin en entorns urbans i ciutats, caracteritzats per una 
quantitat i densitat de població i un ús extensiu i intensiu del sòl, i on la població 
dedicada a l’agricultura no superi el 25%; b) que promoguin polítiques públiques 
orientades a la cohesió social, a la promoció de la  participació ciutadana i a la provisió 
de béns públics en un context urbà; c) que promoguin iniciatives orientades a evitar 
èxodes rurals que incrementin els problemes a les  grans aglomeracions urbanes; d) 
que reforcin la governança local i que executin competències pròpies 
municipals/locals. Es prioritzaran les actuacions que es circumscriguin en algun dels 
11 països i territoris prioritaris recollits en el Pla director de cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 2011-2014. 
 
Pel que fa a la reserva pressupostària per a aquesta modalitat, l’Ajuntament ha 
aconseguit reservar el mateix crèdit que el que es va destinar al 2012, repartit de la 
següent manera:  
 
Programa de cooperació al desenvolupament: 1.486.410 € 

- Projectes anuals: 486.410 € 
- Projectes plurianuals:  

o Convocatòria 2013: 500.000 € 
o Exercici 2014: 500.000 € 
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Programa d’Educació per al desenvolupament: 750.000 € 

- Projectes anuals: 350.000 € 
- Projectes plurianuals: 

o Convocatòria 2013: 200.000 € 
o Exercici 2014: 200.000 € 

 
Programa de cooperació a ciutats específiques: 950.000 € 

- Projectes anuals: 350.000 € 
- Projectes plurianuals:  

o Convocatòria 2013: 300.000 € 
o Exercici 2014: 300.000 € 

 
 
Per apropar aquesta nova convocatòria a les entitats, l’Ajuntament de Barcelona 
organitzarà un acte de presentació que servirà, alhora, per introduir les grans línies del 
nou Pla director 2013-2016 i com afecten a la convocatòria de subvencions, les 
principals novetats d’aquesta a més de les qüestions més tècniques i administratives. 
 
Un dels objectius en relació a la convocatòria de subvencions és fer un seguiment en 
profunditat, tant tècnic com econòmic, dels projectes finançats considerats estratègics, 
sobretot aquells que s’executin en alguna de les ciutats específiques. Per això es faran 
reunions de seguiment anuals dels projectes, es rebran les contraparts quan aquestes 
es trobin de visita a Barcelona, es faran visites sobre terreny i es farà un 
acompanyament del projecte durant la seva execució.   
 
En relació amb la modalitat de cooperació bilateral concertada, l’Ajuntament de 
Barcelona arribarà a acords —o els renovarà— amb altres agents de la cooperació, la  
gran majoria amb seu social a Catalunya o amb actuacions a Barcelona, per tal de 
desplegar els Objectius estratègics del Pla director 2013-2016. Precisament, a l’apartat 
de prioritats sectorials d’aquest Pla de treball anual s’han anat desgranant molts dels 
projectes que l’Ajuntament de Barcelona ha donat o donarà suport per mitjà de la 
signatura de convenis específics amb ONG, fundacions, associacions o entitats de 
diversa índole.  
 
No obstant això, l’Ajuntament de Barcelona té previst reorientar  durant el 2013 
aquesta modalitat de cooperació. En aquest sentit, i al llarg del 2013, s’analitzaran 
quins són els mecanismes i els procediments tècnics i juridicoadministratius més idonis 
i, alhora, més equitatius, per poder concertar actuacions de cooperació al 
desenvolupament amb l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb els objectius del Pla 
director 2013-2016. 
 
Quant a la modalitat de cooperació bilateral directa, l’Ajuntament de Barcelona 
arribarà a acords concrets de cooperació al desenvolupament amb les ciutats 
prioritàries que estableix el Pla director 2013-2016 en diferents àmbits sectorials 
d’actuació: 
 

- Medellín: en l’àmbit de la planificació territorial, urbanística i d’inclusió social, i 
en la internacionalització i promoció turística. 

- Maputo: en els àmbits de l’arxivística, de la biblioteconomia, de la formació de 
personal i dels mercats. 

- L’Havana: en l’àmbit museístic i en la formació d’oficis 
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- Eix Tànger-Tetuan: en els àmbits de la gestió pública i en la recuperació 
d’espais històrics i arquitectònics. 

- Poblacions palestines de Gaza i Cisjordània: treball de capacitació tècnica de 
treballadors dels seus consistoris. 

 
Com ja es destacava en l’apartat de prioritats geogràfiques, el Pla director 2013-2016 
preveu l’existència d’altres ciutats prioritàries que s’aniran detallant any rere any. 
Enguany s’han establert com a tals les ciutats de Dakar, San Salvador (i la seva àrea 
metropolitana i, en concret, amb Santa Tecla), Sarajevo i Rabat. I en aquestes ciutats, 
i al marge de la convocatòria de subvencions públiques, l’Ajuntament de Barcelona 
també té la voluntat d’arribar a acords de cooperació que s’insereixen dins la modalitat 
de cooperació bilateral directa: 
 

- Dakar: en els àmbits de l’agricultura urbana i periurbana, , i en les polítiques i 
instruments de promoció de l’ocupació 

- San Salvador i la seva àrea metropolitana: en els àmbits de la modernització i 
actualització del marc normatiu local, i de la cultura.  

- Sarajevo i Cantó de Sarajevo: en els projectes identificats sobre museística i 
promoció de la pau. 

- Rabat: en l’àmbit de les polítiques públiques. 
 
En l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament, l’Ajuntament està treballant en una 
futura exposició al Palau Robert. 
 
Finalment, pel que fa a la modalitat de cooperació multilateral, l’Ajuntament té com 
a prioritat donar suport a algunes de les iniciatives del sistema internacional que 
representa Nacions Unides i que es duen a terme en els països del Sud. En aquest 
sentit, convé destacar quatre grans actuacions. La primera consisteix en una nova 
contribució al projecte «Mine Field Clearance Operations in Western Sahara» que 
s’emmarca dins l’Acord de cooperació entre l’Ajuntament de Barcelona i el Servei de 
les Nacions Unides d’Activitats Relatives amb les Mines (UNMAS, per les seves sigles 
en anglès) firmat el 2012.  
 
La segona consisteix en la signatura d’un Conveni de col·laboració amb l’Agència de 
les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA, per les 
seves sigles en anglès) amb l’objectiu de col·laborar amb les activitats del programa 
«Water and Sanitation» o del programa «Summer Fun Weeks».  
 
La tercera consisteix en la signatura d’un nou conveni amb el Comitè Català d’ACNUR, 
l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats, per tal de realitzar projectes d’acció 
humanitària i campanyes de sensibilització.  
 
La darrera consisteix en explorar una actuació de suport a la descentralització i 
governança local de la mà del programa ART del Programa de les Nacions Unides per 
al Desenvolupament (PNUD), a través de les xarxes de governs locals que s’han 
impulsat a Marroc, essent una bona plataforma per a l’intercanvi d’experiències en 
gestió pública, augmentant la capacitat multiplicadora.  
 
 
PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
Amb l’aprovació del Pla director 2013-2016 sorgeix el compromís d’elaborar Plans de 
treball anual que concretin els compromisos quadriennals recollits en el principal 
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instrument de planificació estratègica. Atès que la tramitació i adopció del Pla director 
2013-2016 es va prolongar fins a principis de l’any en curs, la tasca de redacció del Pla 
de treball anual 2013 no ha estat possible, per raons òbvies, fins aquell moment. No 
obstant això, s’espera que, de cara a la programació operativa dels propers Plans de 
treball anual, aquest exercici tingui lloc, per regla general, en el darrer trimestre de 
l’any.  
 
Com es recollia a la introducció, el propi format del Pla de treball anual està dissenyat 
per tal que se’n pugui fer un seguiment àgil i comprensible per part de tots aquells 
actors interessants en aquesta política pública i pel conjunt de la ciutadania 
barcelonina. L’explicació dels principals eixos d’actuació en funció de l’estructura del 
Pla director 2013-2016 hauria de facilitar aquesta tasca i determinar, al final de cada 
exercici i del període de vigència del Pla director, el grau d’assoliment dels objectius 
fixats. 
 
En relació amb el seguiment d’aquesta política pública, es té previst la redacció i 
posterior difusió de la memòria de l’AOD de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 
anterior, del 2012. No obstant això, hi ha la voluntat de repensar el propi format de la 
memòria per tal de convertir-la en una eina més àgil i transparent.  
 
Per a aquest any 2013 s’implementaran noves eines informàtiques per facilitar la 
gestió del departament: 
 

 Aplicació PROJECTES: permet gestionar tots els projectes de Barcelona 

Solidària. 

 Aplicació IDG: permet gestionar als tècnics les diferents peticions i a la direcció 

gestionar les instruccions. 

  Aplicació CONVENIS: permet gestionar tots els convenis, subvencions 

extraordinàries i emergències de cooperació directa o concertada. 

Igualment, es pretén integrar els continguts dels webs actuals de Relacions 
Internacionals i Cooperació en un sol lloc web conjunt. L’objectiu d’aquest nou projecte 
és informar de manera conjunta de les relacions i els projectes que té i està fent 
Barcelona amb altres ciutats del món, de la seva participació en xarxes internacionals, 
així com de les convocatòries de subvencions de Barcelona Solidària. Altres millores 
que s’aconseguiran són de caire gràfic i econòmic. Gràfic, perquè el nou disseny serà 
més visual, modern i humà, s’integrarà un mapa on es mostraran les relacions i 
actuacions de Barcelona arreu del món. Econòmic, perquè es desenvoluparà en 
Drupal, que permetrà el manteniment dels continguts directament per part dels 
departaments amb la conseqüent disminució de costos i l’agilització en l’actualització 
de continguts. 
 
Per concloure aquest apartat, cal subratllar que en el segon trimestre del 2013 
finalitzarà l’avaluació externa de dos projectes pluriennals de cooperació. El primer, el 
projecte «Moràvia com a exemple de transformació d’àrees urbanes degradades: 
restauració ambiental, intervenció paisatgística i corredor de l’art» executat per la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)-Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. I, el 
segon, el projecte «Millora de les condicions de salut de pacients que pateixen 
malalties cròniques a la zona nord de Cisjordània» executat per l’entitat Solidaritat per 
al Desenvolupament i la Pau (SODEPAU).  
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En aquest primer semestre del 2013 s’iniciarà una tercera avaluació en l’àmbit de 
l’educació per al desenvolupament. Aquesta avaluació consistirà en dues grans fases. 
La primera, de caire eminentment teòric i reflexiu, consistirà en determinar quin tipus 
d’avaluacions s’haurien de promoure en l’educació per al desenvolupament i quina 
elecció metodològica seria la més adient. La segona consistirà en desenvolupar una 
avaluació al voltant de l’eina de valoració dels projectes d’EPD, des d’un nou 
enfocament metodològic més centrat en la voluntat de transformació.  
 
Durant el 2013, a més de les ja endegades, s’identificaran noves avaluacions i es 
procedirà a la reflexió sobre com procedir a les avaluacions de projectes de cooperació 
directa.  
 
A nivell de seguiment i justificació de projectes de convocatòria Barcelona Solidària, es 
comptarà amb el suport d’una empresa externa per a la realització d’aquesta tasca. 
L’equip de Cooperació farà el seguiment d’aquells projectes més estratègics i d’altres 
que consideri oportuns, però es comptarà amb aquest suport extern per revisar les 
justificacions finals dels projectes de convocatòries anteriors.  
 
PARTICIPACIÓ, COORDINACIÓ I CONSULTA 
 
El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (en 
endavant el Consell) és l’òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona 
creat per a impulsar i promoure les actuacions de cooperació al desenvolupament, ajut 
humanitari i educació per al desenvolupament, pau i drets humans. El Consell és, 
doncs, el fòrum de debat per excel·lència on l’Ajuntament de Barcelona es troba i 
dialoga amb el teixit social compromès amb la solidaritat internacional.  
 
La importància del Consell és inqüestionable i el seu paper avui és, sens dubte, més 
important que mai. Precisament per això, i malgrat les recents millores en la seva 
representativitat, hi ha la necessitat d’aconseguir un funcionament més efectiu i 
eficient. Una de les actuacions previstes en aquest sentit consisteix en 
l’acompanyament que prestarà el Comissionat de Participació Ciutadana i 
Associacionisme  i que es traduirà en l’elaboració d’una sèrie de recomanacions.  
 
Paral·lelament, en el marc del Consell, es vol crear un grup de treball que reflexioni 
sobre l’educació per al desenvolupament i aporti propostes de canvi, atès que cal 
adaptar als nous reptes els esforços dedicats en els últims anys en aquest àmbit. Per 
aquest motiu, cal identifecar nous escenaris i noves fórmules d’arribar a la ciutadania, 
a més d’optimitzar els recursos destinats. 
 
Pel que fa a la coordinació interna del propi Ajuntament, i com ja s’ha posat de 
manifest anteriorment, la Direcció de Solidaritat i Cooperació Internacional anirà de la 
mà del Museu d’Història de Barcelona en el desenvolupament d’una proposta 
museogràfica de la sala d’arquitectura i urbanisme del Museu Palacio del Segundo 
Cabo d’aquesta ciutat, on també s’estudiarà, juntament amb l’Escola Massana, 
possibles transferències de coneixements. També es seguirà treballant amb l’Institut 
de Mercats en la identificació de possibles acompanyaments a Maputo, i amb Hàbitat 
Urbà i Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, a Medellín, entre d’altres unitats de 
l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a la coordinació amb altres donants de Catalunya i d’acord amb l’objectiu 
específic 5.3 del Pla director municipal de promoure el diàleg i les sinèrgies amb les 
administracions públiques catalanes, en especial la Generalitat de Catalunya i la 
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Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona té previst signar en el primer 
semestre de l’any un Conveni marc de col·laboració amb l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (en endavant ACCD) i la Diputació de Barcelona. 
Amb aquest Conveni, es pretén impulsar un espai de concertació que identifiqui les 
complementarietats i el valor afegit de cadascuna de les parts signants i que concreti 
actuacions de coordinació en matèria de cooperació i Educació per al 
desenvolupament, pau i drets humans. Entre les actuacions de treball conjunt hi 
destaquen, per exemple, els esforços per harmonitzar les bases, els formularis de les 
convocatòries i els criteris de valoració o la coordinació en el calendari de les 
convocatòries i en les visites a terreny als països socis. Les oficines dels delegats 
sobre el terreny de la Cooperació Catalana també acompanyen i assessoren 
l’Ajuntament en el seu treball amb les ciutats sòcies.    
 
Una mostra d’aquesta creixent coordinació entre l’Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i l’ACCD —amb la participació de les ONG— ha estat, sens 
dubte, la creació d’un grup de treball per organitzar exposicions al Palau Robert. Per a 
la tardor del 2013 es contempla l’organització d’una exposició amb dues parts , a partir 
d’exposicions i material fotogràfic i audiovisual ja produït o editat. La primera part de 
l’exposició consistiria en un cicle de cinema documental i/o de denúncia, mentre que la 
segona part es concreta en una exposició amb una temàtica genèrica que busqui les 
causes de les desigualtats i la implicació de la societat com un valor fonamental.  
 
Un altre exemple de la coordinació entre actors governamentals és la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona en la Plataforma LocalMed, impulsada per la Diputació de 
Barcelona, i amb l’objectiu de crear un espai d’intercanvi entre ajuntaments de la regió 
de Tànger-Tetuan i de la Província de Barcelona, i també en el projecte liderat pel 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, d’intercanvi en matèria de polítiques 
de gènere municipals amb municipis de la mateixa regió.    
 
Arran de l’aprovació del Decret 139/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen els 
òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001, de 31 
de desembre, de cooperació al desenvolupament, a partir d’ara un representant de 
l’Ajuntament de Barcelona ocuparà una de les sis vocalies de la Comissió de 
Coordinació amb els Ens Locals reservades als «ens territorials i locals designats de 
forma concertada amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (en 
endavant FCCD), l’Associació Catalana de Municipis (en endavant ACM) i la Federació 
de Municipis de Catalunya (en endavant FMC)». Aquesta Comissió «té la funció 
d’impulsar la informació i la comunicació, la col·laboració, la cooperació i l’assistència 
recíproca en l’execució de les actuacions de cooperació al desenvolupament de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals».  
 
En aquest 2013, l’Ajuntament de Barcelona també acompanyarà a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (en endavant AMB) en el disseny del seu nou Pla director de Cooperació 
Internacional i Foment de la Solidaritat. Així mateix, el consistori barceloní té un 
especial interès en compartir i aprofitar el know how de l’AMB en matèries com el 
transport, el medi ambient o la gestió de residus o de l’aigua. 
 
L’Ajuntament de Barcelona seguirà participant en les diferents reunions de la Junta 
Executiva del FCCD a més de fer una contribució econòmica per tal que aquesta 
organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes 
pugui desplegar les funcions que té encomanades estatutàriament i, en concret, 
executar el seu Pla estratègic per al 2013.  
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La Direcció de Solidaritat i Cooperació Internacional forma part del Comitè 
Organitzador del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores que tindrà lloc a 
Barcelona durant el novembre del 2014. La inclusió social serà el tema clau de la 
trobada. El Congrés centrarà l'atenció en l'adaptació dels serveis municipals per lluitar 
contra les noves formes d'exclusió social, el foment de la coordinació administrativa 
per a una atenció integral a les persones, la millora de l'empleabilitat i la inserció 
laboral, la promoció de l'autonomia personal, el foment de l'accés a la vivenda i el 
reforçament del capital social.  
 
Finalment, a nivell estatal, l’Ajuntament de Barcelona manté interlocució amb els 
òrgans estatals amb competències en cooperació al desenvolupament, i es coordina 
amb les Oficines Tècniques de Cooperació de l’Agència Espanyola de Cooperació al 
Desenvolupament, en els seus desplaçaments a l’exterior. 

4. ENFORTIMENT DE CAPACITATS I PRESSUPOST 
 
Un dels trets definitoris del model de cooperació català és, precisament, la multiplicitat 
d’actors compromesos amb la solidaritat internacional. De fet, en el preàmbul de la Llei 
de cooperació al desenvolupament es concep la intervenció pública com a 
complementària i impulsora de les iniciatives cíviques. Conscients d’aquesta realitat, 
en el 2012 l’Ajuntament de Barcelona va signar un Conveni amb la Confederació per a 
la gestió de l’equipament municipal Casa del Món. Aquest Conveni, vigent fins al 31 de 
desembre de 2013, contemplava dues contribucions financeres a favor de la 
Confederació, una per a l’any 2012 i l’altra per aquest 2013.  
  
Per altra banda, i per tal d’abordar la resolució de la convocatòria pública del programa 
Barcelona Solidària 2013 segons les bases de la convocatòria i el Pla director 2013-
2016, l’Ajuntament de Barcelona contractarà, tal com s’ha explicat anteriorment, 
mitjançant un negociat sense publicitat i amb consulta, una empresa amb l’objecte 
d’assessorar i prestar assistència tècnica per a la valoració dels diferents projectes 
presentats i per a l’estudi de les reformulacions que presentin les entitats. Aquesta 
contractació externa es deu a que l’Ajuntament de Barcelona i, més en concret, la 
Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional, no disposa ni dels 
recursos humans ni materials per dur a terme aquesta tasca. Així mateix, i en 
coherència amb el Pla director 2013-2016, no es preveu l’augment dels recursos 
humans sinó que, com és el cas, es comptarà amb el suport d’empreses 
especialitzades.  
 
 


