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1.  Introducció 
 

 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat, el mes de gener de 2009, el 
Pla Director de Cooperació Internacional 2009-2012, elaborat en el marc del Consell Municipal de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament després d’un ampli procés participatiu.  

El nou Pla dóna continuïtat al pla director 2006-2008 i referma l’aposta de l’Ajuntament per  una ciutat 

solidària d’acord  amb  referències internacionals,  línees d’actuacions i processos guia que ja es vam 
marcar en el 2006.  Es detalla  l’especificitat de la cooperació municipalista de l’Ajuntament de 

Barcelona que té la voluntat de fer cooperació complementant   altres accions de cooperació i  les 
polítiques de  desenvolupament local de les ciutats amb les que es fa cooperació. Per això, es dedica 

un capítol a la cooperació ciutat-ciutat, cooperació que implica establir relacions directes amb les 
ciutats no només  a nivell polític sinó també  d’intercanvis tècnics que enriqueixin i ajuden a avançar a 

les ciutats. També, incorpora l’agenda 21 com a marc de referència per les accions de cooperació, 

inclou d’una forma molt més explicita la fita d’implantar un model d’educació per al desenvolupament a 
la ciutat de Barcelona  i recull una sèrie de compromisos de l’Ajuntament , entre els que es destaca 

augmentar els fons destinats a la cooperació internacional per al desenvolupament fins a assolir el 0,7 
per cent del pressupost de l’Ajuntament  l’any 2012. 

Coincidint amb l’inici de l’any es va produir una reestructuració en la direcció de Cooperació 

Internacional, Solidaritat i Pau. Manel Vila, fins llavors director del departament,  va substituir Daniel 
Cando en les seves funcions de Comissionat, per tant de representació i direcció política de l’àrea,  i es 

va crear una direcció de serveis de Cooperació Internacional i Immigració, ocupada per Ramon 

Sanahuja, de la qual depèn la direcció de programa de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau. 

2009 Ha estat l’any en què ha esclatat amb força la situació de crisi econòmica i financera 
internacional que ens afecta. Això no obstant, el compromís econòmic respecte del pressupost de 

2009, adquirit amb l’aprovació per unanimitat  del Consell Plenari municipal del Pla Director de 
Cooperació 2009-2012,  s’ha mantingut al programa Barcelona Solidària. 
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2.  Cooperació Directa 
 

El Pla Director fixa en el seu apartat 4.3 les prioritats geogràfiques que, en el cas de la modalitat 

bilateral de cooperació directa es concreten en les següents ciutats: Gaza , la regió de Tànger, Maputo, 

Niamei, San Salvador i la seva àrea metropolitana i Medellín.  Durant el 2009, s’ha continuat treballant 
també amb diferents projectes amb d’altres ciutats, d’acord amb el següent resum d’accions. 

  
 Maputo 

Durant el 2009, s’han executat les obres de Rehabilitació del Centre Cultural Ntsindya. 

L’entrega definitiva de l’obra està prevista pel 14 de desembre. Les obres s’han 

implementat segons projecte acordat i sense retards. En el marc d’aquest projecte s’ha 
treballat també el Pla d’Usos de l’equipament i models de gestió. Durant el 2009, també 

s’ha donat continuïtat a l’Assistència tècnica en matèria d’arxius municipals. El mes 
d’octubre de 2009, tres tècniques de l’arxiu municipal de Maputo van fer una setmana de 

formació a Barcelona. Durant el mes de març un arquitecte i una enginyera del 

departament de Planificació i Infraestructures del Conselho de Maputo van fer una estada 
de formació a Urbanisme. En el marc de les diferents convocatòries de Barcelona Solidària, 

l’Ajuntament ha donat suport als projectes a Maputo de Pallassos sense Fronteres i 
Enginyers sense Fronteres.  

 
 Tànger 

S’han consolidat les relacions amb l’alcaldia de Tànger (amb nous representants a partir de 

juny de 2009) i s’ha discutit i acordat un esborrany de protocol d’amistat i cooperació per 

emmarcar les futures accions.  
Viatge de delegació de l’Ajuntament a Tànger del 18 al 20 novembre 2009. 

 
 Medellín 

Durant el 2009 l’Ajuntament de Barcelona ha donat suport a l’AECID en un projecte de 

Transferència de Bones Pràctiques en matèria de Mercats Municipals a Medellín. Aquest 

suport s’ha fet mitjançant la participació de l’ Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 
Durant el mes de juliol, l’Ajuntament de Barcelona va donar suport i va participar a la 

Setmana Cultural de Moravia a Medellín. Una experta de Barcelona van participar en el 
debat sobre l’espai públic a Medellín que va tenir lloc en el marc d’aquestes jornades. En el 

marc de les diferents convocatòries de Barcelona Solidària, l’Ajuntament ha donat suport a 

un projecte de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC per treballs de 
descontaminació de l’abocador del Barri de Moravia, a la Fundació Kreanta per la Càtedra 

Medellín-Barcelona, i al projecte d’ACPP de suport a les víctimes del conflicte colombià. 
 

 Gaza (Territoris Palestins Ocupats) 

El mes de gener 2009 estava previst l’acolliment a Barcelona de Mohamed Al-Halabi,     
Director de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Gaza. L’atac de l’exèrcit israelià a 

Gaza el passat mes de desembre 2008 i gener 2009 va impedir la seva sortida de la Franja 

de Gaza. Durant l’ofensiva militar, l’exèrcit israelià va destruir el Barcelona Peace Park.  



Educació, Cultura i Benestar 
Dir.Programa de cooperació 
Internacional Pau i Solidaritat 
 
Pg. de Sant Joan, 75 
08009 Barcelona 
T. 932564622 
F. 932564635 

5 

 

· Per tal d’avaluar els desperfectes, es va fer una visita a Gaza el mes de febrer en la que 

Israel no va permetre l’entrada a Gaza de la nostra delegació. En un segon intent el mes 
de març es va aconseguir entrar a Gaza.  

 
· Durant el mes de juliol es va realitzar l’acolliment de Mohamed Al-Halabi amb un 

programa de visites i reunions amb diferents departaments de l’Ajuntament de Barcelona i 
altres institucions: Cooperació Internacional, Sector d’Urbanisme, Mercats Municipals de 

Barcelona, Relacions Internacionals, ACCD, ONG’s. 

 
· Conjuntament amb el COAC es portà a Barcelona l’exposició “Decolonizing Architecture” i 

es varen exposar també els projectes de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona a Gaza.  
· A finals de juliol es va realitzar una altra visita a Gaza per treballar amb els tècnics locals 

el projecte tècnic de reconstrucció del Barcelona Peace Park que tindrà un cost de 

155.000€.  
 

 Niamey  

Desprès del viatge d’identificació al desembre 08, es valorà la necessitat de clarificar 
certes qüestions lligades al marc institucional de la contrapart, amb l’aplicació d’una nova 

llei de descentralització i per tant, durant el primer semestre de 2009 es van mantenir els 
contactes institucionals a fi de conèixer possibles modificacions en les relacions. Finalment, 

sembla que la situació no s’ha modificat substancialment, i es començà a discutir el 

protocol d’amistat i cooperació entre ambdues ciutats que permetrà iniciar les actuacions a 
l’any 2010, en un principi centrades en temes de capacitació al voltant de la gestió de 

residus, demanda explícita de les autoritats.  
 

 El  Salvador i Àrea Metropolitana 

 

Projectes  
 

Àrea metropolitana 
 

REMDEL (Red Metropolitana de Desarrollo Económico  y Local  en el Àrea 
Metropolitana de San Salvador).  

 

IDELCA: Institut para el Desarrollo Local de Centroamérica 
 

San Salvador,  
 

Recolzament a la enginyeria i pla estratègic de la Ciutat de San Salvador. 

Enfortiment de les capacitats tècniques  vocacionals de la joventut del municipi de San 
Salvador 

 
Santa Tecla,   

 

Museu de la Ciutat. finançament per la rehabilitació i transformació de l’antiga  
penitenciaria en el Museu de la Ciutat 

       
         Delegacions rebudes a Barcelona: 

   Delegació de COAMS 
   Delegació de COMURES 
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Alcalde  de Santa Tecla 

   Delegació del Govern de El Salvador 
   Alcaldia de San Salvador 

 
        Viatge de delegació de l’Ajuntament de Barcelona del 14 al 18 de juliol. 

 
 

 Tirana  

Durant el 2009 s’ha posat en marxa, en el marc del Protocol d’Amistat i Cooperació que 

van signar ambdues al maig, el Tirana-Barcelona Public Space Exchange Process. En 
aquest procés 5 tècnics d’urbanisme de Tirana van fer una estada de formació a Barcelona 

durant el mes de març, i 4 especialistes de Barcelona en urbanisme i espai públic van 
participar en un seminari tècnic organitzat a Tirana durant el mes de maig. Al llarg 

d’aquests intercanvis fets al 2009, ambdós serveis tècnics han formulat el projecte de 

Remodelació urbana que s’implementarà al 2010. En aquest procés tècnics de 
l’Ajuntament de Barcelona han fet diverses estades de treball a Tirana a llarg de l’any. 

 
 Sarajevo 

Durant el 2009 s’ha continuat col·laborant amb el Projecte de Reforç de la Sarejevo 
Economic Region Development Agency (SERDA), liderat per l’AECID. Durant el mes de 
desembre 7 tècnics de SERDA han visitat diverses experiències a Barcelona i Província en 

matèria de Promoció Econòmica i Polítiques de Formació Professional i Vocacional. A més 

de visitar Barcelona Activa també han estat visitant Sabadell i Terrassa. Aquest projecte 
s’han fet en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la seva Oficina de Cooperació 

Europea. 
Barcelona ha estat pressent també a la celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics 

d’Hivern a Sarajevo i a la Conferència d’Alcaldes per la Pau. 

 
 Puebla (Mèxic) 

Programa de prevenció de violència de gènere amb el Sistema Municipal DIF.  

Visita a Puebla durant el mes de novembre per avaluar les activitats realitzades durant el 
2008-inici 2009 i establir l’estratègia de treball i activitats a realitzar amb pressupost de 

2009.  
Durant aquesta visita es signa un nou Protocol d’Amistat (2009-2012) amb l’Alcaldessa 

Blanca Alcalà.  

 
 Lima (Perú) 

Suport a la governança local d’AMASUR. 

· El Desembre de 2008 es va signar el conveni de col·laboració i es van acordar realitzar 
varies activitats de capacitació de tècnics d’AMASUR en temes de descentralització i 

capacitació municipal. S’acorda que les activitats seran gestionades amb col·laboració de 

HILCOD. Es fa una visita a Lima el mes d’abril per detallar el desenvolupament de les 
accions acordades.  

 Fès 

Projecte Arxius Municipals  - formació de tècnics en gestió d’arxius a Fes (juny/juliol 2009) 

Signatura Protocol de Cooperació Barcelona-Fes (octubre 2009) 
Visita de l’alcalde de Barcelona – inauguració de l’espai de la Mediateca finançada dins del 

marc del projecte Med-Act de finançament europeu (21 octubre 2009) 
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 Morón (Argentina) 

Signatura protocol de cooperació Barcelona – Morón (maig 2009) 
Intervencions al voltant de l’Agenda 21 Escolar  

- Assistència tècnica a Morón pel disseny del programa Agenda 21Escolar  

- Acolliment de tècnics del Municipi de Morón a Barcelona (maig 2009) 
 

Intervencions al voltant dels serveis d’Atenció al Ciutadà 
- Acolliment de tècnics del Municipi de Morón a Barcelona (juny 2009) 

- Viatge a Morón de tècnics de l’Ajuntament de Barcelona (novembre 2009) 

 
 La Havana (Cuba) 

· Visita a l’Havana durant el mes de març pel seguiment de la primera fase de rehabilitació 

del Carrer Barcelona.  
· Acolliment a Barcelona en el mes d’abril de Maria Isabel Martínez, Cap de l’equip tècnic 

responsable de les obres de rehabilitació C/ Barcelona. Realització de reunions de treball 

amb Cooperació Internacional i Urbanisme pel seguiment del projecte i visita a 
Construmat.  

· Inauguració del carrer Barcelona (mes de juliol).  
S’aprofita la visita per treballar en la següent fase del projecte “Construcció d’un edifici de 

vivendes socials al C/ Barcelona”. Reunions tècniques sobre el disseny de l’edifici, 
materials a utilitzar, pressupost, etc.  

 

 Montevideo (Uruguai) 

Finançament de la remodelació de l’escola bressol Coyote, assistència a la seva 
inauguració i participació en les jornades sobre els Objectius del Mil·lenni dutes a terme el 

25 de setembre 2009. 
 

 Guayaquil (Equador) 

Des de Cooperació Internacional s’ha fet la implementació de la part internacional del 

Projecte “El Pou del Món”. Donant així suport al Projecte liderat pel Districte de Sant Martí 
i la seva Associació de Veïns. La infraestructura necessària per la connexió del Pou a 

Guayaquil està preparada per iniciar les proves de connexió.  
 

 Nablús (Cisjordània. Territoris Palestins ocupats) 

Suport al moviment associatiu juvenil mitjançant l’agermanament del Consell de la 
Joventut de Barcelona i el Consell de la Joventut de Nablus. Durant el mes de juliol es 

realitza una visita a Nablus en la que ens reunim amb l’Alcalde de Nablus, la Direcció de 

Relacions Internacionals i posteriorment amb el CJNablus. 
·Preparació d’una formació a Barcelona en el mes d’octubre durant 5 dies per 4 membres 

del cos de Bombers de Nablus. Finalment l’Ajuntament de Nablus anul·la aquesta 
formació. 

 

Tal com queda reflectit al resum de les accions dutes a terme a les diferents ciutats amb les quals 
l’ajuntament de Barcelona té projectes de cooperació directa, l’actuació municipal barcelonina està 

basada en la transversalitat dels diferents departaments i així, val la pena remarcar la implicació de les 
àrees d’urbanisme, arxius, biblioteques, mercats, dona, medi ambient, joventut, 22 Arroba, Barcelona 

Activa, IMEB, etc., tant pel que fa el seguiment de projectes com els múltiples intercanvis de formació 
de tècnics 
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3. Participació en xarxes Internacionals 
 

Quant a la participació en les diferents xarxes internacionals podem destacar: 

     
Xarxa Europea de Ciutats per la Pau en el Pròxim Orient (Ente Locale per la 

Pace). 

· Reunió el mes de Gener a Barcelona. Creació d’una carta conjunta de denúncia de l’ofensiva 
israeliana a Gaza.  

· Trobada a Jerusalem (octubre) amb reunions amb APLA, ULAI i l’Associació d’Alcaldes Àrabs 
a Israel.  

 

 
C.G.L.U.   

a. Col.laboració a la realització d’un seminari sobre prevenció de riscos naturals per a 
tècnics municipals africans.  

b. Col.laboració per a la realització d’una convocatòria de projectes de cooperació cultural 

dirigida a ciutats i governs locals membres de CGLU. 
 

Projecte Aigua Joves amb Ouagadugu.  

 
EuroGaza 

 
La reunió prevista pel gener a Tromso es cancel·la davant l’ofensiva israeliana a Gaza. I 

s’organitza la trobada a Tromso el mes de novembre. Finalment els representants de Gaza no 
poden sortir de la Franja de Gaza i només es realitza la trobada entre Barcelona i Tromso. A les 

reunions es detallen els projectes que està realitzant cada ciutat i s’acorda intentar una 
col.laboració conjunta (Summer Games UNRWA i possible participació en el projecte del Mercat 

a Tal-Al-Hawa). 

 
EuroNablus  

 
El mes de febrer es fa una trobada a Lille amb l’assistència d’un membre del CJB. 

El mes de novembre es realitzà una altra reunió a Stavanger. 

4. Col·laboració amb Nacions Unides 
 

- UNRWA. Col·laboració amb els “Gaza Summer Games 2009” a través de Pallassos sense 
Fronteres. Els 4 membres de PSF no poden entrar a Gaza i realitzen el seu programa a escoles 

d’UNRWA a Cisjordània i a poblacions israelianes frontereres amb Gaza. 
- DPKO / UMNAS. Durant el 2009 hem donat compliment al Conveni signat al 2008 amb 

Nacions Unides, per finançar activitats de desminatge a Moçambic. El projecte ha estat 

implementat sobre el terreny per Handicap International. 
- OBJECTIUS DEL MIL·LENNI. L’Ajuntament va signar un conveni de col·laboració amb 

l’Oficina d’Objectius del Mil·lenni per tal de donar difusió a la campanya internacional de 
sensibilització que es durà a terme al llarg de l’any 2010.  

- PNUD Mediterrani. Col·laboració amb l’oficina de cooperació descentralitzada de Ginebra. 
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5.  Bcn Solidaria 
 
En data 7 de maig es va publicar al BOP les Bases de la convocatòria 

 Sessió informativa sobre la convocatòria Barcelona Solidària 2009 el dia 12 de Maig a les 

19h. a la Sala d´actes de la Casa del Món 

 El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 2 de juny de 2009 

5.1. Convocatòria anual 
 

 La resolució de la convocatòria per la modalitat de projectes anuals es va publicar al 

BOP el 5 d’agost. 

 Resum de la resolució per la modalitat de projectes anuals 

 

 

 
Dotació 
pressupostària 
aprovada 2009 

Import sol·licitat  
Proposta 
d'import a 
atorgar 

% sobre el 
total 
sol·licitat 

projectes 
anuals* 

           
313.000,00 €  

        
1.539.425,44 €  

           
313.000,00 €  

20,33% 

* El crèdit inicial previst per a projectes de Biblioteques, passa a sumar-se al crèdit  per als  
projectes anuals del Programa de desenvolupament en països del Sud, atès que no s'ha 
presentat cap projecte a la modalitat de Biblioteques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Entitats  Projectes 

 Entitats 
sol·licitants 

Entitats 
subvencionades 

% d'entitats 
subvencionades 

Projectes 
presentats 

Projectes 
subvencionats 

% de 
projectes  
subvencionats 

projectes 
anuals 

46 11 23,91% 49 11 22,45% 
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5.2. Convocatòria Plurianual 
 La resolució de la convocatòria per la modalitat de projectes plurianuals es va publicar 

el 24 de setembre de 2009. 

 Resum de la resolució per la modalitat plurianual 

Sol·licituds 

Nombre de sol·licituds presentades 55 

Atorgades 23 

Denegades 32 

Imports  

Import sol·licitat 2009 
                               
6.245.370,98 €  

Import subvencionat 2009 
                               
1.944.370,00 €  

Import denegat* 
                               
4.301.000,98 €  

*  Import denegat respecte al total sol·licitat. Inclou tant l'import no acceptat dels projectes subvencionats, com 

l'import sol·licitat pels projectes denegats 
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5.3. Convocatòria Educació pel Desenvolupament 
 La resolució de la convocatòria per la modalitat de projectes d’educació es va publicar 

al BOP el 5 d’agost. 

 Resum de la resolució per la modalitat d’Educació 

  Entitats  Projectes 

 
Entitats 
sol·licitants 

Entitats 
subvencionades 

% d'entitats 
subvencionades 

Projectes 
presentats 

Projectes 
subvencionats 

% de 
projectes  
subvencionats 

Programa 
d'EpD 

83 37 44,58% 90 37 41,11% 

        

 
Dotació 
pressupostària 
aprovada 2009 

Import sol·licitat  
Proposta 
d'import a 
atorgar 

% sobre el 
total 
sol·licitat 

Programa 
d'EpD 

        
1.035.000,00 
€  

        
2.657.460,14 €  

        
1.035.000,00 €  

38,95% 

* El crèdit inicial previst per a projectes de Biblioteques, passa a sumar-se al crèdit  per als projectes anuals del Programa de 

desenvolupament en països del Sud, atès que no s'ha presentat cap projecte a la modalitat de Biblioteques 
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5.4. Convocatòria Concertada 
 

El marc operacional del Pla director  contempla dins de les modalitats d’actuació en cooperació 

bilateral d’iniciativa municipal concertada amb altres actors, el “Programa de subvencions a projectes 
específics a les ciutats de Maputo, regió de Tànger-Tetuán, Gaza City i la Franja Nord de Gaza, 
Medellín, San Salvador i la seva àrea metropolitana, i Niamey’ destinats a ONGs i entitats no lucratives 

de la societat civil que treballen en l’àmbit de la cooperació internacional en aquestes ciutats i àrees 
geogràfiques. Aquesta modalitat reforça el vincle de concertació de l’Ajuntament amb les entitats de la 

societat civil en una relació de complementarietat amb les accions de la modalitat de cooperació 
directa municipal. 

Durant l’any 2009 s’ha procedit a l’elaboració de les bases per a la convocatòria de dita modalitat de 

subvenció, publicant-se al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la convocatòria de concurs a 

data 8 d’agost de 2009, amb un crèdit pressupostari de 400.000€.  

Es van presentar a dita convocatòria un total de 16 projectes dels quals 7 obtenen finançament. 

 

Projectes presentats per ciutats:  

 Maputo Tànger Gaza Medellín San 

Salvador 

Niamey 

Nº Projectes 

sol·licitats 

4 3 1 2 5 1 

Nº Projectes 
atorgats 

2 1 1 2 1 0 

 

La relació definitiva dels projectes subvencionats es publicà al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona del 7 de novembre de 2009 i és la següent: 

 

  

 

Expedient 

 

 

Entitat 

 

Títol 

 

Import atorgat 

pressupost 2009 

 

09SC0016  Associació Cooperació   San Salvador- Àrea Metropolitana de San Salvador- 
Fortalecimiento de las capacidades intermunicipales 
del Área Metropolitana de San Salvador en defensa 
de los derechos de las mujeres 68.756,00 € 

09SC0006  Casal dels infants del Raval   Regió Tànger-Tetuán - IMPULS JOVE: Xarxa 
d'aprenentatge per a les entitats de joves 75.480,00 € 

09SC0011  Fundació Congrés Català de 
Salut Mental   

Ciutat de Gaza/Franja Nord de Gaza- Programa de 
Cooperació en Salut Mental Comunitària amb Gaza 66.240,00 € 

09SC0014  FUNDACIO INTERARTS   Maputo- Campus EuroÀfrica de Cooperació Cultural 
25.000,00 € 
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09SC0002  Fundación Kreanta   Medellín-Catedra Barcelona-Medellín 
61.172,00 € 

09SC0004  Pallassos sense fronteres   MAPUTO/CIUTAT DE GAZA  ''La Comicidad como 
herramienta de apoyo emocional'' 19.000,00 € 

09SC0010  Universitat Politècnica de 
Catalunya   

Medellín- Recuperación ambiental y transformación 
urbanística del Morro de Moravia 84.351,85 € 

 

 

5.5. Convocatòria Cooperació Cultural 
 

L’Ajuntament de Barcelona, en aquest nou Pla Director, ha atorgat major importància als elements 

transversals culturals, i a la cultura com a sector. Un dels objectius estratègics és augmentar les 

capacitats de les institucions, per tal que aquestes puguin respondre als drets de les persones a 
través de diversos mecanismes, entre ells, augmentar les capacitats culturals i educatives. 

És en aquest escenari, que al desembre de 2008, realitzades diverses anàlisis per tal de reforçar les 
seves respectives estratègies de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de la cultura, l’AECID i 

l’Ajuntament de Barcelona van signar un conveni. El Conveni “té per objecte l’establiment de la 
col·laboració entre l’AECID i l’Ajuntament de Barcelona (mitjançant Barcelona Solidària) per a 

l’organització i l’execució d’un Fons, per a la realització d’una convocatòria de subvencions, de 

recolzament a projectes de cooperació cultural per al desenvolupament a escala local a partir de 
l’Agenda 21 de la cultura durant els anys 2009 i 2010. Els projectes es desenvoluparan principalment a 

ciutats d'Iberoamèrica, Àfrica, i la Mediterrània.” El Conveni preveu una aportació de 700.000 € de 
l’AECID i una aportació de 300.000 € de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

La convocatòria té com a objectiu atorgar a ciutats i governs locals del món,  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). 

Durant tot l’any 2009, des de la Direcció de Cooperació Internacional amb el suport de l’Institut de 

Cultura de Barcelona s’han discutit i elaborat les bases reguladores d’aquesta convocatòria de 
subvencions, feina que ha suposat un gran esforç d’anàlisi i consens donat que constitueix una 

important novetat en la cooperació cultural internacional i que per primer cop, des de l’Ajuntament de 
Barcelona, es realitza una convocatòria de subvencions de cooperació a nivell internacional. 
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6.  Reforç de les capacitats de les entitats de Barcelona 
Convenis.  
 
1.-  PEN CLUB     10.- ACAPS 

2.-  INTERMON     11.-  CREU ROJA i MITJA LLUNA ROJA  

3.-  UB SOLIDÀRIA    12.-  Federació ONG DESENVOLUPAMENT 

4.-  CARAVANA SOLIDÀRIA (BAS)  13.-  Federació ONG PAU 
5.-  SETEM     14.-  Federació ONG DRETS HUMANS 

7.-  JUSTICIA I PAU    16.-  ANUE 
6.-  FUNDACIÓ COMIN    15.-  ROSA SENSAT. Escoles Compromeses 

8.-  F.C.C.D.     17.-  DPKO  
9.-  ACNUR     18. CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA  

 
 
 

 
Seguiment dels convenis vigents al 2009. Els principals acords adoptats han estat: 

1- Manteniment del conveni vigent amb: 

 Centre de cooperació a la Mediterrània de la Creu Roja 

 Consell de la Joventut de Barcelona: Suport als projectes de cooperació internacional del 
CJB com ara l’agermanament amb el Consell de Joventut de Nablus i la realització de les 

Jornades de l’Euromediterrània. 
2- Prorrogar dels convenis que finalitzen al 2009 durant un període de dos anys. 

 ACNUR 
 ACAPS 

 Farmamundi 

3- Manteniment de la col·laboració amb la tramitació d’un conveni nou 2010-2011: 
 Pen Català 

 Barcelona Acció Solidària. 
 FCCD 

 FCONGD, FCONG-DDHH, FCONG-Pau a través de la confederació 

4- Tramitació dels convenis nous que es signaran al 2010 amb  les següents entitats: 
 SETEM i altres ONG per la realització de la festa del comerç  just i la banca ètica. 

 INTERMÓN-OXFAM:  Festa un dia per l’esperança. 
 Fundació Alfons Comín: Premi Internacional Alfons Comín 
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7.  Consell municipal de cooperació al desenvolupament. 
 

7.1 Sessions plenàries:   

 

 18 de juny 2009  

 10 de desembre del 2009 

 

Acords principals: 

 

 Informar favorable sobre la proposta de bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les 

entitats dedicades a l’àmbit de la cooperació internacional (2010-2012) 

 Dictamen del Consell Municipal de cooperació Internacional per al desenvolupament 

sobre el projecte Barcelona Centre Internacional per la pau.  

 Aprovació del Pla d’Acció del Consell 2009-2012 

 Participar en el Pla Barcelona Interculturalitat 

 

7.2 Sessions de la comissió permanent realitzades:  
 27 de gener 

 14 de març  

 26 de maig 

 20 d’octubre 

 

Temes abordats/acords: 

Debat i aportacions de la permanent als grups de treball  

o Pla estratègic del CMCID 2009-2012 

o Educació per al desenvolupament 

o Bases de la convocatòria de subvencions del programa de Barcelona solidària (2010-

2012) 

Informacions i debat sobre: 

o Gaza: iniciatives d’ajut humanitari de l’Ajuntament de Barcelona 

o Barcelona Centre Internacional per la  Pau  (Castell de Montjuïc) 

o Informació sobre la creació de la Confederació d’ONG 

o  Exposició “La fi de l’ innocència” 

o Proposta de la FCONG-Pau en relació al Barcelona centre Internacional per la pau (BCP 

o Resolució de la convocatòria de subvencions de Barcelona Solidària. 

o Convocatòria de subvencions de cooperació internacional per a projectes específics a les 

ciutat prioritàries. 
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o Bases de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació cultural. 

o Presentació de les bases definitives (revisades per els serveis jurídics) de la convocatòria 
de subvencions per cooperació internacional i EpD, 2010-2012 

 

7.3 Comissions de Treball. 
 

7. 3.1 Realització del Pla de treball 2009-2012  del Consell municipal de cooperació 

internacional (CMCID)  
 

La proposta te com a  punt de partida les Normes Reguladores del Consell i  de participació 
ciutadana en el marc del PAM, del Pla director de Cooperació, Solidaritat i Pau 2009-2012 i el 

pla de treball del 2009. 
 

L’objectiu de la comissió  ha sigut  preparar un document guia d’acció  del  consell durant el 

període 2009-2012. Aquest pla de treball pretén  estructurar el treball i  establir una  

metodologia  de funcionament per tal que sigui àgil i operatiu. 

 

Reunions de treball:  El grup de treball per la realització del pla d’acció del consell, ha fet 5 

sessions de treball. Les seves propostes han estat també analitzades  en la sessions 

permanents del 24 de març i del 26 de maig. 

 

Resultats:  

El Pla d’Acció del CMCID 2009-2012 ha estat aprovat per el plenari del Consell del 18 de juny 

del 2009 

 

 

7.3.2 Comissió de treball sobre les bases de la convocatòria de subvencions del 

Programa  Barcelona Solidària, 

 

En compliment de l’acord  del plenari del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament del 18 de desembre del 2008,  i en coherència amb  el pla de treball 2009 

de la Direcció del Programa de Solidaritat i Cooperació Internacional, la comissió permanent 

del consell reunida el 27 de gener del 2009 resolc crear un grup de treball  de  bases de la 
convocatòria de subvencions del Programa  Barcelona Solidària. 

 
Objectiu:  Crear un espai de debat en el que es recullen i valoren les aportacions  i els 

suggeriments de les entitats de l’àmbit de la cooperació internacional per tal d’elaborar  una 

proposta de bases de  les subvencions que regiran les convocatòries dels anys 2010, 2011 i 
2012, i presentar-la  al plenari del consell del 18 de juny del 2009. 

 
 Temes  abordats:   

 

Àmbit estructural/formal:  S’ha fet una proposta formal de les bases  més simple que resulti 
més àgil i clar.  

Àmbit d’Educació per al Desenvolupament:  agents, i dimensions. 
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Modalitats i compatibilitats : projectes de cooperació i d’educació (anuals, plurianuals). Cooperació 

concertada. 
Mecanismes de seguiment dels projectes subvencionats. S’han analitzat qüestions com les prorrogues, 

les continuïtats, les justificacions, les modificacions substancials i els terminis  en  general. 
Justificació tècnica i econòmica de la subvencions. 

Criteris d’avaluació de projectes de cooperació : anuals i plurianuals 
Criteris d’avaluació del projectes d’EpD: anual i plurianuals. 

Cooperació concertada 

Revisió dels formularis de la convocatòria de subvencions. 
 

Sessions de treball realitzades: 
 

9 de Febrer del 2009 

3 de març del 2009 
19 de març del 2009 

24 de març del 2009    Comissió Permanent del Consell de Cooperació 
31 de març del 2009 

27 d’abril del 2009 
 12 de maig del 2009 

26 de maig del 2009    Comissió Permanent del Consell de Cooperació 

2 de juny del 2009 
18 de juny del 2009     Plenari del Consell de Cooperació 

23 de novembre del 2009 
10 de desembre del 2009  Plenari del Consell 

 

Resultats: 
 

El plenari del consell del 18 de juny del 2009 va informar favorablement sobre la proposta de les bases 
i es va iniciar els tràmits jurídics i administratius per la seva aprovació i aplicació al 2010. 

Comissió de treball d’Educació per al desenvolupament. 
 

Objectiu del grup és  cercar canals pràctics de difusió i encaix entre l’oferta i la demanda de les 

diferents iniciatives d’EpD a la ciutat. 
A la primera reunió de treball es va definir  tres objectius concrets: 

 
Fer propostes i recomanacions per la millora de les bases  de la convocatòria de subvencions de 

Barcelona Solidària. 

 
Elaborar el Pla operatiu d’Educació pel desenvolupament a Barcelona. 

Generar debat entorn al tema i fer recomanacions polítiques per tal d’incidir a les polítiques municipals, 
a través del Plenari del Consell i del Consell de Ciutat 

 

Sessions de treball realitzades: 
 

 2 de març de 2009 
17 de març de 2009 

La resta de reunions es van fer conjuntament amb el grup de bases. 
 

Resultats: 
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Durant el 2009 el grup d’educació per al desenvolupament  ha  participat activament  en l’anàlisi de les 

bases i la seva adequació a les  característiques dels projectes d’educació per al desenvolupament en 
les seves quatre dimensions (sensibilització, formació, recerca i incidència política)  tant per els 

projectes anuals com per els plurianuals. 
 

Resta, per tant , continuar al 2010 treballant els altres dos objectius que el grup s’ha fitxat. 
 

Participació per l’elaboració del Pla Municipal per a la Interculturalitat a la Ciutat de 

Barcelona. 
Data:  30 de juny de 2009 

Debat sobre les cinc preguntes del pla  
 

 

8.  Districtes 
 
Difondre els valors i els objectius de la Cooperació Internacional, la Solidaritat i la Pau al territori de la 

ciutat ha estat, també, un dels eixos d’actuació. En aquest sentit, s’ha donat suport a les diferents 
activitats endegades pels Districtes, ja sigui a través dels seus respectius Consells de Cooperació, en 

aquells casos de què en disposen, ja a través de les diferents mostres d’entitats. A tall d’exemple, 
podem citar: 
 

- Gràcia: Mostra d’entitats durant la Festa Major i Setmana de Líbia a La Sedeta 
- Sant Andreu: Tardor a Sant Andreu. Dona i Cooperació 

- Sants Montjuïc: Mostra d’entitats  
- Les Corts. Setmana solidària del mes de setembre 

- Ciutat Vella: Mostra d’entitats 
- Sant Martí de Provençals: Quinzena solidària 

- Sarrià- Sant Gervasi: Mostra d’entitats a la Casa Orlanday 

- Horta-Guinardó: Mostra d’entitats 
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9. Difusió 
 

Web 

 
Durant aquest any 2009 hem renovat totalment la Web, amb l´ objectiu de: 

  
• Disposar d'una eina que permeti organitzar millor tota la informació que el 

Departament gestiona referent als projectes de Cooperació (incloses 
fotografies i material gràfic). 

• Poder sincronitzar totes aquestes dades amb les fitxes de projectes que es 

publiquen al web del Departament. 
Per assolir aquests objectius el treballs s´ han centrat en : 

 
- modificar i actualitzar els projectes   

- actualitzar les noticies que hem anat generant al llarg dels mesos 

- incorporar a la web la Televisió per Internet 
 

Malgrat la millora aconseguida,  encara  resta pendent la introducció dels nous projectes 
subvencionats de Barcelona Solidària, i actualitzar l’arxiu fotogràfic dels diferents projectes de Ciutat a 

Ciutat. 
 

 Reestructuració de la informació sobre el Consell Municipal de Cooperació per al 

Desenvolupament. 

 
 
 

Televisió per Internet 

 
Un dels projectes innovadors inserit en la web de Cooperació Internacional ha estat la Televisió per 

Internet, que té com a objectiu principal fer arribar els ciutadans i ciutadanes les accions que es 
desenvolupen en aquest àmbit, tan de l´Ajuntament com de les diferents entitats de la ciutat. 

Amb aquesta eina es pretén informar de les diferents actuacions en matèria de cooperació a través de 

reportatges de profunditat, entrevistes amb els protagonistes, tertúlies... 

El fet de que sigui una televisió "on line" implica l’avantatge de poder compartir amb qualsevol persona 
de qualsevol lloc i a qualsevol hora les peces audiovisuals que s’hi produeixen. 

El nou llenguatge de la comunicació passa per la televisió "a la carta" i en emissió a la xarxa. Aquestes 

últimes tecnologies ens permeten oferir continguts produïts amb qualitat broadcast i ser difosos amb 
un resultat de visualització digital. També és una plataforma que oferim a les entitats per difondre 

totes les activitats que duen a terme,  per tal de crear  sinèrgies. 
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Informe de la plataforma Solidària TV. 
 

Canals: 12 (95 clips) 

1. Actualitat: 44 clips 

2. Tertúlies: 2 clips 

3. BCN Solidària amb les ONG’s: 6 clips 

4. Objectius dels mil·lenni: 4 clips 

5. Consell municipal de cooperació: 1 clip 

6. Cities Alliance: 2 clips 

7. Mines antipersones: 4 clips 

8. Sarajevo: 5 clips 

9.  Gaza: 3 clips 

10. Maputo: 3 clips 

11. Llibres solidaris: 1 clip 

12. Mostra de documentals: 20 clips 

 

Audiència (entre setembre i novembre del 2009)   

-     1500 usuaris únics mensuals 

- 3000 pàgines vistes mensuals 

- Alta fidelització, els qui segueixen l’actualitat informativa repeteixen. 

- Públic principalment de l’àmbit Espanyol, concretament Catalunya. 

- Gravació i postproducció de 5 clips setmanals. 
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Publicacions del pla director  

 
Un cop aprovat, el nou Pla Director, ha estat traduït al castellà, anglès i al francès 

A més de ser accessible al web, hem fet una edició bilingüe en paper : 
- 500 exemplars de català- castellà 

- 500 exemplars de català- anglès 
- 500 exemplars de català- francès 

 

 

Estand de La Mercè 

 
Com cada any  durant les festes de  la Mercè, el departament de Cooperació Internacional va tenir un 
espai específic al  Passeig de les Persones. A l’estand vam incloure l’exposició itinerant “La veu de la 

Innocència”, que hem recuperat per sensibilitzar sobre les repercussions de la guerra, i la seva visió i 
vivència a través dels infants de diferents països. 

També vam dedicar un espai a la difusió dels projectes de Barcelona Solidària, d’altres de cooperació 

directa com ara la rehabilitació del carrer Barcelona de L’Havana o la construcció del Peace Park de 
Gaza, els projectes de  Pau i de sensibilització, amb especial esment a la campanya dels Objectius del 

Mil·lenni. 

Es va intentar fer pedagogia a través d’una activitat específica duta a terme per Lupita Mundi i 
fomentar la participació i la interactivitat. 
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10.  Accions de pau / Castell de Montjuïc 
 

1. Posta en marxa del Centre Internacional per la Pau de Barcelona al castell de Montjuic 

2. Inici activitats: S’hi han dut a terme 5 cursos específics en matèria de Pau i resolució de 
conflictes. 

3.  L’ONF. Seguiment i participació a les jornades de treball dutes a terme el mes d’octubre a la 
ciutat iraquiana d’Erbil. 

4. Taula Catalana per Colòmbia. Participació en les diferents activitats dutes a terme per 

l’Associació Taula per Colòmbia i establiment d’un nou conveni de col·laboració. 
5. Alcaldes per la Pau. Participació en les diferents activitats de la xarxa. 

6. Justícia i Pau. Signatura d’un  conveni de col·laboració i participació en els actes 
commemoratius del 50 Aniversari. 

7. Exposició Pèrdua de la Innocència. Itinerància de la mostra en tres centres cívics a més de 
l’estand de les festes de la Mercè. 

8. Cicle de conferències amb ONG’s de Pau a la Casa del Tibet durant els mesos d’octubre i 

novembre. 
9. Participació en els actes del 20è aniversari de l’Escola de Cultura de la Pau. 
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11.  Emergències 
 

Gaza: arran de l’ofensiva militar l’exèrcit israelià durant els mesos de desembre de 2008 i 

gener de 2009,  que  va destruir infraestructures, serveis, vivendes,  del poble palestí, 
l’Ajuntament de Barcelona va col·laborar en dues accions humanitàries: 

 

Al mes de febrer es van  enviar  Kits humanitaris destinats a pal·liar els efectes sobre la 
població civil de la Franja de Gaza dels bombardejos efectuats per l’exèrcit israelià per un 

import de  9.830,42.-€. Els Kits humanitaris els proporciona Farmamundi i s’envien a través de 
l’AECID 

 
Al juny 2009 es va col·laborar a través de UNRWA (agencia de Nacions Unides amb mandat 

per treballar per als refugiats palestins al Pròxim Orient)  en la provisió de  serveis bàsics com 

educació, salut,  i serveis socials als refugiats de la Franja de Gaza. Aportació de l’Ajuntament 
de 20.000€ 

 
Bielorrússia. El 21 d’abril de 2009, van fer un enviament de medicaments amb destí 

Brobuisk per l’Hospital del Cáncer Niños Chernobil . Aquest enviament es realitzà a través 

Bombers Humanitaris. Quantia 4.000 € 
 

Filipines: enviament a l’octubre de  Kits humanitaris  destinats a pal·liar els efectes sobre la 
població del tifó Ketsana. Els Kits  es van distribuir a 11 refugis i a un centre de salut de la 

zona de Quenzon City a Manila (Filipines). Aquesta acció humanitària  s’ha realitzat a través de 

l’AECID i en col·laboració amb Farmamundi. Import: 10.186,16  € 


