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Acrònims 
 

ACAPS  Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí 
ACNUR  Agència de Nacions Unides per als Refugiats 
APS  Aprenentatge Servei 
BCASA  Barcelona Cicle de l’Aigua 
CAMU  Consell Assessor Municipal d’Universitats 
CGLU  Ciutats i Governs Locals Units 
CIB  Capacity Institutional Building (CIB) 
CIDEU  Centre Iberoamericà de  Desenvolupament Estratègic Urbà 
CIDOB  Barcelona Centre for International Affairs 
CPRU   Crisis Prevention and Recovery Unit 
DJGCI  Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 
FCCD  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
GREM  Grup de Recerca d’Educació Moral de la Universitat de Barcelona 
GWOPA Global Water Operators’ Partnerships Alliance 
IBEI  Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals 
ICIP  Institut Català Internacional per la Pau 
ICORN  International Cities of Refuge Network  
ICUB  Institut de Cultura de Barcelona 
IEMed  Institut Europeu de la Mediterrània 
IMEB  Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
IMPUQV Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 
IPB  International Peace Bureau 
LGTBI  Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals 
MUHBA  Museu d'Història de Barcelona 
ODS  Objectius de Desenvolupament Sostenible 
OHCH  Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana 
PEN Català Poetes, Assagistes i Novel·listes 
RDC  República Democràtica del Congo 
SEDEC  Servei d’Ensenyament del Català 
UAB  Universitat Autònoma de Barcelona 
UB  Universitat de Barcelona 
UNICEF  United Nations International Children's Emergency Fund 
UNRWA Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins 
UNU  Universitat de les Nacions Unides 
WSSA  l’Autoritat d’Abastiment d’Aigua i Clavegueram de Betlem (Palestina) 
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Presentació 
 
El Pla Anual esdevé el principal instrument de planificació i programació operativa amb què compta 
l’Ajuntament de Barcelona per desplegar la seva política de cooperació per a la justícia global. En ell es 
concreten els principals compromisos anuals que recull el Pla Director. 
 
A la vegada, la planificació anual de les actuacions, i els compromisos que se’n deriven, constitueix en si 
mateix un exercici de transparència a favor de la predictibilitat i efectivitat de la cooperació, que permet 
avançar en el principi de la mútua rendició de comptes i en una cooperació de qualitat i de llarg recorregut 
per a la justícia global.  
 
En definitiva, l’Ajuntament concep el cicle de la política de cooperació com un procés integral en què les 
diferents fases s’interrelacionen i es retroalimenten. D’aquesta manera, una adequada planificació permet 
assentar les bases per a un correcte seguiment i avaluació d’impacte de les actuacions. D’altra banda, els 
resultats i aprenentatges que es derivin d’una bona avaluació permetran orientar millor les planificacions 
futures en pro d’una cooperació més efectiva i transformadora. 
 
El Pla Anual 2018 es planteja en aquests termes. Alhora, esdevé el primer exercici de planificació del Pla 
Director 2018-2021, que pretén impulsar una etapa renovada de la cooperació de Barcelona, orientada vers 
la justícia global i amb un marcat caràcter urbà i municipalista. 
 
El Pla Anual 2018 es presenta en un nou format, més sintètic, amb voluntat de ser una eina àgil i accessible 
per a la ciutadania (i el propi sector), que serveixi alhora per comunicar de manera més efectiva l’orientació 
i el contingut de la política de cooperació per a la justícia global de l’Ajuntament de Barcelona. S’estructura 
al voltant dels deu objectius estratègics en els quals es concreta aquesta política, tot assenyalant les 
actuacions més emblemàtiques planificades enguany per al desplegament de cadascun dels objectius. 
També inclou un onzè epígraf, que recull les principals accions adreçades a l’enfortiment de les capacitats 
de l’Ajuntament en aquest àmbit, així com a la coordinació amb altres actors.  
 
Finalment, cal aclarir que en la distribució que es fa en el Pla Anual dels recursos destinats als objectius 
estratègics que enuncia Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 (vegeu Annex), s’ha 
hagut de portar a terme una adaptació per integrar les propostes aprovades a la convocatòria 2017 de 
subvencions a les entitats dedicades a aquest àmbit, en tant que aquesta responia a la classificació 
d’objectius de l’anterior Pla Director. 
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Treballant per la Justícia Global 
 
El Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 planteja un canvi d’enfocament en el 
discurs i en la pràctica de la cooperació.  
 
Si bé es construeix sobre les bases que han vingut consolidant la política de cooperació al desenvolupament 
al llarg d’aquests anys –concertació entre els actors, caràcter transformador, orientat a l’assoliment d’un 
desenvolupament humà sostenible, centralitat dels drets humans, etc.–, les dinàmiques del procés 
globalitzador reclamen un nou relat, que permeti donar una resposta més eficaç als desafiaments que 
plantegen. 
 
Aquest nou enfocament s’articula al voltant de tres pilars fonamentals, i alhora complementaris: el caràcter 
urbà i municipalista, l’orientació vers l’assoliment de la justícia global, i la seva concepció de banda ampla. 
Consegüentment, planteja tres transicions o línies de progrés: avançar des d’una cooperació al 
desenvolupament a una cooperació per a la justícia global, articulada en torn als eixos de justícia 
econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere, dret de les persones a refugi, a desplaçar-se i a migrar, els 
drets humans, la cultura de la pau i la noviolència, i els drets fonamentals de les persones en situacions 
d’emergència; passar d’una cooperació subsidiària dels estats a una que doni centralitat a l’agenda urbana i 
municipalista, que promogui la governança democràtica de les ciutats i el propi dret a la ciutat; i ampliar les 
tradicionals fronteres de la cooperació per abordar de manera efectiva la coherència del conjunt de 
polítiques públiques. 
 
Precisament aquests punts esdevenen els deu objectius estratègics sobre els que es configura la nova 
política de cooperació per a la justícia global de l’Ajuntament de Barcelona. A la vegada, aquests objectius 
es concreten en diversos objectius específics, tot assenyalant el camí per al seu assoliment. El Pla Anual 
2018 pretén recollir les principals actuacions que l’Ajuntament de Barcelona ha planificat per a la seva 
operativització. També se’n fa ressò, i fa seves, d’altres iniciatives, impulsades pel teixit associatiu i 
recolzades per l’Ajuntament, que complementen i enriqueixen el conjunt de la cooperació de Barcelona, en 
línia amb el que es vol promoure, una política pública concertada i de ciutat. 
 
Per al desplegament de les actuacions, l’Ajuntament de Barcelona referma el seu compromís per continuar 
destinant el 0,7% dels recursos propis a la cooperació per a la justícia global, que aquest any es concreten 
en 10.383.657,36 EUR. Uns recursos que es canalitzaran mitjançant les modalitats que defineix l’actual Pla 
Director: la d’iniciativa directa per part del consistori (o conjuntament amb les ciutats amb les quals 
coopera), la d’iniciativa d’altres actors (a través de la convocatòria de subvencions i els convenis de 
col·laboració)i la multilateral i amb xarxes globals, en els percentatges respectivament assenyalats. 
 
La convocatòria anual de subvencions canalitza la major part dels recursos de la DJGCI dedicats a projectes 
de cooperació i educació per a la justícia global. La convocatòria de l’any 2018 té previst subvencionar 
projectes per import de 6.820.000 EUR (4.970.000 EUR aniran a càrrec de pressupost 2018, per a projectes 
anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals; i 1.850.000 EUR, a càrrec de pressupost 2019, per a 
segones anualitats de projectes pluriennals). El crèdit pressupostari total de la convocatòria 2018 
representa un increment del 3% respecte a la de 2017. Es preveuen 10 modalitats de projectes, agrupades 
en tres programes: Cooperació per a la Justícia Global (3.120.000 EUR), Cooperació per a la Justícia Global a 
Ciutats Específiques (1.800.000 EUR), centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el 
desplegament de les polítiques municipals, i Educació per a la Justícia Global (1.900.000 EUR). 
 
El 65% del pressupost de l’any 2018, 6.770.000 EUR,  es dedicarà a convocatòries de subvencions, ja que als 
4.970.000 EUR esmentats anteriorment cal sumar 1.800.000 EUR que correspon a les segones anualitats de 
projectes pluriennals de la convocatòria de l’any 2017.   
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L’Ajuntament de Barcelona entén la transició vers una cooperació municipalista per a la justícia global i de 
banda ampla com un compromís ferm que emana de la voluntat de la ciutadania barcelonina per 
corresponsabilitzar-se amb els fenòmens globals. Alhora, com un procés compartit i concertat amb els 
actors de cooperació i amb altres subjectes que promouen processos de justícia social. En definitiva, el Pla 
Anual 2018 pretén ser el tret de sortida d’aquest procés.  
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Accions previstes 
 
OE1. Promoure la justícia econòmica 
 
Amb aquest objectiu, Barcelona pretén promoure un teixit productiu i unes pràctiques socialment 
responsables entre els agents econòmics i socials, tot estimulant l’economia cooperativa, l’apoderament 
econòmic de les dones i l’ocupació digna, especialment en les ciutats amb les que s’articula. Igualment, es 
contribueix a denunciar les injustícies que generen els abusos de les grans corporacions o la corrupció, 
entre d’altres fenòmens econòmics. 
 
A L’Havana, es donarà suport al Projecte 
Fàbrica de Creació i Innovació CreHabana com 
a incubadora de les economies creatives, amb 
el suport de l'ICUB. 
 
A Colòmbia, s’identificaran actuacions per 
contribuir a l'enfortiment de les cooperatives. 
A més, es donarà impuls a un projecte de 
desenvolupament social i tècnic dels mercats 
de Bogotà conjuntament amb l'Institut per a 
l'Economia Social de Bogotà i la col·laboració 
de l'Institut Municipal de Mercats i el 
Comissionat d'Economia Cooperativa, Social, 
Solidària i de Consum de Barcelona. 

Mobile Social Congress 
 
Es donarà suport a la tercera edició del Mobile Social 
Congress, un espai de trobada i de reflexió ciutadana per 
plantejar un model electrònic just, impulsat per Setem 
Catalunya, Electronics Watch, l’Associació Catalana per 
la Pau, l’Escola Cultura de Pau i prop d’una vintena 
d’organitzacions més. 
 
El projecte vol promoure altres maneres de produir i 
consumir aparells electrònics i oferir serveis de 
programari i telecomunicacions basats en la 
sostenibilitat, les llicències lliures i el respecte als drets 
humans. 

 
En el marc del conveni amb Setem Catalunya, des de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional (DJGCI), a banda del recolzament a la iniciativa Mobile Social Congress, es donarà suport a la 
campanya Som Comerç Just i Banca Ètica per promoure ambdós àmbits mitjançant activitats de 
conscienciació, accessibilitat i comercialització. D’altra banda, des del Comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Consum, es contribuirà al projecte “Tots fem un Mercat Social basat en els Principis de 
l’Economia Social i Solidària”, que incorpora la promoció de les economies col·laboratives en l’àmbit 
tecnològic, potenciar l’economia cooperativa social i solidària als barris barcelonins i promoure la 
incorporació de criteris ètics en el consum de les administracions públiques, entre d’altres. 
 
Es contribuirà a les campanyes impulsades per Entrepobles i Ecologistes en Acció en el marc del projecte 
Barcelona en l’Aliança Europea de Municipis i Regions front els Tractats de Lliure Comerç, per denunciar els 
efectes que tenen sobre els drets socials de les poblacions, el medi ambient i la sobirania democràtica de 
les persones. Alhora es defensarà el municipalisme com a espai de debat i de presa de decisions, des d’on 
poder dur a terme polítiques públiques per protegir els drets de la ciutadania i fomentar la petita i mitjana 
empresa local. 
 
Es continuarà donant suport a l’Associació Casal d’Infants del Raval en el projecte amb escoles bressol a 
Tànger per afavorir l’apoderament econòmic i la productivitat de les dones excloses del desenvolupament 
socioeconòmic local. Aquest s’articula a través de l'acompanyament d'iniciatives d'emprenedoria social i 
d'oferta laboral al sector de l'educació preescolar, franja educativa que compta amb un gran dèficit d’oferta 
en relació a l’alta demanda. 
 
OE2. Fomentar la justícia ambiental 
 
Les accions adreçades a fomentar la justícia ambiental es focalitzen en l’augment de les capacitats de les 
administracions locals per reduir els impactes del metabolisme urbà i incrementar la qualitat ambiental, 
augmentar la resiliència de les ciutats al canvi climàtic, reduir la petjada de carboni, promoure la sobirania 
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alimentària i energètica, fomentar l’educació per a la sostenibilitat i denunciar els impactes de 
l’extractivisme. 
 
A l’Havana es donarà suport a 
l'elaboració del Pla de Mobilitat 
del Centre Històric per part de 
l’OHCH, en col·laboració amb 
l'Agència d'Ecologia Urbana.  
 
També amb l'OHCH, es donarà 
suport al Pla Estratègic 
participatiu de la Badia de 
l'Havana, específicament a les 
àrees de patrimoni i canvi 
climàtic, amb l'acompanyament 
del MUHBA i la UAB.  

Petjada ecològica de Barcelona 
 
Davant la falta de coneixement de l’impacte ambiental global de la 
ciutat de Barcelona sobre l’entorn i les properes generacions, enguany 
es valorarà i seleccionarà una metodologia d’anàlisi que permeti 
entendre aquest impacte i començar a incloure criteris de justícia 
ambiental global en la presa de decisions a la ciutat.  
 
Durant aquest any es realitzarà una primera etapa de recerca, 
posterior a la comparativa de metodologies, i es produiran les 
primeres actuacions de comunicació i debat públic amb actors clau 
(comunitat acadèmica, organitzacions de justícia ambiental, 
periodistes ambientals, docents, etc.) 

 
A Maputo, ciutat en contínua expansió i afectada per inundacions recurrents, es compartirà l'eina 
d'elaboració del Perfil de Resiliència Urbana amb el suport del PNUD, introduïda a d’altres ciutats. També 
s’identificaran accions per millorar l’accessibilitat i la sostenibilitat de la xarxa de transport públic, i el servei 
públic de recollida i tractament de residus urbans als barris marginals, amb el suport de les entitats de 
Barcelona. 
 
Es recolzarà la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de l’ISGlobal, que busca aplicar 
evidències científiques, eines i indicadors per fomentar el desenvolupament urbà saludable i sostenible. A 
través de la recerca, la incidència política i el desenvolupament de capacitats, la iniciativa pretén aportar 
solucions amb impacte social a la societat. En concret, s’impulsaran estudis sobre mobilitat, contaminació i 
salut en ciutats prioritàries de la cooperació de Barcelona. D’altra banda, es donarà suport a l’ISGlobal com 
a centre de referència internacional en la recerca de la malaltia de Chagas, a partir d’una estratègia 
d’intervenció que combina la millora de l’atenció integral als pacients, la formació de professionals i el 
desenvolupament de protocols de recerca. 
 
Es donarà seguiment al conveni amb GRAIN per recolzar les iniciatives d’aquesta entitat amb Lurbide 
(entitat basca al servei de les comunitats camperoles que treballa per un model d’agricultura socialment 
responsable, basada en els principis de l’agroecologia) i la revista Sobirania Alimentària en el 
desenvolupament de la sobirania alimentària a nivell global. En el marc d’aquesta acció, GRAIN portarà a 
terme tasques de recerca, publicació i difusió sobre la lluita dels petits camperols davant les corporacions 
alimentàries multinacionals. Lurbide impulsarà la setena conferència internacional de Via Campesina al País 
Basc, donarà suport polític i tècnic a organitzacions camperoles de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, entre 
d’altres accions. Finalment, la revista Sobirania Alimentària, a través d’articles i notícies, seguirà sent una 
eina clau de sensibilització i conscienciació de la població sobre aquests temes. 
 
A Barcelona, per tal d’avançar en la coherència de polítiques, es col·laborarà amb l’àrea d’Ecologia Urbana 
en el desplegament del Pla Clima (2018-30), en la Línia 17 de Cooperació Climàtica, per revertir el deute 
ecològic de la ciutat i conscienciar la ciutadania dels efectes del canvi climàtic induït des de Barcelona sobre 
les societats i els països més vulnerables. 
 
Mitjançant la convocatòria de subvencions, “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa 
de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia 
Global” (en endavant, convocatòria de subvencions), es donarà suport al projecte de la Xarxa de 
l’Observatori del Deute “Les ciutats i els territoris no urbans davant la promoció del gas natural: impulsant 
un front comú de resposta al model del gas, des de la recerca-acció i la investigació activista”, per 
promoure la capacitat d’incidència d’aquests actors.  
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OE3. Promoure la justícia de gènere 
 
Enfortir les capacitats del món local per transversalitzar l’equitat de gènere a les polítiques municipals, 
ampliar les capacitats de la societat civil que lluita per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, 
promoure la participació de les entitats feministes com a coproductores de polítiques públiques de la 
ciutat, fomentar la participació i visibilitat de les dones en els espais públics i privats de presa de decisions, 
promoure l’ocupació lliure de desigualtats de gènere, impulsar els drets sexuals i drets reproductius i els de 
la cura, promoure la participació activa de les dones en la resolució de conflictes i situacions de violència, i 
fomentar un model coeducatiu a les escoles, són línies amb les que el Pla Director vol avançar en la Justícia 
de Gènere a nivell global. 
 
Es donarà suport 
al projecte 
d’enfortiment de 
les Comissions de 
Paritat i Igualtat 
d’Oportunitats de 
la Comuna de 
Tetuan, en 
col·laboració amb 
Intermón-
OXFAM.  

Suport als col·lectius LGTBIQ+ 
 
En el marc de la convocatòria de subvencions, dins de la modalitat A2, es prioritzaran 
els projectes que estiguin adreçats a: reforçar les capacitats de col·lectius LGTBIQ+ 
de les ciutats prioritàries; impulsar la creació de xarxes descentralitzades de la 
societat civil per enfortir la capacitat d’incidència en l’assoliment dels drets dels 
col·lectius LGTBQ+; millorar el coneixement de les administracions públiques de les 
ciutats amb les quals es coopera i els seus estats sobre els drets LGTBQ+ i la seva 
defensa i promoció; donar resposta a la vulnerabilitat econòmica i la marginació 
social de les persones membres d’aquests col·lectius per raó de la seva orientació 
sexual i identitat de gènere. 

 
Des del Pla Municipal per a la Diversitat Sexual i de Gènere i les entitats membres del Consell Municipal 
LGTBI de Barcelona donaran seguiment a les activitats de sensibilització i incidència en el marc d’un 
projecte de suport a entitats que defensen els drets dels col·lectius LGTBI al Senegal. 
 
Igualment, es recolzarà la iniciativa de la Plataforma Contra Violències de Gènere, per a l’ampliació de les 
capacitats institucionals i ciutadanes a Medellín. També el projecte d’Entrepobles “Treball Cooperatiu i 
Solidari: Mirades feministes a L’Havana i l’Àrea Metropolitana de San Salvador”, i al d’ ”Atenció integral a 
dones víctimes de violència de gènere al Municipi de Quito” per part de Medicus Mundi. A Barcelona, es 
donarà suport al projecte de l’entitat Cooperacció “’Escola Popular d'Economia Feminista, per a la 
conscienciació, l’apoderament i l’enfortiment de xarxes a Barcelona”. 
 
Es col·laborarà amb el Pla Municipal de Justícia de Gènere, tot desplegant les accions de l’eix C.8 Ciutat de 
Drets – Justícia Global i Cooperació Internacional, especialment en l’objectiu de fomentar el lideratge de les 
dones i l’equitat de gènere en les xarxes internacionals i en la cooperació bilateral. 
  
D’altra banda, l’Ajuntament donarà suport a la Xarxa Europea de Dones Periodistes per a un servei 
d’assessorament tècnic a les entitats de cooperació que treballen en l’àmbit de la justícia global. Aquest 
comprendrà el suport comunicatiu en relació a actes organitzats per les entitats, l’elaboració de plans de 
comunicació, el contacte amb periodistes i mitjans de comunicació, entre d’altres. 
 
 
OE4. Promoure el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi 
 
El Pla Director visualitza l’acció de cooperació en aquest sentit tot enfortint les capacitats de les entitats per 
garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics, crisis ambientals i 
econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals. 
 
 
 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_per_la_justicia_de_genere.pdf
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Es donarà suport a 
les activitats de la 
Xarxa Asil.cat, que 
pretén millorar les 
capacitats d’acollida 
de la societat 
catalana alhora que 
defensar el dret 
d’asil a Catalunya i 
els drets de les 
persones que han 
patit un 
desplaçament forçat 
fruit de greus 
vulneracions dels 
seus drets humans.  

Al costat de les persones refugiades palestines 
 
L’Ajuntament donarà suport als projectes d’acció humanitària per a les persones 
refugiades palestines que es troben a Jordània, el Líban, Síria i els Territoris 
Palestins Ocupats, en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’Agència de 
les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA). 
 
D’aquesta manera, es contribuirà al projecte “Impulsant la resiliència a través 
d’activitats psicosocials per a la població infantil de la Franja de Gaza”, que té com 
a objectiu atendre psicològicament els infants afectats per la violència, com a 
conseqüència del bloqueig imposat per les autoritats israelianes. Alhora, es 
donarà suport a l’establiment a Barcelona d’una nova oficina d’UNRWA Espanya, 
amb la qual es col·laborarà en l’exposició fotogràfica “Seguim sent refugiades i 
refugiats de Palestina”, per sensibilitzar a la ciutadania barcelonina sobre la 
realitat de la població refugiada palestina i, en especial, de la contribució a la 
resiliència de les dones refugiades i sobre el seu paper com a agents de canvi. 

 
Barcelona promou la cooperació i l’intercanvi de bones pràctiques amb altres ciutats que volen esdevenir 
refugi i sensibilitzar la ciutadania sobre la situació i el dret de les persones en aquesta situació. Així, 
l’Ajuntament signarà un conveni amb la UNU per donar suport a la recerca en migracions a la Mediterrània, 
així com també a les activitats de sensibilització d'ACNUR i la UNRWA, i continuarà col·laborant i 
coordinant-se amb el Pla “Barcelona Ciutat Refugi”, en què participen diferents departaments municipals, 
per al seguiment de les accions de sensibilització. Alhora, s’establirà una col·laboració amb Betevé per 
difondre la problemàtica sobre les persones refugiades. 
 
Es continuarà col·laborant amb la Universitat de Barcelona (UB) en el Programa de Recolzament a les 
Persones Refugiades i Procedents de Zones de Conflicte, mitjançant el qual s’impartiran cursos de 
preparació als estudis de grau, adreçats a quinze joves estudiants sirians. 
 
Tal com es destaca a les actuacions previstes dins de l’objectiu estratègic 6 (vegeu més endavant), es 
donarà suport a la campanya #safepassagebarcelona per promoure vies segures per a l’arribada de 
persones refugiades. 
 
Es continuarà donant suport al desplegament del Pla “Barcelona Ciutat Refugi”, per preparar la ciutat per 
acollir, assistir, proveir dels serveis necessaris i garantir els drets de les persones refugiades, i exigir als 
estats que compleixin les normes més elementals del dret humanitari.  
 
Es donarà seguiment al conveni entre la DJGCI i l’entitat Novact per impulsar, juntament amb el 
Transnational Institute, la celebració d’un Tribunal Permanent dels Pobles sobre les violacions amb 
impunitat dels drets humans de les persones migrades i refugiades. La iniciativa pretén generar 
mecanismes d’accés a la justícia davant d’aquestes violacions a Europa, tot considerant el conjunt de la ruta 
migratòria i les diferents coresponsabilitats. L’Audiència a Barcelona d’aquest Tribunal se centrarà en els 
eixos de gènere i frontera sud. 
 
Es reforçarà la col·laboració amb la Universitat de les Nacions Unides (UNU) per promoure la recerca en 
temes de migració i refugi, a través del seu Institut de Globalizació, Cultura i Mobilitat. 
 
Es donarà suport als projectes d’Educació per a la Justícia Global presentats per les entitats i grups de 
recerca universitaris que incideixin en la sensibilització i conscienciació en la temàtica de refugi i asil, els 
fluxos migratoris, els desplaçaments forçats i les causes que els originen, dins de la modalitat C4 de la 
convocatòria de subvencions. Aquesta modalitat pretén donar a conèixer a la ciutadania la realitat, 
històrica i actual, de les persones que deixen els seus països a causa dels conflictes bèl·lics i la vulneració 
continuada de drets humans, i de la necessitat de desmentir mites sobre aquest tipus de població 
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immigrada. Conseqüentment, es vol dur a terme una tasca informativa sobre els conflictes arreu del món 
que generen moviments migratoris, incidint en els valors de la pau.  
 
OE5. Promoure la garantia de l’exercici dels drets humans i els drets dels pobles 
 
Dins aquest objectiu, el Pla fomenta la protecció de les persones i col·lectius amenaçats per la seva activitat 
de defensa dels drets humans, tot promovent les capacitats de la societat civil per a consolidar-los. També, 
pel que fa al rol actiu que les ciutats poden tenir en el seu reconeixement, respecte, protecció i garantia, 
així com en la promoció de l’educació en drets humans. 
 
D’aquesta manera, Barcelona dona 
suport a les activitats de la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia en tres eixos d'actuació: 
promoció d'una pau basada en la 
protecció dels drets humans; 
visibilització de la situació d'inseguretat 
i desprotecció de les persones 
defensores dels drets humans, drets de 
les dones i col·lectius indígenes i 
mediambientals a Colòmbia; i 
enfortiment de la Taula com a espai de 
referència ens els àmbits de cooperació 
i coordinació de suport al poble 
colombià. 

Defensar a qui defensa 
 
Barcelona vol posar en valor la tasca i protegir les persones i 
col·lectius en situació de risc per la seva activitat i compromís 
amb la defensa dels drets humans. D’aquesta manera, es 
posarà en marxa un programa temporal d'acollida de persones 
defensores de drets humans amenaçades en col·laboració amb 
l’entitat Taula per Mèxic, que permetrà acollir persones 
periodistes mexicanes amenaçades, entre dues i quatre per 
any.  
 
Es renovarà el conveni bianual amb el PEN Català per al 
Programa Escriptor Acollit, en el marc de la pertinença a la 
xarxa ICORN. 

 
En relació al suport al poble kurd, es contribuirà a la conferència “La Filosofia darrera de Rojava”, 
organitzada per la Plataforma Azadi pels Drets Humans als Kurdistan. També es donarà suport a la 
presentació de l’Informe sobre els Drets Humans al Kurdistan Turc per part de CIEMEN. Alhora, al llarg 
d’aquest any es continuarà executant el projecte “Un parc de la memòria a Kobane (Rojava, Síria)” per part 
de CIEMEN amb la contribució de l’Ajuntament, que preveu la creació d’un museu de la Memòria a l’aire 
lliure “El Parc de la Memòria”. El projecte busca contribuir a preservar la memòria històrica de la lluita per 
la democràcia, els drets de la dona i la diversitat cultural i religiosa a la regió per part del poble kurd.  
 
Pel que fa a l’acompanyament a pobles que lluiten pels seus drets col·lectius, es donarà suport a l'edició 
anual del Cicle de Drets Humans i Festival del Tibet, organitzat per la Fundació Privada Casa del Tibet.  
 
D’altra banda, es continuarà donant suport a les demandes del poble palestí en la condemna de les 
polítiques d’ocupació israeliana i la legitimitat d’iniciatives i campanyes no violentes promogudes per la 
societat civil palestina i internacional per reivindicar la defensa dels drets humans i del dret internacional 
humanitari. Alhora, enguany s’afegeix la Franja de Gaza a la modalitat de la convocatòria de subvencions 
d’Intervencions en crisis de llarga durada.  
 
A través d’un conveni de col·laboració amb SODEPAU, es donarà suport al projecte “La plataforma dels 
cinemes àrabs a Barcelona i Catalunya”, amb l’objectiu de promoure i consolidar la presència de la cultura 
àrab i mediterrània a Barcelona mitjançant el cinema.  
 
També es donarà suport al “Programa Vacances en Pau” a través de la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS), per facilitar l’estada dels nens i nenes sahrauís a Barcelona durant 
l’estiu. 
 
S’introduirà una nova modalitat a la convocatòria de subvencions, orientada a donar suport als projectes de 
cooperació per a la Justícia Global en el terreny presentats per les entitats i grups de recerca universitaris 
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que promoguin l’acompanyament internacional i la protecció de persones defensores de drets humans 
amenaçats. Es tracta de protegir sobre el terreny les persones defensores de drets humans que pateixen 
atacs i amenaces greus de naturalesa diversa per la seva tasca, amb l’objectiu que els i les activistes puguin 
seguir exercint-la amb seguretat i llibertat. Aquests projectes inclouen accions com ara la presència física al 
costat de les persones amenaçades, la visibilització de les seves reivindicacions i atacs que pateixen, accions 
la incidència política, l’acompanyament psicosocial, o la promoció de l’autocura a través de cases d’acollida, 
entre d’altres. El suport al projecte “Acompanyament i Observació Internacional per a la protecció de 
persones defensores dels drets humans en zones urbanes i periurbanes de Colòmbia” de les Brigades 
Internacionals de Pau a Catalunya, aprovat a la convocatòria de subvencions de l’any passat, il·lustra el 
ferm compromís per promoure la garantia dels drets humans mitjançant aquesta modalitat. 
 
OE6. Promoure els drets fonamentals de les persones en situacions d’emergència 
 
Amb una mirada àmplia sobre la tradicional aproximació a l‘acció humanitària, i posant en valor la seva 
condició de ciutat, aquest objectiu s’adreça fonamentalment a contribuir a la rehabilitació i regeneració de 
zones urbanes afectades per catàstrofes, alhora que contribuir a la resiliència de les poblacions que han 
patit (o poden patir) catàstrofes. 
 
Entre les actuacions que s’emmarquen 
dins d’aquest objectiu, cal destacar les 
accions de reconstrucció per donar 
resposta als efectes dels huracans Irma 
(Ciutat de l’Havana) i Mathew (Haití),  així 
com dels terratrèmols a l’Equador i Mèxic, 
ocorreguts el 2017. Totes elles es faran en 
col·laboració amb el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament (FCCD). 
 
En la mateixa línia, i amb una voluntat 
d’aprenentatge, s’impulsaran avaluacions 
de les actuacions de reconstrucció a 
l’Equador i l’Havana que s’esmenten més 
amunt. 

Campanya #safepassagebarcelona 
 
La UE i els seus estats membres no estan responent 
adequadament a la crisi humanitària de la Mediterrània, per 
on milers de persones es veuen forçades a transitar per la 
pressió dels conflictes a l’Orient Mitjà i la crisi política, 
econòmica i climàtica a l’Àfrica. Tot i no tenir competències 
al respecte, Barcelona i d’altres ciutats volen contribuir a 
l’establiment de vies segures, tot donant suport a entitats 
com Proactiva Open Arms, Oxfam-Intermón, Save the 
Children, Metges Sense Fronteres i d’altres, que treballen en 
el rescat i la protecció de les persones que es desplacen cap a 
Europa. També, però, desplegant una intensa acció de 
diplomàcia municipal perquè canviï el rumb de les polítiques 
nacionals que tantes vides ha costat durant els darrers anys. 

 
Enguany, s’articularà un nou instrument per canalitzar de manera més àgil el suport a intervencions de 
resposta a situacions d’emergència i postemergència, liderades per entitats especialitzades i amb presència 
a terreny. 
 
Es donarà suport a les actuacions d’acció humanitària i d’emergència que està duent a terme Save the 
Children en els àmbits de salut i nutrició per a nens i nenes vulnerables Rohingya i de comunitats 
autòctones, així com els seus familiars, a Bangladesh. La intervenció consisteix a millorar l’accessibilitat 
d’aquestes persones als serveis de suport psicosocial, de salut sexual i reproductiva, així com als centres 
nutricionals. 
 
D’altra banda, en el marc del conveni bianual 2017-18 signat amb l’ACNUR, l’Ajuntament continuarà donant 
suport per lluitar contra la violència sexual i la discriminació socioeconòmica de les dones a la República 
Democràtica del Congo (RDC), en concret, dones centreafricanes refugiades a vàries províncies de la RDC, 
així com les comunitats congoleses d’acollida. 
 
Mitjançant un conveni amb UNICEF, es recolzaran actuacions d’acció humanitària en el marc de la crisi de 
les persones refugiades sirianes. 
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OE7. Fomentar la cultura de la pau i la noviolència 
 
El foment de la pau, la prevenció de conflictes i la solució pacífica dels conflictes i les tensions socials, així 
com l’enfortiment i l’arrelament de la pau i la convivència des d’una perspectiva intercultural, esdevenen, 
no només un objectiu estratègic sinó també un valor en si mateix que ha d’impregnar tota la política de 
cooperació per a la justícia global impulsada des de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament consolidarà 
l’oficina de l’International 
Peace Bureau (IPB) a 
Barcelona mitjançant el 
suport a la Global Campaign 
on Military Spending, que 
promou la reducció dels 
pressupostos militars per 
destinar els recursos a usos 
alternatius, com ara la pau, 
el desenvolupament 
sostenible, el canvi climàtic o 
la justícia social. 

Suport al procés de pau a Colòmbia 
 
Donant continuïtat al llarg i profund compromís mostrat des de fa molts 
anys per la societat barcelonina amb la pau i la defensa dels drets humans 
a Colòmbia, l’Ajuntament de Barcelona donarà suport a la Xarxa Pública 
de Biblioteques de Colòmbia a Cali i Bogotà, així com també a la posada 
en marxa de biblioteques mòbils de pau i el suport a l’exposició itinerant 
“Desaprendre la guerra, aprendre la pau”. L’objectiu és fomentar la 
convivència i la construcció de la pau entre la ciutadania colombiana. 
 
D’altra banda, es continuarà donant suport a la “Casa de la Memoria de 
Medellín” amb acompanyament tècnic per a la creació i el tractament 
museístic, en col·laboració amb el MUHBA 

 
S’impulsarà la col·laboració amb l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) en els informes de 
l’Observatori de llibres de text, una anàlisi per diagnosticar el grau d'incorporació dels criteris de l'educació 
per la pau, la promoció d’eines de convivència i la visió dels conflictes i de les seves transformacions, alhora 
que per orientar els actors educatius en l’ús crític dels llibres de text. 
 
Es donarà suport al cicle de conferències “Barcelona Educa per la Pau”, promogut i organitzat per l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). L’objectiu és formar en actituds favorables a la convivència i la 
cultura de pau. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament continuarà donant suport al Premi de Recerca per la Pau, que convoca 
anualment la Universitat de Barcelona (UB), al qual es poden presentar treballs de recerca de batxillerat 
que tractin alguna qüestió relacionada amb la cultura de la pau, com ara el desenvolupament humà, la 
sostenibilitat, els moviments socials, els conflictes, els drets humans, la interculturalitat, etc. 
 
Mitjançant la convocatòria de subvencions, es donarà suport a la Campanya Banca Armada, coordinada pel 
Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Setem Catalunya, que té per objectiu denunciar públicament les 
institucions bancàries que financen la indústria militar, per aconseguir una base social sensibilitzada i exigir 
unes polítiques ètiques i responsables a nivell polític, social i mediambiental. 
 
Així mateix, es continuarà donant suport a l’Escola de Cultura de Pau mitjançant dos projectes en execució. 
D’una banda, el projecte “Abordar temes controvertits a l’aula”, adreçat a donar eines al professorat sobre 
com abordar temes que generen debat a l’aula, que inclourà l’elaboració d’una guia didàctica per al 
professorat, a més d’altres materials per a l’alumnat. De l’altra, el projecte “Barcelona conviu. Pràctiques de 
Cultura de Pau des de la capacitació a professionals d'atenció a la comunitat”, que busca enfortir les 
capacitats en transformació de conflictes i cultura de pau del territori de Zona Nord (Ciutat Meridiana, 
Vallbona i Torre Baró) i en el conjunt de les intervencions de la Fundació per l’Esport i l’Educació de 
Barcelona a tota la ciutat (6.500 infants i joves), mitjançant la formació, l’assessorament i l’acompanyament 
als i les professionals de suport a la comunitat.  
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OE8. Promoure la governança democràtica de les ciutats 
 
Com assenyala el nou Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global, un dels principis ordenadors 
d’aquesta política és el de promoure un enfocament urbà i municipalista, complementari (i no subsidiari) a 
la cooperació estatal, que s’articuli entorn als eixos de l’horitzontalitat, la proximitat, el diàleg polític i la 
cooperació tècnica. Aquest enfocament és amatent als nous models de governança dels béns públics 
globals que necessàriament deriven de les dinàmiques de la globalització i que situen a les ciutats com a 
autèntics actors polítics en l’àmbit internacional.  
 
L’Ajuntament de Barcelona donarà suport a 
les institucions i organitzacions referents en 
matèria de relacions internacionals amb seu a 
la ciutat, com ara el CIDOB –especialment a 
través del seu Programa de Ciutats Globals–, 
ISGlobal, IEMed, Casa Àsia, Casa Amèrica, 
l’IBEI, la UNU, l’Escola de Cultura de Pau i 
l’ICIP, entre d’altres. Amb totes elles es 
cercaran sinergies per contribuir a valorar i 
visibilitzar les ciutats com a actor polític, 
capaç de contribuir a aportar solucions als 
desafiaments globals, amb una òptica de 
justícia global. 

Trobada de Ciutats per a la Justícia Global 
 
Barcelona acull enguany la Trobada de Ciutats per a la 
Justícia Global 2018, que planteja dos objectius: 
compartir enfocaments i pràctiques actuals, i debatre 
sobre el nou rol de les ciutats com a actors clau per a 
aportar solucions als grans problemes globals, com ara 
el canvi climàtic, la pobresa urbana, la violència 
masclista o les crisis humanitàries a la Mediterrània, 
entre d’altres. 
 
A la Trobada es compta amb la participació de les 
següents ciutats: Madrid, València, Saragossa, Cadis, 
Vitòria, Pamplona, Màlaga i Còrdova. 

 
Conjuntament amb la Direcció de Relacions Internacionals, es maldarà per optimitzar la presència de 
l’Ajuntament en les xarxes globals de ciutats i espais metropolitans (especialment a CGLU i Metropolis) per 
incidir en la definició i articulació de les agendes globals i reforçar el municipalisme internacional. En aquest 
sentit, es participarà de manera activa en el grup de treball Capacity Institutional Building (CIB) de CGLU, 
plataforma tècnica per a professionals de governs locals en el terreny del desenvolupament de capacitats i 
la cooperació al desenvolupament. 
 
Igualment, es continuarà donant suport al Centre Iberoamericà pel Desenvolupament Estratègic Urbà 
(CIDEU) per reforçar processos de planificació urbana a les grans ciutats llatinoamericanes amb criteris de 
sostenibilitat. 
 
Amb l’objectiu d’enfortir les capacitats de les organitzacions que treballen per a la justícia global a la ciutat, 
es donarà seguiment al conveni de col·laboració signat amb LaFede.cat per a la realització del projecte “La 
Justícia Global: un concepte en construcció col·lectiva”, que inclou actuacions com ara el desenvolupament 
del paradigma de la Justícia Global dins les polítiques públiques municipals, la incidència i la coherència de 
polítiques per la justícia global, la promoció de l’educació per a la justícia global entre els diversos agents 
educatius, el desenvolupament d’instruments de control de l’empresa catalana a l’exterior mitjançant la 
creació d’un centre d’avaluació, entre d’altres. Aquest conveni també incorpora l’edició dels premis 
Devreporter, per a la creació de reportatges en l’àmbit de la justícia global. 
 
La DJGCI continuarà participant activament a la Taula Tècnica de Ciutats Educadores, des d’on es vol posar 
en relleu la dimensió educadora de les diferents àrees municipals, potenciant la coordinació entre les 
diferents actuacions per promoure la inclusió, la participació ciutadana i el potencial creatiu i innovador de 
les persones.  
 
A banda de la quota anual al FCCD, s’hi signarà un conveni per donar suport a la cooperació municipal i al 
paper cabdal dels ens locals en els processos de desenvolupament. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutateducadora/sites/default/files/activitats/Taula%20Tècnica.pdf
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OE9. Promoure el dret a la ciutat 
 
En línia amb la vocació urbana i municipalista de la cooperació que es vol promoure, s’impulsaran 
actuacions que permetin avançar cap a ciutats sostenibles, equitatives, inclusives, segures, interculturals. 
Ciutats que promoguin el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics i el lliure accés i 
circulació del coneixement, la cultura i les noves tecnologies, tot integrant els principis de l’economia social 
i solidària, l’ecologia i el feminisme. 
 
A la convocatòria de subvencions, es donarà 
suport a projectes que promoguin polítiques 
públiques orientades a la cohesió social, la 
participació ciutadana i la provisió de béns 
públics en entorns urbans. En concret, aquells 
que busquen eixamplar diversos drets de la 
ciutat, com ara la campanya “Aigua és Vida” 
conjuntament amb Enginyeria sense Fronteres, o 
“l’Aliança contra la Pobresa Energètica”, en la 
que participen diferents entitats de la ciutat.  

 
Conjuntament amb Medcités, s’impulsaran tot 
un ventall d’actuacions per a la millora de serveis 
públics urbans al Marroc, així com la millora de 
l’accessibilitat a la ciutat a Tetuan, amb el suport 
de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. 

Promovent les polítiques d’accessibilitat a Amman 
 
L’Ajuntament de Barcelona assessorarà a la ciutat 
d’Amman (Jordània) en temes d’accessibilitat de 
l’espai públic. Es pretén compartir l’experiència de 
Barcelona perquè cerquin nous models de serveis i 
espais de participació de la població amb diversitat 
funcional, més enllà de la millora de l’accessibilitat 
física. 
 
A la vegada, s’oferirà acompanyament tècnic en el 
disseny d’un projecte pilot d’urbanització accessible 
al centre d’Amman, al barri de Jabal Al-Husseini, que 
actualment està abordant un procés 
d’implementació de diferents mesures 
d’accessibilitat, finançades per la cooperació 
internacional. 

 
A Maputo, es contribuirà a la remodelació de l’arxiu municipal per millorar la gestió documental i l’accés a 
la informació, juntament amb la Cambra Municipal de Maputo. 
 
A Bogotà, s’impulsarà un projecte de desenvolupament social i tècnic dels mercats, conjuntament amb 
l’Institut per a l’Economia Social de Bogotà i amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Mercats i el 
Comissionat d’Economia Cooperativa Social, Solidària i de Consum de Barcelona. 
 
A Mitrovica, es donarà suport a un projecte de revitalització dels mercats i l’espai públic en col·laboració 
amb UN Habitat de Kosovo. 
 
A L’Havana, en el marc del Memoràndum d’Entesa amb l’OHCH, s’impulsarà l’habilitació de l’àrea esportiva 
de l’escola Mendive, es donarà suport als intercanvis culturals i exposicions al Centre Cultural Barcelona-
L’Havana i al Centre de Referència per a Joves i Adolescents. Es culminaran els programes del Centre 
d’Interpretació de les Relacions Culturals Cuba-Europa, en col·laboració amb el MUHBA i el SEDEC. D’altra 
banda, també es contribuirà a l’adaptació de l’espai cultural CreHabana per facilitar la seva accessibilitat. 
 
A Cisjordània, es renovarà la col·laboració amb Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA), l’Autoritat d’Abastiment 
d’Aigua i Clavegueram (WSSA) de Betlem-Beit Jala-Beit Sahour i GWOPA/ONU Habitat, en el marc de 
l’Aliança d’Operadors d’Aigua, per donar suport a la WSSA en la millora de la qualitat i eficiència en la 
prestació de serveis, mitjançant l’intercanvi d’informació i experiències. També es reactivarà la cooperació 
bilateral directa amb l’Ajuntament de Gaza en els camps de capacitació i cooperació tècnica en àmbits de 
gestió de serveis públics municipals. 
 
Es continuarà fent acompanyament tècnic a la creació de l’APP del Paisatge i el Patrimoni de Medellín, amb 
el suport de l’IMPUQV, i es donarà suport a l’Escola d’Innovació Bibliotecària a Cali, tot reforçant les 
capacitats institucionals i comptant amb la col·laboració de les municipalitats de Medellín i l’Havana en una 
lògica de cooperació sud-sud i local-local. 
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OE10. Promoure la coherència de polítiques envers la justícia global 
 
El nou Pla Director planteja la necessitat d’obrir la cooperació a noves agendes i a nous subjectes que 
promouen processos de justícia global, en una lògica de cooperació de banda ampla. De la mateixa manera, 
concep la coherència en el conjunt de l’actuació municipal en l’acció exterior com un dels seus principis 
ordenadors.  
 
En conseqüència, des de la DJGCI 
es promourà la creació d’espais de 
coordinació i concertació al si del 
Consistori (com ara una Taula de 
Corresponsabilitat Internacional) 
que, amb una lògica d’educació 
per a la justícia global, fomentin la 
informació i apropiació dels eixos 
definidors d’aquesta política entre 
les diferents regidories.  
 
En matèria d’educació per la 
justícia global, es destaca el treball 
col·laboratiu i coordinat amb 
diferents departaments de 
l’Ajuntament: la Direcció de 
Relacions Internacionals, el Pla 
“Barcelona Ciutat Refugi”, el Grup 
motor de l’educació per a la 
justícia global, el Consell 
d’Innovació Pedagògica de l’IMEB, 
la Taula Tècnica de Ciutats 
Educadores, la Taula de Drets 
Sexuals i Reproductius de la 
Direcció de Salut, el Comissionat 
d’Economia Social i Solidària, el 
CAMU i el seguiment del Pla de 
Justícia de Gènere. 

Avançar cap a la contractació pública responsable amb criteris de 
drets humans 
 
L’Ajuntament de Barcelona maldarà per impulsar actuacions en 
favor de la compra pública responsable, les finances ètiques i 
l’establiment de clàusules social en el marc de la política de 
cooperació per a la justícia global, amb especial èmfasi en la 
contractació pública. 
 
L’adquisició de productes i serveis per part de l’Ajuntament esdevé 
un eix fonamental a l’hora de promoure la justícia econòmica, tot 
afavorint a aquells proveïdors que apliquen criteris ètics i de 
sostenibilitat en l’àmbit productiu o laboral. Durant el 2018, en 
col·laboració amb les unitats de gestió econòmica i administrativa 
de l’Ajuntament i les seves entitats municipals, es treballarà per 
introduir clàusules de compra pública responsable, seguint les 
indicacions de la Guia per a la protecció i la promoció dels drets 
humans en la contractació pública, elaborada el 2017. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona signarà dos convenis de 
col·laboració amb Coop57 i Fiare Banca Ètica per crear un Fons de 
Crèdit Municipal facilitar l’accés a finançament de les empreses, 
projectes i entitats de l’Economia Social i Solidària i cobrir de forma 
compartida les iniciatives de major risc financer. En el marc 
d’aquest conveni cadascuna de les entitats col·laboradores es 
compromet a obrir una línia de finançament específic destinat a 
projectes de nova creació i noves activitats per part d’entitats 
d’aquest sector. 

 
D’altra banda, s’impulsarà la creació d’una task force interdepartamental a Barcelona per promoure la 
localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que contribueixi a posar de relleu el 
lideratge i compromís local en la consecució dels ODS. 
 
La coherència de polítiques vers la justícia global al si de l’Ajuntament també es promourà mitjançant la 
participació i apropiació per part de les diferents àrees de govern en l’elaboració de les estratègies 
sectorials i geogràfiques que s’impulsaran des de la DJGCI, en concret la d’Educació per a la Justícia Global i 
la de la Mediterrània (vegeu l’apartat d’enfortiment de capacitats). Pel que fa a aquesta última, es 
treballarà amb la Direcció de Relacions Internacionals i amb referents com l’IEMed, Medcities, el CIDOB, la 
Unió per la Mediterrània, organitzacions de justícia global, universitats, etc per a definir i impulsar un full de 
ruta coherent d’actuacions de ciutat que ajudin a recuperar la capitalitat euromediterrània de Barcelona en 
el marc del 30è aniversari de la Declaració de Barcelona. 
 
Amb voluntat de promoure la coherència de polítiques d’altres actors de cooperació, es donarà suport, 
mitjançant un conveni amb la Fundació Autònoma Solidària, a la transversalització de la justícia global a la 
universitat. 
 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2017/11/27100727/GUIA_993_WEB_CAT.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2017/11/27100727/GUIA_993_WEB_CAT.pdf
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Enfortir els òrgans de participació i la coordinació amb altres actors 
 
Es posarà en marxa el Pla de Treball 2018 del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament. Fruit d’una reflexió en el Consell es reformarà el seu Reglament de Funcionament Intern 
per tal d’actualitzar-lo i ajustar-lo al nou Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament. El Pla de 
Treball 2018 del Consell contempla els següents objectius i la formació de diferents grups de treball per a 
assolir-los: 
 
 Redefinir la missió del propi Consell i millorar el seu funcionament. 
 Contribuir a la definició de les estratègies territorials i sectorials que conformaran el pla anual de 

Cooperació per a la Justícia Global. 
 Participar en la definició de l’estratègia d’Educació per a la Justícia Global 2019-2021. 
 Impulsar el treball de cooperació i justícia global en l’àmbit universitari. 
 Contribuir a la difusió i integració del concepte de coherència de polítiques en l’organització municipal i 

en el sector de les ONG. 
 Establir relacions de col·laboració i intercanvi amb altres consells de participació d’àmbit territorial i/o 

sectorial i amb el Consell de Ciutat. 
 
Enfortiment de capacitats de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres actors de cooperació per a la justícia 
global 
 
Tal com preveu el nou Pla Director, més enllà de les actuacions orientades a assolir els objectius estratègics 
que es plantegen, existeix el compromís d’impulsar un conjunt d’accions adreçades a desenvolupar i 
consolidar les capacitats de l’Ajuntament en l’àmbit de la cooperació i educació per a la justícia global, així 
com també d’alguns dels espais de coordinació amb la resta d’actors. 
 
D’aquesta manera, el 2018 s’impulsarà l’elaboració de l’Estratègia d’Educació per a la Justícia Global 2019-
2021, que haurà d’incorporar els elements següents: la vinculació entre les dimensions local i global; la seva 
fonamentació sobre la Teoria del Canvi; la incorporació de nous actors; l’ampliació a noves dimensions 
(incidència institucional, incidència simbòlica, l’educació, la recerca i la comunicació), l’orientació a les 
temàtiques de la justícia global (justícia econòmica, de gènere i ambiental), el dret de les persones a refugi i 
a desplaçar-se, els drets humans, la cultura de pau i la noviolència, i el dret a la ciutat; la centralitat de la 
coherència de polítiques; la importància de la comunicació com un element clau; i el necessari èmfasi en el 
rol del territori i el treball en els districtes.  
 
En aquest sentit, es treballarà a districtes atès que el desplegament de la justícia global a la ciutat té un fort 
component territorial. Les accions que s’hi impulsaran es concretaran en: donar suport al teixit associatiu 
vinculat als districtes; identificar les accions impulsades pels diferents actors; dibuixar un mapa d’accions i 
interrelacions entre accions i actors de territori; impulsar la implementació de l’APS; promoure el treball 
d’incidència política als actors polítics del territori; oferir acompanyament i formació als referents tècnics; 
dibuixar i implementar un circuit/protocol d’articulació o coordinació; contribuir  a la construcció de relat al 
voltant de la justícia global i identificar eixos de treball temàtics. 
 
Específicament, es consolidarà el Programa d’APS amb les entitats que treballen per a la justícia global a 
través de l’elaboració d’un document marc, el reforçament de la modalitat C2 de la convocatòria de 
subvencions, seminaris i l’assessorament individual a entitats, i la signatura d’un conveni entre el Centre 
Promotor de l’APS, el Consorci d’Educació, el GREM i la DJGCI. 
 
D’altra banda, també s’impulsarà la planificació i avaluació estratègica basada en la Teoria del Canvi. Es farà 
mitjançant la realització de seminaris i l’assessorament individual a entitats, l’elaboració i publicació d’una 
Guia Pràctica per a millorar la planificació i avaluació estratègica, així com també articles divulgatius. 
 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/2018_reglament_aprovat_modificacions.pdf
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Pel que fa referència a la convocatòria de subvencions, es continuarà establint la via telemàtica com a única 
via de presentació de sol·licituds i documentació complementària, amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits i 
racionalitzar el nombre de documents a presentar. Des que es va instaurar aquest mecanisme l’any 2016, el 
nombre de sol·licituds ha augmentat substancialment, un 47% el 2016 i un 14% el 2017. 

 
Per reforçar la transparència i la rendició de comptes, al llarg d’aquest any, s’elaborarà una Estratègia de 
Comunicació per a la DJGCI, i es treballarà conjuntament amb l’Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona (IMI) en la base de dades de la DJGCI. L’objectiu és estandarditzar el seu contingut i operativitat 
als requisits establerts per aquest òrgan municipal i permetre una millor sistematització de la informació 
relativa a cooperació internacional. Aquesta actuació facilitarà les tasques de seguiment dels projectes 
alhora que permetrà conèixer de manera ràpida i visual el grau d’assoliment de les prioritats i compromisos 
previstos al PD. 
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Annex: Distribució de recursos 

 
  

Distribució per Objectius Estratègics 
Els recursos en l'acció de Justícia Global es distribueixen en els deu objectius estratègics i en la 
millora de capacitats i estructura, al servei del compliment del conjunt. No es comptabilitza la 
quantitat que, amb càrrec al pressupost d’enguany, s'atorgarà a la convocatòria de 2018, encara 
pendent de resolució. 
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Distribució per modalitats: 
El Pla Director preveu l'execució dels recursos segons diferents modalitats, en relació 
als actors que impulsen les iniciatives a favor de la Justícia Global. 
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Annex: Distribució geogràfica d’accions 

Recursos per ciutats i regions 
Aquest gràfic mostra els recursos destinats, expressats en euros, a cada ciutat o conjunt de ciutats i 
territoris a tot el món. No es comptabilitza la part del pressupost que, amb càrrec al pressupost d’enguany, 
serà atorgada a la convocatòria de 2018, pendent de resolució. 

 
Recursos per ciutats i regions: 

Ciutat o regió Pressupost 2018   

Tunis 2.683,50 €   

Mitrovica 12.880,80 €   

Amman i resta de Jordània 16.101,00 €   

Campaments Saharauis 34.892,50 €   

Nairobi 68.577,06 €   

San Salvador 108.901,80 €   

Tànger - Tetuan 119.892,11 €   

Quito 144.191,79 €   

Inhambane 147.202,30 €   

Maputo 237.335,24 €   

Medellín i d’altres ciutats de Colòmbia 265.017,33 €   

L’Havana 409.250,50 €   

Poblacions de Cisjordània i Franja de Gaza 502.242,24 €   

Diverses ciutats i regions prioritàries 957.663,20 €   

Barcelona 2.000.460,83 €   

  Millora de capacitats i estructura 386.365,16 € 
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L'acció per a la Justícia Global de Barcelona al món 
Els recursos de l'Ajuntament de Barcelona s'orienten al suport de ciutats i de territoris, sempre des 
de la perspectiva de l'acció municipalista. El mapa mostra la seva distribució geogràfica de manera 
proporcional al seu volum. 
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