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Introducció
Són anys on concorren un gran nombre de fenòmens d’abast global. Alguns 
d’ells com la pandèmia o la invasió d’Ucraïna han estat molt difícils de pre-
veure. La percepció generalitzada és d’acceleració, d’incertesa i inseguretat 
sobre el que esdevindrà en el futur, i que aquest futur no necessàriament 
serà millor. En aquest panorama és on situem l’evolució de la justícia global. 
El món serà un món més just en acabar el 2023 o moralment més decadent?  
Podem	definir	la	“justícia	global”	com	un	règim	planetari	que	aconsegueix	que	
diferents persones, pobles i identitats de distinta índole gaudeixin de drets, es 
respectin	i	evitin	sortides	violentes	als	conflictes.	També	que	això	perduri	en	
el temps i que la justícia s’estengui entre les generacions actuals i les futures. 

Els governs, les empreses, els individus sovint s’excusen, són víctimes o 
s’aprofiten	de	la	falta	de	perímetre	d’un	sistema	de	justícia	parametritzat	per	
sistemes d’escala estat-nacional, és a dir d’abast intermedi. A banda que, al 
damunt, molts d’aquests estats són autàrquics, racistes, misògins i/o corruptes 
(75% de la població mundial viu sota dictadures) i els sistemes de justícia no 
sempre responen als mateixos drets. Les guerres, la pandèmia o la pèrdua 
de biodiversitat, són exemple de problemàtiques greus que qui les provoquen 
sovint queden impunes.  Les traces de règim global no apunta precisament 
als drets humans sinó més aviat als drets comercials. Molts moviments socials 
alerten que el règim que va sorgir de Bretton Woods, i s’ha anat desplegant 
amb la globalització (enguany alterat per l’emergència de Xina i la guerra de 
Rússia), és un règim global dirigit mitjançant institucions multilaterals com ara el 
FMI, el BM, l’OTAN, els acords de comerç diversos, que resulta profundament 
injust a nivell planetari. D’aquí és d’on sorgeix el moviment per la justícia global.  

Ara bé, que no hi hagi un sistema global de justícia no lleva que els principals 
problemes de la nostra era siguin de responsabilitat compartida. El consum 
de carn, per exemple, està avui lligat a la desaparició de les selves tropicals 
de l’Amazònica i l’expulsió dels pobles indígenes, mitjançant cadenes globals 
de subministrament. 

Barcelona va decidir el 2015 reorientar la seva política pública de cooperació 
al desenvolupament a una cooperació per a la justícia global, per posar el 
focus en els drets i en el sistema. És a dir, l’Ajuntament es dotava d’una política 
pública de justícia global, entenent que existeix el problema, la incumbència, 
les limitacions en el marc jurisdiccional i la responsabilitat compartida i extra-
territorial a les quals ens hem referit. Aquest Pla Anual 2023 és l’instrument 
anual	de	planificació	d’aquesta	política	pública	de	l’Ajuntament,	orientat	pel	
Pla Director vigent.
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Conjuntura 
La conjuntura del 2023 està marcada per algunes tendències de cicles super-
posats. Tendències de cicle llarg que s’acceleren progressivament, com l’es-
calfament global, la urbanització, la polarització política i l’expansió dels règims 
autoritaris i antimunicipalistes (autocratització). En segon lloc, per crisis d’abast 
global de cicle mitjà i curt com la d’Ucraïna i l’elevació dels preus de l’energia i 
els aliments arreu i l’augment de la despesa militar. En tercer lloc, per les tensions 
regionals en països relativament importants pel perímetre de Barcelona com 
són l’Iran, Israel, Marroc, Algèria, Tunísia, Turquia, el Líban, Mèxic, Colòmbia, 
Cuba o el Perú, entre d’altres; les creixents violacions europees a través de la 
política migratòria de fronteres, de consum o de la compra pública en el camp 
de l’electrònica i l’energia; però també de processos interns a l’Ajuntament 
de Barcelona, com ara les eleccions municipals del maig, el creixent procés 
de burocratització de les administracions públiques, l’obertura d’oportunitats 
educatives al sistema català, o l’augment de l’extrema dreta a casa nostra.

La invasió russa i la guerra a Ucraïna: el Kremlin intentarà ofegar les ciutats 
ucraïneses, cosa que obligarà a situar part de la defensa ucraïnesa entorn les 
ciutats i minvar-la en el front de guerra on es disputa el control dels territoris de 
l’est pel control del Donbass i Lugansk. Moriran possiblement milers d’ucraïnesos 
i russos militars i civils més. Dues de les derivades internacionals més impor-
tants seran una escalada dels pressupostos de defensa (a Espanya al 2023 ha 
augmentat un 27%) i una legitimització dels exèrcits i de la producció d’armes. 
Una	segona	derivada	és	la	inflació	a	la	UE	i	la	pujada	de	preus	dels	cereals	i	dels	
fertilitzants a escala global, afectant especialment als països mediterranis i de 
l’Àfrica oriental que en depenen. Fets que augmentaran les crisis alimentàries i 
també les protestes per l’increment de preus del combustible i del pa. És poc 
probable que s’aturi la guerra mentre les parts creguin que una pau pactada no 
els	reporta	el	benefici	que	han	promès	a	les	seves	opinions	públiques.

El procés de digitalització, que es va accelerar amb la pandèmia i que es 
llegeix com estratègic, seguirà augmentant d’una banda l’inquietant poder 
econòmic i polític de les grans plataformes digitals, especialment les GAFA 
(Google, Amazon, Facebook i Apple) i les homòlogues xineses. D’altra banda, 
la	digitalització	accentuarà	dos	processos	més	que	caldrà	identificar	millor:	
primer, l’augment de la polarització política i el desgast de les democràci-
es, a conseqüència de l’ús massiu de les xarxes socials per a llegir la realitat, 
xarxes	dissenyades	per	l’anomenada	“indústria	de	l’atenció”	que	empra	algo-
ritmes que augmenten l’abast dels discursos d’odi i l’intercanvi d’informació 
entre capes tancades de persones que no dialoguen; en segon lloc perquè la 
transició digital i també l’ecològica estan plantejades amb uns objectius que 
obliguen a explotar i extraure massivament minerals com el cobalt, el liti o les 
terres rares, i que requereixen per al seu funcionament molta energia, malgrat 
estiguin plantejades sobre supòsits de sostenibilitat. Fet que derivarà en noves 
perifèries	i	nous	conflictes	pel	territori	sobretot	a	l’Àfrica	i	l’Amèrica	Llatina,	i	
possiblement en majors emissions de gasos d’efecte hivernacle.
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Les ciutats continuaran creixent, acumulant persones vulnerables, moltes 
d’elles migrants, i alhora poder. Les ciutats seguiran la dinàmica de creixement 
capitalista devorant molts més recursos materials i energètics de l’entorn, com 
en el cas de la mateixa Barcelona, mitjançant cadenes globals de subministra-
ment difuses. Seguiran urbanitzant-se, en la mesura que es faci més insegura 
la vida al camp. Seran víctimes i victimàries de l’escalfament global. I s’hauran 
de preparar pels seus efectes (estrès hídric, puntes de calor, extrems meteoro-
lògics, migracions, elevació dels nivells del mar...). Les perifèries continuaran 
creixent informalment a les ciutats africanes, llatinoamericanes i asiàtiques, i 
concentraran la majoria de les persones pobres del món. 

D’altra banda, moltes ciutats estaran sotmeses a pulsions centralistes i 
autoritàries en una bona majoria d’estats (70% de la població mundial en 
dictadures) i seran les capitals de les protestes i la resistència democràtica, 
però també de mobilitzacions de descontent fruit de l’alça del preu dels ali-
ments i l’energia. És en aquest context que Barcelona podrà establir noves 
cooperacions i actualitzar les existents.

Les migracions és de preveure que continuïn a l’alça. Tensions climàtiques, 
conflictes	violents,	crisis	alimentàries,	deutes	insostenibles	i	empobriment	
produiran incentius per migrar.  La Unió Europea, molt exposada pel sud i 
per l’est, i sobretot els seus estats, reforçaran les vies coercitives per frenar 
la	migració	irregular.	La	baixa	natalitat	al	nord	però	requerirà	de	fluxos	de	per-
sones migrants, que necessàriament conduiran a esquemes de convivència 
interculturals, que poden i hauran de ser un actiu a favor de la justícia global. 
La presidència espanyola de la Unió Europea durant el segon semestre de 
l’any, serà una oportunitat per tractar la relació d’Europa amb la Mediterrània 
i amb l’Àfrica. De reorientar una relació abandonada amb l’Àfrica.

Barcelona pot continuar exercint com una de les capitals mundials que millor 
representa el municipalisme democràtic, però també, com a capital global 
dels drets humans. En aquest sentit i en la mesura que alguns països de-
senvolupin un lideratge tòxic i repressiu des de la perspectiva de la justícia 
global, la ciutat de Barcelona pot contribuir a denunciar-ho internacionalment 
mitjançant	la	seva	“marca”.	És	el	cas	de	l’Iran,	d’Israel,	del	Marroc,	de	Rús-
sia, de Turquia, d’Aràbia Saudita, de països com Mèxic, Perú o Colòmbia o 
d’Amèrica Central. Tanmateix la pressió que s’exerceix per les ciutats del 
nord cap el sud mitjançant les cadenes globals de subministrament, condu-
eix inexorablement a alimentar la vulneració dels drets humans, per exemple 
amb la importació d’electrònica. Enguany les cadenes de subministrament, 
després d’experimentar-ne les disrupcions primer pel Covid, després per la 
guerra comercial amb Rússia i la Xina, són conegudes i s’hi pot plantejar un 
potencial desplegament de polítiques de respecte dels drets humans. 

Al	camp	de	l’educació	s’obre	una	finestra	d’oportunitat:	el	Departament	d’Edu-
cació de la Generalitat ha decretat una ordenació de l’educació bàsica amb 
sis	vectors	que	ho	han	de	permear	tot.	El	5è	vector	s’anomena	“Ciutadania 
democràtica i consciència global”,	és	a	dir,	Educació	per	a	la	Justícia	Global.	
Un imperatiu que generarà el coneixement que s’ha anat construint durant els 
darrers anys en el camp de l’Educació per la Justícia Global per la comunitat 
d’educadors i educadores i les ONG. 
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Prioritats 
El	Pla	Director	vigent	ha	arribat	a	la	seva	fi	després	de	ser	prorrogat	un	any	
pel parèntesi que va suposar la pandèmia. Al 2023, caldrà posar en marxa el 
període	de	planificació	2023-2026	de	Justícia	Global,	amb	el	nou	Pla	Director,	
l’instrument	central	de	planificació	i	consens	amb	els	agents	socials	d’aquesta	
política pública. El nou Pla Director haurà d’incorporar elements prospectius 
determinats per la conjuntura global i interna de Barcelona, així com les mi-
llores operatives respecte a l’anterior detectades per l’avaluació del cicle de 
planificació	anterior,	encarregada	a	l’empresa	Internacional de Cooperación y 
Gestión ICG (veure Avaluació del Pla Director 2018-21). 

Les prioritats que es detallen en aquest Pla abracen en primer lloc processos 
d’enfortiment de les capacitats del cos d’actors de la justícia global del propi 
Ajuntament,	mitjançant	la	definició	d’estratègies	sectorials	o	geogràfiques,	
i posen al centre el valor afegit que pot tenir la cooperació de Barcelona en 
contrast a la que poden oferir altres organitzacions. En segon lloc, tracten de 
respondre a la conjuntura prevista per a l’any 2023 i  resumida a l’apartat anterior. 
De manera que les actuacions s’ajustin estratègicament a la realitat i al futur 
proper de Barcelona i del món. Barcelona ha anat prenent progressivament 
un paper capdavanter a nivell internacional pel que fa a la política de justícia 
global, a la cooperació municipalista i a la cooperació de banda ampla. Però 
encara té marge de millora i aquesta millora haurà de continuar mantenint una 
dinàmica	d’	“intel·ligència	col·lectiva”	derivada	de	la	interacció	de	tot	el	sistema	
d’actors de justícia global de la ciutat (ONG, universitats, comunitat educativa, 
sindicats, grups municipals, cooperativisme, mitjans, etc.).

Entre l’univers d’actuacions previstes es prioritzaran les següents:

1.   Posar en marxa el nou Pla Director i la reorganització en programes. 
2.   Abordar el canvi de mandat municipal i la transició que se’n derivi.
3.   Posar en marxa el Programa Districte Global, inclosa una possible translació 

del Pla de Barris. 
4.   Consolidar el sistema de compra pública amb drets humans en la seva primera 

fase, del Grup Municipal. Realitzar les primeres licitacions pilot en diferents 
departaments que considerin l’anàlisi de riscos. 

5.   Enviar un tercer comboi humanitari en operació conjunta amb Bombers 
de	Barcelona	a	la	ciutat	de	Kíiv,	i	identificar	i	iniciar	la	cooperació	ciutat	a	
ciutat amb Kíiv.

6.			Definir	una	estratègia	de	cooperació	per	a	la	justícia	de	gènere	i	impulsar-la.
7.   Consolidar el Programa de Justícia Digital Global, amb Oxfam i l’ecosistema 

d’aliats.
8.			Identificar	una	línia	específica	de	justícia	climàtica.
9.   Impuls de la comunicació dels projectes que reben suport de #BCNJustGlobal 

(convocatòria i directes).
10.   Actualitzar l’Estratègia d’Educació per a la Justícia Global, a partir d’una 

diagnosi del període 2018-2022.
11.   Reorganització interna de l’assignació de projectes, especialitats, relacions i 

representacions en Programes i llurs corresponents responsables de programes.
12.   Crear i formar el referent tècnic d’agenda de justícia global; cobrir la vacant 

de coordinador/a de la convocatòria de subvencions.
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Aspectes destacats 
de la convocatòria 
anual de subvencions
La convocatòria de subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia 
Global i la Cooperació Internacional de l’any 2023, segueix tenint com a marc 
de referència el Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021.

La dotació pressupostària total augmenta en un 1,05% respecte del crèdit pres-
supostari de la convocatòria anterior: s’hi destinen 240.000 EUR més i s’assoleix 
un pressupost de 7.760.000 EUR. D’aquests 7.760.000 EUR, 5.440.000 EUR 
aniran amb càrrec al pressupost 2023 (projectes anuals i primeres anualitats de 
projectes pluriennals) i 2.320.000 EUR, amb càrrec al pressupost 2024 (segones 
anualitats de projectes pluriennals).

Per mitjà de la convocatòria, es canalitzen el 68% dels recursos anuals de la DJGCI, 
d’acord amb la previsió del propi Pla Director, que estableix que es destinaran 
a aquesta modalitat de cooperació entre el 60% i el 70% dels recursos. Aquest 
còmput té en compte la convocatòria de l’any en curs i les segones anualitats 
dels projectes pluriennals de la convocatòria de l’any anterior.

La convocatòria preveu deu modalitats de projectes, agrupades en tres progra-
mes: A. Cooperació per a la Justícia Global (3.230.000 EUR); B. Cooperació per 
a	la	Justícia	Global	a	Ciutats	Específiques	(2.080.000	EUR),	centrada	en	reforçar	
els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques 
municipals; i C. Educació per a la Justícia Global (2.450.000 EUR).

I	s’articula	en	torn	a	les	quatre	fites	que	pretén	assolir	la	cooperació	per	a	la	
justícia global: justícia econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere, i el dret 
de	les	persones	al	refugi,	a	desplaçar-se	i	a	migrar.	Geogràficament,	el	Pla	Di-
rector prioritza les ciutats següents: Amman, Saïda, Tetuan, Tunis, poblacions de 
Cisjordània i Franja de Gaza (Mediterrània i Orient Mitjà); Maputo i Dakar (Àfrica 
Subsahariana);	l’Havana	i	les	ciutats	colombianes	implicades	en	el	procés	de	pau	
(Amèrica Llatina i Carib), les quals són recollides com a tal en la convocatòria 
de subvencions. 

A	més,	en	el	Programa	de	Cooperació	a	Ciutats	Específiques,	s’estableix	Sarajevo	
com a àmbit d’actuació preferent.

Es mantenen les modalitats de l’any passat, amb la mateixa priorització geogrà-
fica	i	temàtica.	

Els imports màxims a sol·licitar com a subvenció tampoc no varien respecte a 
la convocatòria anterior. 

L’única via de presentació de sol·licituds i documentació complementària seguirà 
sent la via telemàtica, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i racionalitzar el nombre 
de documents a presentar, que ja s’ha reduït substancialment des de fa anys.

Els	projectes	finançats	per	mitjà	de	la	convocatòria	contribueixen	als	diversos	
objectius	que	fixa	el	Pla	Director	i,	per	tant,	complementen	les	accions	que	es	
detallen a les pàgines següents.
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Accions previstes
OE1. Promoure la justícia econòmica
Es donarà suport a la 8a edició del Mobile Social Congress (MSC) a Barcelo-
na. Durant tot el 2023, les activitats al voltant del MSC seguiran tenint un 
enfoc en drets humans, laborals i ambientals en la cadena de producció amb 
algunes novetats: 

Es posarà èmfasis en els impactes de la mineria, especialment del que suposa 
l’augment	de	la	demanda	de	minerals	en	el	procés	de	“transició	verda	i	digital”	
de	la	Unió	Europea:	El	MSC	es	farà	coincidir	amb	una	trobada	de	la	“Raw	Ma-
terial	Coalition”,	que	és	una	nova	plataforma	emergent	d’entitats	internacionals	
que denuncien i proposen alternatives a l’augment de la demanda europea de 
minerals crítics per la transició energètica i processos de digitalització.
Es presentaran uns informes sobre les condicions de treball i els impactes 
socials i ambientals a Filipines, es parlarà del paper i els riscos del sindicalisme 
a nivell internacional, es debatrà sobre sobirania tecnològica i alternatives. 

Se seguiran realitzant activitats al carrer obertes a tota la ciutadania, activitats 
específiques	a	l’intern	de	les	administracions	públiques,	a	les	universitats	i	a	
centres de formació professional durant tot l’any (anteriors edicions en aquest 
enllaç: http://mobilesocialcongress.cat/ca/).

Es donarà suport econòmic a projectes productius i de justícia econòmica a 
diversos indrets del Sud per mitjà de la convocatòria de subvencions. Algunes 
d’aquestes	iniciatives	es	canalitzaran	via	el	programa	de	Ciutats	Específiques.	
No es detallen aquí per manca d’espai.

Al	2023,	es	continuarà	treballant	amb	Betlem	el	projecte	“Economic	Recovery	
linked	to	Access”.	Aquest	projecte	té	un	component	de	recuperació	econò-
mica postcovid del teixit econòmic del centre històric de la ciutat palestina. 
Un	impuls	que	mirarà	de	diversificar	les	activitats	enfront	al	monocultiu	tu-
rístic previ, comptant amb la societat civil per donar una oferta també pels 
ciutadans de Betlem. Es treballarà amb la Municipalitat i el sector associatiu, 
econòmic	i	turístic	de	la	ciutat	per	una	revitalització	econòmica	diversificant	
els ingressos i les activitats. L’activitat econòmica de la ciutat de Betlem està 
molt minvada per l’ocupació il·legal i l’aturada del sector turístic arran de la 
pandèmia.	Aquest	projecte	s’executa	en	cofinançament	i	col·laboració	amb	
la Cooperació Espanyola a Jerusalem.

Pel	que	fa	a	la	ciutat	de	l’Havana,	en	el	marc	del	projecte	que	executa	la	
l’Oficina	de	l’Historiador	de	la	Ciutat	de	l’Havana,	cofinançat	per	la	Unió	Eu-
ropea i en col·laboració amb la xarxa CIDEU, se seguirà donant suport a la 
implementació d’un model pilot de ciutat intel·ligent amb enfocament en les 
industries culturals i creatives, per poder oferir formació i sortides professionals 
en aquest àmbit als joves

Al novembre de 2023 es 
participarà a l’Smart City 
Congress per donar visibilitat als 
riscos, impactes i alternatives 
de l’actual model extractiu 
i de fabricació dels aparells 
tecnològics. 

Es farà un treball de consultes 
preliminars al mercat, per tal 
que els proveïdors expliquin 
quins són els seus processos 
de deguda diligència en matèria 
de drets humans i ambientals 
en les seves cadenes de 
subministrament. 

Ens centrarem en el sectors 
dels vehicles elèctrics i de les 
tecnologies de la informació i 
la comunicació amb els nostres 
socis de la xarxa Electronics 
Watch, i amb entitats i centres 
d’investigació com Setem, 
Novact, Delas, Medicus Mundi, 
ICTA i Alternativa Intercanvi 
Pobles Indígenes. 
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OE2. Fomentar la justícia ambiental
S’utilitzaran diferents instruments per avançar en aquest objectiu:

•	 Seguiment de les accions previstes en el Pla Clima i el Pla d’emergència 
climàtica de l’Ajuntament.

•	 Compra pública: s’avançarà en la inclusió dels impactes ambientals a 
l’exterior, especialment els impactes de la mineria dels productes TIC, 
vehicles	elèctrics	i	altres	tecnologies	“Smart	cities”.	També	s’avançarà	
en reduir els impactes ambientals a l’exterior en alimentació i en tèxtil. 

•	 En la convocatòria de subvencions, tant en l’àmbit de la cooperació in-
ternacional com de l’educació per la justícia global, se seguirà prioritzant 
la justícia ambiental. Es mantindrà la modalitat de projectes d’incidència 
i educació en el context d’emergència climàtica global. 

A Tunis, en el marc de la cooperació directa, s’acompanyarà l’elaboració del 
Pla Verd de la ciutat. 

A través de Medcités es continuarà impulsant el projecte NaturMed de natu-
ralització urbana de les ciutats de Saida (Líban), Betlem (Cisjordània) i Jerash 
(Jordània) i ampliant-lo a altres ciutats del Pròxim Orient.

En el marc del conveni amb Lafede.cat, es publicarà i difondrà un nou mapa, 
el dels impactes del model de l’alimentació de Barcelona a escala mundial. 
Aquest mapa mostra la dependència i els impactes de Barcelona respecte al 
Sud Global i a la resta del territori català, la manca de presa de responsabilitats i 
d’alternatives	fins	ara,	i	posa	de	manifest	la	necessitat	d’augmentar	la	sobirania	
alimentaria de Barcelona, així com el comerç just i la solidaritat internacional.

Es farà seguiment de l’aplicació 
de la nova instrucció tècnica 
per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en els serveis 
d’alimentació aprovada al 
desembre de 2022.

Es donarà  supor t  a  la 
implementació de l’Estratègia 
d’Al imentació Sostenible 
2030 pel que fa a la presa de 
consciència i reducció de riscos 
i impactes negatius a l’exterior 
del nostre consum i model 
d’alimentació en el Sud global.

Amb GRAIN i altres entitats 
especialitzades, es treballarà per 
contribuir a un model alimentari 
més just i sostenible a escala 
global.
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OE3. Promoure la justícia de gènere
Es	mantindrà	la	modalitat	específica	de	la	convocatòria	anual	de	subvencions,	
dins el Programa de Cooperació per a la Justícia Global, adreçada a promoure 
la	Justícia	de	Gènere.	Aquest	instrument	permet	reservar	uns	fons	específica-
ment per a projectes que se centren en la defensa i promoció dels drets LGTBI, 
l’empoderament de les dones, l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les 
dones o els drets sexuals i reproductius, entre d’altres.

Amb els resultat de l’avaluació de la perspectiva de gènere en la política 
de justícia global i cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona, 
encarregada l’any anterior, es farà una revisió dels instruments actuals amb 
l’objectiu d’elaborar una estratègia de justícia de gènere (global) pròpia que 
reforci l’actuació de la Direcció en aquest àmbit.

Sota la coordinació del CIDEU, es donarà continuïtat a les microxarxes d’in-
tel·ligència urbana, amb el grup de treball de Ciutats globals i transversalitat 
de	gènere:	la	fiscalitat	amb	perspectiva	de	gènere	al	pressupost	municipal.	
Així mateix, ciutats d’Amèrica Llatina participaran en el Congrés d’Economia 
Feminista que se celebrarà per primera vegada a Barcelona, en col·laboració 
amb la Universitat Oberta de Catalunya. Tot plegat amb el suport de la Direcció 
de Transversalitat de Gènere del propi Ajuntament.

A Sarajevo, es mantindrà la línia de treball de prevenció i lluita contra la vio-
lència de gènere de Medicus Mundi, en estreta col·laboració amb el Cantó de 
Sarajevo i la Fundació de la Democràcia Local (FDL). 

A Tunis, explorarem la col·laboració amb ONU Dones i la cooperació espanyola 
en el marc d’un projecte de ciutats segures amb perspectiva de gènere, amb 
la participació de serveis tècnics de l’Ajuntament de Barcelona. 

A Dakar, de la mà d’entitats, se seguirà donant suport a l’empoderament de 
la dona en l’esfera pública i en la política local, promovent així unes polítiques 
públiques amb transversalitats de gènere. Es preveuen intercanvis tècnics 
virtuals en aquests projectes. 

En l’esfera global, contribuirem a lluitar contra els discursos d’odi contra els 
drets sexuals i reproductius i les seves defensores en l’ecosistema digital a 
través del conveni amb l’Associació Drets Sexuals i Reproductius. 

En el marc del conveni amb 
UNFPA, a Líbia, es continuarà 
el treball en prevenció de la 
violència basada en gènere, 
a municipis libis, en el què 
es preveu una formació a 
Tunis sobre gestió de cases i 
espais segurs i metodologies 
d’avaluació del risc, adreçada 
a representants dels municipis 
participants en el projecte. 

Es  promourà  també la 
participació d’actors rellevants 
de Tunísia.
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OE4.  Promoure el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi
Per a l’assoliment d’aquest objectiu treballem principalment mitjançant la convocatòria anual de 
subvencions i també amb la formalització de convenis de col·laboració. En la convocatòria anual de 
subvencions, orientem algunes de les modalitats a la promoció del dret a migrar, a desplaçar-se i al 
refugi:

•	 Amb	la	modalitat	A2	destinada	a	“Projectes	de	cooperació	que	promoguin	l’assistència	i	protecció	
en	frontera	i	el	dret	a	migrar”:	enguany	s’estan	executant		projectes	per	a	garantir	el	dret	a	la	salut,	
l’erradicació de totes les formes de violència contra les dones i els infants i l´educació de les per-
sones refugiades (principalment d’orígen palestí i sirià) i en situació de vulnerabilitat, a la regió de 
Jbeil i al municipi de Tiro, al Líban. Mantenim el nostre suport per a la protecció transnacional dels 
drets dels menors migrants a Tànger, amb intervenció al carrer per tal de reduir els comportaments 
de risc i violència dels menors. Igualment, es dona suport a un projecte per a garantir la mobilitat 
segura de persones migrants i sol.licitants d’asil d’orígen colombià i veneçolà en barris marginals 
i perifèrics de cantó fronterer Lago Agrio, Província de Sucumbíos, a la frontera nord d’Equador.

•	 Prioritzant, a la modalitat genèrica (C1) del Programa d’Educació per a la Justícia Global de la 
convocatòria de subvencions, els projectes que abordin el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi. 
Aquests tipus de projectes s’orienten a millorar la comprensió de les causes dels desplaçaments 
forçats i les migracions i donar a conèixer les situacions de vulneració de drets que pateixen les 
persones, en el trajecte i també en els punts d’arribada, aportant en molts casos el seu testimoni.

Amb la Fundació Solidaritat UB (FSUB), hem fet possible la continuïtat dels estudis superiors a Bar-
celona	a	estudiants	provinents	de	zones	en	conflicte,	a	través	d’un	conveni	de	col·laboració	pel	que	
financem	el	curs	de	transició	a	la	UB	per	a	aquestes	persones.	Es	durà	a	terme	la	cinquena	edició	
d’aquest curs, que ha doblat les seves places per a acollir estudiants provinents d’Ucraïna i Rússia 
i es mantindrà l’oferiment de places per a docents. Aquest projecte forma part del Programa UB de 
Suport a Persones Refugiades que, entre altres reconeixements, ha rebut el Best Practices Selection 
del projecte RESCUE i s’està avançant en aconseguir que esdevingui un programa estatal que pugui 
ser replicat en altres universitats de l’Estat espanyol que han expressat interès.

El suport a la població refugiada palestina a la Franja de Gaza a través d’UN-
RWA	inclourà	la	formalització	d’un	conveni	per	contribuir	al	finançament	dels	
Serveis en Salut Maternoinfantil que porten a terme. En clau política, aquest 
finançament	evidencia	el	suport	total	de	Barcelona	a	la	feina	d’UNRWA	i	al	
dret al retorn dels refugiats de Palestina que representa la pròpia existència i 
treball de l’Agència. 

Finalment, es renovarà el Conveni d’Amistat i Cooperació amb la ciutat jor-
dana d’Amman, que permetrà continuar treballant per a l’accessibilitat en els 
espais públics, àmbit en què totes dues ciutats valoren amb satisfacció els 
resultats assolits.  

Amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i el Consell de 
Jordània	pels	Drets	de	les	Persones	amb	Discapacitat	(HCD-Jordan)	es	formarà	
els professionals d’UNRWA dels camps de refugiats palestins de Jordània en 
metodologies per a la detecció precoç d’infants amb diversitat funcional i per 
al treball amb les seves famílies. En aquest procés es posarà el focus en la 
diversitat funcional intel·lectual i l’autisme.

Se seguirà protegint el dret a la 
vida de les persones que migren 
des de l’Àfrica, es reforçarà el 
suport a l’activitat dels vaixells 
d’Open Arms al Mediterrani. 

Es renovarà el compromís de 
col·laboració amb el Colectivo 
Caminando Fronteras, per a 
l’observació i documentació 
de la situació de vulneració 
de drets a les rutes d’Argèlia, 
d’Alborán, de l’Estret i la Canària 
i l’atenció a les víctimes i als 
seu familiars.  Es reforçarà a 
organitzacions que protegeixen 
el dret a la vida a Ceuta i 
Melilla i la costa marroquina, 
així com a la Ruta Balcànica, a 
través del conveni amb el Fons 
Català de Cooperació per al 
Desenvolupament.
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OE5.  Promoure la garantia de l’exercici dels 
drets humans i els drets dels pobles 

 A la convocatòria de subvencions, es continuarà prioritzant aquelles 
intervencions que s’adrecin a pobles sense estat i a les diàspores en 
situació de vulneració dels seus drets i de persecució per motius polí-
tics.	I	gràcies	a	la	modalitat	específica	d’acompanyament	internacional	
i protecció a persones defensores de drets humans, se seguirà contri-
buint a fer més segur l’espai d’acció d’aquest col·lectiu  i a donar-los 
eines per a la seva recuperació física i emocional.
Es mantindran i reforçaran els dos programes d’acollida temporal a 
Barcelona, que ofereixen protecció a persones defensores de drets 
humans:   

•	 Programa Municipal Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic, en 
col·laboració amb Taula per Mèxic. Aquest programa augmenta en 
una acollida a un altre periodista més per semestre. Així, durant l’any 
s’hauran pogut acollir sis periodistes mexicans més, en períodes 
de sis mesos, tres persones simultàniament.

•	 Programa Escriptor Acollit del PEN Català que donarà aixopluc i 
acompanyament a un/a escriptor/a que vindrà a viure a Barcelona 
durant els propers dos anys: 2023 i 2024.

Es donarà suport a noves edicions de la  Mostra de Cinema Àrab i 
Mediterrani	de	Catalunya	i	del	Cicle	Anual	de	Drets	Humans	i	Festival	
del Tibet, per mitjà de convenis amb SODEPAU i la Casa del Tibet, 
respectivament.

Es	mantindrà	el	suport	al	“Programa	de	Justícia	Global”	del	Consell	de	
la Joventut de Barcelona (CJB) que, en els darrers anys, ha integrat de 
forma més evident la visió local-global de les realitats que pretén trans-
formar i ha vinculat nous actors internacionals en les diferents accions 
del Programa. Es preveu donar continuïtat a dinàmiques de col·laboració 
amb altres agents, iniciades arran del Fòrum Youth-Act (2021-22), com 
són els moviments juvenils de Colòmbia (especialment el Consell de la 
Joventut	de	Cali)	i	de	Haifa	(Palestina),	amb	la	col·laboració	del	Servei	
Civil Internacional.

Els programes d’acoll ida 
temporal s’adrecen a persones 
defensores de drets humans 
amenaçades als seus llocs 
d’origen pel seu activisme. La  
seva estada a Barcelona té com 
a objectiu facilitar-los un espai 
físic i temporal de seguretat vital 
i reforçar les seves capacitats 
personals i professionals per 
afrontar la seva situació, alhora 
que se’n fa denúncia pública i 
es visibilitza. 

Segons el Balanç 2022 de 
Reporters Sense Fronteres, 
Mèxic és el país que no està 
en guerra més perillós per a 
l’exercici del periodisme: 11 han 
estat assassinats el 2022, 4 més 
que al 2021. Això suposa prop del 
20% del total de professionals de 
la informació assassinats a tot 
el món. En els últims deu anys, 
almenys 80 periodistes han estat 
assassinats a Mèxic (dels quals, 
46 en els últims cinc anys).
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OE6.  Promoure els drets fonamentals de les persones en 
situacions d’emergència

Aquest objectiu s’adreça a contribuir a la rehabilitació i regeneració de zones urbanes 
afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà i/o a contribuir a incre-
mentar la resiliència de les poblacions que han patit o poden patir catàstrofes.

Arran de l’esclat de la guerra a Ucraïna el febrer de 2022, des de la DJGCI, es van impul-
sar diferents projectes i accions i es van iniciar col·laboracions amb l’organisme gestor 
d’emergències a Ucraïna (State Emergency Service of Ukraine, SES). A més, el 24 de 
setembre de 2022, es va signar un Acord de Col·laboració i Amistat entre la ciutat de Kíiv 
i Barcelona, que estableix un marc institucional formal entre les dues ciutats per treballar 
conjuntament en diversos àmbits.  Així, el 2023, com a expressió de la solidaritat i del 
suport de Barcelona es preveu que Kíiv sigui la ciutat convidada a les festes de la Mercè. 
També es preveu seguir col·laborant amb el SES en la provisió de vehicles, equipament 
i/o material especialitzat per a tasques d’extinció d’incendis, rescat de persones i pro-
tecció, entre d’altres, en coordinació amb el servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament de Barcelona.

En	el	marc	de	la	convocatòria	anual	de	subvencions,	es	mantindrà	la	modalitat	específica	
d’intervencions	en	crisis	de	llarga	durada,	que	finança	projectes	pluriennals	i	que	té	com	
a	àmbit	geogràfic	l’Àfrica	Subsahariana,	la	Franja	de	Gaza,	els	campaments	de	persones	
refugiades de població sahrauí a Tindouf i els territoris kurds a Iraq i Síria. Tanmateix, es 
prioritzarà l’Àfrica Subsahariana d’acord amb la previsió que el Pla Director fa dels con-
flictes	oblidats	que	afecten	aquesta	regió.	

Així mateix, es donarà seguiment als projectes que, en el marc d’aquest instrument, s’estan 
executant: a la Franja de Gaza, per tal de contribuir a la protecció de la infància a Jabàlia 
amb enfocament de salut psicosocial (Associació Paz con Dignidad), i  la millora de la salut 
pública	i	la	capacitat	de	resiliència	de	les	comunitats	(Fundació	Acción	contra	el	Hambre);	
a la República Democràtica del Congo, en un context de violència,  es promourà el dret 
a la salut a Butembo (Farmacèutics Mundi).  

Barcelona seguirà donant suport a entitats com Open Arms que treballen en el rescat i la 
protecció de les persones en trànsit cap a Europa que es troben en risc de naufragi a la 
Mediterrània,	i	que	denuncien	la	situació	de	desprotecció	i	vulneració	de	Drets	Humans	
que es viu a la Conca Mediterrània i a les seves fronteres. 

També es continuarà donant suport a la Federació ACAPS, per tal d’atendre les necessitats 
de la població refugiada als campaments sahrauís de Tindouf.

D’altra banda, seguirà la col·laboració amb Pallassos Sense Fronteres, amb l’objectiu 
d’oferir suport  emocional i millorar l’estat anímic de la infància i població vulnerable vícti-
ma	de	situacions	d’emergència,	de	catàstrofes,	conflictes	bèl·lics,	refugi	o	desplaçament.

Finalment, cal assenyalar que mitjançant la posada en marxa de crides per donar resposta 
a	emergències	humanitàries	concretes	que	sorgeixin	per	diversos	motius	tals	com	conflic-
tes armats, emergència climàtica, inseguretat alimentària o situacions de vulnerabilitat, se 
seleccionaran projectes presentats per entitats que han estat acreditades prèviament per 
l’Ajuntament	com	a	expertes	en	Acció	Humanitària.

Pont 
Humanitari	
Ucraïna – 
Barcelona 
i acord de 
col·laboració 
amb la ciutat 
de Kíiv
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OE7.  Fomentar la cultura de la pau i la 
noviolència

Es contribuirà a una de les seus internacionals de l’International Peace 
Bureau (IPB) a Barcelona per tal d’ampliar la seva incidència i el des-
plegament de la campanya global sobre despesa militar.

Es presentaran els resultats d’un estudi en col·laboració amb l’Escola 
de Cultura de Pau, que aporta dades sobre la polarització social dins 
de la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona, així com  també 
quines temàtiques i mecanismes generen aquesta polarització.

Així mateix, se seguirà treballant amb les entitats de Barcelona mem-
bres d’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) per 
a fer seguiment de la implementació del Tractat de Prohibició d’Armes 
Nuclears, atès que l’Ajuntament fa seu el compromís de les ciutats a 
favor de la lluita per acabar amb les armes nuclears.

En el marc del nou Pla estratègic 2023-2026  de la Taula Catalana per 
la	Pau	i	els	Drets	Humans	a	Colòmbia,	es	facilitaran	les	accions	de	
concertació de les entitats que formen part de la mateixa, inclosa la 
diàspora colombiana,  per tal d’aconseguir una major incidència de les 
accions per a  la construcció de pau i la defensa dels drets humans en 
aquest país llatinoamericà.

Es mantindrà el compromís de  cooperació amb Bogotà, Medellín i Cali, 
especialment reforçant el  seu rol de ciutats impulsores de la pau al país.

Es donarà suport al Centre per a la Cooperació a la Mediterrània en la 
seva tasca de foment de la pau i la col·laboració entre joves del Movi-
ment de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.

Finalment, es continuarà implementant el Programa de Justícia Digital 
Global sobre tecnologia i democràcia liderat per Oxfam Intermon, amb la 
finalitat	de	produir	alertes	i	anàlisis	sobre	el	paper	de	la	digitalització	en	
la creació d’oportunitats i amenaces per a les llibertats i els processos 
democràtics en el Sud Global, així com en les estratègies de guerra 
híbrida	que	estan	tenint	lloc	actualment	en	diferents	conflictes	oberts.

Es durà a terme la segona edi-
ció de la Setmana per la Pau 
– Arcadi Oliveres, organitzada 
per Justícia i Pau. 

L’objectiu és construir un espai 
de trobada, obert a la participa-
ció de tota la ciutadania, per re-
pensar entre totes i tots, el futur 
desitjat per a la nostra societat. 
Alhora, una oportunitat per retre 
homenatge i contagiar la ciutat 
del llegat de l’Arcadi Oliveres.
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OE8.  Promoure la governança democràtica de les ciutats
Es vol seguir consolidant la cooperació directa ciutat a ciutat,  una de les metodologies 
amb més valor afegit de la cooperació de Barcelona. D’altra banda assenyalar  com actiu 
la  cooperació concertada amb les entitats  que incideix no sols sobre  el dret a la ciutat de 
la ciutadania (OE9) sinó també sobre la millor governança democràtica.

Així,	enguany,	en	el	marc	de	la	definició	del	nou	Pla	director	es	preveu	avançar	en	l’estratè-
gia de cooperació ciutat a ciutat amb les ciutats i àrees prioritàries, posant especial èmfasi 
en el desenvolupament de les microxarxes d’estratègia urbana, i intentant que s’estenguin 
des de l’àmbit llatinoamericà a la Mediterrània o l’Àfrica. Serà l’any també de posar a Kíiv 
en el mapa de ciutats prioritàries de la cooperació.

Es mantindrà la relació amb les plataformes internacionals CIDEU (Centre Iberoamericà 
de	Desenvolupament	Estratègic	Urbà),	MedCities	i	UN-Habitat,	que	estan	acompanyant	
l’Ajuntament de Barcelona en el seu treball de cooperació amb ciutats sòcies, i amb les 
quals s’han signat convenis de col·laboració. Totes tres estan especialitzades en aspectes 
associats	a	la	cooperació	tècnica	i	a	la	planificació	estratègica	urbana,	així	com	en	l’impuls		
de cooperació multiciutat amb programes europeus. 

Amb el  CIDEU, havent  consolidat  la metodologia de treball de les  Microxarxes d’Estra-
tègies Urbanes com a espai de cooperació tècnica,  donarem  suport al desplegament de  
noves iniciatives com ara les mentories i la participació en l’espai d’investigació i anàlisi de 
la conjuntura a LATAM.

El	CIDEU	també	continuarà	col·laborant	en	el	projecte	de	cooperació	tècnica	de	UN-Habitat	
per	a		la	construcció	del	Perfil	de	Resiliència	Urbana		de		Medellín,		ampliant	així		l’experi-
ència de Maputo i Dakar,  en el marc del Programa Global de Ciutats Resilients,  des de la 
seu de Barcelona, la qual compta amb el suport de l’Ajuntament.

MedCities,	per	a	les	ciutats	de	la	Mediterrània,		seguirà	donant	suport	a	la	definició	de	la	
cooperació directa amb la ciutat de Tunis.

L’Ajuntament de Barcelona continuarà donant suport i participant al Grup de Treball de 
Capacitació Institucional de CGLU (CIB-WG). Durant el 2023 es posarà en marxa un Gender 
Knowledge Hub en el que aportarem l’experiència i la producció de polítiques públiques 
en	aquest	àmbit.	Serà	l’any	per	presentar	l’informe	coproduït	amb	el	CIB	que	identifica	i	
compara la gestació i evolució dels sistemes de cooperació de les ciutats de referència a 
la	Europea	i	Nord-Amèrica,	amb	la	que	es	pretén	identificar	ciutats	amb	les	que	col·laborar	
dins del propi CIB.

A	l’Havana,	es	manté	el	compromís	amb	l’OHCH	d’acompanyar	la	trans-
formació	cap	a	una	ciutat	intel·ligent,	en	el	marc	del	projecte	finançat	
per la Unió Europea i l’Ajuntament de Barcelona. D’altra banda, caldrà 
també renovar el Memoràndum d’Entesa que recollirà les prioritats de 
cooperació per als pròxims anys. 

Respecte  a les ciutats colombianes, donat que estan previstes eleccions 
municipals a l’octubre,  serà un any de valoració i tancament dels acords 
amb les actuals alcaldies. Caldrà posar en marxa estratègies de traspàs 
als  governs locals que es constituiran al gener del 2024 per tal de reduir 
la	màxim	el	riscos	que	aturin		els	projectes	ciutat-ciutat	amb	la	finalitat	
de assegurar l’efecte acumulatiu en la capacitació institucional malgrat 
els canvis dels responsables  de la política pública.

Iniciem el Gender Knowledge 
Hub,	una	de	les	fites	del	Grup	
de Treball de Capacitació 
Institucional de CGLU (CIB-WG).

Medellín comptarà amb el 
Perfil	de	Resiliència	fruit	de	la	
cooperació  tècnica del UN-
Habitat	en	el	marc	del	Programa	
Global de Ciutats Resilients, amb 
la col·laboració del CDEU Aquest 
serà un dels llegats de l’actual 
alcaldia a la que es constituirà 
el 2024
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OE9. Promoure el dret a la ciutat 
Aquest any es culminarà el cicle d’intercanvis tècnics engegat i pactat 
amb l’Ajuntament de Gaza el 2021. Aquest cicle, del qual ja s’han fet 
quatre	sessions,	centrades	en	el	treball	de	planificació	del	front	marítim	
de la ciutat i de rehabilitació integral del centre històric de la ciutat de 
Gaza (Plaça Palestina i voltants), continuarà el primer trimestre d’en-
guany amb noves sessions,  també sobre la gestió de les aigües plu-
vials, sanejament i drenatge sostenible. L’objectiu d’aquestes sessions 
és trobar i formular un projecte pilot conjunt en les àrees treballades. 

Amb Palestina, a banda de Betlem i Gaza, durant el 2023, iniciarem els 
contactes amb Nablus per explorar vies de cooperació ciutat-ciutat, 
esperem poder fer un intercanvi de visites tècniques durant l’any.

Al 2022 va quedar pendent de renovar el Conveni d’Amistat i Coopera-
ció amb la ciutat jordana d’Amman. Tot i haver eleccions a Barcelona 
intentarem	que	es	pugui	renovar	abans	de	finals	d’any	Per	a	la	nova	
etapa, ambdues ciutats, mantindrem alguns dels temes treballats en 
l’anterior acord, i que van resultar fructífers, com l’accessibilitat, i es 
treballaran nous àmbits d’interès comú. Amman acaba d’aprovar el Pla 
d’Acció per una ciutat verda (Amman Green City Action Plan), i el nou 
acord se centrarà en algunes de les línies de treball i accions que preveu. 
Es treballarà, a més de l’accessibilitat, les àrees verdes i el drenatge 
urbà sostenible, acompanyant a la ciutat d’Amman en els seus plans 
de prevenció de les inundacions periòdiques que assolen el centre de 
la ciutat cada hivern. A Jordània es continuarà amb les formacions es-
pecífiques	en	Detecció	Precoç	de	la	Discapacitat	al	personal	sanitari	i	
de serveis socials que treball en els Camps de Refugiats de Palestina 
a Jordània. Aquestes tindran activitats al maig i al novembre del 2023, 
tant allà com a Barcelona.

Al 2023, un cop renovat el Conveni d’Amistat i Cooperació amb la ciutat 
de Maputo, s’aprofundirà en temes ja treballats i amb bons resultats, 
com la gestió de residus i l’educació ambiental, i el treball en la Xarxa de 
Control de Qualitat de l’Aire de la ciutat de Maputo. I s’encetaran temes 
nous com la gestió de Mercats; en concret, l’ampliació del seu Mercat 
majorista (Zimpeto) de la mà de l’Institut de Mercats de Barcelona i de 
Mercabarna. També durant el 2023, acompanyarem a Maputo i al Banc 
Mundial en la implementació de la nova Av. Samora Machel a la capital 
moçambiquesa. El disseny original d’aquesta reforma va ser treballada 
entre Barcelona i Maputo entre el 2008 i el 2011. 

En el marc del Conveni amb MedCities, al 2023, s’implementarà un 
projecte de creació d’espais verds amb gestió sostenible dels recursos 
hídrics en les ciutats de Saida (Líban), Betlem (Palestina) i Jerash (Jor-
dània), acompanyats pels serveis tècnics d’Ecologia Urbana. Aquest 
projecte estarà també participat per la Cooperació Espanyola a Jordània 
i Líban. En aquest marc també es posaran en marxa intercanvis tècnics 
amb Tànger i Tetuan.

En el marc de la col·laboració 
en el projecte europeu ASIMA 
Tunis, executat per MedCities, 
continuaran els intercanvis en 
matèria de gestió de residus. 
Durant el 2023 acompanyarem 
a Tunis en l’estudi de viabilitat 
de l’obertura de la ciutat al llac, 
com a projecte transformador 
de ciutat.

Es preveu també impulsar co-
operació tècnica amb ciutats 
Líbies i de Tunísia en matèria 
de Lluita contra la violència 
masclista, en el marc del treball 
amb UNFPA-Líbia i ONUWo-
men Tunis. 
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Quant a iniciatives d’entitats a Maputo, són moltes i diverses les lí-
nies de treball que es mantindran enguany. Continuaran els treballs 
de consolidació urbana del barri informal de Chamanculo C (Projecte 
HABITAT)	amb	Arquitectura	Sense	Fronteres;	el	treball	de	foment	i	
millora de l’activitat d’agricultura urbana que impulsa també aquesta 
entitat; el suport a la Comissió de Determinants Socials de la Salut que 
impulsa Medicus Mundi a l’Ajuntament de Maputo;  i el treball que fa 
Creu Roja de millora de la salut als mercats municipals de Maputo i 
per a la prevenció i lluita contra la violència de gènere. 

En la mateixa línia la Fundació MAIN treballarà a Maputo el projecte: 
Red Familiar:Fortalecimiento estructuras locales para la prevención de 
la desprotección infantil. A Palestina, i via projectes de convocatòria de 
“Ciutats	Específiques”	és	continuaran	les	línies	de	treball	d’apoderament	
econòmic, polític i social de les dones i la lluita contra les violències 
masclistes a Cisjordània, i aigua i sanejament urbà, agricultura soste-
nible, i salut mental a la Franja de Gaza.

A Colòmbia, en el context de les eleccions municipals a l’octubre i la 
renovació  dels governs municipals, la prioritat és donar continuïtat 
als programes de cooperació tècnica  en els àmbits consolidats, com 
ara la promoció de la lectura,  mitjançant el programa de biblioteques. 
També	es	mantindrà	la	fita	d’impulsar	la	cooperació	sud-sud	sobre	com	
afrontar la iniquitat a les ciutats, la  participació ciutadana, la inclusió 
social i les polítiques de cures.

A Cali, donarem suport a la Secretaria de Benestar Social  en dues 
línies: polítiques de joventut per  a la promoció dels drets humans i la 
construcció de pau, després dels desgraciats fets ocorreguts durant 
la repressió del Paro Nacional; i  impulsarem l’estudi i mapatge sobre 
l’oferta i demanda dels serveis i equipaments de cures que serà la base 
de	la	planificació	futura	de	la	política	pública	en	aquest	àmbit.

A	Medellín,	concentrarem	els	esforços	en	la	finalització	i	difusió	del	
perfil	de	resiliència	de	la	ciutat	per	tal	d’incorporar	aquesta	eina	en	el	
proper pla de desenvolupament de la ciutat.

Pel que fa a Bogotà, conclourem amb l’actual alcaldia els espais d’in-
tercanvi tècnics en els àmbits dels drets socials i culturals, estratègies 
de	reducció	de	la	pobresa	amb	l’ingrés	mínim	garantit,	la	planificació	
urbana i transversalització de gènere.

Pel	que	fa	a	la	ciutat	de	l’Havana,	en	el	marc	del	projecte	que	executa	
la	l’Oficina	de	l’Historiador	de	la	Ciutat	de	l’Havana,	cofinançat	per	la	
Unió Europea i en col·laboració amb la xarxa CIDEU, se seguirà donant 
suport a la implementació d’un model pilot de ciutat intel·ligent amb 
enfocament en les industries culturals i creatives, que garanteixi l’ac-
cessibilitat	universal	als	serveis	públics	i	culturals	en	el	Centre	Històric	
de	l’Havana.
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OE10. Promoure la coherència de polítiques 
envers la justícia global
Es realitzaran 2 projectes pilot sobre com implementar les fases d’una 
compra responsable incloent els impactes a l’exterior, en enllumenant 
públic i en habitatge:

•	 Elaboració d’una llistat de productes d’alt risc
•	 Anàlisis de riscos de vulneracions de drets humans i ambientals en 

tot el cicle de vida d’aquests productes.
•	 Pla d’acció per reduir aquests riscos.
•	 Implementació de mesures: Diàleg amb el sector, requisits, criteris, 

seguiment, mesures d’acompanyament, auditories.

Es posarà en marxa el 2n any del projecte pilot sobre vehicle elèctric, 
que se centra en integrar i reduir els impactes negatius de l’extracció 
de quatre minerals crítics presents en l’elaboració de bateries i en la 
producció de semiconductors. Aquest treball es fa de manera conjunta 
amb altres administracions públiques catalanes i europees, així com 
amb ONGs i organitzacions de la societat civil dels països productors 
i consumidors per tal de fer incidència conjunta en el sector de l’auto-
mòvil. Es presentarà aquest projecte durant l’Smart City Congress de 
Barcelona. 

Es donarà continuïtat als convenis nominatius amb Setem, Grain, La 
coordinadora	de	comerç	just	i	finances	ètiques	i	Electronics	Watch	i	
s’estudiaran nous convenis estratègics per tal de reforçar les prioritatats 
del Pla Director.  

Es donarà continuïtat al grup de treball de compra pública socialment 
responsable en l’àmbit de la salut, en a la implementació dels resul-
tats de l’estudi sobre cadena de subministrament de material sanitari, 
juntament amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya i l’Institut 
Català de la Salut. 

En l’àmbit de Catalunya, es reforçarà el grup de treball sobre compra 
pública socialment responsable i es duran a terme les VI Jornades de 
compra pública responsable especialitzades amb els impactes a l’exterior. 

Se seguirà participant en el grup de treball internacional de compra 
pública ètica (IWGEPP) i se sol·licitarà un suport per les seves accions 
a la UE i a l’OCDE.

Es renovaran els convenis amb la Fundació Autònoma Solidària (FAS-
UAB), la Fundació Solidaritat UB, Lafede.cat, i el CJB que inclouen 
accions d’incidència, coordinació i coherència de polítiques. 

Se seguirà implementant l’avaluació 
de necessitats i les propostes de 
l’Ajuntament de Barcelona per tal de 
complir amb les seves obligacions 
de garantir el respecte als drets 
socials, laborals i ambientals en la 
cadena de subministrament exterior 
de la contractació pública. 

Font:  
Estudi avaluació de necessitats (...)
 
S’aprovarà la Nova Guia de Compra 
Pública Sostenible de l’Ajuntament 
de Barcelona, que inclourà els 
impactes extraterritorials en la 
contractació pública i farà èmfasi 
en la perspectiva de gènere a les 
cadenes de subministrament. 
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Enfortiment de capacitats 
de l’Ajuntament de 
Barcelona i d’altres actors  
de cooperació per a la 
justícia global
La pandèmia va aturar un procés de normalització i estabilització dels 
programes de Justícia Global i Cooperació dels Districtes de la Ciutat. 
Les accions conjuntes entre els Districtes i la Direcció de Justícia Glo-
bal	van	quedar	sota	mínims	fruit	del	confinament	i	la	no	presencialitat	
just quan s’encetava un procés de dinamització dels projectes. Pel 
proper any 2023 i sota el nom de Districte Global, s’inicia un nou pro-
grama que té com a objectius:

•	 Millorar el suport de l’Ajuntament als projectes i processos de justícia 
global que es donen a nivell de barri i districte. És a dir: Augmentar la 
coordinació entre Districtes i la DJGCI. Establir espais i mecanismes 
per a compartir informació entre els diferents agents. Augmentar el 
suport tècnic als referents de Districte per a la programació. Donar 
major visibilitat a les accions de Districte. Fomentar l’aparició de 
projectes d’Educació per la Justícia Global de forma permanent als 
equipaments culturals de proximitat: Centres Cívics, Biblioteques i 
Ateneus de Fabricació.

•	 Explorar la dimensió global-internacional de l’actual vida als barris 
i districtes de Barcelona. 

•	 Identificar		cooperació	directa	amb	una	ciutat	prioritària	de	la	coopera-
ció que impliqui el Pla de Barris entre Foment de Ciutat i un Districte.

Per poder fer-ho caldrà dotar-se d’un mecanisme (licitació) que faciliti 
el	desenvolupament	del	programa	i	desencalli	l’actual	situació	de	difi-
cultat en la gestió econòmica.

El programa Districte Global vol 
donar suport, interconnectar i 
visibilitzar els projectes i activitats 
de Justícia Global i la Cooperació 
als diferents Districtes de la 
ciutat. Caldrà garantir per aquest 
objectiu una major coordinació 
i suport als Districtes, així com 
garantir la participació de les 
entitats, escoles, biblioteques,.. 
dels barris al programa. Al mateix 
temps es farà especial atenció a 
les iniciatives desenvolupades 
per les organitzacions de ciutat 
que incorporin aquesta visió de 
proximitat dels projectes.

Durant el 2023 s’actualitzarà 
l’Estratègia de l’Educació per 
la Justícia Global, destacant 
la potenciació de la presència 
d’iniciatives pensades per 
l’àmbit no formal de l’educació: 
entitats de lleure i equipaments 
municipals..
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Es continuarà donant suport al Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament (FCCD) per tal de promoure la justícia global municipalista 
i el propi Fons. A banda de la contribució per ser-ne membre, s’assig-
naran recursos econòmics destinats a projectes en les següents línies 
prioritàries: suport jurídic, mitjans de vida i emocional a migrants en la 
Ruta Canària, Frontera Sud i Ruta Balcànica. També es donarà suport 
a l’Agenda Llatinoamericana per la producció d’un documental sobre 
Pere Casaldàliga. I es donarà suport al desenvolupament i socialització 
de diferents unitats d’avaluació de la cooperació. Finalment es donarà 
suport	al	projecte	Ciutats	Defensores	dels	DDHH.

Durant el 2023 s’actualitzarà l’Estratègia d’Educació per a la Justícia 
Global 2019-2021, fent especial incidència en l’àmbit no formal de 
l’educació,  procés íntimament lligat al desenvolupament de Districte 
Global. Seran prioritàries les accions a centres de lleure, equipaments 
municipals (Centres Cívics,  Biblioteques, Ateneus de Fabricació, etc.) 
i entitats de barri. En aquest sentit es potenciarà l’aparició de projectes 
d’Aprenentatge i Servei en aquest espais com ara un projecte pilot d’APS 
que tindrà com agents participants Escoltes Catalans, Biblioteques de 
Barcelona i el Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei.

El Consell Municipal de Cooperació Internacional, mitjançant el Grup de 
Treball  sobre el Pla Director, creat el 2022, continuarà la seva feina de 
seguiment del procés d’elaboració del nou Pla Director de Cooperació 
per a la Justícia Global 2023-2026 que clourà amb la presentació de la 
proposta de document del Pla Director al Ple del Consell per a la seva 
valoració i dictamen, com a òrgan consultiu de l’Ajuntament. 

Dels grups de treball del Consell, es preveu la continuïtat del GT Univer-
sitats per a la Justícia Global i el GT sobre Subvencions i Instruments 
de Suport a les ONG  quedant pendent de decisió el futur del GT Co-
operació Barcelona-Palestina. 

En ser 2023 any d’eleccions municipals, d’acord amb el que estableix 
el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i el Reglament 
de Funcionament del Consell, caldrà celebrar les eleccions per escollir 
els representants d’entitats que comparteixin els eixos de treball que 
inclogui el Pla director de cooperació internacional vigent i que estiguin 
inscrites en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de Barcelona, i també 
escollir una nova Comissió Permanent del Consell.

A més del Consell Municipal de Cooperació Internacional, un altre 
actor rellevant de la ciutat en l’àmbit de la justícia global és Lafede.
cat, que exerceix la vicepresidència del Consell. Anualment acordem 
un seguit d’accions en les que sumem esforços i recursos i que són 
l’objecte d’un conveni de col·laboració entre Lafede.cat i la DJGCI. 
En el conveni d’enguany, es posarà el focus en aprofundir el debat 
sobre els impactes en drets humans i ambientals de les corporacions 
empresarials, els nous reptes del context actual pel que fa la cultura 
de pau, i el desenvolupament conjunt dels criteris per una cooperació 
feminista en el marc de la Justícia global, dins l’Àmbit 29 del II Pla per 
la	justícia	de	gènere	2021-2025	de	l’Ajuntament,	entre	altres	fites.	A	
banda està previst un nou mapa de Barcelona en clau justícia global, 
utilitzant	com	fins	ara	metodologies	de	cartografia	crítica	i	participada.	
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Amb	la	Fundació	Solidaritat	UB,	a	més	de	mantenir	el	suport	al	“Pro-
grama	UB	de	Suport	a	Persones	Refugiades”	(v.	apartat	sobre	O4),	
col·laborant en la realització de la propera convocatòria del curs de 
transició als estudis superiors, es valorarà la continuïtat del nostre suport 
al	“Programa	de	recerca	per	a	la	ciutadania	global:	suport	al	treball	de	
recerca	de	batxillerat”	en	funció	dels	resultats	de	l’avaluació	sobre	la	
seva execució que està en curs.  

Amb la Fundació Autònoma Solidària, enguany les línies de treball se-
ran: enfortir el discurs de justícia global envers els joves, incorporar la 
mirada d’Educació per la Justícia Global al llarg de tot el recorregut de 
l’estudiant per la universitat, fer incidència institucional per a un com-
promís social universitari amb mirada de Justícia Global i teixir aliances 
internacionals Nord - Sud Globals a l’hora de generar un relat divers i 
uns posicionaments comuns sobre l’Educació per a la Justícia Global.

De forma més general, el suport i treball conjunt amb les Universitats 
pren, a banda dels convenis amb la Universitat de Barcelona i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, l’itinerari marcat pel Grup de Treball 
BCN Universitats per la Justícia Global, que forma part del Consell 
Municipal de Cooperació Internacional.  Després que durant el 2022 
s’hagi obert espai per coordinar actuacions en diferents àmbits (uni-
versitat refugi, compra pública i ddhh, educació per la justícia global, 
cooperació tècnica amb ciutats prioritàries, compromís social, etc) al 
2023	s’identificaran	processos	de	cooperació	tècnica	ciutat	a	ciutat	en	
què universitat, ajuntament i altres actors de Barcelona actuïn plegats.
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Annex.  
Distribució del pressupost 
Distribució per Instruments (Total pressupost: 11.308.073,22 EUR)

Distribució per Objectius Estratègics (Total pressupost: 
5.868.073,22 EUR)

OE1. Promoure la justícia econòmica

OE2. Fomentar la justícia ambiental

OE3. Promoure la justícia de gènere

OE4. Promoure el dret a migrar, a des-
plaçar-se i al refugi

OE5. Promoure la garantia de l’exercici 
dels drets humans i els drets dels pobles

OE6. Promoure els drets fonamentals de 
les persones en situacions d’emergència

OE7. Fomentar la cultura de la pau i la 
noviolència

OE8. Promoure la governança demo-
cràtica de les ciutats

OE9. Promoure el dret a la ciutat

OE10. Promoure la coherència de polí-
tiques envers la justícia global

MCE: Millora de les capacitats i es-
tructura

Pressupost 2023, sense incloure-hi el crèdit pressupostari de la convocatòria 
de subvencions del 2023
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Ciutats prioritàries d’acord amb el Pla Director Distribució de 
recursos  per ciutats

Ciutat Pressupost 2023

Altres Ciutats 1.620.796,13 € 

Amman 27.000,00 € 

Barcelona 2.078.000,00 € 

Dakar 75.989,66 € 

L’Havana 166.000,00 € 

Maputo 182.927,76 € 

Millora de les capacitats i estructura 498.273,22 € 

Medellín, Cali, Bogotà i altres ciutats colombianes 473.113,38 € 

Poblacions palestines 663.473,07 € 

Municipis Líbia 7.500,00 € 

Tetuan 60.000,00 € 

Tunis 15.000,00 € 

Total 5.868.073,22 € 




