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0. Presentació 
 

La memòria anual del 2013 s’enquadra dins el tercer Pla Director (2013-2016) elaborat per la Direcció de 

Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona. El document final suposa la 

posada en escena de tots aquells programes, projectes i convenis realitzats durant l’exercici pressupostari 

anual corresponent al 2013. La publicació de la memòria coincideix amb un context de crisi financera i 

econòmica global, dins la qual les administracions i institucions públiques s’han vist frenades en termes 

d’inversió, fet que suposa una clara limitació pressupostària en tots els àmbits. 

Malgrat això, l’acció de l’Ajuntament de Barcelona s’adscriu el consens internacional en el marc del CAD 

(Comitè d’Ajut al Desenvolupament) de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic), pel qual els estats industrialitzats es van comprometre a transferir un 0,7% del seu Producte 

Nacional Brut als països subdesenvolupats. D’aquesta manera, la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona és 

la de respectar la voluntat internacional, i començar a augmentar paulatinament el percentatge d’ingressos 

propis de l’Ajuntament  a Cooperació al Desenvolupament, a partir del 2013 i fins arribar al 0,7% a l’any 

2015. 

L’Ajuntament de Barcelona promou una cooperació amb valor afegit, a partir de la identificació dels àmbits 

d’actuació, la interrelació amb les entitats i socis locals, i el tipus de projectes que es realitzen, atesos els 

objectius sectorials consensuats en el si del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament. Aquest tipus de cooperació es materialitza, fonamentalment, en l’àmbit de la 

cooperació directa i concertada, on l’Ajuntament de Barcelona pot aportar més directament els seus 

coneixements específics, de cara a posar-los al servei de processos de desenvolupament i d’educació per al 

desenvolupament, la pau i els drets  humans. 

L’estructura de la memòria parteix dels objectius contemplats en  el Pla Director vigent. Amb la publicació 

del document, no només es pretén enumerar tot allò que s’ha dut a terme, sinó també rendir comptes del 

treball esmerçat en assolir els objectius i compromisos del Pla Director 2013-2016. D’aquesta manera, la 

memòria s’estructura a partir de les prioritats sectorials amb els seus set objectius estratègics, als quals es 

circumscriuen els projectes finançats amb pressupost de l’any 2013. 

En segona instància, la memòria també presenta de manera visual l’esforç per assolir una major 

concentració en les citats i àrees geogràfiques prioritàries que promou l’Ajuntament de Barcelona, i es  
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reforça amb una relació d’associació amb diverses ciutats d’arreu del món, per assolir un major impacte de 

les accions destinades a acompanyar els seus processos de desenvolupament. 

Les activitats dutes a terme durant el 2013 també donen resposta a les prioritats transversals que agrupa el 

Pla Director, en línia amb l’exercici dels drets humans, la promoció de la cultura de la pau, el 

desenvolupament sostenible i l’equitat de gènere. 

En resum, la composició d’aquesta memòria s’ha estructurat fonamentalment a partir dels set objectius 

estratègics i els diferents projectes enquadrats en cadascun d’aquests objectius. A continuació, es rendeix 

comptes del compliment de les diverses prioritats que recullen el Pla de treball 2013 i el Pla Director 2013-

2016; de l’activitat que ha tingut lloc en el si del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament; i de 

la Convocatòria Barcelona Solidària 2013. En darrera instància, s’ha extret una sèrie de conclusions i 

valoracions globals al voltant de les iniciatives que han tingut lloc durant aquest any. 

Per presentar els projectes, ordenats per prioritats sectorials, s’utilitzen unes taules que contenen tota la 

informació rellevant sobre els mateixos.  

Respecte la zona geogràfica on es desenvolupen, s’ha definit un codi de colors per a visualitzar més 

fàcilment els projectes segons zona d’implementació. El codi de colors emprat és el següent: 

Codi Colors Zona geogràfica 

 Barcelona 

 Àfrica  

 Mediterrània 

 Amèrica Llatina 

 Àsia 
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1. Prioritats sectorials: objectius estratègics 
 

1.1. Ampliar les capacitats institucionals i ciutadanes per promoure la 

governança democràtica local  

 

Col·laboració amb altres ajuntaments i institucions municipals  

 

 

Planificació urbana i millora del paisatge urbà a la zona centre de Medellín Anual 

Alcaldia de Medellín Pressupost: 16.463,44 € 

Descripció del projecte Assistència tècnica 

Intercanvi tècnic entre els professionals de Barcelona i Medellín durant el 2013. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín (Colòmbia)  

Programa de Millora de la Gestió, la Salubritat i la Seguretat Alimentària als Mercats 
Municipals 

Plurianual 

Ajuntament de Maputo Pressupost: 26.325,01 € 

Descripció del projecte 
 

Assistència tècnica 

Procés de transferència del model de gestió i d’acompanyament en el disseny del Pla Director de Mercats Municipals 
de Maputo. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àfrica Maputo (Moçambic)  

Protocol d’Amistat i Cooperació Anual 

Alcaldia de Rabat Pressupost: 0,00 € 

Descripció del projecte 
 
Es disposa d’un Protocol d’Amistat i Cooperació entre ambdues ciutats des del 12 
d’abril de 2013. A partir d’aquí, es procedirà a una relació de cooperació entre les 
dues ciutats amb l’afegit de Lió. 
 

Protocol 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Rabat (Marroc)  
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Memoràndum d'entesa entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Oficina de l'Historiador 
de la Ciutat de l'Havana 

Plurianual 

Oficina de l’Historiador Ciutat de L'Havana (OHCH) Pressupost: 0,00 € 

Descripció del projecte 
 

Conveni 

Amb la voluntat de promoure l'intercanvi de coneixements i de bones pràctiques acumulades en la gestió d'espais i 
serveis urbans, i amb l'objectiu de promoure el desenvolupament social, econòmic i cultural de l'Havana Vella, es 
comprometen a dur a terme processos de formació i intercanvi d'experts en diferents àrees de mutu interès. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina L’Havana (Cuba)  

Suport a l'ampliació de les capacitats del personal tècnic de l'ACI Anual 

Alcaldia de Medellín Pressupost: 759,50 € 

Descripció del projecte 
 

Assistència tècnica 

Suport per la participació al seminari The Political Economy of Inequality: Redistribution Preference, de l'IBEI. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín (Colòmbia)  

Assistència legal a la Municipalitat de San Salvador Anual 

Alcaldia de San Salvador Pressupost: 7.727,74 € 

Descripció del projecte 
 
Revisió i actualització de les ordenances municipals de l'Alcaldia de San Salvador. 

Assistència tècnica 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina San Salvador (El 
Salvador) 
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 Col·laboració amb entitats 

 

Protocol d'Amistat i Cooperació Plurianual 

Alcaldia de Medellín Pressupost: 0,00 € 

Descripció del projecte 
 
Es renova el conveni marc de cooperació amb la  voluntat de promoure el 
desenvolupament institucional, la modernització de l'administració dels serveis 
municipals per garantir una millor prestació dels serveis públics bàsics, així com la 
d'induir el desenvolupament tecnològic que permeti incrementar el benestar dels 
habitants d'ambdues ciutats. 

Conveni. Protocol de 
cooperació 

 
 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín (Colòmbia)  

De la gestió dels conflictes a la construcció d’una cultura de pau a Medellín Anual 

FUNDACIÓ PRIVADA DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 
 
Contrapart: Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Institución educativa José Acevedo y Gómez, Festival 
Internacional IMAGINE Colombia. Autoritat local: Secretaría de las Mujeres. Alcaldía 
de Medellín. 
 

Pressupost: 60.000,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

Construcció participativa d’una ruta d’Educació per a contribuir a la Cultura Política Democràtica de Pau a Medellín. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín (Colòmbia)  

Dones salvadorenyes exigint el compliment de les polítiques públiques pel dret a la 
igualtat i a una vida lliure de violència a l’Àrea Metropolitana de San Salvador, El 
Salvador. 

Anual 

Associació Cooperacció 
 
Contrapart: Asociación de mujeres por la dignidad y la vida (Las Dignas) 

Pressupost: 60.000,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

Las Dignas han impulsat, conjuntament amb el moviment de dones del país, l’elaboració i aprovació de la Llei que 
protegeix el Dret a una Vida Lliure de Violència (LEIVLV) y la Eradicació de la Discriminació contra les Dones (LIE) i llurs 
instruments executius per a la seva implementació. Un cop aprovades ambdues lleis, és necessari establir els 
mecanismes necessaris perquè es facin efectives i reals. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina San Salvador (El 
Salvador) 
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Acompanyament internacional i defensa dels drets humans Anual 

ASSOCIACIÓ ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA PAU-IAP CATALUNYA 
 
Contrapart: International Action for Peace IAP Colombia 

Pressupost: 57.660,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

El projecte planteja, a partir del diagnòstic participatiu, l’increment dels espais de protecció, seguretat i visibilitat 
d’organitzacions camperoles colombianes. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Catacumbo, 
Magdalena Medio, 
Meta, Tolima 
(Colòmbia) 

 

Millora de les condicions de vida a les persones amb discapacitat a Gaza Anual 

MOVIMIENTO POR LA PAZ 
 
Contrapart: Palestinian Medical Relief Society (PMRS) 

Pressupost: 60.000,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

 
El projecte busca recolzar, enfortir i expandir el programa de rehabilitació de base comunitària per a persones amb 
discapacitat (PcD) emprès pel Moviment per a la Pau i la Palestinian Medical Relief Society a la regió de Khan Younis 
(Franja de Gaza). 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Khan Younis, Gaza 
(Palestina) 

 

Promoció de la Salut a la Ciutat de Maputo Plurianual 

Medicus Mundi Catalunya 
 
Contrapart: Dirección de Servicios Municipals de Salud i Acció Social (DSMSAS) del 
Consell Municipal de Maputo CMM. 

Pressupost: 84.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

Es posaran en marxa tres línies d’actuació principals: la sensibilització dels recursos humans sector sanitari i altres 
sectors complementaris en matèria de promoció de la salut; la implementació de programes de promoció de la salut 
específicament enfocats als adolescents i la implementació de campanyes d’educació massiva sobre els principals 
problemes de salut pública que afecten a la ciutat. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àfrica Maputo (Moçambic)  
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Gestió intermunicipal de la conca del riu Las Cañas sota l’enfocament de gènere i la 
reducció del risc de desastres, El Salvador. 

Plurianual 

Asociación Geólogos del Mundo 
 
Contrapart: Municipalidades de: Apopa, Ciudad Delgado, Ilopango, Tonacatequepe i 
San Martín. I Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

Pressupost: 85.000,00 €  

Descripció del projecte  
 

Ordinària 

El projecte pretén enfortir les capacitats de las sis municipalitats i d’altres actors estratègics de la conca del riu Las 
Cañas per a donar resposta a les principals problemàtiques ambientals. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Àrea Metropolitana 
de San Salvador (El 
Salvador) 

 

Promoció d’una ciutadania participativa en la gestió municipal del medi ambient del 
municipi palestí d’Al-Ram (àrea de Jerusalem) fomentant les bones pràctiques i 
desenvolupant polítiques dins els plans municipals 

Anual 

Associació Catalana per la Pau 
 
Contrapart: Sunflower Association for Human and Environment Protection 

Pressupost: 60.000,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

El projecte pretén promoure la participació de la ciutadania en la gestió municipal del medi ambient del municipi 
palestí d'Al-Ram, que es troba encerclat pel mur de segregació construït per Israel i que té part del seu territori en 
l'anomenada àrea C, sota control israelià. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Al-Ram (Palestina)  
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Casal de Barri SAADA a Tànger (Marroc) Plurianual 

CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS 
 
Contrapart: "Association CHIFAE pour la formation et le développement/ Associació 
Aarouss Achamal /Union National des Femmes Marocaines (UNFM) – Secció Beni 
Makada /Commune Urbaine de Tànger" 

Pressupost: 68.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

El projecte té com a objectiu donar suport a la posada en funcionament d’un Casal de Barri municipal que incrementi 
la participació de la societat civil i de la ciutadania en la millora de les condicions de vida de les poblacions en situació 
d’exclusió econòmica i social del barri de l’Aouama a Tànger. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Tànger (Marroc)  

Millorar la governança local de la Comuna de Tetuan i de la societat civil, i afavorir 
així la seva integració en les estratègies públiques d’educació i formació professional 

Plurianual 

Fundación CODESPA Catalunya 
 
Contrapart: Asociación Tetuaní de Iniciativas SocioLaborales (ATIL) 

Pressupost: 85.958,26 € 

Descripció del projecte 
 
L’objectiu és el de millorar la governança local amb la posada en marxa, per part de 
la Comuna Urbana de Tetuan (CU), d’un model d’intervenció en el sector de 
l’educació i formació i inserció professional (FIP). 

Ordinària 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària 

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Tetuan (Marroc)  

Gestió d’aigües pluvials i reducció del risc de desastres mitjançant l’enfortiment 
institucional i comunitari a la Franja de Gaza. 

Plurianual 

FUNDACION ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
 
Contrapart: Action Against Hunger – occupied Palestinian Territory / Coastal 
Municipalities Water Utility (CMWU) 

Pressupost:  80.000,00€ 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

El projecte pretén capacitar tècnica i organitzativament la Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) de Gaza, 
l'organització gestora d'aigua dels municipis del litoral, donant-li suport en el desenvolupament d'un Pla Director per a 
la gestió de les aigües pluvials per les Governances del Centre i Sud de la Franja de Gaza. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Franja de Gaza 
(Palestina) 
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Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfortiment dels processos populars de veedoria, fiscalització i incidència efectiva a 
la ciutat de Medellín 

Plurianual 

Intermón Oxfam 
 
Contrapart: Corporación Con-Vivamos 

Pressupost:  59.589,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

L’objectiu superior pretén enfortir l’exercici ple de la ciutadania, la gestió democràtica del desenvolupament local i la 
participació dels sectors populars organitzats per a la construcció d’un model de desenvolupament inclusiu, equitatiu, 
sostenible i equitatiu en termes de gènere a Medellín. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín (Colòmbia)  

Projecte de millora de les capacitats institucionals de gestió del desenvolupament 
mitjançant eines de gestió urbana de baix cost 

Plurianual 

ARQUITECTES SENSE FRONTERES 
 
Contrapart: Associaç o Nacional dos Alcaldes e Municípios de Moçambique 
(ANAMM);  Conselho Municipal da Cidade de Inhambane (CMCI); Conselho Municipal 
da Cidade de Maxixe (CMCM) 

Pressupost: 64.211,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

 
El projecte preveu el desenvolupament de capacitats institucionals dels equips i governs municipals de ciutats 
intermèdies de Moçambic, mitjançant el desenvolupament i implementació d'eines de gestió urbana de baix cost i 
tecnològicament apropiades.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 
cohesió 
social 

3 
Emprenedor

Ia i teixit 
productiu 

4 
Educació per al 
des., ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àfrica Nampula, Dondo, Maputo, 
Matola, Lichinga... 
(Moçambic) 
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Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfortiment de la gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i d´Oussouye, 
Senegal 

Plurianual 

Xarxa de Consum Solidari 
 
Contrapart: Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor (ARD/Z)/ Associació 
d'Alcaldes de Senegal (AAS)/Ajuntament de Ziguinchor/ Ajuntament d'Oussouye 
/Programa ART GOLD Marroc - PNUD 

Pressupost: 90.000,00 € 

Descripció del projecte 
 
El programa es desenvoluparà durant 24 mesos a dues àrees urbanes de la regió de 
Ziguinchor (Senegal), les ciutats de Ziguinchor i d’Oussouye. Pretén contribuir a 
l’enfortiment de la gestió municipal de la regió a través de la millor gestió dels 
Ajuntaments de Ziguinchor i Oussouye amb la participació de la societat civil i 
integrant la perspectiva de gènere. 

Ordinària 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 
cohesió 
social 

3 
Emprenedo

ria i teixit 
productiu 

4 
Educació per al 
des., ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àfrica Regió Ziguinchor (Senegal)  

Enfortiment de la capacitat de resposta i preparació envers un risc de desastres a la 
ciutat de Nablus 

Anual 

Comunitat Palestina de Barcelona 
 
Contrapart: Ajuntament de Nablus 

Pressupost: 22.438,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

Formació del departament de bombers de Nablus sobre temes de seguretat i nous riscos tecnològics. També es pretén 
enfortir la cooperació entre els agents públics encarregats de la protecció civil davant aquests tipus de desastres. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Nablus (Palestina)  



  

 
 

 
13 

Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfortiment de Barcelona com a ciutat constructora de pau Anual 

Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) Pressupost: 75.200,00 € 

Descripció del projecte 
 
A través de les activitats desenvolupades per l’entitat CITpax, establertes en el seu 
Pla d’Actuació anual, el projecte durà a terme accions de cooperació al 
desenvolupament orientades a la promoció de la pau i el respecte als drets humans 
en àrees i països prioritzats en el PDCI, com són el Sàhara Occidental o els Territoris 
Palestins.  

Extraordinària 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Contribuir a la política, la inclusió, la transparència i l’equitat en la presa de decisions 
públiques referents a les millores socials i a la rehabilitació del paisatge abans del 
conflicte 

Anual 

IGMAN - Acció Solidària Pressupost: 80.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Extraordinària 

El projecte té un component important de pau i de reconciliació comunitària, drets humans i reconstrucció i 
rehabilitació d’habitatges. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Trnovo, Cantó 
Sarajevo (Bòsnia-
Hercegovina) 
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Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

 
 

 

Col·laboració multilateral 

 

 

 

 

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CENTRE DE CULTURA 
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB) PER A LA REALITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“PISO PILOTO. MEDELLÍN-BARCELONA” 

Plurianual 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) Pressupost: 60.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Conveni 

El projecte “Piso Piloto. Medellín-Barcelona” és un procés dinàmic que explora els beneficis de la construcció 
simultània i coherent d’espais públics i vivendes, i aprofundeix sobre possibles solucions per garantir el dret a la 
vivenda i a la ciutat. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Creu Roja Espanyola pel 
finançament del Centre per a la Cooperació al Mediterrani per a les Societats 
Nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja 

Plurianual 

Creu Roja Pressupost: 45.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Conveni 

L’objectiu principal del projecte és  fomentar la interacció de la Creu Roja Espanyola amb les Societats de la Creu Roja i 
la Mitja Lluna Roja de l’àrea del Mediterrani, promovent la trobada i intercanvi d’experiències dels països que en 
formen part. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Ciutat  

Ponts culturals: desenvolupament de la proposta museogràfica de la sala 
d'arquitectura i urbanisme del Palacio Segundo Cabo de l'Havana 

Plurianual 

Oficina de l'Historiador Ciutat de L'Havana, OHCH – Ajuntament de 
Barcelona/MUHBA – Unió Europea 

Pressupost: 80.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

 
Suport a la conceptualització i disseny de la sal d'arquitectura i urbanisme del centre cultural Segundo Cabo. El 
projecte es realitza amb el suport tècnic del MUHBA. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina L’Havana (Cuba)  
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Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posada en marxa de sistemes de seguiment i avaluació dels PCD de les comunes 
urbanes recolzades pel PNUD a la Regió de Tànger-Tetuan 

Anual 

Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) al Marroc Pressupost: 50.000,00 € 

Descripció del projecte 
 
La finalitat de la intervenció a subvencionar és la de col·laborar amb el PNUD Marroc 
en el treball amb comunes urbanes per a l’establiment de sistemes de seguiment i 
avaluació en el marc dels seus Plans de Desenvolupament Comunals. 

Conveni 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Tànger-Tetuan 
(Marroc) 
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Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

 

1.2. Promoure el dret a la ciutat i la cohesió social mitjançant la provisió de béns 

públics locals, des d’un enfocament de drets i d’equitat de gènere 

 

Col·laboració amb altres ajuntaments i institucions municipals  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model de prevenció i interacció amb infants, adolescents i les seves famílies 
afectades per l’explotació sexual al municipi de Medellín. Comuna 10 

Anual 

Alcaldia de Medellín Pressupost: 98.973,12 € 

Descripció del projecte 
 

Extraordinària 

El projecte pretén implementar un sistema municipal de prevenció i atenció psicosocial als infants víctimes 
d'explotació sexual, incidint especialment en la zona centre de Medellín on hi ha una major incidència de la 
problemàtica. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín  
(Colòmbia) 

 

Biblioteques: intercanvi de les xarxes de Biblioteques de Medellín i Barcelona Anual 

Alcaldia de Medellín Pressupost: 530,00 € 

Descripció del projecte 
 
Assistència tècnica per part de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona en el marc de 
l’acord entre l’Alcaldia de Medellín i l’Ajuntament de Barcelona. 

Assistència tècnica 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín (Colòmbia)  
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Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

Col·laboració amb entitats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfortiment de l’Educació Maia Bilingüe Intercultural de Cicle Bàsic en 8 municipis 
de Guatemala 

Anual 

Alternativa, Intercanvi amb Pobles Indígenes 
 
Contrapart: ACEM (Asociación de Centros Educativos Mayas) 

Pressupost: 59.891,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

El projecte té com a objectiu contribuir a l'extensió i millora del Sistema d'Educació Nacional Guatemalenc, potenciant 
l'Educació Intercultural Bilingüe (EIB) i promovent la inclusió de referents i metodologies educatives dels pobles 
indígenes en els plans estatals. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina San Pedro Ayampuc 
(Guatemala) 

 

Millora de la situació de sanejament ambiental i de les condicions d’higiene a les 
localitats de Kourtéré Samboro, Gangel, Karé i Lamordé, al Districte 5 de Niamey 

Anual 

Creu Roja 
 
Contrapart: Croix-Rouge Nigerienne (CRN) 

Pressupost: 59.952,00 € 

Descripció del projecte 
 
L’objectiu principal del projecte gira entorn la millora de les condicions de 
sanejament ambiental de 4 localitat: una semi-urbana, Lamordé, i tres de més rurals, 
Kourtéré Samboro, Gangel i Karé a través de la millora de les condicions ambientals i 
l’accés a l’aigua i al sanejament. 

Ordinària 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àfrica Niamey, comuna V 
(Níger) 
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Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció d’un mòdul formatiu sobre gestió integral de la desnutrició en el 
programa per a graduats de la Universitat de Conakry, República de Guinea 

Anual 

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
 
Contrapart: ACH-Guinea Conakry/Càtedra Salut Pública, Facultat de Medicina 
(Universitat Gamal Abdel Nasser de Conakry) 

Pressupost: 59.990,00 € 

Descripció del projecte 
 
Aquest projecte proposa la integració d’un mòdul complet de nutrició al sisè any 
d’ensenyament a la Facultat de Medicina. Per a aconseguir-ho, Acción contra el 
Hambre treballarà estretament amb la Càtedra de salut pública en el disseny del 
mòdul i d’eines pedagògiques. 

Ordinària 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àfrica Ciutat de Conakry 
(Guinea) 

 

Enfortiment de les capacitats de sis governs municipals de Nicaragua pel compliment 
dels Drets de la Infància i Adolescència 

Plurianual 

Fundació Save The Children 
 
Contrapart: Save the Children International i Red de Gobiernos Municipales Amigos 
de la Niñez y Adolescencia 

Pressupost: 90.000,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

 

El projecte gira entorn la elaboració participativa i aprovació de Polítiques Públiques Municipals d’Infància, que 
defineixin el marc a llarg termini pel compliment dels Drets a cada municipi. 
 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina El Castillo, San José de 
Cusmapa, Mulukuku... 
(Nicaragua) 
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Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millorar les condicions d’habitabilitat, l’accés a una atenció psicosocial i la capacitat 
d’organització de les famílies víctimes del conflicte intraurbà a la ciutat de Medellín 

Plurianual 

Assemblea de Cooperació per la Pau 
 
Contrapart: FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS FFF 

Pressupost: 80.000,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

El present projecte té com a objectiu principal la millora de les condicions d’habitabilitat, l’accés a l’atenció psicosocial  
i la capacitat organitzativa de les famílies víctimes del conflicte intraurbà a la ciutat de Medellín.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín (Colòmbia)  

Accés a l´educació inclusiva i a la rehabilitació de 180 nens i nenes amb discapacitat 
visual, física i de grups vulnerables d’entre 11 i 15 anys a Anantapur, Índia 

Anual 

Fundació Vicente Ferrer 
 
Contrapart: Rural Development Trust / Women Development Trust 

Pressupost: 49.321, 00€ 

Descripció del projecte 
 
El projecte es recolza en quatre línies d’actuació: facilitar l'accés a l'educació formal 
de secundària; facilitar l'accés a l'educació no formal; facilitar l'accés a la 
rehabilitació dins del centre educatiu i sensibilitzar les comunitats per promoure 
l'accés dels nens i nenes amb discapacitats a l'educació. 

Ordinària  

 

Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àsia Anantapur (Índia)  
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Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació 

Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Carrer Avinyó, 15 planta 4a 

Tel. +34 934 132075 

08002 Barcelona 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Enfortiment de l’atenció materno-infantil de la xarxa urbana de serveis de salut de la 
ciutat de León, Nicaragua 

Plurianual 

FARMACEUTICS MUNDI 
 
Contrapart: Ministerio de Salud (MINSA) representat per el Sistema Local d'Atenció 
Integral en Salut (SILAIS) del departament i del municipi de León y Alcaldia de León. 

Pressupost: 89.308,33 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

El projecte pretén garantir la salut de las dones i nounats de la ciutat de León millorant la xarxa urbana de serveis de 
salut materno-infantil. Beneficiarà a 5430 persones, entre dones en edat fèrtil, nounats, dones embarassades i les 
seves respectives parelles. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina León (Nicaragua)  

Suport al Municipi de Maputo mitjançant l’enfortiment de les capacitats 
comunitàries en els àmbits de salut i gestió mediambiental  dels mercats de la Ciutat 

Anual 

Creu Roja Pressupost: 50.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Extraordinària 

El projecte té per objecte recolzar el Municipi de Maputo en la millora de les condicions higièniques i de salubritat dels 
mercats de la ciutat de Maputo. Per això, el projecte portarà a terme un enfortiment del teixit social mitjançant la 
formació i supervisió de grups de persones voluntàries de la Creu Roja Moçambicana que actuaran com a agents de 
canvi en els mercats i les seves comunitats. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àfrica Maputo (Moçambic)  

Càtedra Medellín-Barcelona Anual 

Fundació Kreanta Pressupost: 30.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Extraordinària 

Creació i suport a les xarxes col·laboratives de les dues ciutats en tres línies d'actuació: programa gastronòmic; Casa 
Museu de la Memòria i Identificació de promotors de la societat civil  que donin suport a la exposició del CCCB Piso 
Piloto 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín (Colòmbia)  
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Docs Medellín Anual 

Parallel 40 Pressupost: 8.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Extraordinària 

Festival de documentals a Medellín seguint el format de l'exitosa experiència de Docs Barcelona. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Medellín (Colòmbia)  

Enfortiment de la qualitat, oportunitat i validesa de la informació d’ITS i el VIH a 
Guatemala 

Anual 

Fundació Sida i Societat Pressupost: 50.000,00 € 

Descripció del projecte 
 
El projecte pretén conferir ensenyament al personal de salut que treballa brindant 
serveis a persones amb el VIH perquè utilitzin l’eina informàtica MANGUA, per tal 
d’obtenir informació essencial per a la pressa de decisions gerencials, clíniques i de 
vigilància en relació a l’epidèmia a Guatemala. Els beneficiaris directes seran el 
personal clínic de 5 Unitats d’Atenció Integral seleccionades estratègicament d’entre 
les 17 existents a tot el país. 

Extraordinària 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Escuintla (Guatemala)  

Primera fase de producció del documental “Tchindas" Anual 

Producciones Doble Banda S.L. Pressupost: 15.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

Primera fase de producció del documental “Tchindas” sobre la realitat de les persones trans al Cap Verd. Crear un 
documental que empoderi la comunitat trans a partir d’un testimoni positiu, al mostrar la comunitat de dones trans 
més respectades de tot l’Àfrica, de manera que sigui un exemple que, des del sud, pugui arribar a tot el món 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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1.3. Ampliar les capacitats d’emprenedoria i del teixit productiu per al 

desenvolupament econòmic local 

 

Col·laboració amb entitats 

 

 

 

 

 

 

 

Participació, cooperació i autogestió comunitària en la gestió de governs locals. 
L’experiència del Poder Popular al Municipi Centro Habana, Cuba 

Anual 

Entrepobles 
 
Contrapart: Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr 

Pressupost: 56.021,67 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

El projecte pretén desplegar accions d’enfortiment de cinc governs locals (“Consejos Populares”) del municipi Centro 
Habana en cooperativisme, gestió i participació comunitària amb enfocament de gènere i respecte envers les 
diversitats. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina L’Havana (Cuba)  
 

Suport a iniciatives de desenvolupament local amb una visió de sobirania alimentaria 
i participació d’homes i dones al Municipi Cerro de La Habana 

Plurianual 

ACSUR – LAS SEGOVIAS 
 
Contrapart: Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) 

Pressupost: 80.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

La proposta pretén contribuir al desenvolupament econòmic local amb perspectiva d’equitat de gènere al municipi 
Cerro de La Habana, mitjançant l’enfortiment de la gestió municipal i la dinamització del teixit productiu. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina L’Havana (Cuba)  
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Inclusió social de persones amb discapacitat a través de l’ofici d’artesans Anual 

Federación por Colombia desde el exterior. FECOEX 
 
Contrapart:  
Entitat local: Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA Autoritat 
local: Alcaldía de Medellín 

Pressupost: 59.828,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

Aquesta iniciativa cerca incrementar les oportunitats de desenvolupament, participació i inclusió social entre persones 
amb discapacitat i mestres artesans de la ciutat de Medellín a través de la implementació d’un procés de transferència 
de coneixements liderada pels propis mestres artesans, que han participat en processos de capacitació d’alt nivell i 
que han aconseguit establir una línia de treball. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Antioquia, Medellín 
(Colòmbia) 
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1.4. Ampliar les capacitats en l’educació per al desenvolupament, l’educació pels 

drets humans i l’educació per la pau 

 

Col·laboració amb entitats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pau mou el món Anual 

ASSOCIACIÓ ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA PAU-IAP CATALUNYA Pressupost:  38.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

El projecte pretén incrementar la mobilització de la societat catalana respecte el conflicte social a Colòmbia. 

Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Junts 
 

Anual 

AMPA CEIP Antaviana Pressupost:  21.172,20 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

Intercanvi entre escoles de Barcelona i Romania, en reciprocitat, perquè nens/es, professors/es i famílies donin valor a 
la cultura, llengua i tradicions pròpies, i d’altres; es dóna valor a la multiculturalitat i la cultura de pau.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Dret a la salut a l´Àfrica Anual 

Medicus Mundi Catalunya Pressupost:  39.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

“Dret a la salut a l’Àfrica” és una campanya d’educació per al desenvolupament i incidència política que es va crear a 
l’inici del 2011 amb la voluntat d’abordar els diferents factors que impedeixen gaudir del dret a la salut al continent 
africà, per tal de millorar les polítiques de cooperació autonòmiques, nacionals, europees i internacionals, així com 
promoure la coherència de polítiques.   
En aquest projecte consisteix en una segona fase de la campanya per dur a terme algunes activitats ja creades durant 
el període 2011-2013, però amb petites modificacions, i d’altra banda, una activitat nova.  
 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

10ª Diàspora: construint una Bio-civilització Anual 

ASSOCIACIÓ IMAGO BARCELONA Pressupost:  28.000,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

La Diàspora vol contribuir a la sensibilització de la població, sobretot aquells sectors menys sensibilitzats, sobre 
realitats de conflicte que es viuen a Colòmbia i a altres parts del món, i sobre la urgent necessitat d’un profund canvi a 
nivell global seguint la reflexió proposada pel Fòrum Social Mundial sobre la construcció d’una Bio-civilització: un nou 
paradigma de convivència global sostenible amb el medi ambient i que respecti la vida el totes les seves 
manifestacions. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Una escola amb drets: apropar els drets de la infància a les famílies Anual 

UNICEF COMITÉ CATALUNYA 
 

Pressupost:  38.161,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

El projecte Una escola amb drets: apropar els drets de la infància a les famílies és una nova fase de l’actuació iniciada 
el març de 2011 que, a través de les diferents accions i etapes, busca enfortir les capacitats de cadascun dels actors de 
la comunitat educativa perquè els drets de la infància es coneguin i es visquin als centres educatius de Barcelona, 
contribuint a educar per a una ciutadania global crítica. En aquest cas, la intervenció té com a objectiu principal 
sensibilitzar les famílies –a través de les AMPA- en la importància de conèixer i reconèixer els drets de la infància per 
tal de contribuir al seu respecte tant en l’àmbit educatiu com en el familiar, i promoure iniciatives a les escoles en la 
seva condició de membres del consell escolar. Així mateix, es vol donar continuïtat al treball de formació a professorat 
ja engegat en l’etapa anterior amb el disseny del curs virtual.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Transversalitzant el DHS en les ensenyances tècniques a l’entorn de Barcelona Anual 

Universitat Politècnica de Catalunya Pressupost:  29.972,22 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

Al primer trimestre de 2013 s’inicia un projecte d’abast europeu amb el nom Cross-cutting development education 
into technology studies, que busca facilitar eines al professorat universitari en l’àmbit de l’ensenyament tècnic per tal 
de comprendre millor el concepte de desenvolupament humà i sostenible, i promoure’n la seva transversalització a 
l’aula a través de la millora de les competències del professorat per introduir el desenvolupament humà sostenible en 
la docència i de facilitar el compromís del professorat i l'estudiant en iniciatives acadèmiques vinculades al 
desenvolupament humà sostenible. El projecte pretén baixar la realitat d’aquest projecte a un àmbit local amb 
l’objectiu de multiplicar l’impacte del projecte europeu a l’entorn de la ciutat de Barcelona.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Formació i estudis de l’Àfrica Negra a la ciutat de Barcelona Anual 

Centre d’Estudis Africans i Interculturals Pressupost:  29.395,00 € 

Descripció del projecte 
 

Ordinària 

El projecte Formació i estudis de l’Àfrica Negra a la ciutat de Barcelona té com a objectiu general contribuir a la millora 
de la qualitat dels treballs i projectes entre Catalunya i l'Àfrica.  Les accions que es proposen per aconseguir l’objectiu 
són  les Jornades: Estudis africans, escriptors catalans (Activitat 1) i el Postgrau en Societats Africanes i 
Desenvolupament 2013-2014 (Activitat 2), que enguany porta integrada la Jornada de joves investigadors. La primera 
acció de l’activitat 2 és de formació universitària i la segona és de difusió de les recerques realitzades pels alumnes 
durant el Postgrau. Amb la segona acció també es realitza una tasca de sensibilització. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Educació per la Pau a través de l’Art. Projecte d’intervenció educativa en escoles del 
Barri de Sant Martí de Poble Nou i de Sarrià- Sant Gervasi 

Anual 

CREART 
 

Pressupost:  29.985,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

La proposta busca promoure l’educació per la pau i l’educació pel desenvolupament en tres escoles i un Institut del 
Barri de Sant Martí de Poble Nou de la Ciutat de Barcelona i quatre escoles del Barri de Sarrià Sant Gervasi, fomentant 
l’autonomia, l’apoderament i el compromís ètic i polític dels i les alumnes i del professorat en la construcció d’un món 
més just i equitatiu. Es treballa per a millorar les capacitats de resolució de conflictes, de comunicació i escolta, de 
presa de decisions i habilitats creatives. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Implica´t - Projecte d´educació a la solidaritat, iniciació al voluntariat i a la cooperació Anual 

FUNDACIÓN ADSIS Pressupost:  29.997,00 € 

Descripció del projecte Ordinària 

Es desenvolupa inicialment en col·laboració amb 4 IES públics i compta amb l'aval i implicació del Consorci d'Educació. 
Consisteix a iniciar i acompanyar processos que realitzen alumnes dels últims anys d'ESO. A partir de tallers molt 
dinàmics de sensibilització sobre les diferències Nord-Sud, i presentant-los la solidaritat com a alternativa, es repta els 
joves que vulguin participar, a recolzar un projecte de cooperació. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Elaboració i realització de la tercera edició del curs d´asil, immigració i drets humans Anual 

CEAR - Comissió Catalana d´Ajuda al Refugiat Pressupost:  16.595,77 € 

Descripció del projecte Ordinària 

El projecte respon a la necessitat d’enfortir el dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants a través de 
la capacitació en matèria de protecció internacional i immigració des d’una perspectiva d’educació pels drets humans i 
pel desenvolupament a la ciutadania i als i les professionals que treballen amb persones estrangeres bé sigui en els 
països d’origen, països en trànsit o a Barcelona a fi de millorar la detecció de persones que necessiten protecció 
internacional, defensar els seus drets i lluitar contra les causes que generen el desplaçament forçat al món. 

Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Una seguretat basada en la pau Anual 

Eines de Pau / Centre d'Estudis per la pau J.M. Delàs Pressupost: 27.000,00 € 

Descripció del projecte Ordinària  

El projecte “Una seguretat basada en la pau” busca contribuir a una cultura de pau a través de la incorporació a 
l’opinió pública i al món acadèmic i polític de discursos pacifistes en l’àmbit de l’armamentisme i militarisme. Amb la 
creació d’un Diccionari i una base de dades amb cercador online sobre armamentisme i militarisme i la divulgació a 
través d’un seminari d’experts des de la ciutat de Barcelona, però amb un abast estatal i internacional. El grup de 
recerca creat per les persones investigadores d’Eines de Pau, vinculades al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs ho 
faran possible gràcies a la seva experiència, prestigi, coneixement de la temàtica i treball voluntari. Aquesta materials 
divulgats faran possible una major sensibilització en els àmbits d’influència relacionats amb allò militar incorporant 
una visió pacifista que aposta per la desmilitarització, el desarmament i la noviolència com eines de pau per 
transformar els conflictes. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Millora de la difusió i actualització de materials educatius d´EpD de qualitat. Criteris 
de consens i ús d´eines digitals 

Plurianual 

EDUALTER (Educació Alternativa) Pressupost:  39.750,00 € 

Descripció del projecte Ordinària  

El projecte es proposa millorar l’accés i l’actualització dels materials i recursos d'EpD de qualitat de forma 
col·laborativa per part de persones vinculades a l’educació formal i no formal, a través de la Xarxa de Recursos 
d'Edualter.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

La banca ètica i ciutadana, una eina de transformació social Anual 

ASSOCIACIÓ PROJECTE FIARE CATALUNYA Pressupost:  14.821,54 € 

Descripció del projecte Ordinària 

L’associació Projecte FIARE Catalunya té com a activitat principal la difusió del projecte FIARE per tal d’arribar a tantes 
persones i col·lectius com sigui possible per donar-los  a conèixer el projecte i buscar fórmules de col·laboració. 
Es vol consolidar i ampliar la plataforma que aglutini a les entitats del tercer sector i a les persones físiques 
interessades en la banca ètica i articular una proposta coordinada i unitària a la creació d’una banca ètica a Catalunya 
en col·laboració amb FIARE per part de les entitats del territori.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona   

Comunicació i periodisme per la pau: transformant la mirada Anual 

MOVIMIENTO POR LA PAZ Pressupost: 19.020,04 € 

Descripció del projecte Ordinària  

El projecte Comunicació i Periodisme per la pau: Transformant la mirada pretén impulsar un conjunt d’accions per 
construir i promocionar la cultura de pau des del món de la comunicació: una taula rodona, un cicle formatiu, la  
convocatòria d’uns premis universitaris i un recull de bones pràctiques. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Acaparament energètic: Cap a un nou model energètic de BCN que no generi 
anticooperació 

Plurianual 

Xarxa de l´Observatori del Deute en la Globalització 
 

Pressupost: 39.993,11 € 

Descripció del projecte Ordinària  

El programa té l’objectiu de promoure la projecció de la ciutat de Barcelona com a node central d'una xarxa europea 
de diplomàcia ciutadana que lluita per un nou model energètic europeu que sigui: sostenible localment; consistent 
amb els objectius sobre canvi climàtic i conservació de la biodiversitat global; i coherent amb les polítiques de 
respecte dels drets humans, de promoció de la pau, de democratització i reducció de la pobresa al Sud, particularment 
a la riba sud de la Mediterrània i Nigèria.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Impulsant l´Educació per al Desenvolupament en l´actual context universitari Plurianual 

Fundació Autònoma Pressupost: 29.999,85 € 

Descripció del projecte Ordinària  

Aquesta iniciativa pretén promoure l’educació per al desenvolupament en l’actual context universitari, amb l’objectiu 
que esdevingui un vertader espai de generació de reflexió crítica i de formació d’una ciutadania activa i compromesa 
amb la transformació de les desigualtats locals i globals. El projecte es durà a terme al campus de la UAB i a la ciutat 
de Barcelona a través d’una gran xarxa, amb la implicació de professorat universitari, centres de recerca, oficines de 
cooperació de les universitats públiques catalanes, col·lectius d’estudiants i una forta participació d’ONGD. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

En la recerca del desenvolupament, lleure i transformació Plurianual 

Escola Lliure El Sol Pressupost:  39.993,00 € 

Descripció del projecte Ordinària  

En la recerca del desenvolupament, lleure i transformació és un projecte que busca la incorporació de l’educació per al 
desenvolupament en els processos normatius de l’educació formal i no formal, per generar persones amb consciència 
de ciutadania global i implicació activa en el procés de transformació social del Nord i del Sud, esdevenint nous agents 
de sensibilització i multiplicant l’impacte a diferents àmbits de la societat. Es tracta d’ampliar horitzons a l’activitat En  
la Recerca del Desenvolupament (ERD) realitzada amb èxit en les passades tres edicions. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Llaurant Barcelona. L´agricultura urbana en el marc de la Sobirania Alimentària Plurianual 

GRAIN, FUNDACIÓ PRIVADA Pressupost:  39.144,00 € 

Descripció del projecte Ordinària  

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

6a Conferència Internacional de Barcelona sobre l’Educació Superior (2013) Anual 

Universitat Politècnica de Catalunya Pressupost: 15.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

La 6a Conferència Internacional de Barcelona sobre l’Educació Superior celebrada entre els dies 13 i 15 de maig de 
2013, i es van centrar en Coneixement, Compromís i l’Educació Superior. L’objectiu de la Conferència era el de 
convocar legisladors, dirigents i professionals de les institucions d’educació superior de tot el món per a “repensar” les 
responsabilitats socials de l’educació superior, i per entrar a formar part d’un centre d’innovació social. Volem 
evolucionar cap a un planeta més just, equitatiu i sostenible en les properes dècades. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

LA FESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA Anual 

Setem Pressupost: 34.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

L’objectiu de la festa és sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes sobre la creixent desigualtat al món i les seves causes a 
la vegada que promou les transformacions personals i col·lectives necessàries per aconseguir un món més just. Així 
mateix, l’activitat pretén educar i formar en una cultura de la solidaritat respectuosa amb la dignitat i la identitat dels 
pobles del sud, orientada a denunciar i eradicar les causes estructurals de les desigualtats entre els pobles i les 
persones. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Taula per Colòmbia Anual 

ASSOCIACIO PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS TAULA COLOMBIA Pressupost: 30.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia intenta construir un discurs propositiu que animi l'opinió 
pública Catalana i tots els seus agents socials, polítics, governamentals, etc. a treballar conjuntament per la 
transformació del conflicte colombià. Amb aquesta intenció nasqueren les Jornades que anualment programa la Taula 
d'ençà l'any 2003. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

CONVENI  AMB El FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (FCCD),  
D’ACORD AMB ELS  OBJECTIUS I PRIORITATS DE LA DIRECCIÓ  DE SERVEIS DE 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Plurianual 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Pressupost: 77.600,00 € 

Descripció del projecte Conveni  

El Fons Català contribueix  al desenvolupament dels països més desfavorits mitjançant la constitució i gestió d’un fons 
econòmic que possibiliti una cooperació descentralitzada i que promogui un desenvolupament sostenible. Aquest 
conveni pretén reforçar  i a fiançar el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament,  des d’un model de cooperació descentralitzada i coordinada dels municipis catalans.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Conveni Fundació Solidaritat UB 2013 
 

Anual 

FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB (FSUB) Pressupost: 53.000,00 € 

Descripció del projecte Conveni 

Aquesta col·laboració tindrà tres línies d’actuació: Promoure la integració curricular de l’educació pel 
desenvolupament, la pau i els drets humans, el Premi Recerca per a la Pau adreçat a centres educatius, valorant 
treballs procedents de centres de batxillerat de la ciutat de Barcelona i vehicular la participació dels estudiants de 
Pedagogia de la Universitat fent tasques d’assessorament al professorat de secundaria i batxillerat en recerca i 
projectes d’EPD. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Programa de Pau i Cooperació Anual 

Consell de la Joventut de Barcelona 
 

Pressupost: 40.000,00 € 

Conveni 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Colòmbia, Marroc, El 
Salvador, Catalunya 

 

Promoure els projectes de les ONGD barcelonines al si de la revista ONGC Anual 

IGMAN - Acció Solidària 
 

Pressupost: 20.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

ONGC centra cada cop més els seus esforços en la recerca de reflexions i opinions sorgides del món de la sociologia, 
l’antropologia, les ciències de la comunicació, la història o la cultura contemporània que ens permetin aconseguir 
visions encertades o aproximades del món abans d’intervenir-hi.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Joves Solidaris a l’escola Anual 

Fundació Pere Tarrès Pressupost: 25.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

Sota el nom de Joves Solidaris a l’escola, es vol incidir sobre tres centres escolars i un total de 150 participants, 
desenvolupant micro projectes cooperatius i reflexionant conjuntament en una trobada final on poder posar les bases 
de futures actuacions dins dels centre i entre els centres. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere Anual 

FUNDACIÓ PRIVADA ACSAR Pressupost:  8.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

L’objectiu és incrementar la conscienciació sobre la situació dels col·lectius LGTB a països on pateixen severa 
persecució, especialment entre aquells que treballen en el sector del refugi i les polítiques d’asil, de manera que 
millori l’atenció a aquests casos. També es pretén donar a conèixer als qui treballen en els drets LGTB al nostre país, la 
situació de persecució que es pateix a altres països i els mecanismes existents per a sol·licitar la protecció 
internacional. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Suport a la Publicació ALERTA 2013 Anual 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB Pressupost: 20.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

El projecte consisteix en l’elaboració i difusió de l’anuari “Alerta! Informe sobre conflictes i construcció de pau”, que 
analitza l’estat del món a partir de quatre eixos – conflictes armats, situacions de tensió, processos de pau i dimensió 
de gènere en la construcció de pau- i identifica escenaris de risc i oportunitats de pau de cara al futur. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA 
FUNDACIÓ REAL DREAMS PER A DIFONDRE L’INSTRUMENT MIGRANODEARENA.ORG 

Anual 

Fundació Real Dreams Pressupost 

Descripció del projecte Protocol 

Donar difusió conjunta a l’instrument migranodearena.org, de cara a facilitar finançament alternatiu i complementari 
per als projectes socials i de cooperació al desenvolupament impulsats per l’Ajuntament de Barcelona. La fundació 
real Dreams a través de la seva pàgina web migranodearena.org, capta donacions privades que podran anar 
destinades directament a les entitats que comptin amb projectes que hagin estat finançats per l’Ajuntament de 
Barcelona, com a via de finançament alternativa i complementària, i de cara a reforçar els objectius de les entitats i els 
seus projectes. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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REDDSO. Projecte europeu educació formal Anual 

Casa del Món - Confederació ONG- Departament d’Ensenyament Pressupost 

Descripció del projecte Extraordinària 

El projecte REDDSO-Regions per l'Educació pel Desenvolupament Sostenible i Solidari és un projecte finançat per la 
Comissió Europea i cofinançat per la FCONG i el Departament d'Ensenyament.  El projecte neix de la necessitat de fer 
un pas endavant en la consolidació de la tasca educativa de les entitats i dels centres educatius amb la incorporació de 
l'educació per la transformació social al currículum acadèmic i la creació d'espais de treball i coordinació entre les 
ONG i el professorat. Amb aquest objectiu, el projecte planteja diferents activitats organitzades en tres fases. Una 
primera fase de diagnòstic, una segona de formació i una tercera d'implementació de propostes pedagògiques 
innovadores.   L’ajuntament de Barcelona actua amb l’objectiu d’acompanyar i de donar suport durant el procés. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Sensibilització en favor del desenvolupament dels pobles, la justícia social global i la 
pau en el món  

Anual 

JUSTÍCIA I PAU Pressupost:  19.860,75 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

Activitats d’educació, difusió i sensibilització de la ciutadania de Barcelona entorn de les realitats i de les 
problemàtiques de pobresa, exclusió social, maldesenvolupament, i les seves causes externes i internes, 
que pateixen diferents regions i països del món, especialment els que ocupen els llocs més baixos dels 
índexs de desenvolupament humà. Pretenen crear una opinió pública barcelonina (i catalana) més favorable 
als missatges que promou l’entitat en la cooperació al desenvolupament. 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Foment de la pau i la no violència Anual 

FUNDACIÓ PRIVADA CASA DEL TIBET Pressupost:  12.500,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

Amb aquest projecte, la Fundació Casa del Tibet pretén odnar continuïtat a un conjunt d’accions de sensibilització 
social per donar a conèixer els problemes dels drets humans al planeta i especialment al Tibet. Pretén també informar 
a l’opinió pública dels nostre país de la problemàtica dels drets humans en el Tibet i la seva ressonància internacional. 
Es fa a partir de conferències i publicació de materials. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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Programa escriptor acollit Anual 

PEN CATALÀ Pressupost:  20.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

El projecte Escriptor acollit compren totes les actuacions encaminades a mostrar solidaritat amb escriptors del món 
amenaçats o perseguit a conseqüència del lliure exercici de la seva activitat. Per tant, ofereix recolzament per resoldre 
els elements pràctics de l’acolliment, garanteix l’assistència sanitària, i facilita la seva integració en la societat 
catalana, introduint-lo/la en l’ambient cultural i/o impulsant la promoció de la seva obra literària.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Divulgació principis Carta Nacions Unides Anual 

ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES -ANUE-  Pressupost: 65.000,00 € 

Descripció del projecte 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte gira entorn la difusió dels principis de la Carta 
de les Nacions Unides (1945), així com la defensa dels drets humans. El programa 
d’activitats preveu diverses activitats d’educació pel desenvolupament, al seu torn, 
en consonància amb el programa Barcelona Solidària i amb el Pla Director de 
Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona. 

Extraordinària 

 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 
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1.5. Participar i influir en la promoció d’un nou multilateralisme i la construcció 

d’un model de governança democràtica global i multinivell  

 
Col·laboració amb altres ajuntaments i institucions municipals  

 
 

 
 

 
Col·laboració amb entitats 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegació de Ciutats Educadores per a América Latina – Programa de formació en 
Ciutats Educadores i Governança Local 

Plurianual 

Intendencia Municipal de Rosario Pressupost:  20.000,00 € 

Descripció del projecte Conveni 

Les seves principals funcions són: impulsar noves formes de governança dins dels diferents ajuntaments, d’acord amb 
el contingut de la Carta de Ciutats Educadores; ofertar formació adreçada a polítics, tècnics de les ciutats de l’AICE; 
organitzar activitats de col·laboració i d’intercanvi entre les ciutats de la regió; difondre informació sobre experiències 
i altres iniciatives educadores; i coordinar xarxes territorials en els diversos països de la regió i impulsar iniciatives per 
a crear-ne de noves.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Amèrica Llatina Rosario (Argentina)  

Grup de Treball d'Enfortiment Institucional. CIB-Working Group Anual 

VNG Internacional Pressupost:  11.708,53 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

La proposta de treball, entre d’altres, gira entorn l’intercanvi d’experiències, la contribució a una millor coordinació 
entre les associacions de municipis i en proporcionar assessorament professional. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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CONVENI  AMB El PATRONAT CATALUNYA MÓN – CONSELL DE DIPLOMÀCIA 
PÚBLICA DE CATALUNYA (PCM-DIPLOCAT),  D’ACORD AMB ELS  OBJECTIUS I 
PRIORITATS DE LA DIRECCIÓ  DE SERVEIS DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL 

Plurianual 

CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA (PCM-DIPLOCAT) Pressupost:  12.000,00 € 

Descripció del projecte Conveni 

DIPLOCAT i l’Ajuntament de Barcelona desitgen establir línies de col·laboració que fomentin els valors de la societat 
civil catalana vinculats a la consolidació de la democràcia, la governança i la construcció de la de pau a l’exterior. Amb 
aquest objectiu s’estableix aquest conveni i s’acorda un pla d’activitats 2013-2014 que s’adjunta al mateix. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  

Fortalecimiento de la ciudad de Barcelona como referente en salud global y centro 
de los debates alrededor de los nuevos retos de la cooperación al desarrollo 

Anual 

ISGLOBAL Pressupost:  100.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

El projecte consisteix en la realització de tres activitats: 
1.Seminari “construyendo un contrato social de salud global para el S.XXI” 
2. Sopars- Debat: El primer sobre “Posicionamiento y respuesta de la ONG’s ante los retos planteados por la actual 
crisis económico-social” i el segon sobre “Cuál es el futuro de la cooperación al desarrollo en el actual contexto socio-
político?”  
3. Càpsules sobre salut global: 13 càpsules de 4-5 minuts que tenen l’objectiu de donar a conèixer al gran públic els 
reptes i les temàtiques en àmbit de la salud global des de la perspectiva de la innovació.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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1.6. Consolidar les capacitats d’Acció Humanitària amb relació al valor afegit de 

l’Ajuntament de Barcelona  

 
Col·laboració amb entitats  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación de formadores de UNRWA y UHWC a través del arte en los toP Anual 

CREART Pressupost:  37.679,12 € 

Descripció del projecte Ordinària 

El present projecte contribuirà a millorar les capacitats de 10 treballadors/es socials de Union of Health Work 
Committees (UHWC) a la Franja de Gaza que van iniciar la seva formació amb Creart al 2011. El projecte inclou 
formacions en metodologies artístiques específiques, en concret arts plàstiques, expressió corporal i teatre, per a 
incrementar la qualitat de les activitats que diàriament es desenvolupen en el marc del programa d’atenció psicosocial 
per a infància entre 6 i 11 anys de UHWC. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Cisjordània i Franja de 
Gaza (Palestina) 

 

Vacances en Pau 2013 Anual 

FED D´ASSOC CATALANES AMIGUES POBLE SAHRAUI Pressupost:  22.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

Aquest projecte, on famílies catalanes acullen durant els dos mesos d’estiu als infants sahrauís, pretén donar-los la 
possibilitat de tenir un altre imatge del món, diferent a la que els mostra la realitat quotidiana dels Campament de 
Refugiats i sobretot gaudir d’unes revisions mèdiques i d’una dieta equilibrada i nodrida al llarg d’aquests dos mesos 
d’estiu.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Sàhara Occidental  
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Integració dels drets humans de dones i nenes en la reconstrucció del nivell 
municipal de salut de tres zones afectades pel conflictes a l’Est de la República 
Democràtica del Congo 

Anual 

FARMACEUTICS MUNDI Pressupost:  70.500,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

Aquesta intervenció té per objectius: 1) Augmentar la resolució del sistema de salut en la RDC a través d’una 
estratègia d’atenció primària de salut, 2) Contribuir a la prevenció de la violència sexual i minimitzar els efectes 
negatius físics, psicològics i socioeconòmics de les víctimes i les seves famílies, i 3) millorar les condicions sanitàries de 
la població afectada per catàstrofes o crisis humanitàries. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àfrica Congo   

Suport a la població refugiada de Síria mitjançant les arts escèniques i la comicitat Anual 

Pallassos sense Fronteres Pressupost:  9.270,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

Aquesta intervenció té per objectiu específic millorar l’estat anímic de la infància siriana refugiada a Jordània a través 
de la comicitat i les arts escèniques, buscant que la infància doni mostres d’alegria i joc durant i després de les 
activitats. Les activitats d’aquest projecte consisteixen en una gira d’espectacles en els diferents camps de refugiats 
que hi ha en territori jordà, a la zona de Irbid al nord d’Amman. L’activitats es fa en coordinació amb Pallassos sense 
Fronteres Suècia.  
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Jordània  

Resposta d’emergència davant el conflicte bèl·lic a Síria Anual 

Creu Roja Pressupost:  30.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

La finalitat de la intervenció és atendre les necessitats bàsiques d’aigua, abric i alimentació de la població desplaçada 
interna de Síria. Amb aquesta subvenció es col·laborarà en la consecució de dos nous enviament a Síria i països 
limítrofs per a cobrir les necessitats aproximadament de 10.000 persones i un total de 2.000 famílies, mitjançant 
l’enviament de 5.000 mantes i 1.000 kits d’higiene. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Síria  
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Emergència a Síria: Accés a necessitats bàsiques per als / les refugiats / des siris Anual 

COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB ACNUR Pressupost:  30.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

El present projecte contribuirà al procés de protecció internacional de les/els refugiats/es residents en el camp de 
Za’atri a Jordània, assegurant el seu accés a serveis d’emergència. Es centrarà essencialment en proveir a la població 
refugiada un habitatge provisional adequat i articles alimentaris bàsics (segons estàndards internacionals i en 
quantitats suficients per al seu ús domèstic.   
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Iraq  

Ajuda humanitària a la població refugiada siriana desplaçada al Líban com a 
conseqüència de la guerra a Síria 

Anual 

Associació Catalana per la Pau Pressupost:  25.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

La intervenció pretén enfortir el servei d’atenció mèdica en la tasca de diagnòstic i pal·liar les necessitats bàsiques 
d’alimentació i abric de les persones refugiades que s’adrecen al Departament d’Akkar, al municipi de Halba situat al 
nord del Líban, a uns 15km de Trípoli. Concretament s’adquiriran productes alimentaris locals de primera necessitat i 
productes no alimentaris d’higiene. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània Líban  

Projecte resposta emergència Síria Anual 

FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE Pressupost:  20.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

El projecte pretén treballar des dels centres comunitaris existents a la població i gestionats per la contrapart Hayata 
Destek (Support to Life) Istambul amb les dones en període d’alletament i nens i nenes lactants, tant sirianes 
refugiades, com turques, en la millora de les pràctiques nutricionals i cura dels infants. Així mateix, es facilitarà suport 
psicosocial com a mesura de protecció de la salut dels nens/es. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Mediterrània 
 

Hatay 
(Turquia) 
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Resposta emergència tifó Filipines Anual 

FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE Pressupost:  30.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

La finalitat de la intervenció a subvencionar és atendre les necessitats bàsiques de la població a Tacloban i Capiz i es 
focalitzarà en activitats d’aigua, sanejament i higiene (WASH). L’acció es concreta en la distribució de kits d’aigua i 
higiene, s’instal·laran punts d’aigua i latrines per a facilitar aigua neta i segura, i promoure una higiene adequada a la 
zona. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Asia Tacloban i Capiz 
(Filipines) 

 

Donar suport a accions humanitàries destinades a la prevenció de conflictes, a la 
reparació de les víctimes, la reconciliació, i accions de manteniment de la pau 

Plurianual 

COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB ACNUR Pressupost: 75.000,00 € 

Descripció del projecte Conveni 

Projecte d’educació pel desenvolupament: “L’aula i el lleure per la transformació social: Incidint en la millora de les 
capacitats locals d’acollida de refugiats/des”. Projecte d’acció humanitària: “Integració de refugiats/des a les ciutats 
de Goma i Kinshasa (República Democràtica del Congo): Accés a serveis de qualitat. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 
democràtica 

local 

2 
Dret a la 
ciutat i la 

cohesió social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Congo i Catalunya  

 

Envío de ayuda humanitaria a Filipinas en respuesta al tifón Haiyan Anual 

FARMACEUTICS MUNDI Pressupost:  6.902,81 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

La finalitat de la intervenció a subvencionar és contribuir a l’enviament de material mèdic per la prestació 
d’assistència mèdica de primera necessitat.  La subvenció de l’Ajuntament de Barcelona permet l’enviament de 2 kits 
d’acció immediata (equipament lleuger per a brigada mèdica/ambulància que permet el trasllat immediat junt amb les 
brigades sanitàries per a que prestin assistència des del primer moment sense dependre de l’arribada d’altres 
materials). 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica Àsia Filipines  
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1.7. Reforçar el teixit associatiu de les ONG per al desenvolupament, la pau i els 

drets humans de la ciutat de Barcelona  

 

Col·laboració amb entitats  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixement de xarxes i mecanismes de finançament europees Anual 

CIEMEN Pressupost:  25.000,00 € 

Descripció del projecte Extraordinària 

L’objectiu principal del projecte és l’enfortiment i la capacitació de les organitzacions socials catalanes en l’accés a la 
Unió Europea, en el doble vessant de recerca i gestió de fons, així com de coneixement dels principals actors, 
institucionals i socials del món de la cooperació, que estan ubicats a Brussel·les o tenen relació directa amb l'UE. 
Prioritats 
Sectorials 

1 
Governança 

democràtica local 

2 
Dret a la ciutat 

i la cohesió 
social 

3 
Emprenedoria i 
teixit productiu 

4 
Educació 

per al des., 
ddhh, pau 

5  
Gov. Dem. 

Global i 
multinivell 

6 
Acció 

humanitària  

7  
Teixit associatiu 

de Barcelona 

Zona geogràfica  Barcelona  
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2. Compliment de les prioritats recollides al Pla de treball i al Pla 

Director 2013-16  
 

Com hem apuntat en l’inici d’aquesta memòria, les prioritats transversals que trobem recollides al Pla 

Director vigent es poden agrupar en quatre grans punts: l’exercici dels drets humans, la promoció de la 

cultura de pau, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible. Així doncs, aquestes prioritats 

marcades per l’Ajuntament de Barcelona recullen, al seu torn, els quatre grans objectius a complir dins del 

Pla Director 2013-2016.  

 

En aquests termes, els drets humans i llur exercici efectiu són una constant al llarg de l’extens llistat de 

projectes, projectant-se a territoris com Colòmbia i Palestina, i difonent-se, en algun cas, a partir dels 

principis de la ONU i la pròpia Carta de les Nacions Unides. Per la seva banda, la promoció de la cultura de 

pau la podem trobar inserida en una multiplicitat de programes i, no només en forma de resposta a 

conflictes, sinó també de forma educativa i pedagògica en contextos de pre i post conflicte Seguint amb 

l’equitat de gènere, aquesta es pot analitzar en diversos projectes com a punt fonamental d’aquests. Així 

doncs, l’exercici d’igualtat entre ambdós sexes és cada vegada més present en el dia a dia la societat actual. 

En darrera instància, el desenvolupament sostenible representa un dels punts forts i, al seu temps, més 

vinculat a les diferents activitats. Així, la inclusió del desenvolupament sostenible es pot demostrar a partir 

del reforçament de la seguretat alimentària, la promoció de la salut, la correcte gestió de les aigües, etc.  

 

Per la seva banda, el Pla de Treball del 2013 traça les línies generals que es marquen en l’inici de cada 

període anual. D’aquesta manera, les prioritats transversals que es defineixen responen a una lògica 

d’actuació fonamentada que podem resumir en dos grans blocs: la presa de contacte amb el marcador de 

gènere del CAD de la OCDE; i la promoció de la pau i respecte dels drets humans al Nord d’Àfrica i l’Orient 

Pròxim en consonància amb entitats barcelonines, dut a terme a través del Centre Internacional Toledo per 

la Pau (CITPax) que treballa en col·laboració amb el CIDOB. A més, l’ICIP (Institut Català Internacional per a 

la Pau) s’erigeix com l’organisme fonamental per a donar suport a les Audiències de Pau, juntament amb 

l’Ajuntament de Barcelona, en contextos de post conflicte a territori colombià.   
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Pel que fa a les prioritats geogràfiques, ens referirem a Medellín (Colòmbia), Maputo (Moçambic), 

L’Havana (Cuba) i Tànger-Tetuan (Marroc). Aquestes conformen els punts geogràfics essencials 

d’actuació durant el període 2013-2016. Els territoris palestins de Gaza i Cisjordània, per la seva 

banda, són objecte d’especial atenció per part de l’Ajuntament de Barcelona tot i no ésser definides 

com a prioritats geogràfiques per se. En aquest sentit, a nivell quantitatiu, els barems s’ajusten de la 

següent manera a partir de les regions que a continuació es presenten: Mediterrània (30%), Àfrica 

Subsahariana (25%), Amèrica Llatina (40%) i Altres (5%).  

 

D’altra banda, per al 2013 s’han escollit quatre ciutats preferents. Aquestes àrees es determinen durant 

cada exercici anual i les conformen diferents territoris repartits per gran part del globus. D’aquesta manera, 

la Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional ha optat per les següents: Dakar (Senegal), 

San Salvador (El Salvador), Rabat (Marroc) i Sarajevo (Bòsnia-Hercegovina). Aquesta selecció s’ha 

orientat segons els criteris establerts pel Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i 

Pau de l’Ajuntament de Barcelona 2013-2016 per a la identificació de ciutats prioritàries o preferents. 
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3. Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament 

 
El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (en endavant, Consell) és 

l’òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona on hi participen membres de les 

diferents forces polítiques presents al consistori, representants sindicals, membres dels districtes, 

associacions, fundacions, la Federació Catalana d’ONG i la Direcció de Relacions Internacionals i de 

Cooperació amb diferents tècnics de l’àmbit, a més de convidats ocasionals en cadascuna de les 

reunions. Aquest grup té la funció d’emprendre i promocionar noves actuacions entorn la cooperació 

al desenvolupament, l’ajut humanitari, l’educació per al desenvolupament i la promoció de la pau i els 

drets humans. 

 

Durant l’exercici de 2013 s’han dut a terme un total de tres plenaris, dos d’aquests extraordinaris. El 

primer que tingué lloc va ser un plenari extraordinari, el dia 10 de gener de 2013 a la Sala Lluís 

Companys de l’Ajuntament de Barcelona a les 19:30h. A partir de l’acta oficial de la sessió, es pot 

entreveure que el plenari extraordinari va ésser dedicat íntegrament a l’aprovació del Pla Director de 

Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2013-2016, amb el 

consegüent torn obert de paraules. En síntesi, la resposta dels assistents va ser majoritàriament 

favorable als punts que recull al Pla Director, de manera que el Sr. Joaquim Llimona, director de 

Relacions Internacionals i Cooperació, va tancar la sessió explicant algun dels principals aspectes del 

Pla Director, posant èmfasi a la convocatòria Barcelona Solidària. En darrera instància, va acabar la 

seva intervenció posant de manifest la imminent elaboració del Pla de Treball a partir de les actuacions 

que marca el Pla Director. 

 

El segon plenari fou ordinari i es va dur a terme en data de 22 de juliol de 2013. La sessió, que es va 

realitzar a la sala de reunions del Carrer Avinyó nº15 a les 18:00h, constà de quatre punts, inclòs el 

torn obert de paraules. El primer d’aquests girava entorn les modificacions de les actes de les sessions 

plenàries de 24 d’abril del 2012 i 8 de novembre del mateix any; a més de la modificació de l’acte de la 

sessió plenària extraordinària de 10 de gener de 2013. En el segon punt, per la seva banda, hi va 
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concórrer el Pla de Anual de Treball de 2013, elaborat per la Direcció de Serveis de Solidaritat i 

Cooperació Internacional, del qual el Sr. Joaquim Llimona en va detallar algunes característiques,  

 

posant èmfasi, sobretot, a la Convocatòria de Barcelona Solidària 2013. El darrer punt, per acabar, 

tingué per objecte les convocatòries dels grups de treball de Cooperació Empresarial i d’Educació per 

al Desenvolupament, sobre els quals el Sr. Felip Roca, Director de Serveis de Solidaritat i Cooperació 

Internacional, expressà que ambdós s’activarien a partir del mes de setembre del mateix any. 

 

Finalment, el darrer plenari data de 18 de desembre de 2013, realitzat a la Sala Lluís Companys de 

l’Ajuntament de Barcelona a les 19:00h. Aquesta sessió extraordinària comptà amb un total de sis 

punts, inclòs el torn obert de paraules. Els dos primers punts van tenir com a objecte l’aprovació de 

l’acta de la sessió plenària de 22 juliol de 2013, en primer lloc, i la presentació de nous membres, en 

segona instància. Els següents punts van girar entorn el Pla Anual de Treball del 2013 i la convocatòria 

de subvencions de 2014, de les quals el Sr. Joaquim Llimona en destacà que la publicació es duria a 

terme a finals de febrer. Respecte el Pla de Treball, el Sr. Felip Roca, en destacà els aspectes essencials. 

Finalment, i abans d’obrir el torn de paraules, el Sr. Jordi Martí, President del Consell, explicà que els 

dos grups de treball serien convocats durant el mes de gener de 2014. 

4. Reunions de l’equip tècnic de la Direcció 
 

Entitats Internes 
Ajuntament 
Barcelona 

Altres 
institucions 

Cooperació 
Bilateral 

Avaluacions 
Externes 

Videoconferències, 
actes, etc 

Direcció, 
organització, 
representació 
institucional 

207 89 58 119 35 38 205 

 

5. Convocatòria Barcelona Solidària 2013  
 

A. Procediment de la convocatòria  

 
La convocatòria Barcelona Solidària 2013 és la primera convocatòria que s’alinea amb el nou Pla 

Director 2013-2016 i apareixen una sèrie de modificacions respecte a anys anteriors. Els dos canvis 

més destacats tenen a veure amb el nou esperit municipalista de la convocatòria i amb la distribució 

dels projectes segons prioritats geogràfiques. 
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Respecte a l’esperit municipalista, l’Ajuntament va veure l’oportunitat de poder valorar positivament 

aquelles intervencions que s’executin en entorns urbans i ciutats, promoguin polítiques públiques 

orientades a la cohesió social i a la participació ciutadana en context urbà, que vagin  orientades a 

evitar èxodes rurals i que reforcin la governança local i executin competències pròpies 

municipals/locals.  

Respecte a les prioritats geogràfiques s’observa una certa tendència cap a Amèrica Llatina per part de 

molts projectes de la convocatòria. En un intent de potenciar altres zones geogràfiques prioritzades en 

el Pla Director 2013-2016, la convocatòria Barcelona Solidària 2013 estableix que els recursos destinats 

als projectes de Cooperació es distribuiran de la següent manera: 

 Mediterrània (30%) 

 Àfrica Subsahariana (25%) 

 Amèrica Llatina (40%) 

 Altres (5%) 

Un altre canvi a destacar per part de la convocatòria 2013 respecte a anys anteriors, és l’esforç que 

s’ha fet per poder avançar en el temps la convocatòria de subvencions. D’aquesta manera, el dia 20 de 

febrer de 2013 es va publicar al BOPB la convocatòria. La resolució provisional de la convocatòria va 

ser el dia 13 de juny i la resolució definitiva el dia 22 de Juliol, dates molt avançades respecte a anys 

anteriors. 

 

B. Dades de la convocatòria 

El pressupost de la convocatòria 2013 va ser de 3.186.409,50 € d’aquests es van comprometre 

1.000.000,00€ al pressupost 2014 per a projectes plurianuals. La quantitat compromesa per al 2013 de 

convocatòries anteriors va ser de 2.033.410,68 € (desglossat: 495.00,00€ l’any 2010, 626.335,24€ l’any 

2011 i 912.055,44€ l’any 2012).  

Es van presentar un total de 138 entitats i 174 projectes, dels quals un 24,14 % (42 projectes) van resultar 

subvencionats, segons la següent distribució: 

 

 2013 

CI anuals 8 

CI plurianuals 5 

CE anuals 4 

CE plurianuals 7 

EPD anuals 13 
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EPD plurianuals 5 

TOTAL 42 

 

L’import total sol·licitat va ser de 12.818.384,71€, s’atorga un 25,66% de l’import total sol·licitat per les 

entitats. 

 

Projectes subvencionats per zones geogràfiques en la modalitat de Cooperació per al Desenvolupament: 

 

 

 Núm. 
Projectes 
atorgats 

% Projectes 
atorgats1 

% establert en 
la convocatòria 
2013 

Mediterrània 3 23,08% 30% 

Àfrica subsahariana 4 30,77% 25% 

Amèrica Llatina 5 38,46% 40% 

Altres 1 7,69% 5% 

 

Aquesta desviació respecte allò establert a la convocatòria respon a la quantitat i qualitat dels projectes 

presentats a cadascuna de les àrees. 

 

Projectes subvencionats en la modalitat de Ciutats Específiques en relació a la ciutats prioritàries 

establertes en el Pla Anual 2013: 

 Projectes 
atorgats  

% Projectes 
atorgats2 

San Salvador i Àrea 
Metropolitana 

2 18,18% 

Cisjordània i Franja de Gaza 2 18,18% 

L’Havana 2 18,18% 

Medellín 3 27,27% 

Eix Tànger-Tetuan 1 9,09% 

Maputo 1 9,09% 

Larache 0 0,00% 

Santa Tecla 0 0,00% 

 

 

Un cop publicada la resolució provisional , 6 entitats van presentar al·legacions. 

 

                                                           
1
 % sobre el total de projectes de Cooperació Internacional de la convocatoria 2013 

2
 % sobre el total de projectes de Ciutats Específiques de la convocatoria 2013 
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C. Concurs públic per a la contractació d’un servei d’assessorament i 

assistència tècnica  

Es conviden a participar a tres empreses per a la realització de les següents tasques: 

1) La contractació de l’assessorament i l’assistència tècnica necessària per valorar els projectes i l’estudi de les 

reformulacions que presentin les entitats a la convocatòria pública per sol·licitar i atorgar subvencions a 

entitats dedicades a l’àmbit de la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament en el marc 

del Programa Barcelona Solidària 2013. 

 

2) La realització d’avaluació, anàlisis, revisió tècnica i econòmica dels informes de seguiment dels projectes 

plurianuals i dels informes finals de projectes de convocatòries anteriors per tancament administratiu 

d’expedients. Seguiment tècnic de projectes. 

Es convida a AVALUEM, Fundació Solidaritat UB i Activa. Per a l’apartat 1, guanya el concurs l’empresa 

AVALUEM i, per l’apartat 2, guanya l’empresa Fundació Solidaritat UB. 

AVALUEM treballa des d’abril fins a principis de juny per realitzar les tasques explicades en l’apartat 1 i la  

FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB treballa de finals de juny a desembre per dur a terme les tasques de l’apartat 2, 

valorant un total de 117 informes distribuïts de la següent manera: 

Total de projectes valorats 117 

Total d’informes finals 53 

Total d’informes de seguiment 64 

 

El pressupost destinat a aquestes tasques es distribueix de la següent manera: 

Treball a 

realitzar 

Total Base 

imposable 

IVA Import total 

sense IVA 

Import total 

(IVA inclòs) 

Import lot 1: 63.200,00€ 13.272,00€ 63.200,00€ 76.472,00€ 

Import lot 2: 59.700,00€ 12.537,00€ 59.700,00€ 72.237,00€ 

Import Total  122.900,00€ 25.809,00€ 122.900,00€ 148.709,00€ 
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6. Districtes de Barcelona 
 

Durant l’any 2013 s’ha realitzar per part dels Districtes Municipals projectes de sensibilització, fomentant la 

solidaritat ciutadana i l’educació per al desenvolupament. El pressupost destinat per part de l’Ajuntament a 

aquestes activitats ha estat de 54.600,00€, repartits de la següent manera: 

Districte Nom activitat Import 

Sant Martí Educar per la pau i la no violència en 
equipament d’infància i adolescents 

5.300,00€ 

Gràcia Gràcia Solidària 10.000,00€ 

Sant Andreu Tardor Solidària  6.500,00€ 

Sants Pau Sense Treba- Nadal Infantil a 
Cotxeres-Casinet 

3.000,00€ 

Ciutat Vella Suport a projectes de sensibilització 
en temes de cooperació internacional, 
solidaritat i cultura de pau per la 
població de Ciutat Vella 

4.800,00€ 

Sarrià-Sant Gervasi Sarrià-Sant Gervasi Coopera 10.000,00€ 

Les Corts Les Corts Coopera 7.000,00€ 

Horta Guinardó H-G per la solidaritat i la Pau 8.000,00€ 
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7. Avaluació, rendició de comptes i execució pressupostària 
 

Durant el 2013 es va dur a terme per part de l’Ajuntament de Barcelona una sèrie d’avaluacions en 

diferents àmbits. Concretament es van realitzar avaluacions relacionades amb l’educació per al 

desenvolupament i l’acció humanitària i en emergències.  

 L’avaluació en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament ha consistit en diversos processos. El primer 

s’ha centrat en un vessant més reflexiu i teòric sobre el tipus d’avaluacions i de metodologia que s’haurien 

de promoure i que serien les més adients en l’educació pel desenvolupament. Per donar resposta a aquest 

objectiu s’ha realitzat un diagnòstic de les accions de sensibilització i d’educació per al desenvolupament 

finançades durant el període 2009-2013 en el marc de la convocatòria Barcelona Solidària.   

El segon procés ha consistit a desenvolupar una nova avaluació al voltant de l’eina de valoració dels 

projectes d’educació per al desenvolupament, des d’un nou enfocament metodològic més centrat en la 

voluntat de transformació, la teoria del canvi.  

El tercer procés ha estat dirigit a realitzar un diagnòstic de les accions de sensibilització i d’educació per al 

desenvolupament sota el marc del Programa de Solidaritat i Cooperació Internacional adreçat als Districtes 

de Barcelona durant el període 2011-2013, amb la finalitat de fer un retorn als districtes per avançar i 

millorar conjuntament en la seva actuació. La major part d’aquests processos han durat tot l’any 2013 i 

finalitzaran l’any 2014. 

Respecte a l’avaluació en matèria d’acció humanitària i emergències, s’han analitzat els projectes 

desenvolupats fins ara en aquest àmbit i s’ha consultat actors i entitats de Barcelona que treballen en acció 

humanitària i en emergències, per conèixer el seu punt de vista sobre l’actuació de l’Ajuntament en 

aquesta matèria. La finalitat de l’avaluació ha estat extreure una línia de treball, per part de l’Ajuntament 

de Barcelona per desenvolupar en els pròxims anys, en l’àmbit d’acció humanitària i emergències, d’acord 

amb el Pla Director 2013-2014. 

Durant aquest 2013, també s’ha realitzat un gran esforç per tancar tots els projectes susceptibles de ser 

tancats i, en total s’ha aconseguit aquest objectiu en 52 projectes. 

El pressupost de l’any 2013, que incorpora els capítols II i IV, ha estat de 6.647.877,00  i se n’ha executat un 

98,06 %. 
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Per concloure la memòria 2013, cal destacar la seva finalitat com a instrument principal de rendició de 

comptes i de transparència. La present memòria respon a la funció que se li dóna des del Pla Director 2013-

2016 com a instrument per valorar el grau de consecució dels compromisos fixats en el Pla Director. 


