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0 Presentació 

 
 Contingut del Pla Anual 2014 

 

 

El Pla anual 2014 vol ser una eina de treball que permeti alinear la tasca de la Direcció de Solidaritat i 

Cooperació Internacional als objectius del Pla Director de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 2013-
2016, millorant-ne la transparència i el rendiment de comptes, i facilitant la seva presa de decisions. Els 

principis orientadors d’aquest Pla anual es van presentar a la sessió plenària del Consell municipal de 
cooperació internacional al desenvolupament del 18 de desembre del 2013. 

 

El document inclou:  

 

- Una definició de les línies marc en què es basa el Pla Anual. 

 

- Una doble anàlisi sobre els diferents nivells de prioritats geogràfiques i les set prioritats sectorials 

recollides al Pla Director.  

 

- Elements que fan de la convocatòria de subvencions per al 2014 un instrument complementari del Pla 

Anual per al compliment del Pla Director. 

 

- El recull de tots els projectes en execució o previstos per al 2014 classificats en funció de les prioritats 

a les que responen i dels actors amb qui s’executen.   

 

- Un capítol que recull la voluntat d’impulsar els mecanismes de participació, a través del Consell 

municipal, i altres activitats corporatives i instrumentals de la Direcció de Solidaritat i Cooperació 

internacional. 
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 Línies marc del Pla anual 2014 

 

 

1 Marc econòmic 

 

D’acord amb l’objectiu del Pla Director d’assolir el 0,7% destinat a Solidaritat i 

Cooperació Internacional l’any 2015, l’escenari econòmic del Pla anual 2014 és de 7 
milions d’euros (0,6%).  
 

2 
Orientació per 
objectius 

 

El Pla anual 2014 s’ha treballat en base a l’anàlisi del compliment d’objectius dels 

projectes actius iniciats en anys anteriors; les noves actuacions previstes per al 2014 

s’han planificat a partir d’aquesta primera anàlisi i de la detecció de les set prioritats 
sectorials i els diferents nivells de prioritat territorial que necessiten reforçar-se. La 

posterior convocatòria ordinària de subvencions per a entitats del 2014 també voldrà 

complementar el conjunt de l’acció de la Direcció de Solidaritat i Cooperació 

Internacional per tal que respongui al màxim als objectius indicats en el Pla Director. 

 

3 

Millora de la 
transparència i 
el rendiment de 
comptes 

 

El Pla anual 2014 identifica de manera transparent els projectes que la Direcció de 

Solidaritat i Cooperació Internacional ja està impulsant o preveu impulsar durant 

aquest 2014, situant-los en referència als objectius sectorials i territorials a què 

donen compliment, i sempre tenint en compte la tipologia dels actors que hi 

participen. En alguns casos, els actors amb qui es duran a terme les accions estan 

encara pendents de ser definits i és possible que durant el decurs de l’any, i arran dels 

resultats de la convocatòria de subvencions a entitats del 2014, s’incorpori alguna 

nova línia d’acció directa per reforçar els objectius menys atesos. 

 

4 
Facilitació de la 
presa de 
decisions 

 

El format del Pla anual 2014 i el seu quadre-resum esdevenen una eina que permet 
decidir sobre el grau de compliment dels objectius i compromisos del Pla Director, 
alhora que facilita la presa de decisions de cara a noves actuacions també en anys 

posteriors 

 

5 
Focalització 
geogràfica en 
l’hàbitat urbà 

 

El Pla anual 2014 aprofundeix en el valor diferencial que l’acció de l’Ajuntament de 

Barcelona pot tenir sobre els entorns urbans, valor reconegut i impulsat arran 

l’aprovació del Pla Director. El valor afegit de la cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona es guanya en la relació d’associació entre ciutats sòcies, i és en el marc 

d’aquesta relació que cal concentrar els esforços principals. Cal subratllar que parlem 

de ciutats, no només de municipis o governs municipals, i per tant es contempla aquí 

tot el ric teixit social que caracteritza la nostra ciutat 
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 Anàlisi sobre les prioritats geogràfiques i l’àmbit d’actuació (hàbitat urbà)  

 

Codi 
de 

colors 

Prioritats 
geogràfiques 
(Pla Director) 

Ciutats prioritàries  
(Pla Director) 

Ciutats 
preferents 

incorporades 
el 2014 

 
Àfrica 

subsahariana 
Maputo Dakar 

 Mediterrània 
Tànger, Tetuan, 

poblacions palestines de Cisjordània i la Franja de Gaza. 
Sarajevo 

 
Amèrica  
Llatina 

Medellín,  

L’Havana 
San Salvador 

 

  

 
Projectes anteriors 

encara actius el 2014 
Nous projectes per al 2014 

E
n

to
rn

 u
rb

à
 

 
Els recursos ja s’estan dirigint 
molt majoritàriament a 
entorns urbans, a partir de la 
reorientació iniciada i 
mantinguda durant els darrers 
dos anys.   

 

 
Mantenir la ferma voluntat de concentració geogràfica, de cara a assolir major 
impacte de les accions. En aquest sentit,  l’Ajuntament, amb aquelles ciutats que no 
formen part de la primera corona de prioritats contemplades al Pla director, procura 
treballar-hi en triangulació amb altres socis, tant del nord com del sud (estimulant la 
cooperació sud-sud), o bé en el marc de xarxes de ciutats. Es garanteix, d’aquesta 
manera, un marc operatiu fiable i sostenible.  
Mantenir la prioritat dels projectes que es desenvolupin en entorns urbans (amb les 
excepcions contemplades al Pla director i a la llum dels criteris que es fan servir a la 
convocatòria per definir què és un habitat urbà). 

À
fr

ic
a

 

S
u

b
sa

h
a

ri
a

n
a

  
L’Àfrica Subsahariana és la 
zona geogràfica que disposa de 
menys projectes i recursos 
actius provinents d’anys 
anteriors.   

 

 
Prioritzar, via convocatòria i amb la identificació de projectes de cooperació directa, 
l’Àfrica subsahariana: reforçar el treball amb Maputo i integrar la identificació i 
possible finançament de projectes a Dakar. La voluntat de treballar més intensament i 
destinar més recursos a la zona subsahariana ens empeny a ampliar la priorització a 
alguna altra ciutat d’aquesta regió del continent africà, perquè altrament resulta 
complicat assolir aquest objectiu.  

M
e

d
it

e
rr

à
n

ia
 

 
La Mediterrània augmenta en  
nombre de projectes respecte 
anys anteriors, però encara 
disposa de menys recursos que 
les altres àrees. 
 

 
Prioritzar via convocatòria i amb la identificació de projectes de cooperació directa, 
l’àrea mediterrània: en el cas de la Mediterrània Occidental, s’aprofundirà en l’eix 
Tànger-Tetuan i, de manera puntual, el treball amb Rabat. També s’estudiarà el 
seguiment d’algun projecte amb Tunísia, també de manera puntual; pel que fa a 
Mediterrània Oriental, es seguirà operant en les ciutats amb població refugiada 
palestina, mantenint, dins de les dificultats d’accés i sortida, el treball a la Franja de 
Gaza, incorporant Nablús, i estudiant les possibilitats de donar suport  a altres ciutats 
de la regió, especialment al Líban, amb forta presència palestina, mitjançant 
cooperació directa o via xarxes de ciutats.  
 

A
m

è
ri

ca
  

Ll
a

ti
n

a
 

 
Amèrica Llatina és l’àrea que 
segueix tenint més projectes i 
recursos assignats d’anys 
anteriors.  
 

 
Revertir progressivament la tendència existent en la priorització via convocatòria i 
amb la identificació de projectes de cooperació directa, per tal d’igualar les tres 
prioritats geogràfiques i complir amb el Pla Director, sense disminuir les actuacions a 
l’Amèrica Llatina, i apostant per estimular la cooperació sud-sud entre ciutats d’aquest 
continent i amb terceres ciutats d’altres continents. 
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 Anàlisi sobre les set prioritats sectorials  

 

 Prioritats sectorials (Pla Director) 

1 Ampliar les capacitats institucionals i ciutadanes per promoure la governança democràtica local. 

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. 

3 Ampliar les capacitats d’emprenedoria i del teixit productiu per al desenvolupament econòmic local. 

4 Ampliar les capacitats en l’educació per al desenvolupament, l’educació pels drets humans i l’educació per la pau. 

5 
Participar i influir en la promoció d’un nou multilateralisme i la construcció́ d’un model de governança democràtica global i 
multinivell. 

6 Consolidar les capacitats d’Acció Humanitària amb relació al valor afegit de l’Ajuntament de Barcelona. 

7 Reforçar el teixit associatiu de les ONG per al desenvolupament, la pau i els drets humans de la ciutat de Barcelona. 

 

 

Anàlisi dels projectes anteriors encara actius el 2014 
 
Els projectes amb recursos ja assignats (pel fet de ser segones o terceres anualitats de projectes de convocatòries 
anteriors o de convenis plurianuals) tracten molt majoritàriament sobre governança democràtica local (objectiu 1), i 
comparteixen d’altres objectius –molt especialment els relacionats amb el dret a la ciutat i la cohesió social (objectiu 2).  
 

A més d’aquesta sinèrgia entre els objectius 1 (governança democràtica local) i 2 (dret a la ciutat i cohesió social),  també 
es visualitza que els projectes que compleixen l’objectiu 4 (educació per al desenvolupament) molt sovint comparteixen 
l’objectiu 7 (teixit associatiu ONGs).  
 

L’objectiu 3 d’emprenedoria i teixit productiu queda menys cobert que els altres. 
 

 

Propostes per als nous projectes del 2014 
 
Prioritzar l’àmbit d’Educació per al desenvolupament, per als drets humans i la pau, plantejant canvis metodològics 
encaminats al model d’aprenentatge-servei i integrant una mirada avaluadora nova, basada en la teoria del canvi. 
 

Prioritzar l’objectiu específic 2.4 (Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en l’àmbit local, i 
dels drets de les dones i del col·lectiu LGTB en condicions d’igualtat. En aquest sentit ja s’està treballant amb la direcció de 
Drets civils de l’Ajuntament i en coordinació amb el Consell municipal LGTB. 
 

Reforçar l’objectiu 3 (emprenedoria i teixit productiu) vinculant-lo especialment a l’objectiu transversal 4 (promoure 
l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere) i, de manera especial, a l’àrea 
mediterrània i de l’Àfrica subsahariana. 
 

Impulsar accions, en línia amb l’objectiu 5, que millorin les capacitats del sistema multilateral per proveir béns públics 
globals des d’una òptica descentralitzada i reforçar la construcció d’un model de governança democràtica global i 
multinivell. En aquest moment de replantejament internacional sobre el paper de la cooperació al desenvolupament, 
l’Ajuntament de Barcelona assumeix la seva responsabilitat per aportar la veu dels governs locals a l’agenda internacional 
de cooperació. Els fons públics que procediran de la UE o d’altres instàncies finançadores depenen d’aquest nou 
enfocament que adopti la política internacional al desenvolupament, i per tant és important poder incidir en el debat del 
Post-2015. 
 

Implementar les recomanacions extretes de la diagnosi que s’està realitzant sobre l’objectiu 6 d’Acció humanitària. El Pla 
Director marca la voluntat d’especialitzar l’acció de l’Ajuntament en la prevenció i la reconstrucció post-conflicte, però cal 
aterrar més aquestes orientacions per dotar-se d’un instrument que faciliti la priorització i la decisió en base, com sempre, 
a les capacitats que s’hi poden aportar i al valor afegit. 
 

  



 
 

    7

 

 La convocatòria de subvencions 2014,  

instrument complementari del Pla Anual 

 

L’anàlisi dels projectes en execució i previstos en aquest Pla Anual permet determinar quines són les 

prioritats sectorials i geogràfiques que haurà d’incloure la convocatòria de subvencions 2014 per tal 

d’esdevenir un veritable instrument complementari que permeti assolir el màxim nombre d’objectius del 

Pla Director.  

 

Prioritats per a la  convocatòria de subvencions 2014 com a instrument complementari del Pla Anual  

 

Ciutats prioritàries del Pla Director (Medellín, L’Havana, Tànger, Tetuan, territoris palestins i  Maputo), 

incorporant Dakar, San Salvador i Sarajevo. 
 

Els recursos destinats als projectes de Cooperació es distribuiran en base a la priorització de les àrees 

geogràfiques, estimulant la presentació de projectes a Mediterrània i a Àfrica subsahariana.  
 

Reforçament de Ciutats Específiques per mantenir l’esperit municipalista de les intervencions, en línia 

amb l’opció per l’entorn urbà com a element diferencial de l’acció de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Mantenir la modalitat de projectes anuals i plurianuals (fins a 24 mesos). 
 

Línies de Cooperació Internacional, Ciutats Específiques i Educació per al Desenvolupament, els drets 
humans i la pau, i incorporació de tres línies pilot, de cara a reforçar objectius que queden menys 

coberts:   
- Educació per al Desenvolupament, aprenentatge servei: Projectes presentats entre una ONG i un centre educatiu 

(Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles formatius i Universitats) que promoguin projectes d’aprenentatge servei. 
Aquesta metodologia educativa parteix de la necessitat de vincular l’aprenentatge que fan nois i noies més enllà de 
l’escola, i per tant de prendre l’entorn de l’escola i el barri com a agent educatiu, formador i transformador. En aquest 
sentit, es fomenta que els nois i noies de centres educatius de Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i 
Universitats puguin aplicar els seus aprenentatges a la comunitat oferint un servei a les entitats i associacions de 
solidaritat i cooperació internacional.  L’alumnat oferirà un servei a aquestes entitats que parteixi d’una necessitat real 
d’aquestes amb una clara intencionalitat solidària i educativa. 
 

- Projectes que promoguin els drets fonamentals del col·lectiu LGTB: En el marc del programa de cooperació al 
desenvolupament, i en base a l’Objectiu Específic A2.4. Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels 
DESC en l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col·lectiu LGTB en condicions d’igualtat, es fomenta el treball 
complementari i concertat entre entitats especialistes en defensa dels drets LGTB i ONG de Desenvolupament, Drets 
Humans i /o Pau, de cara a impulsar projectes de suport i enfortiment de col·lectius LGTB del continent africà i a 
Amèrica Llatina. 

 
- Projectes que reforcin capacitats productives a la Mediterrània i Àfrica subsahariana amb un enfocament especial 

de gènere: en el marc de l’objectiu estratègic 3, d’ampliar les capacitats d’emprenedoria i del teixit productiu per al 
desenvolupament econòmic local, i tenint especialment en compte l’objectiu transversal 4, de promoure l’equitat 
entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere, es promouran projectes de suport i 
enfortiment d’iniciatives que estimulin les capacitats emprenedores i professionals de dones a la zona nord de 
Marroc, especialment a les ciutats de Tànger i Tetuan, a Maputo i a Dakar. 

 

 

 

 



 
 

    8

1 Ampliar les capacitats institucionals i ciutadanes per promoure la governança 

democràtica local 

 

1.A Col·laboració amb altres Ajuntaments i institucions municipals 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Ajuntaments prioritaris 

 

Pla de reconversió urbanística de la Badia de l'Havana i el seu entorn.  
Intercanvi tècnic internacional sobre transformació de zones portuàries. 

Id: 543 

Anual: 2014 

Assistència Tècnica 

 Oficina de l'Historiador Ciutat de L'Havana, OHCH Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: L’Havana 

 

 

 

Suport a les activitats culturals  de la Sala d'Arquitectura i Urbanisme del Palau II Cabo,  
L'Havana. 

Id: 541 

Plurianual: 2014 

Extraordinària 

 Oficina de l'Historiador Ciutat de L'Havana, OHCH Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: L’Havana 

 

 

Gestió integral participativa i sostenible per al desenvolupament  local del Centre Històric 
i de la Badia de L'Havana.  AL-UE 

Id: 535 

Plurianual:  

2014-2017 

Conveni 

 Oficina de l'Historiador Ciutat de L'Havana, OHCH Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: L’Havana 

 

 

Planificació estratègica i foment del turisme a Medellín. 
 

Id: 559 

Anual: 2014 

Assistència Tècnica 

 Alcaldia de Medellín Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 
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Biblioteques: intercanvi de les xarxes de biblioteques de Medellín i Barcelona Id: 519 

Plurianual:  

2014-2015 

Assistència Tècnica 

 Alcaldia de Medellín Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 

 

 

 

Intercanvis tècnics amb Gaza Id: 614 

Anual: 2014 

Assistència Tècnica 

 Ajuntament de Gaza Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Ciutat prioritària: Cisjordània i Gaza 

 

 

Intercanvis tècnics amb l’Ajuntament de Nablus 
 

Id: 615 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Ajuntament de Nablus Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Ciutat prioritària: Cisjordània i Gaza 

 

 

Intercanvis tècnics amb l’Ajuntament d'Hebron 
 

 

Id: 617 

Anual: 2014 

Assistència Tècnica 

 Ajuntament d'Hebron Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Ciutat prioritària: Cisjordània i Gaza 

 

 

 

Definició assistències en el marc del protocol de col·laboració amb l’Alcaldia de Tetuan 

 

Id: 626 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Alcaldia de Tetuan Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Ciutat prioritària: Tànger-Tetuan 

 

 

Enfortiment  de les capacitats municipals de l’Alcaldia de Tànger 
 

Id: 641 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Alcaldia de Tànger Ajuntament 
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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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Ciutat prioritària: Tànger-Tetuan 

 

 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres entorns urbans 

 

Col·laboració amb l’Alcaldia de Dakar en el marc del partenariat amb Milà 

 

Id: 624 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Alcaldia de Dakar Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Àfrica subsahariana Entorn Urbà - 

 

 

Col·laboració en el marc del protocol entre l’Alcaldia de Rabat i Lió Id: 625 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Alcaldia de Rabat Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà - 

 

 

 

Assistència Tècnica en matèria de Projectes Urbans, Habitatge i Espai Públic, en el marc 
del Projecte Europeu USUDS de la UE 

Id: 587 

Anual: 2014 

Assistència Tècnica 

 Ajuntament de Saida (Líban) Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà - 

 

 

Col·laboració amb l Àrea Metropolitana de Barcelona i amb Medcités en projectes a la 
Mediterrània 

Id: 618 

Plurianual:  

2014-2015 

Conveni 

 Area Metropolitana de Barcelona Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Per determinar - - 
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 Projectes anteriors actius el 2014 Ajuntaments prioritaris 

 

 

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

Id: 558 

Plurianual:  

2013-2015 

Extraordinària 

 Ajuntament de Maputo Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Àfrica subsahariana Entorn Urbà Ciutat prioritària: Maputo 

 

 

 

 

1.B Col·laboració amb entitats 

 

 Nous projectes per al 2014 Ajuntaments prioritaris 

 

Cooperació cultural amb Medellín 
 

Id: 732 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Pendent de definir Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 

 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres entorns urbans 

 

Suport al procés de reconciliació al cantó de Sarajevo Id: 609 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Pendent de definir Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Trnovo-Sarajevo 

 

 

 

Suport als processos de pau a la regió mediterrània Id: 595 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Pendent de definir Entitat 
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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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània - - 

 

 

Suport al procés de pau colombià Id: 742 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Pendent de definir Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina - - 

 

 

 Projectes anteriors actius el 2014 Ajuntaments prioritaris 

 

Realització de l’exposició “Piso piloto. Medellín-Barcelona” Id: 556 

Plurianual:  

2013-2015 

Conveni 

 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i Alcaldia de Medellín Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 

 

 

Enfortiment dels processos populars i incidència efectiva a la ciutat de Medellín Id: 458 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Intermón Oxfam Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 

 

 

Promoció de la Salut a la Ciutat de Maputo Id: 451 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Medicus Mundi Catalunya Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Àfrica subsahariana Entorn Urbà Ciutat prioritària: Maputo 

 

 

Millora de les capacitats institucionals de gestió del desenvolupament en autoritats locals 
de Moçambic mitjançant el desenvolupament d’eines de gestió urbanes de baix cost 
apropiades. 

Id: 462 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Arquitectes sense fronteres Entitat 
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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 

Prioritat 

geogràfica 
Àfrica subsahariana Entorn Urbà Ciutat prioritària: Maputo 

 

 

Millora de la governança a nivell local de la comuna de Tetuan i de la societat civil i 
afavoriment de la seva integració en les estratègies públiques d’educació i formació 
professional.  

Id: 461 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Fundación CODESPA Catalunya Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Ciutat prioritària: Tànger-Tetuan 

 

 

 

Casal de Barri SAADA a Tànger (Marroc). Id: 454 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Ciutat prioritària: Tànger-Tetuan 

 

 

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

Id: 457 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Fundación Acción contra el Hambre Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Ciutat prioritària: Cisjordània i Gaza 

 

 

 

 Projectes anteriors actius el 2014 Altres entorns urbans 

 

Enfortiment de la gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i d´Oussouye, Senegal. Id: 464 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Xarxa de Consum Solidari Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Àfrica subsahariana Entorn Urbà Ziguinchor i Oussouye (Senegal) 
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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.  

Id: 452 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Asociación Geólogos del Mundo Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà El Salvador 

 

 

Suport a les activitats del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya en l’àmbit de la 
cooperació internacional  

Id:  

Plurianual:  

2013-2014 

Conveni 

  Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Per definir Entorn Urbà  

 

 

 

1.C Col·laboració multilateral 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres hàbitats 

 

Projecte enfortiment procés descentralització al Marroc Id: 597 

Anual: 2014 

Conveni 

 Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) al Marroc Multilateral 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània - - 
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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 

 

2.A Col·laboració amb altres Ajuntaments i institucions municipals 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Ajuntaments prioritaris 

 

Rehabilitació de la Zona centre. Agència de Paisatge Urbà Id: 545 

Anual: 2014 

Assistència Tècnica 

 Alcaldia de Medellín Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 

 

 

Atenció sociosanitària i prevenció VIH al centre Id: 731 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Alcaldia de Medellín Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 

 

 

Espai Barcelona-Havana: assessorament tècnic Id: 538 

Anual: 2014 

Assistència tècnica 

 Oficina de l'Històriador Ciutat de L'Havana, OHCH Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: L’Havana 

 

 

Informació geogràfica per a la gestió del territori urbà Id: 613 

Anual: 2014 

Assistència Tècnica 

 Ajuntament de Gaza Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Ciutat prioritària: Cisjordània i Gaza 
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2.B Col·laboració amb entitats 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Ajuntaments prioritaris 

 

Assessorament en l’àmbit de la memòria històrica a Medellín. Id: 620 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Pendent de definir Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 

 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres entorns urbans 

 

Reforçament de les capacitats del sistema públic d’atenció sanitària a l’Àfrica 
Subsahariana 

Id: 735 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Pendent de definir Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Pendent de definir - - 

 

 

 

 Projectes anteriors actius el 2014 Ajuntaments prioritaris 

 

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. 

Id: 455 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Assemblea de Cooperació Per la Pau Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 
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 Projectes anteriors actius el 2014 Altres entorns urbans 

 

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

Id: 463 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Farmacèutics mundi Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà León (Nicaragua) 

 

 

Enfortiment de les capacitats de sis governs municipals de Nicaragua per al compliment 
dels Drets de la Infància i l’Adolescència  

Id: 459 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Fundació Save The Children Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà - 
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3 Ampliar les capacitats d’emprenedoria i del teixit productiu per al 

desenvolupament econòmic local 

 

3.A Col·laboració amb altres Ajuntaments i institucions municipals 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Ajuntaments prioritaris 

 

Escola Massana: Seminari de formació en l’àmbit de l’embalatge innovador per generar 
capacitats en aquest sector amb població de L’Havana 

Id: 529 

Anual: 2014 

Assistència tècnica 

 Instituto Superior de Diseño,  ISDI. L'Havana Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: L’Havana 

 

 

Medellín. Transferència del model de formació en TIC per als professionals i les empreses. 
Cibernàrium 

Id: 621 

Anual: 2014 

Assistència tècnica 

 Alcaldía de Medellín Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: Medellín 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres entorns urbans 

 

Suport en capacitació a dones emprenedores a la Mediterrània Id: 642 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Unió per a la Mediterrània.  Pendent de definir. Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn Urbà Marroc 

 

 

Projecte pilot  sobre cooperació empresarial definit en el marc del Grup de Treball de 
Cooperació Empresarial del Consell Municipal de Cooperació 

Id: 737 

Anual: 2014 

Extraordinària 

  Ajuntament 

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 

Prioritat Per determinar - -  
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geogràfica 

 

 

3.B Col·laboració amb entitats 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres entorns urbans 

 

Emprenedoria social i projectes  de recerca en treballs de final de grau (TFG) i treballs de 
final de màster (TFM) 

Id: 636 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Universitat de Barcelona. Per definir. Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Per determinar - - 

 

 

 

 Projectes anteriors actius el 2014 Ajuntaments prioritaris 

 

 

Recolzament a iniciatives de desenvolupament local amb una visió de sobirania 
alimentària i participació d’homes i dones, al municipi Cerro de L’Havana  

Id: 456 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 ACSUR- Las Segovias  Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Ciutat prioritària: L’Havana 
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4 Ampliar les capacitats en l’educació per al desenvolupament, l’educació pels 

drets humans i l’educació per la pau 

 

4.B Col·laboració amb entitats 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Catalunya 

 

Festa del Comerç Just Id: 596 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Setem Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Suport a les activitats de la Taula per Colòmbia Id: 599 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Associació per la Pau i els Drets Humans Taula Colòmbia  Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Projecte de suport a les activitats de cooperació al desenvolupament, pau i drets humans 
i d’educació per al desenvolupament desenvolupades pel Consell de la Joventut de 
Barcelona 

Id: 593 

Anual: 2014 

Conveni 

 Consell de la Joventut de Barcelona Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Suport a la Xarxa de Comunicadors per al Desenvolupament finançat per la Comissió 
Europea 

Id: 634 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Federació Catalana d’ONG per la pau, els drets humans i el desenvolupament Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 
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Premi Internacional Alfons Comín 2014 Id: 627 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Fundació Alfonso Comín Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Suport a iniciatives d’educació per al desenvolupament en l’àmbit del lleure Id: 604 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Pendent de definir Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Suport a iniciatives d’educació per al desenvolupament a través de l’esport Id: 606 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Pendent de definir Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Suport a les activitats de la Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona per a l’educació 
per al desenvolupament, la pau i els drets humans 

Id: 611 

Anual: 2014 

Conveni 

 Fundació Solidaritat UB (FSUB) Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Suport a les activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament, la pau i els 
drets humans impulsades per UNICEF 

Id: 734 

Anual: 2014 

Conveni 

 UNICEF comitè Catalunya  Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 
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Suport a la difusió dels valors impulsats per les Nacions Unides a Barcelona Id: 738 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)  Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Suport a l’exposició sobre 40 anys d’internacionalisme i cooperació  Id: 739 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Federació catalana d’ONG per la pau, els drets humans i el desenvolupament. Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Suport a iniciatives de difusió i reflexió sobre treball desenvolupat per les ONG de 
Barcelona  

Id: 740 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Per definir Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

 Projectes anteriors actius el 2014 Altres hàbitats 

 

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

Id: 465 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Xarxa de l´Observatori del Deute en la Globalització Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Enfortiment de les alternatives a favor del Comerç Just i Consum Responsable a Barcelona  Id: 126 

Plurianual:  

2011-2014 

Ordinària 

 Xarxa de Consum Solidari Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 
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Els Drets Humans, una eina per revertir les desigualtats Nord-Sud Id: 130 

Plurianual:  

2011-2014 

Ordinària 

 Observatori de Drets Humans-DESC Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Impulsant l´Educació per al Desenvolupament en l´actual context universitari  Id: 466 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Fundació  Autònoma  Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

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

Id: 467 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 EDUALTER (Educació Alternativa) Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

En la recerca del desenvolupament, lleure i transformació Id: 468 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 Escola Lliure El Sol Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Llaurant Barcelona. L´agricultura urbana en el marc de la Sobirania Alimentària Id: 469 

Plurianual:  

2013-2014 

Ordinària 

 GRAIN, fundació privada Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 
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Suport a les activitats del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Id: 530 

Plurianual:  

2013-2014 

Conveni 

 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 
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5 Participar i influir en la promoció d’un nou multilateralisme i la construcció́ 

d’un model de governança democràtica global i multinivell 

 

5.A Col·laboració amb altres Ajuntaments i institucions municipals 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres entorns urbans 

 

Suport a la iniciativa per enfortir el partenariat innovador i sostenible entre governs 
locals i regionals, en el marc del programa ART del PNUD (conjuntament amb les ciutats 
de Marsella, Milà, Torí i Bilbao), amb el suport de la Unió Europea. 

Id: 730 

Plurianual:  

2014-2015 

Protocol 

 Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD)  Multilateral 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

Grup de Treball d'Enfortiment Institucional (CIB). Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)- 
Working Group 

Id: 629 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 CGLU i VNG Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

 

 Projectes anteriors actius el 2014 Altres entorns urbans 

 

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

Id: 534 

Plurianual:  

2013-2014 

Conveni 

 Intendencia Municipal de Rosario Ajuntament 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Amèrica Llatina Entorn Urbà Rosario (Argentina) 
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5.B Col·laboració amb entitats 

 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres hàbitats 

 

Suport als projectes de l’Institut de Salut Pública Global de Barcelona Id: 612 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 ISGLOBAL Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

 

5.C Col·laboració multilateral 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres hàbitats 

 

 

Suport a les activitats de desminatge al Sàhara Occidental Id: 594 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Oficina d’Operacions pel Manteniment de la Pau (DPKO), Servei d’Acció contra les Mines de 

les Nacions Unides (UNMAS) 

Multilateral 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn no urbà - 
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6 Consolidar les capacitats d’Acció Humanitària amb relació al valor afegit de 

l’Ajuntament de Barcelona 

 

6.B Col·laboració amb entitats 

 

 Nous projectes per al 2014 Altres hàbitats 

 

Vacances en pau 2014 Id: 551 

Plurianual:  

2013-2014 

Extraordinària 

 Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharaui  Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Mediterrània Entorn no urbà - 

 

 

Projectes de suport a accions humanitàries per al 2014 Id: 598 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Pendents de definir Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
Per determinar - - 
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7 Reforçar el teixit associatiu de les ONG per al desenvolupament, la pau i els 

drets humans de la ciutat de Barcelona 

 

6.B Col·laboració amb entitats 

 

 Nous projectes per al 2014 Catalunya 

 

Suport a les activitats impulsades per la Federació Catalana d’ONG per la pau, els drets 
humans i el desenvolupament 

Id: 591 

Plurianual:  

2014-2016 

Conveni 

 Casa del Món - Federació Catalana d’ONG per la pau, els drets humans i el desenvolupament Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 

 

 

 

Suport a iniciatives de formació i acompanyament en la recerca de finançament europeu 
per a ONG de Barcelona 

Id: 601 

Anual: 2014 

Extraordinària 

 Centre Internacional Escarré per a les minories ètniques i les nacions (CIEMEN) Entitat 

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 

Prioritat 

geogràfica 
- - - 
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A1 Altres línies de treball estratègiques  

 
 

Impuls del funcionament del Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona 

 
1) Recuperar els treballs de la comissió d’Educació per al Desenvolupament que es va crear el 18 de 

desembre del 2008, adaptant-los al Pla Director 2013-2016.  
 

Objectius fonamentals de la comissió d’Educació per al Desenvolupament:  

 

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

- Elaborar un Pla operatiu d’EPD a Barcelona, implicant els agents educatius claus, tant formals com no 

formals, convidant-los a formar part del grup quan es consideri i recopilant diagnòstics existents  i treballs 

ja realitzats des de diferents organismes i entitats.  

- Generar debat entorn de l’EPD i fer recomanacions polítiques  per tal d’incidir a les polítiques municipals, a 

través del Plenari del Consell i el Consell de Ciutat. 

 

 

2) Constitució d’un nou grup de treball, seguint el compromís marcat al Pla Director 2013-2016, 
d’endegar una reflexió conjunta amb diferents actors sobre el potencial de la Cooperació 
Empresarial.  

 
En aquest grup s’estimularà el diàleg amb actors implicats al voltant dels temes de debat però també a partir de 

la reflexió sobre la co-construcció de 2-3 projectes pilot, partint d’una aproximació teòrico-pràctica. La 

composició del grup de treball ha de reflectir un ampli ventall de perspectives i posicionaments que permeti 

garantir la inclusió d’un gran nombre de consideracions complementàries i, fins i tot, divergents en el debat. Es 

planteja la creació d’un ecosistema de reflexió que respongui a la necessitat de debatre la qüestió en un espai 

en el qual interactuïn diversos actors amb diferents objectius i visions. Es proposarà la participació d’ONGD, del 

sector empresarial, dels sindicats, universitats i alguns experts que dinamitzin el debat i ajudin a aterrar les idees 

que es plantegin en possibles projectes. 
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Activitats instrumentals 

 
La Direcció de Solidaritat i Cooperació Internacional preveu realitzar diverses activitats instrumentals durant el 

2014 amb els objectius de millora següents:   

 

A 
Avaluacions prèvies i 
posteriors dels projectes 
subvencionats 

 
Millorar els sistemes d’avaluació de projectes de la convocatòria 
de subvencions, previs a l’atorgament de les mateixes. 

 

Avaluar més efectivament el grau d’assoliment dels objectius 
previstos dels projectes ja subvencionats i realitzats. 

 

B 
Activitats dels districtes 
municipals 

 

Continuïtat de l’anàlisi de les activitats realitzades de manera 

descentralitzada pels deu districtes municipals, per tal de poder fer 

noves propostes i millorar la incidència sobre la ciutadania.  

 

C 
Educació per al 
Desenvolupament 

 

Anàlisi de diferents experiències del teixit social de Barcelona amb 

expertesa en l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament, per tal 

de repensar aquesta disciplina i reflexionar sobre el model 
d’avaluació més pertinent per a aquest tipus d’iniciatives.  

 

D 
Procediments 
administratius 

 

Agilització de les tramitacions administratives que afecten els 

projectes de la Direcció de Solidaritat i Cooperació Internacional. 

 

E 
Implicació del personal 
municipal 

 

Treballar per a la sistematització de la participació internacional 

que realitzen els treballadors i treballadores municipals de manera 

voluntària. 

 

Proposar possibles accions de divulgació de les experiències de 

voluntariat municipal de cooperació tècnica. 

 

F Cooperació empresarial 

 

Reflexió sobre la cooperació empresarial entesa de manera 
horitzontal i integrada en el desenvolupament econòmic local, 
que dugui a noves actuacions per assolir l’objectiu plantejat al Pla 

director: “ampliar les capacitats d’emprenedoria i del teixit 

productiu per al desenvolupament econòmic local”. 
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