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Primer semestre de 2010

1
dijous, 15 / juliol / 2010

I. Cooperació directa

II. Programa Barcelona Solidària

III. Emergències i accions humanitàries

IV. Organització i participació en altres 
seminaris internacionals

V. Pau i Drets Humans

VI. Objectius del Mil·leni (ODM)

VII. Consell Municipal de Cooperació 
Internacional, Solidaritat i Pau

VIII. Co-desenvolupament
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 San Salvador : Continuació del projecte “San 
Salvador, actívate y emprende” 

 Nejapa: Gestió de la cessió d’un vehicle recol·lector
de brossa

 Santa Tecla: Inauguració de l’antiga penitenciaria en 
Museu de la ciutat. En tràmit un nou conveni per al 
projecte museístic
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CENTRE DE FORMACIÓ DE SAN SALVADOR

MUSEU DE SANTA TECLA
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 IDELCA: Valoració del projecte conjunt amb
l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament i la Diputació de Barcelona

◦ En preparació nou conveni de suport al Foro de 
Autoridades Locales de Centro América (FALCA)

 COAMSS- REMDEL: Acolliment de tècnics, 
empresaris i representants polítics en el marc
d’activitats de formació i capacitació de plans
estratègics i promoció econòmica. Projecte conjunt
amb la Diputació de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
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 Inauguració de la 
rehabilitació del Centre 
Cultural Ntsyndia i 
tancament de projecte

 Inauguració de l’Arxiu
municipal del Conselho
de Maputo i assitència
tècnica

 Preparació del projecte
de remodelació de l’Av. 
Samora Machel
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CENTRE CULTURAL 
NTSYNDIA

GRAÇA MACHEL I 
CARLES MARTÍ
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AV. SAMORA MACHEL
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 Inici de la reconstrucció
del Barcelona Peace Park 
i disseny del projecte de 
millora dels accessos al 
parc, finançat pel FCCD

 Participació al II Fòrum
d’autoritats locals i 
regionals de la 
Mediterrània

 EuroGaza

 Xarxa europea 
d’autoritats locals per a 
la Pau al Pròxim Orient
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 Conveni de col·laboració amb la ciutat de Tànger

 Seguiment dels convenis amb les ciutats de 
Tetuan i Fès.

 Visita de l’alcalde de Casablanca i elaboració d’un
futur conveni de cooperació en matèria cultural

TÀNGER
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 Viatge de seguiment a 
Niamey de la proposta
de protocol i possible
seminari/capacitació
sobre sensibilització
ambiental urbana

◦ El cop d’Estat que va 
tenir lloc el mes de febrer
va aturar la dinàmica de 
treball que estem
intentant activar 
actualment
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 Projecte de construcció d’una pista esportiva al 
barri de Moràvia de Medellín

 Acolliment de tècnics dels ajuntaments de Medellín 
i d’Envigado en col·laboració amb l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona en matèria de 
models de gestió municipal dels mercats

Antes
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 Sarajevo: 

Projecte d’enfortiment de 
Sarajevo Economic Regional 
Development Agency (SERDA). 
Seminari sobre Polítiques Locals
de Promoció Econòmica. 

Programa de capacitació tècnica
en prevenció de violència de 
gènere:
◦ Sessió sobre prevenció de 

violència masclista amb
adolescents i joves

◦ Sessió sobre els serveis municipals
de Barcelona per a les dones
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 Tirana : Tancament del 
projecte tècnic i conveni per a 
la remodelació urbana del 
Polígon Mine Peza
◦ Assistència tècnica en matèria de 

gestió d’equipaments municipals

 Quito : Conveni de 
col·laboració i amistat
Barcelona-Quito

 Guayaquil: Seguiment del 
conveni de col·laboració i 
amistat amb Guayaquil i del 
projecte “Pou del Món”

“POU DEL MÓN a GUAYAQUIL”
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 Havana:  En preparació la II fase del projecte de 
rehabilitació del carrer Barcelona de La Habana 
Vieja: construcció d’un edifici d’habitatge social

◦ Participació en la 22ª. Edició del Festival Cultural “La 
huella de España en La Habana”. Explicació del 
projecte de rehabilitació del carrer Barcelona en el 
marc del seminari “La huella de los catalanes en el 
urbanismo, la arquitectura y el arte en Cuba

 Puebla: Capacitació tècnica i suport al 
programa de prevenció de violència masclista a 
la ciutat mexicana de Puebla
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CARRER BARCELONA DE L’HAVANA
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 Lima : Gestió de la donació per part de l’Àrea de 
Medi Ambient de 4 vehicles recol·lectors de brossa
per al municipi de Santa Eulàlia

 Trípoli (Líban): Participació en el projecte de 
Medcités de capacitació en promoció econòmica en 
col·laboració amb l’Àrea Metropolitana i la 
Diputació de Barcelona

 Projecte EUMED: Col·laboració amb l’àrea
municipal d’Acció Social i ciutadania en el projecte
EUMED de realització de  Plans de 
Desenvolupament Comunitari a les ciutats de 
Ghobayre (Líban), Fes i Tànger
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 Cessió de material de neteja 
L’Ajuntament de Barcelona, les empreses FCC, S.A., Urbaser i 
Cespa i nou entitats o organitzacions no governamentals 
(ONG’s) signen convenis per a la cessió de material de neteja 
viària i recollida de residus amb destinació a diferents 
projectes de cooperació internacional i millora del medi 
ambient a vuit països d’Amèrica Llatina i l’Àfrica 
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 Durant els 6 primers mesos de 2010 s’han dut a 
terme acolliments i assistències tècniques amb
els municipis de: Gaza, Tirana, Puebla, Dakar, 
Maputo, Quito, Medellín, Envigado, Trípoli 
(Líban), Villa El Salvador (Perú) i San Salvador i 
àrea metropolitana

MEDELLÍN TIRANA

19
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Convocatòria de concurs públic de l’AECID, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’ICUB i el CGLU per 
a la concessió de subvencions per l’any 2010 a 
les ciutats i governs locals membres de CGLU 
d’Àfrica, Iberoamèrica, i la Mediterrània per a 

projectes de cooperació cultural. 

675.000,00.-€
22 juny es va acabar el termini de presentacions.

S’han presentat 26 ciutats: 

21

Accra (Ghana)
Aregua (Paraguai)
Ate (Perú)
Bamako (Mali)
Buenos Aires (Argentina)
Fes (Marroc)
Flores (Uruguai)
Fuente de Oro (Colòmbia)
Loja (Ecuador)
Kaqchikel – Chimaltenango
(Guatemala)
Manaus (Brasil)
Maputo (Moçambic)
Medellín (Colòmbia)
Mendoza (Argentina)

México DF (Mèxic)
Montevideo (Uruguai)
Nouakchott (Mauritània)
Porto Alegre (Brasil)
Quilmes (Argentina)
Rosario (Argentina)
San Luis de Potosí (Mèxic)
Tripoli (Líban)
Villa El Carmen (Nicaragua)
Yucatán (Mèxic)
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 Programa de cooperació al desenvolupament.

 - Projectes anuals : 300.000,00 - €
 - Projectes plurianuals convocatòria 2010 (*) :                850.000,00 - €

 (*) A les convocatòries 2007, 2008 i 2009 es va comprometre del pressupost 2010 
per a aquests tipus de projectes 3.024.150,4.-€. 

Total: 4.174.150,40 €

 Programa de cooperació a ciutats específiques   (**)  

 -Projectes anuals 150.000€
 -Projectes plurianuals 250.000€

Total: 400.000 €

S’han presentat 106 Projectes,  87 de Cooperació al Desenvolupament, 19 de ciutats 
específiques
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 Programa d’educació per al desenvolupament

 -Projectes anuals    630.000€

 -Projectes plurianuals 500.000€

Total: 1.130.000 €

S’han presentat 101 projectes
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Xarxa de Consum Solidari

 “Fomento de la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas
de Cotacachi” (2007)

Ajuda en Acció

 “Fortalecimiento del Sistema de Salud Cantonal en Cayambe¨

Mans Unides

 "Mejora del sistema organizativo, productivo y comercial de los/las 
pequeños productores/as de cacao en los cantones de Naranjal, 
Guayaquil y Balao, provincia de Guayas
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Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala

 “Promoción de una cultura de 
paz, culturalmente sustentable 
en el Altiplano Occidental de 
Guatemala”

Fundació Sida i Societat
 “Salut comunitària per la 

prevenció i control del VIH i 
altres infeccions de transmissió 
sexual en 3 municipis del 
departament d'Escuintla, 
Guatemala”
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Geòlegs del món
 “Programa de Integración Participativa de la Gestión Ambiental y de 

Riesgos en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área
Metropolitana de San Salvador, IPGARAMSS”

Juristes Solidaris
 Fortaleciendo la educación en derechos humanos y la organización para 

la lucha contra la impunidad, la contraloría social, la dignificación de 
víctimas del conflicto armado y la construcción de la Memoria histórica
en zonas rurales de El Salvador.

ACSUR las Segovias
 “Seguridad ciudadana por el derecho a la vida y la libertad de las 

mujeres de El Salvador y Honduras”
COOPERACCIÓ
 “Fortalecimiento de las capacidades intermunicipales del Área

Metropolitana de San Salvador en defensa de los derechos de las 
mujeres”.

Observatori de Salut Visual
 “Creación del Centro Óptico Comunitario “VERÁS””

27
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OBSERVATORI DE SALUD VISUAL

GEÒLEGS DEL MÓN
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Casal dels Infants per a l’acció social als barris

 IMPULS JOVE: Xarxa d’aprenentatge per a les entitats de joves 

Associació Sociocultural Ibn Batuta (ASCIB)

 Escola-taller per a la formació socio-laboral especialitzada en 
la rehabilitació d’espais públics a Tànger

Fundació CIREM (Centre d’Iniciatives i de Recerques Europees a 
la Mediterrània)

 Projecte: Augment de les capacitats institucionals i les 
competències locals, per a la definició d’estratègies 
participatives de desenvolupament sostenible, al voltant del 
patrimoni de Larache i Ksar el Kebir

Arxivers sense Fronteres

 Tractament i organització de la documentació de l’arxiu de la 
Comuna Urbana de Fès
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 Terratrèmol d’Haití :
◦ Enviament de kits 

sanitaris
◦ Participació en la 

conferència de donants
de La Martinica

◦ Participació en el  
projecte Shelter de la 
Creu Roja d’allotjaments
temporals

◦ Partipació activa en el 
grup del CGLU dedicat a 
la reconstrucció d’Haití.
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 Terratrèmol de Xile:
◦ Enviament de kits sanitaris

◦ Col·laboració en el Festival “Tots per Xile” celebrat al 
Castell de Montjuïc

◦ Col·laboració en la festa de solidaritat amb Xile pel
terratrèmol als jardins de Joan Brossa

 Huracà Agatha a Guatemala:
◦ Enviament de kits sanitaris
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 ACNUR

 PEN CLUB CATALÀ

 FONS CATALÀ DE COOP.

 ACAPS

 FUNDACIÓ ALFONS COMÍN

 SETEM

 INTERMÓN-OXFAM

 CONFEDERACIÓ D’ONGS

 TAULA CATALANAPER LA 
PAU A COLÒMBIA

 JUSTÍCIA I PAU
 FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB
 BARCELONA ACCIÓ 

SOLIDÀRIA
 ROSA SENSAT
 ANUE
 UBUNTU
 CASA DEL TÍBEL
 CASA AMÈRICA
 TRIBUNAL RUSSELL
 CASA ÀSIA
 CREU ROJA
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 II Fòrum d’autoritals locals i regionals de la 
Mediterrània

 Seminari de sensibilització de gestió i reducció de 
riscos en el medi urbà, organitzat a Dakar pel
CGLU i l’Association des Maires du Sénégal

 Reunió a Barcelona del grup Capacity Institucional 
Building de Ciutats i Governs Locals Units

 Seminari del grup ALDA del Consell d’Europa
celebrat a Haifa  (Israel) “Haifa, from mixed to 
shared city”
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 Centre per a la Cooperació al Mediterrani:

◦ Seminari sobre inclusió social i ocupació dels joves a la 
meditarrània realitzat a Àlger. Col·laboració de l’IMEB

◦ XI Conferència Mediterrània a Duvrovnik sobre “Social 
effects of world economical crisi”. Participació de l’àrea
municipal d’Acció Social

◦ Seminari sobre “Aigua, medi ambient i desenvolupament
humà sostenible” a Barcelona, amb participació de l’àrea
municipal de Medi Ambient i de Cooperació Internacional
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 Suport a l’organització del Tribunal Russell a Barcelona

 Suport al FCCD en l’organització de la reunió a 
Barcelona  de la xarxa de municipis per la Pau a 
Palestina i l’Orient Mitjà

 Realització de cursos i seminaris al Castell de Montjuïc: 
Barcelona International Peace Resource Center

 Suport al curs "Conflictes i Convergències en el Món
actual: La construcció d'un nou ordre mundial“ de la 
Fundació UB

 Suport a les jornades organitzades per la Taula Catalana 
per la Pau a Colòmbia
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 Mesura de govern sobre els
Objectius del Mil·lenni

 Accions de difusió dels
ODM a les curses populars
de la ciutat

 Exposició “La unitat de veus
contra la pobresa”

 Inclusió de la difusió dels
ODM en els actes de la festa
de la Mercè

 Suport a l’oficina dels ODM 
a Barcelona en les seves
accions
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 Reunions de la Comissió Permanent: 25 de gener, 
21 d’abril i 7 de juny

 Declaració sobre l’atac israelià a la flotilla de la 
Llibertat

 Actualització de la pàgina web del Consell

 Tramitació del nomenament dels nous membres
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 Acolliment dels tècnics de l’oficina de CODEM de 
Dakar i de tècnics de sindicats Senegalesos amb el 
suport de la OIT (Organització Internacional del 
Treball) , i Associació Catalana de Residents 
Senegalesos ,  ACISI i Federació d’Emigrats 
Senegalesos.

 La Oficina a Dakar informa sobre els procediments 
regulars d’immigració i emigració entre Europa i 
Senegal a les persones que volen iniciar un procés 
migratori i informa d’alternatives a Senegal al 
procés migratori
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• Enginyeria sense
fronteres

• ASHDA

• FETS

• Xarxa Consum Solidari

• Save the Children

• Col.lectiu Maloka

• Moviment per la Pau

• Alternativa dels Pobles
Indígenes

• Associació Music
Crossroads

• Fundació Kreanta
• Fundació per la Pau
• Fòrum UBUNTU
• Fundació Segle XXI
• Amics de Diakha

Medina
• ACNUR
• Intermón-Oxfam
• Setem
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