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1. Introducció
2010 ha estat un any marcat per algunes fites importants en l‟àmbit de la cooperació, el
desenvolupament, la pau i els drets humans com , per exemple, la cimera dels Objectius del
Mil·lenni celebrada a Nova York el passat mes d‟octubre. Si bé aquesta cimera no ha tingut els
resultats tangibles que s‟esperaven si que ha servit per donar a conèixer més amplament al
conjunt de la ciutadania que són els Objectius del Mil·lenni.
L‟any 2010 va iniciar-se , en Clau Barcelonina, sota l‟amenaça del segrest dels 3 cooperants
catalans de la ONG Barcelona Acció Solidària que havia tingut lloc el 29 de novembre de 2009.
Finalment el llarg segrest es va resoldre amb l‟alliberament dels segrestat el més d‟agost de
2010, després de més de 10 mesos de captiveri a desert del Sàhara.
Un cop finalitzat el segrest, la societat catalana i Barcelonina ha debatut obertament sobre la
seguretat i la cooperació així com sobre la conveniència i l‟eficàcia de les caravanes solidàries o
la possibilitat de cercar vies alternatives que siguin més eficaces per donar suport als projectes
de les ONGs catalanes que es desenvolupen a zones en perill.
Des del punt de vista de les crisis humanitàries, el 17 de Gener de 2010 es va produir un
terratrèmol a Haití que va provocar milers de morts i va destruir gran part de les infraestructures
del país. A finals d‟any, 11 mesos després del terratrèmol cal dir que Haití segueix patint les
conseqüències d‟aquesta catàstrofe i milions de persones segueixen vivint en condicions molt
precàries i amenaçats per una epidèmia de còlera.
La crisi humanitària d‟Haití va mobilitzar un gran volum de recursos humans, materials i
econòmics que es van canalitzar a través de les ONG i les Institucions. Segurament ens trobem
davant d‟una crisi humanitària que ha mobilitzats més recursos de tota la història recent.
Un altre catàstrofe natural que ha afectat a milions de persones durant 2010 han estat les greus
inundacions que es varen produir durant agost i setembre al Pakistan. Tot i la greu crisi
humanitària, a diferència del que va succeir amb el terratrèmol d‟Haití, no va generar l‟onada de
solidaritat que possibilités la mobilització de recursos.
Per a la direcció de Cooperació Internacional el 2010 ha suposat seguir aprofundint en les
diverses modalitats de la convocatòria de Barcelona Solidària. La convocatòria d‟enguany ha
estat possible presentar projectes plurianuals a les modalitats d‟educació pel desenvolupament i
de Cooperació Concertada.
En aquests sentit cal destacar que per primer cop els tècnics de la direcció han començat a dur
a terme el seguiment dels projectes plurianuals sobre el terreny. Aquest seguiment permet
comprovar molt més acuradament l‟evolució i l‟impacte real del projectes subvencionats per
l‟Ajuntament de Barcelona.
Caldria esmentar també que per primer cop s‟ha dut a terme una convocatòria de cooperació
cultural adreçada a municipis que volguessin realitzar projectes de cooperació cultural dins de la
dita Agenda 21 de la cultura en col·laboració amb AECID i CGLU.
En 2010 com a fita més destacada dels projectes de cooperació directe podem destacar la
inauguració del centre cultural Ntsindya a Maputo i la inauguració de la Rehabilitació de l‟antiga
presó de Santa Tecla (El Salvador) com a museu d‟història de la ciutat.
Destacar també, que la direcció de cooperació Internacional ha commemorat els 15 anys de
l‟inici de la convocatòria Barcelona Solidària i dels projectes de cooperació internacional amb
l‟edició d‟un llibre recopilatori.
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Finalment, recordar que a nivell mundial 2010 ha seguit estant condicionat per la greu crisi
econòmica que està afectant gran part del món però molt especialment als països del sud
d‟Europa. Les contínues amenaces del sistema financer mundial a les diverses economies
occidentals, paradoxalment està provocant que es comenci a parlar seriosament d‟implementar
possibles variants de la taxa Tobin com per exemple la taxa Robin Hood per aturar els
moviments especulatius de capitals i de canvis de divises.
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2. Cooperació Directa
El Pla Director fixa en el seu apartat 4.3 les prioritats geogràfiques que, en el cas de la modalitat
bilateral de cooperació directa es concreten en les següents ciutats: Gaza , la regió de Tànger,
Maputo, Niamey, San Salvador i la seva àrea metropolitana i Medellín. Durant el 2010, s‟ha
continuat treballant també en diferents projectes amb d‟altres ciutats, d‟acord amb el següent
resum d‟accions.

Maputo (Moçambic)
Durant el 2010, es va inaugurar la Rehabilitació del Centre Cultural Ntsindya. Durant el mes de
març el Primer Tinent d‟Alcalde, Carles Martí i el Comissionat de Cooperació, Solidaritat i Pau,
Manel Vila, van fer una visita oficial on, a més de la inauguració i les relacions amb el Conselho
de Maputo, van visitar el projectes d‟ong barcelonines que es desenvolupen a Maputo (ESF i
Creu Roja). Durant aquest any s‟ha continuat el treball conjunt per la preparació de la
Remodelació de l‟Avinguda Samora Machel a la capital Moçambic. Al mes de juny Barcelona va
acollir a un arquitecte i una enginyera dels serveis tècnics de l‟Ajuntament de Maputo per
avançar en el projecte.
Durant el mes d‟octubre la Cap de Planificació Urbana de Maputo la Sra. Teresa Shisequere va
fer una sessió de treball amb responsables del Sistema d‟Informació Geogràfica de l‟IMI i
d‟Urbanisme.
Durant el mes d‟octubre el President del Municipi de Maputo, el Dr. David Simango, va visitar
Barcelona on es van decidir tirar endavant aquest projecte durant el 2011. Així mateix la
delegació de Maputo va mostrar iterés en els models de recollida selectiva d‟escombreries i el
punts verd així com en els models de gestió dels mercats municipals.
També durant el més d‟octubre Barcelona va rebre la visita del president de la república de
Moçambic, Sr. Armando Guebuza, qui en el decurs de la reunió amb l‟Alcalde de Barcelona va
manifestar el gran interès per part de l‟Estat de Moçambic en el projecte de remodelació de
l‟Avinguda Samora Machel.
En matèria d‟arxius durant el 2010 s‟ha treballat per traspassar a l‟arxiu de Maputo una màquina
de Microfilmació. Aquest procés es va desestimar per la impossibilitat d‟assegurar el bon
funcionament i manteniment de la màquina a Maputo. En el marc de les diferents convocatòries
de Barcelona Solidària, l‟Ajuntament ha donat suport als projectes a Maputo de Creu Roja i
Contes pel Món.

Tànger (Marroc)
Durant l‟any 2010 s‟ha realitzat un seguiment amb l‟alcaldia de Tànger per a la preparació de la
signatura del protocol d‟amistat i cooperació entre ambdues ciutats, que finalment no s‟ha dut a
terme per dificultats lligades a la disponibilitat de l‟alcalde de Tànger.
Aparentment, el govern municipal de Tànger està patint certes disfuncions internes que han
forçat la dimissió de l‟alcalde i per tant, ens trobem en un impàs a l‟espera de una comunicació
oficial per part dels interlocutors tangerins.
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Medellín (Colòmbia)
Durant el 2010 l‟Ajuntament de Barcelona ha continuat donant suport a l‟AECID (Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), en un projecte de Transferència de Bones
Pràctiques en matèria de Mercats Municipals a Medellín. Aquest suport s‟ha fet mitjançant la
participació de l‟ Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Durant el mes de juliol,
l‟Ajuntament de Barcelona va rebre una delegació de 5 tècnics municipals de Medellín i del
Municipi Metropolità d‟Envigado. Durant una setmana aquests tècnics a més visitar diversos
mercats municipals de Barcelona, van realitzar sessions de treball en matèria de gestió
econòmica i logística de places de mercats.
Al més d‟octubre es va signar el Conveni de col·laboració entre Medellín i Barcelona per la
construcció d‟un equipament esportiu al Barri de Moravia, que es troba immers en procés de
rehabilitació integral per part de l‟Ajuntament de Medellín. L‟aportació per aquest projecte al
barri de Moràvia és de 300.000 euros del capítol d‟inversions de 2010.
En el marc de les diferents convocatòries de Barcelona Solidària, l‟Ajuntament ha continuat
donant suport al projecte de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC per treballs de
descontaminació de l‟abocador del Barri de Moravia, a la Fundació Kreanta per la Càtedra
Medellín-Barcelona, i un nou projecte plurianual al Col·lectiu Maloka.

Gaza (Territoris Palestins Ocupats)
El mes de Gener es va organitzar la visita a Barcelona del Director de Cooperació Internacional
de l‟Ajuntament de Gaza, el Sr. Mohamed Al-Halabi. Durant la seva visita es va reunir amb el
Departament d‟Urbanisme, el Departament de Medi Ambient, el Departament de GIS i el de
Cooperació Internacional de l‟Ajuntament de Barcelona. També es van organitzar reunions de
treball amb l‟ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) i amb diverses ONGs
que treballen a Palestina, com UNESCOCAT i el comitè organitzador a Barcelona del Tribunal
Russell per Palestina (ACSUR, NOVA i Comunitat Palestina).
Durant el mes de maig es va comptar de nou amb la seva visita ja que va ser convidat a assistir
al II Fòrum d‟Autoritats Locals i Regionals de la Mediterrània. Es va aprofitar aquesta visita per
realitzar reunions de treball de seguiment dels projectes de cooperació directa a Gaza.
A finals de juny es va realitzar una visita a Gaza per treballar amb els tècnics locals el projecte
tècnic de reconstrucció del Barcelona Peace Park. Projecte que té un cost de 155.000€. La
transferència s‟ha dut a terme durant 2010. Des de llavors s‟han estat realitzant els treballs de
reconstrucció i el proper mes de desembre es realitzarà una visita final de tancament de
projecte abans de la seva inauguració al 2011.
Amb la col·laboració del FCCD (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament) que aporta
160.000 €, s‟ha dissenyat un projecte de millora dels accessos al parc (asfaltat de carrers,
creació de voreres, millora de patis interiors d‟illa, etc.). A finals d‟any s‟iniciaran les obres que
està previst de finalitzar el segon trimestre del 2011.
Cal destacar que aquest 160.000 euros són l‟aportació de diferents ajuntaments catalans per a
la reconstrucció de Gaza després de la invasió israeliana a inicis de 2009. El projecte tècnic de
rehabilitació i urbanització de l‟entorn del parc, s‟ha dut a terme amb el suport tèncic del
departament d‟urbanisme de l‟Ajuntament de Barcelona.
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Niamey (Niger)
La situació política inestable que ha patit Níger durant l‟any 2010, ha retardat la definició de les
possibles accions a implementar i la signatura del protocol d‟amistat i cooperació. Es va realitzar
un viatge de seguiment el mes de febrer, durant el qual es va avançar en una proposta de
capacitació, però uns dies després es produí un cop d‟estat al país, cosa que va distorsionar el
ritme de treball i les relacions institucionals. Des de Niamey se‟ns ha transmès l‟interès per tal de
continuar endavant amb el protocol i s‟espera poder reactivar la relació entre ambdues
municipalitats en breu i normalitzar la situació.

Tirana (Albania)
Durant el 2010 s‟ha continuat, en el marc del Protocol d‟Amistat i Cooperació que van signar
ambdues ciutats al 2009, el Tirana-Barcelona Public Space Exchange Process. En aquest procés
2 tècnics d‟urbanisme de Tirana han fet una nova estada de formació a Barcelona, on s‟ha
aprofitat per tancar el projecte conjunt a executar a la capital Albanesa. El Conveni entre
Barcelona i Tirana per la Remodelació de l‟espai públic a la zona residencial Mine Peza de
Tirana, s‟han signat al mes d‟octubre. Els treballs està previst que s‟iniciïn a finals d‟any. El
projecte de rehabilitació de Mine Peza comporta una inversió de 200.000 Euros per part de
l‟Ajuntament de Barcelona.
En aquest procés tècnics de l‟Ajuntament de Barcelona han fet dos estades de treball a Tirana a
llarg de l‟any. En el 2010 també s‟ha fet un intercanvi de visites i formacions per tractar models
de gestió de Centres Cívics, Comunitaris i Culturals a nivell municipal. En aquest intercanvi han
participat diversos directors de centres cívics de Barcelona i de l‟Àrea central de la Gerència
d‟Educació, Cultura i Benestar. En el marc d‟aquesta relació el Centre Cívic La Sedeta a dedicat
aquest any el seu programa de solidaritat a Albània (Setmana Cultural de Gràcia amb Albània,
Bitllet d‟Anada i Veus de la Mediterrània).

Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina)
Durant el 2010 s‟ha tancat el Projecte de Reforç de la Sarejevo Economic Region Development
Agency (SERDA), liderat per l‟AECID. Durant el mes de maig es va celebrar a Sarajevo un
seminari tècnic: “Local Economic Development, Spanish Experience ”. Aquest seminari organitzat
conjuntament entre l‟Ajuntament de Barcelona, la AECID i el Cantó de Sarajevo, va comptar
amb la presència de tècnics municipals de Barcelona, Terrassa, Vic i de la Diputació de
Barcelona.
Conjuntament amb la Fundació per la Democràcia Local (FDL) es va realitzar durant el mes de
maig una capacitació en prevenció de violència de gènere. El projecte va consistir en la
realització de dos seminaris: un seminari dirigit a professionals dels diferents ministeris del
Cantó de Sarajevo en temes de prevenció de violència de gènere i serveis que ofereix
l‟Ajuntament de Barcelona a la nostra ciutat, i un altre seminari pels tècnics de la FDL, tècnics
de serveis socials i d‟ONGs locals sobre prevenció de la violència en adolescents.

Puebla (Mèxic)
Acolliment durant el mes de maig de tècnics del Sistema Municipal d‟Atenció Integral a la Família
(DIF) de l‟Ajuntament de Puebla de Zaragoza per a participar en reunions de treball amb la
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Direcció del Programa de Dones i Cooperació Internacional i portar a terme el seguiment del
projecte de prevenció de violència de gènere que es porta a terme a la ciutat de Puebla. En el
marc d‟aquest acolliment es van organitzar visites a diferents serveis que ofereix la ciutat de
Barcelona en temes de prevenció de violència de gènere i assistència: casa d‟acollida, visita als
serveis SAH (Servei d‟Atenció a Homes) i SAN (Servei d‟Atenció a nens/nenes), PIADs, Serveis
socials, trobades amb entitats que treballen en aquest camp (Fundació SURT, AHIGE,...), etc.
Durant el mes de novembre s‟està duent a terme una visita de seguiment a Puebla per
supervisar els projectes realitzats durant aquest any: creació d‟una càmera Gesell per atendre a
les víctimes de la violència masclista, i l‟edició de tres manuals per a la capacitació de formadors
en temes de violència en adults, violència en adolescents i violència a les escoles.
En motiu del dia internacional contra la violència masclista el dia 25 de novembre, es realitza a
Puebla durant tot el mes de novembre, i amb el suport de l‟Ajuntament de Barcelona, el “Mes
Municipal per a la convivència i la No violència”. El mateix dia 25 té lloc la “Trobada
Iberoamericana d‟Estudis de masculinitat i violència familiar” amb l‟objectiu de fomentar la
necessitat d‟un canvi en el model de masculinitat i promoure els estudis de gènere realitzats per
homes, buscant la corresponsabilitat respecte a la violència familiar i involucrant al sector que
estadísticament exerceix en més gran mesura la violència com a una forma d‟autoritat.
En paral·lel també es realitzarà un Cicle de tallers per a personal que atén i/o treballa amb
víctimes de violència familiar.

Lima (Perú)
Suport a la governabilitat local d‟AMASUR a través d‟un projecte de capacitació de tècnics en
temes de descentralització i capacitació municipal: curs taller sobre la descentralització i noves
competències municipals, creació de comissions tècniques interdistrictals de treball per al
desenvolupament econòmic local, etc.
Gestió de la donació per part de l‟Àrea de Medi Ambient de quatre vehicles recol·lectors de
brossa per al municipi de Santa Eulàlia

Fès (Marroc)
S‟ha treballat la definició de la primera acció lligada al protocol signat l‟any 2009, vinculada a la
capacitació i empoderament de dones electes de la municipalitat de Fès. Es preveu realitzar el
primer taller diagnòstic de tres dies de durada durant el mes de desembre i en el qual
participaran al voltant de 20 dones. Per a realització d‟aquest taller es comptarà amb el suport
de la Fundació de Dones Surt.
Es dóna suport a Fès en la realització d‟un Pla de Desenvolupament Comunitari dins del marc del
projecte EUMED-Cities, liderat per l‟àrea d‟Acció Social de l‟Ajuntament de Barcelona.

Morón (Argentina)
Arrel dels intercanvis realitzats el 2009 en el marc del Protocol vigent sobre millores dels serveis
d‟Atenció al Ciutadà, s‟acordà la cessió d‟un software lligat a la gestió d‟incidències utilitzat per
Barcelona. Durant aquest any 2010 s‟ha definit i treballat el mecanisme jurídic per dita cessió i
es preveu la seva finalització imminent, un cop realitzada, es donarà suport tècnic a la
instal·lació del programa a la municipalitat de Morón.
9

La Havana (Cuba)
Es prepara la II fase del projecte de rehabilitació del carrer Barcelona de La Havana que
consisteix en la construcció d‟un edifici d‟habitatge social. Actualment s‟està duent a terme
l‟estudi del possible finançament a través de la Oficina del Historiador de la Havana i la AECID.
En motiu de la 22ª. edició del Festival Cultural “La huella de España” es participa en la
conferència de presentació del projecte de rehabilitació del carrer Barcelona dins del seminari
“La huella de los catalanes en el urbanismo, la arquitectura y el arte en Cuba”.

Montevideo (Uruguay)
Durant l‟any 2010 s‟han dut a terme la totalitat de les obres de millora del centre d‟Educació
Infantil „El Coyote‟ i parcialment les del centre „La Cantera‟, ambdues al barri de Malvín Norte i
amb finançament de Barcelona.

Guayaquil (Equador)
Des de Cooperació Internacional s‟ha fet la implementació de la part internacional del Projecte
“El Pou del Món”. Donant així suport al Projecte liderat pel Districte de Sant Martí i la seva
Associació de Veïns. La infraestructura necessària per la connexió del Pou a Guayaquil està
acabada i preparada per iniciar la connexió. Resta pendent trobar l‟agenda per la inauguració.
La connexió es durà a terme amb el Malecón de Guayaquil. Així existirà un canal permanent de
comunicació entre Barcelona i Guayaquil.

Nablús (Cisjordània. Territoris Palestins ocupats)
Suport al moviment associatiu juvenil mitjançant l‟agermanament del Consell de la Joventut de
Barcelona i el Consell de la Joventut de Nablus. Visita de membres del Consell de la Joventut de
Nablus a Barcelona durant el mes de juliol.

Trípoli (Líban)
Participació en el projecte de Medcités de capacitació en promoció econòmica de tècnics
municipals de la ciutat de Trípoli en col·laboració amb l‟Àrea Metropolitana i la Diputació de
Barcelona. El projecte promou la creació d‟un pla de màrqueting de la ciutat.
Tal com queda reflectit al resum de les accions dutes a terme a les diferents ciutats amb les
quals l‟ajuntament de Barcelona té projectes de cooperació directa, l‟actuació municipal
barcelonina està basada en la transversalitat dels diferents departaments i així, val la pena
remarcar la implicació de les àrees d‟urbanisme, arxius, biblioteques, mercats, dona, medi
ambient, joventut, 22 Arroba, Barcelona Activa, IMEB, etc., tant pel que fa al seguiment de
projectes com als múltiples intercanvis de formació de tècnics

Conveni Per la cessió de Material de Neteja.
L‟Ajuntament va signar un conveni amb les Empreses FCC. SA, Urbaser i CESPA i nopu entitats u
organitzacions no governamentals per a la cessió de materials de neteja viària i recollida de
10

residus amb destinació a diferents projectes de cooperació internacional i millora del medi
ambient a vuit països d‟Amèrica Llatina i l‟Àfrica.

El Salvador i Àrea Metropolitana
San Salvador
Durant el 2010, s‟ha mantingut la col·laboració amb l‟Alcaldia de San Salvador. S‟ha
tancat el conveni anterior que va donar com resultat la realització del pla estratègic de la
ciutat a més i a més de mantenir el centre de formació per a joves. Durant la visita de la
Directora de cooperació i la tècnica referent a San Salvador al més de març es va poder
acordar els termes del conveni que se inicia al 2010 per dos any, i que té per objectiu
recolzar el Programa de Formació Ocupacional “San Salvador Actívate y Emprende”. El
conveni comporta una aportació de 100.000 euros.

Santa Tecla
S‟ha inaugurat l‟antiga penitenciaria de Santa Tecla convertida en museu de la ciutat. Les
obres de rehabilitació i transformació de l‟espai s‟han executat al 2010 amb el suport de
l‟Ajuntament de Barcelona.
Al gener del 2010 s‟han iniciat les contactes amb els tècnic del Museu de Santa Tecla i
amb els tècnics de Barcelona, per definir la cooperació en el projecte museístic de la
ciutat tecleña. L‟alcalde de Sant Tecla i la directora de cooperació es van reunir amb el
director del Museu d‟Història de la Ciutat de Barcelona per començar a concretar el
contingut del intercanvi tècnic. Aquesta tasca va continuar amb els tècnics de Sant Tecla
durant la vista realitzada al març de la direcció de cooperació de Barcelona i ha seguit
l‟octubre entre l‟Alcalde de Sant Tecla i el Comissionat de l‟Alcaldia de Barcelona.

Nejapa
S‟ha cedit un vehicle recol·lector de brossa a Nejapa, municipi de l‟àrea metropolitana.
D‟acord amb la normativa europea, l‟ajuntament ha de canviar cada 5 anys molts dels
utensilis i equipaments. Sovint aquestes eines encara estan en condicions molt bones i és
en aquest context que s‟ha fet l‟enviament de camions de neteja i contenidors.

Àrea Metropolitana de San Salvador
REMDEL, és un conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de Municipis de l‟Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Ajuntament de Barcelona i
l‟Oficina de Planificació de l‟Àrea Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). El conveni té
una vigència de tres anys i finalitza al 2010.
L‟objectiu és impulsar el procés de concertació entre els actors econòmics i institucionals
locals per crear alternatives econòmiques i generar processos de desenvolupament
econòmic. Durant la setmana del 7 al 11 de juny s‟ha fet l‟acolliment de 17 persones
entre tècnics, empresaris i representants polítics d‟OPAMSS. El programa d‟activitats els
va permetre conèixer la Cambra de Comerç de Barcelona, l‟oficina del Pla estratègic de
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Barcelona, l‟Àrea de promoció econòmica de la Diputació de Barcelona i de l‟Ajuntament
de Hospitalet, Barcelona Activa i la Planta de Compostatge de l‟AMB a Torrelles.
El conveni està en fase de valoració final i tancament.

Altres
IDELCA (Instituto para el desarrollo local centroamericano). Durant el 2010 s‟ha fet la
valoració del conveni conjunt amb l‟Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
i la Diputació de Barcelona, finalitzant així el procés iniciat al 2006.
Durant el 2010 s‟han mantingut diverses reunions amb els responsables d‟IDELCA per
valorar la continuïtat de la col·laboració de l‟Ajuntament de Barcelona per els projectes
de formació de líders locals i suport al Foro de Autoridades Locales de Centro América
(FALCA).

Acolliments:
Una de les estratègies de la cooperació directa és l‟acolliment de tècnics i realització
d‟assistència tècnica amb les ciutats amb les que s‟estan duent a terme projectes de cooperació
internacional municipalista. En aquest sentit s‟han acollit a delegacions de tècnics de les
següents ciutats: Gaza, Tirana, Puebla, Dakar, Maputo (dos cops), Quito, Medellín, Envigado,
Trípoli (Liban) Villa El Salvador (Perú), San Salvadors i àrea metropolitana, Santa Tecla (El
Salvador) amb un pressupost total de 55.000 €.
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3. Barcelona Solidaria
En data 19 de febrer del 2010 es va publicar al BOP les Bases reguladores per sol·licitar i
atorgar subvencions a les entitats dedicades a l‟àmbit de Cooperació Internacional i les Bases
reguladores per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l‟àmbit d‟Educació per
al Desenvolupament.
En data 3 de maig del 2010 es va publicar al BOP l‟anunci d‟obertura de la convocatòria per
sol·licitar subvencions a les entitats dedicades a l‟àmbit de Cooperació Internacional i l‟anunci
d‟obertura de la convocatòria per sol·licitar subvencions a les entitats dedicades a l‟àmbit
d‟Educació per al Desenvolupament.
S‟han dut a terme les següents sessions informatives per a les ONGs:
Sessió informativa sobre la convocatòria Barcelona Solidària 2010 el dia 24 de Febrer a les
19h. a l‟Espai Jove La Fontana.
Sessió informativa sobre la convocatòria Barcelona Solidària 2010 el dia 11 de Maig a les
18h. a la Sala d‟actes de la Casa del Món.
Sessió informativa sobre la convocatòria Barcelona Solidària 2010 el dia 13 de Maig a les
20h. a la Seu del Districte de Gràcia.
Sessió informativa sobre la convocatòria Barcelona Solidària 2010 el dia 13 de Maig a les
19h. a la Seu del Districte de Sant Martí.
Sessió informativa sobre la convocatòria Barcelona Solidària 2010 el dia 18 de Maig a les
18h. a la Seu del Districte de Sant Andreu.
El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 4 de juny de 2010.
Caldria esmentar també que per primer cop s‟ha dut a terme una convocatòria de cooperació
cultural adreçada a municipis que volguessin realitzar projectes de cooperació cultural dins de la
anomenada Agenda 21 de la cultura en col·laboració amb AECID i CGLU. Aquesta convocatòria
ha comportat la mobilització d‟importants recursos tècnics atesa la complexitat de la mateixa al
estar adreçada a ciutats africanes, mediterrànies i llatinoamericanes.

Resum del conjunt de les convocatòries de subvencions realitzades en 2010.
Convocatòria

Modalitat

Educació pel
Desenvolupament

Anual

Cooperació al
Desenvolupament
Cooperació
Concertada
Cooperació Cultural
Total

Projectes
Presentats
41

Projectes
Atorgats
28

Quantitat
Atorgada
557.549

Nota
de Tall
59

Plurianual

34

17

567.228

66,24

Anual

48

12

345.070

60,25

Plurianual

38

8

804.928

79,7

Anual

9

2

126.996

80,5

Plurianual

10

4

272.578

83,5

Anual

26

11

650.000

83,5

206

82

3.324.349
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Cal recordar que els projectes plurianuals d‟anteriors convocatòries han compromès molts
recursos econòmics de l‟exercici 2010.

3.1. Convocatòria Cooperació al Desenvolupament
La resolució de la convocatòria per la modalitat de projectes de Cooperació al Desenvolupament
es va publicar al BOP el 30 de juliol del 2010.
Modalitats: Cooperació al Desenvolupament (anual i plurianual fins 4 anys)
Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques (anual i plurianual fins a 2 anys)

3.1.1. Cooperació al Desenvolupament
Anual
Projectes Presentats

Projectes Subvencionats

% de projectes subvencionats

48

12

25 %

12 projectes atorgats
Nota de tall 60.25
Quantitat atorgada: 345.070,9€
País de realització dels projectes subvencionats:
Bòsnia i Hercegovina
Níger
Colòmbia
Nicaragua
0

1

2

3

4

Plurianual
Projectes Presentats

Projectes Subvencionats

% de projectes subvencionats

38

8

21,05 %
14

Projectes atorgats: 8
Nota de tall 79.75
Quantitat atorgada: 804.928,75€
País de realització dels projectes subvencionats:

Índia
Equador
Guatemala
Palestina
Colòmbia
Nicaragua
0

1

2

3

4

3.1.2. Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques
Anual
Projectes Presentats

Projectes Subvencionats

9

2

% de projectes subvencionats
22,2%

2 Projectes atorgats (Gaza i Maputo)
Nota de tall: 80.5
Quantitat atorgada: 126.996,8€
5 Projectes denegats (1 amb puntuació inferior a 50)
Àrees on es situen els projectes presentats:
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Franja de Gaza
Àrea Metropolitana de San Salvador
Maputo
Tànger - Tetuan
Medellín
0

1

2

3

4

Àrees on s‟executaran els projectes atorgats:
Franja de Gaza
Àrea Metropolitana de San Salvador
Maputo
Tànger - Tetuan
Medellín
0

1

2

Suport a dos projectes anuals amb els diners de les vagues:
En resposta a les propostes de les assemblees realitzades en motiu de les Vagues del 8 de
Juny i 29 de Setembre, s‟acorda que els descomptes salarials fruit d‟aquestes dues
convocatòries vagin destinats a projectes solidaris i contra l'exclusió social. Després de
diverses reunions entre els representants de les organitzacions sindicals i l'Administració
Municipal de Barcelona s'ha acordat que una part d‟aquest pressupost es destini als
projectes següents presentats dins de la convocatòria Barcelona Solidària 2010:
1.- 10CI0081 “Enfortiment de les capacitats dels serveis de Salut Mental al nord de la
Franja de Gaza” de l'entitat Metges del Món, 73.425,40 euros.
2.- 10CI0045 “Fortalecimiento de la red de municipios saludables de la Micro-Región
Centro-Norte de San Salvador” de l‟entitat Red Europea de Dialogo Social (REDS),
74.886euros.

Plurianual
Projectes Presentats

Projectes Subvencionats

% de projectes subvencionats

10

4

40 %

16

4 Projectes atorgats
Nota de tall: 83.5
Quantitat atorgada: 272,578€
2 Projectes denegats (Gaza i San Salvador)
4 projectes incompleixen bases
Àrees on es situen els projectes presentats:
Àrea Metropolitana de
San Salvador
Maputo
Tànger - Tetuan
Medellín
0

1

2

3

4

Àrees on s‟executaran els projectes atorgats:
Àrea Metropolitana de
San Salvador
Maputo
Tànger - Tetuan
Medellín
0

1

2

3

3.2. Convocatòria Educació per al Desenvolupament
La resolució de la convocatòria per la modalitat de projectes de Cooperació al
Desenvolupament es va publicar al BOP el 30 de juliol del 2010.

Anual
Projectes Presentats

Projectes Subvencionats

% de projectes subvencionats

41

28

68,29%

17

28 Projectes atorgats.
Nota de tall: 59
Quantitat atorgada: 557.549,45€
36 projectes no reben subvenció (18 obtenen puntuació inferior a 50 punts)
1 projecte exclòs per incompatibilitat de projectes

Plurianual
Projectes Presentats

Projectes Subvencionats

% de projectes subvencionats

34

17

50%

17 Projectes atorgats
Nota de tall: 66.24
Quantitat atorgada: 567.228,58€
No reben subvenció 17 projectes (2 puntuació inferior a 50 punts)

3.4. Convocatòria Cooperació Cultural
Convocatòria de subvencions adreçada a ciutats i governs locals membres de Ciutats i Governs
Locals Units (CGLU) d'Àfrica, Iberoamèrica i la Mediterrània per a projectes de cooperació
cultural internacional en el marc de l'Agenda 21 de la Cultura
L‟Alcaldia, en data 10 de desembre de 2009 aprova inicialment les Bases reguladores per a
l‟atorgament de subvencions a ciutats i governs Locals Units (CGLU) d'Àfrica, Iberoamèrica i la
Mediterrània per a projectes de cooperació cultural internacional en el marc de l'Agenda 21 de la
Cultura.
La convocatòria es va publicar el dia 18 de març de 2010, i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el dia 22 de juny de 2010.
La resolució de la convocatòria va tenir lloc el dia 18 d‟octubre de 2010, amb els següents
resultats.
78 Projectes reben el suport de l‟assistència tècnica durant el procés de presentació de
sol·licituds:
55 de països elegibles
23 de països no elegibles
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Es presenten finalment 26 Projectes presentats: 14 Projectes elegibles y 12 Projectes no
elegibles (per incompliment de bases)
El projectes no Elegibles han estat:
Aregua, Paraguai
Bamako, Mali
Casablanca, Marroc
Fes, Marroc
Fuente de Oro, Colòmbia
Kaqchikel, Guatemala
Manaus, Brasil
Medellín, Colòmbia
Mombasa, Kènia
Trípoli, Líban
Villa El Carmen, Nicaragua
San Luís de Potosí, Mèxic
Dels 14 Projectes elegibles, s‟atorguen subvencions a 11 i 3 són denegats:
11 Projectes atorgats. Nota de tall (63):
Quantitat atorgada: 675.000,00€
Les ciutats i projectes escollits han estat:
Mèxic D.F., Mèxic

80.000€

Porto Alegre, Brasil

79.999€

Loja, Ecuador

79.997€

Rosario, Argentina

70.000€

Quilmes, Argentina

70.000€

Ate, Perú

65.004€

Accra, Ghana

55.000€

Flores, Uruguai

55.000€

Maputo, Mozambic

55.000€

Montevideo, Uruguai

35.000€

Buenos Aires, Argent.

30.000€
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Per continent: Amèrica Llatina: 9 i Àfrica: 2
3 projectes denegats:
2 projectes per exhauriment de la dotació pressupostària: Mendoza, Argentina i
Yucatán, Mèxic
1 projecte per incompliment de bases: Tavragh Zeina, Mauritània
Per continent: Amèrica Llatina: 2 i Àfrica: 1

3.5. Seguiment projectes sobre el terreny
Durant l‟any 2010 s‟han fet (o està previst que es facin) cinc viatges per tal de fer un seguiment
sobre el terreny dels projectes subvencionats en convocatòries anteriors de Barcelona Solidària.
Aquesta és una nova iniciativa que s‟ha posat en marxa durant 2010 per poder fer un millor
seguiment dels projectes subvencionats per l‟Ajuntament de Barcelona.

3.5.1 Equador
El viatge a Equador va tenir lloc entre el 31 de Gener i el 10 de Febrer i es va dur a terme
el seguiment dels següents projectes plurianuals:

“Fortalecimiento del tejido asociativo de la UNORCAC -Unión de
Organizaciones Campesinas e
Indígenas de Cotacachi- apoyando la implementación de su Plan
Estratégico 2008-2018”. Xarxa de Consum Solidari.
Convocatòria 2008
Pressupost Global: 1.007.238,50€
Aportació Ajuntament de Barcelona: 661.251€
Localització: Comunitats indígenes de Cotacachi
Resum del projecte: El present projecte de 4 anys de durada busca l'enfortiment
organitzatiu de la UNORCAC (Organització que representa a les comunitats quechues del
cantón Cotacachi, Equador).
Per això se segueixen els alineaments 2008-2018 del pla estratègic creat de forma
participativa per la pròpia organització.
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Es treballarà: àmbit de planificació organitzacional, formatius, productiu, de justícia
indígena i de gènere.
Mitjançant un procés de formació continua i la seva implicació directa en tot el pla
estratègic, s'impulsarà el accionar de les dones organitzades en el comitè central de
dones de la UNORCAC.
El programa té com a beneficiaris directes 27.654 habitants de les 45 comunitats
indígenes associades a la UNORCAC.

“Millora del sistema organitzatiu, productiu i comercial dels petits/es
productors/es de cacau als Cantons de Naranjal, Guayaquil i Balao,
província de Guayas” de la ONG Mans Unides.
Convocatòria 2008
Pressupost Global: 377.653,42
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 167.288€
Localització: Cantons de de Naranjal, Guayaquil i Balao, província de Guayas, Equador
Resum del projecte: El Programa planteja la millora del sistema organitzatiu, productiu i
comercial de 226 petits/es productors/es (153 homes i 73 dones) de cacau, fomentant el
desenvolupament humà amb principis d‟equitat i gènere, la consolidació de les seves
estructures organitzatives i la millora dels seus processos tècnics productius i comercials
de la seva producció aplicant els conceptes d‟economia solidària i de comerç just.

“Fortalecimiento del Sistema Cantonal de Salud de Cayambe”, de la
ONG Ajuda en Acció.
Convocatòria 2008
Pressupost Global: 641.714,14€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 280.284,81
Localització: Parròquies d‟Olmedo, Ayora, Ascázubi, Sta Rosa de Cusubamba, Cayambe,
Juan Montalvo, Otón y Cangahua; cantón Cayambe. Callejón Interandino entre los 2.800
y 4.200 m.s.n.m; província de Pichincha, Equador
Resum del projecte: El projecte proposa enfortir el sistema Cantonal de Salut de Cayambe
per a millorar la cobertura dels serveis a la població mitjançant la gestió adequada del
sistema de salut: Públic i Privat i la implementació de nous serveis al Cantón.

3.5.2 Maputo
En el marc de la visita de l‟Ajuntament de Barcelona a Maputo del 4 - 7 de març de 2010
es va realitzar la visita d‟un projecte d‟Enginyeria sense fronteres per part de la Delegació
de Barcelona.
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Delegació de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Carles Martí Jufresa. Primer Tinent d‟Alcalde de l‟Ajuntament de Barcelona
Sr. Manel Vila Motlló. Comissionat d‟Alcaldia de Cooperació Internacional, Solidaritat i
Pau
Sra. Mª LLuïsa Aguado. Arquitecte. Cap de Projectes Urbans.
Sr. Carles Casamor. Arquitecte. Projectes Urbans
Sra. Eva Morlà. Responsable de Comunicació de l‟Ajuntament de Barcelona
Sr. Jordi Cortés. Responsable de Projectes. Cooperació Internacional.

Agenda de la visita:
Visita als Projectes d‟Enginyeria Sense Fronteres al Barri de "Maxaquene A” financiats per
l‟Ajuntament de Barcelona.
Reunió amb la contrapart i els actors socials i institucionals presents en el barrio i
implicats en el projecte. Lloc: Secretaria del Barri. Maxaquene A
Visita al barri de Maxaquene A acompanyats per ESF i el Conselho de Maputo.

“Projecte pilot de Millora dels Serveis Urbans al Barri de Maxaquene A”
d’Enginyeria Sense Fronteres.
Convocatòria 2008
Pressupost Global: 236.367€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 75.000€
Localització: Barri de Maxaquene. Maputo.
Resum del projecte: Es pretén incrementar les capacitats dels habitants del barri de
Maxaquene creant una xarxa de drenatge secundari i terciari d‟aigües pluvials i el
sanejament d‟aigües residuals. També hi ha un reordenament dels espais públics.
Per altra banda, es consoliden (i creen) organitzacions de base que participen tant en la
construcció com en el posterior manteniment i gestió de les infraestructures. Reben
formació tècnica i de gestió.

“Maputo - Programa de millora de serveis urbans al barri de Maxaquene
A de la ciutat de Maputo. Any 2” d’Enginyeria Sense Fronteres.
Convocatòria 2009
Pressupost Global: 201.730,34€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 90.510,95€
Localització: Barri de Maxaquene. Maputo.
Resum del projecte: El projecte es centra en bona part en la millora de l'accessibilitat al
barri i la millora de la xarxa de drenatge d'aigües pluvials i del sanejaments de les aigües
residuals. Paral·lelament es treballarà per generar una proposta de reordenació urbana
que pugui ser assumida per les autoritats municipals de Maputo.
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3.5.3 Guatemala i El Salvador
El viatge a Guatemala va tenir lloc entre el 21 de Febrer i el 27 de Febrer i es va dur a
terme el seguiment dels següents projectes plurianuals:

“Promoción de una cultura de paz, culturalmente sustentable en el
Altiplano Occidental de Guatemala” de la ONG Associació d'Amistat amb
el Poble de Guatemala.
Convocatòria 2009
Pressupost Global: 753.970€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 482.414€
Localització: Altiplà Occidental de Guatemala, en els Departaments de: Quetzaltenango,
Totonicapán, Sololá, Huehuetenango i San Marcos.
Resum del projecte: El present projecte de 3 anys de durada desenvolupa accions
encaminades a enfortir les capacitats de diàleg i negociació entre l‟Estat i els territoris,
entre els governs municipals i les organitzacions i comunitats indígenes. Busca consolidar
el procés de participació activa que impulsen els grups de dones i joves per incrementar
les capacitats d‟incidència política enfront la política pública: agendes socials, els Acords
de Pau, instruments de participació política i social, organització comunitària i lideratge
local.

“Salut comunitària per la prevenció i control del VIH i altres infeccions
de transmissió sexual en 3 municipis del departament d’Escuintla.
Guatemala” de la ONG Fundació Sida i Societat.
Convocatòria 2009
Pressupost Global: 573.049€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 389.835€
Localització: Escuintla i Puerto San Jose
Resum del projecte: El present projecte de 3 anys vol contribuir a la prevenció i control
del VIH i d‟altres infeccions de transmissió sexual (ITS), promovent una actuació integral i
coordinada a nivell de centres d‟atenció primària, a la comunitat i a organismes
institucionals El projecte ofereix atenció socio-sanitària en dues clíniques d‟ITS integrades
en centres d‟atenció primària; acció comunitària i formació d‟agents de salut comunitaris
mitjançant l‟educació entre iguals; i enfortiment del teixit associatiu i les capacitats de les
dones treballadores del sexe.
El viatge a El Salvador va tenir lloc entre el 28 de Febrer i el 6 de Març i es va dur a terme
el seguiment dels següents projectes plurianuals:
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“Seguridad ciudadana por el derecho a la vida y la libertad de las
mujeres de El Salvador y Honduras” de la ONG ACSUR.
Convocatòria 2008
Pressupost Global: 1.118.845€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 548.845€
Localització: El Salvador (Berlín,Libertad, Olocuitla, San pedro Masahuat, Santa Tecla, San
Salvador, Zacatecoluca, Zaragoza ) i Hondures (Tegucigalpa, Juticalpa, Choluteca, San
Pedro Sula)
Resum del projecte: El present projecte, de 3 anys de durada, pretén contribuir a
erradicar la violència contra les dones de manera integral en l‟àmbit privat i públic
mitjançant un treball en xarxa d‟organitzacions feministes d‟Hondures i El Salvador. Les
accions empreses actuen en tres nivells: legal (proposta de llei), organitzatiu (enfortiment
xarxa feminista) i de denúncia (observatori binacional de la violència contra les dones).

“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” de la ONG Geòlegs del
Món.
Convocatòria 2007 i 2009
Pressupost Global:

1,359,950.25 (Programa 2007)

784.665,51 (Programa 2009)
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 400.000€
Continuïtat de 17 mesos a la convocatòria 2009: 190.100€
Localització: Àrea Metropolitana de San Salvador, 14 municipis dels Departaments de San
Salvador i La Libertad.
Resum del projecte: El present projecte de 2 anys de durada més una continuïtat de 17
mesos, impulsa la creació del Sistema de Gestió i Planificació Territorial (SIGEPLAN) que
articula el paràmetre ambiental i la gestió de riscos a plans, projectes i polítiques socials,
econòmiques i ambientals com a base del desenvolupament de l‟Àrea Metropolitana de
San Salvador.
“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” de la ONG Juristes Solidàris.
Convocatòria 2009
Pressupost Global: 245.695€
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Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 136.872€
Localització: Santa Clara, Tejutepeque, Cinquera, Suchitoto
Resum del projecte: El present projecte, de 2 anys de durada, busca capacitar en drets
humans a 64 promotors i promotores de comunitats rurals per actuar com a facilitadors
en comitès de defensa dels drets a nivell comunitari i incidir en la construcció de
polítiques municipals. Així mateix, dóna seguiment als processos judicials de casos de les
massacres succeïdes durant el conflicte armat.
En el viatge a El Salvador també es va dur a terme el seguiment dels següents projectes
de Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques:

“Fortalecimiento de las capacidades intermunicipales del Área
Metropolitana de San Salvador en defensa de los derechos de las
mujeres” de la ONG Cooperacció.
Convocatòria Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques 2009
Pressupost Global: 91.250 €
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 68.756€
Localització: Àrea Metropolitana de San Salvador (Alcaldies de LLopango, Sant Tecla,
Apopa)
Resum del projecte: El present projecte d‟un any de durada busca contribuir a que les
dones puguin exercir el seu dret a una vida lliure de violència a partir d‟estratègies
articulades entre els municipis de l‟Àrea Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Específicament, es pretén crear un espai d‟articulació de municipis de l‟AMSS, per treballar
estratègies conjuntes de prevenció i atenció de la violència de gènere en l‟àmbit
municipal.

“Creación del Centro Óptico Comunitario VERÁS” de l’Observatori de la
Salut Visual.
Convocatòria Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques 2009
Pressupost Global: 256.420€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 90.339€
Localització: Àrea Metropolitana de San Salvador
Resum del projecte: El projecte pretén crear un Centre Òptic Comunitari per contribuir a
millorar l‟accés als serveis de salut visual a grups d‟escassos recursos. A més, oferirà
consulta òptica i proporcionarà ulleres a preus accessibles sectors amb recursos
econòmics limitats i gratuïtament a escolars derivats pel programa VERAS a la clínica
oftalmològica de l‟Hospital Nacional de San Rafael de Santa Tecla.
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En el viatge a El Salvador també es va dur a terme el seguiment del següent projecte de
Cooperació al Desenvolupament anual:

“Mujeres protagonistas del desarrollo local y gestión pública para la
equidad de género en El Salvador” de la ONG Cooperacció.
Convocatòria Cooperació al Desenvolupament anual 2009
Pressupost Global: 53.754€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 40.000€
Localització: Àrea Metropolitana de San Salvador
Resum del projecte: L'objectiu del projecte és enfortir l'articulació i capacitat de les
"concejalas" i de les associacions locals de dones de El Salvador, per incidir políticament
en els seus governs municipals, en l'aprovació i aplicació de polítiques públiques a favor
dels seus drets i l'equitat de gènere, així com en la seva participació en processos de
desenvolupament de les seves localitats.

3.5.4 Marroc
El viatge a Marroc va tenir lloc entre el 16 i el 23 de Maig i es va dur a terme el seguiment
dels següents projectes plurianuals:

“Tractament i organització de la documentació de l’arxiu de la Comuna
Urbana de Fès”, de la ONG Arxivers Sense Fronteres.
Convocatòria 2009
Pressupost Global: 167.300 €
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 50.000€
Localització: Comuna Urbana de Fès, Marroc
Resum del projecte: L‟ordenació, identificació i classificació de la documentació generada
per la Comuna Urbana de Fès des dels seus orígens (1912) és tant el reflexe de la història
de la ciutat i el seu desenvolupament com l‟eina primordial dels treballadors en les seves
tasques d‟atenció als ciutadans. Disposar d‟un arxiu organitzat per als investigadors i
estudiants universitaris permet, hores d‟ara, disposar d‟un recurs cultural per a construir i
reconstruir la història, a l‟hora que la implantació d‟un sistema de gestió documental a les
oficines d‟acord amb les normatives actualment vigents (ISO 15489) suposa un pas
endavant en l‟assoliment d‟una administració transparent i eficient que treballa per a la
totalitat de ciutadans.

“IMPULS JOVE: Xarxa d’aprenentatge per a les entitats de joves”, de la
ONG Casal dels Infants per a l’acció social als barris.
Convocatòria 2009, Ciutats específiques
26

Pressupost Global: 104.816,67€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 75.480€
Localització: Ciutat de Tànger, barri de Beni Makeda
Resum del projecte: L‟objectiu d‟aquest projecte és el de millorar les condicions
socioeducatives dels i les joves de les zones suburbanes de Tànger - Beni Makada
enfortint les capacitats, la visió cívica i comunitària i la vertebració de les entitats que
treballen en aquests barris.
Constitueix l‟etapa pilot d‟un futur programa que aconsegueixi enfortir i incentivar el
creixement i la vertebració de les associacions de joves dels barris perifèrics de Tànger on
la fractura social i la concentració creixent de desigualtats actuals representen el repte de
la futura cohesió social del país.

“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”, de la
Fundació CIREM (Centre d’Iniciatives i de Recerques Europees a la
Mediterrània).
Convocatòria 2009
Pressupost Global: 214.000 €
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 154.074 €
Localització: Marroc, municipis de Larache i de Ksar el Kebir
Resum del projecte: Es pretén donar suport als processos de desenvolupament local de
les institucions municipals i actors de la societat civil de Larache i Ksar el Kebir, mitjançant
l‟augment de les capacitats institucionals, humanes i socials, i l‟enfortiment de la
participació ciutadana, per a l‟elaboració d‟una estratègia de valorització del patrimoni i de
dinamització dels recursos culturals com a motors del desenvolupament econòmic i social.

Escola-taller per a la formació Socio-Laboral especialitzada en la
rehabilitació d’espais públics a Tànger, de l’ Associació Sociocultural Ibn
Batuta (ASCIB).
Convocatòria 2009
Pressupost Global: 665.169‟55 €
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 263.798 €
Localització: Tànger, Marroc
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Resum del projecte: El present programa proposa la creació d‟una Escola-Taller a les
dependències de l‟antiga presó de "Bab Labhar", un edifici del segle XVIII en desús des
de la dècada de 1960, situat a la Kasbah de Tànger.
L‟Escola-Taller constituirà un centre de treball i formació en la que, joves menors de 18
anys i en situació d‟atur, rebran Formació Professional Ocupacional (F.P.O.) en alternança
amb la pràctica professional, amb la finalitat d‟adquirir una qualificació que els capaciti per
l‟acompliment d‟un ofici.

3.5.5 Nicaragua
El viatge a Nicaragua va tenir lloc entre el 3 i el 12 de Novembre i es va dur a terme el
seguiment dels següents projectes plurianuals:

“Promoviendo políticas de urbanismo social 2010: Rehabilitación
urbana por autogestión comunitaria en 4 barrios populares de la ciudad
de Managua: Grenada, Olof Palme, Sol de Libertad y Lomas de Guadalu”
de la ONG Entrepobles.
Convocatòria 2006, continuïtat en la convocatòria 2009 i convocatòria 2010
Pressupost aportat per l‟Ajuntament de Barcelona:
convocatòria 2006: 517.332,36€
continuïtat 2009: 129.000€
convocatòria 2010: 462.500€
Localització: Managua.
Resum del projecte: El present projecte, de 3 anys de durada més una continuïtat d‟un
any i un nou projecte de 4 anys, busca millorar les condicions de precarietat urbana, amb
èmfasis a la provisió de serveis d‟aigua i sanejament, obres de mitigació de risc i
recolzament en els processos de legalització de la propietat.

“Enfortiment de capacitats de petits productors/es de Comerç Just a
Mesoamèrica” de la ONG Setem.
Convocatòria 2008
Pressupost aportat per l‟Ajuntament de Barcelona: 592.444,77€
Localització: Guatemala, Nicaragua (Matagalpa), El Salvador i Chiapas.
Resum del projecte: El present projecte, de 3 anys de durada, pretén contribuir a petits
canvis tant al Sud com al Nord. Al Sud, recolzant la tasca de les organitzacions de petits
productors/es de cafè en pro de millorar la qualitat del seu producte, a través de tallers
formatius en aspectes productius, comercials i també organitzacionals. Enfortint també les
xarxes per pressionar en les polítiques del moviment del Comerç Just.
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En el viatge a Nicaragua també es va dur a terme el seguiment del següent projecte
anual de Cooperació al Desenvolupament:

“Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la
contribución de la disminución del subregistro de nacimientos y
muertes en el Departamento de Masaya” de la ONG Juristes Solidaris.
Convocatòria 2007 i 2008
Pressupost Global: 126.010€
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 75.000€
Localització: Departament de Masaya.
Resum del projecte: Els dos projectes anuals han buscat la disminució del subregistre
municipal (naixements i defuncions) del departament de Masaya mitjançant l‟elaboració
d‟un cens per detectar persones no inscrites als registres, la creació i dotació de registres
mòbils, el reforç de la coordinació interinstitucional i campanyes de sensibilització.

3.5.6 Mèxic
El viatge a Mèxic està previst que tingui lloc entre el 28 de Novembre i el 2 de Desembre i
es durà a terme el seguiment del següent projecte plurianual:

Fondo para el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe
(FONDEIB), del Centre UNESCO de Catalunya.
Convocatòria 2009
Pressupost Global: 767.220 €
Pressupost aportat per l’Ajuntament de Barcelona: 503.483 €
Localització: Estat de Xiapes, Mèxic
Resum del projecte: El Fons per al Desenvolupament de l'Educació Intercultural Bilingüe
és una iniciativa sorgida l'any 2003 amb recursos de la Fundació Ford. El seu objectiu és
combatre la situació de marginació que viuen les cultures indígenes en el sistema
educatiu de Chiapas i el conseqüent retard acadèmic dels seus estudiants. Mitjançant la
distribució local de petits finançaments a projectes dissenyats i executats per una
diversitat d'actors, el Fons pretén estimular el lideratge i la innovació a favor d'una
educació inclusiva i de qualitat.

29

4. Participació en xarxes Internacionals
Quant a la participació en les diferents xarxes internacionals podem destacar:

Xarxa Europea d’Autoritats Locals per la Pau en el Pròxim Orient
La Xarxa Europea d‟Autoritats Locals per la Pau en el Pròxim Orient té com a objectiu
desenvolupar la cooperació amb les autoritats locals palestines i israelianes a favor de la pau en
el Pròxim Orient, cooperar amb les organitzacions de la societat civil europees compromeses
amb la pau a la regió, així com sol·licitar als governs locals europeus i a la Unió Europea que
donin suport a la cooperació descentralitzada, bilateral i trilateral, a favor de la pau.
Durant el 2010 s‟han celebrat reunions periòdiques a Barcelona dels membres de la Xarxa
durant els mesos de febrer, juny i octubre. El passat mes de juny es signà, en una trobada al
Castell de Montjuïc, un acord per la creació d‟una estructura estable de la Xarxa, de manera que
la Xarxa estarà representada pels següents membres: Coordinació Italiana dels Governs Locals
per la Pau i Drets Humans, CUF (Cités Unies France), FCCD (Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament), FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidariedad Internacional).
El FCCD realitza una aportació de 160.000 € per la millora dels accessos del Barcelona Peace
Park de Gaza. La CUF i la Coordinació italiana es comprometen a fer una aportació conjunta de
20.000€ per ampliar el projecte.

C.G.L.U
El juny de 2010 Barcelona ha hostatjat la reunió anual del grup de treball de d‟Enfortiment de
les Capacitats Institucionals municipals (CIB) de CGLU (Ciutats i Govern Locals Units). La
reunió es va dur a terme els dies 28 i 29 de juny. A aquesta reunió varen assistir els principals
representants de xarxes municipalistes de cooperació del món (VNG-Holanda, CUF –França, FCM
de Canada, etc). Es varen abordar el principals reptes de la cooperació descentralitzada (DC) i
el rol del la cooperació Internacional municipal (MIC), així com l‟efectivitat de les polítiques
dutes a terme.
Barcelona va poder explicar les polítiques de Cooperació Internacional dutes a terme en els
darrers 15 anys.
D‟altra banda, en col·laboració amb CGLU, i l‟Associació d‟Alcaldes de Senegal es va organitzar a
Dakar (Senegal) els dies 14 i 15 de maig de 2010 una sessió formativa dins del marc del
programa „Acció Local per a la Reducció de Riscos i Catàstrofes‟ amb la participació
d‟aproximadament 60 electes i tècnics municipals de la regió d‟Àfrica de l‟Oest. La sessió
d‟apertura va comptar amb la participació de la Directora de Cooperació Internacional i
Solidaritat de l‟Ajuntament de Barcelona.

EuroGaza
Es realitza una trobada a Barcelona de la xarxa EuroGaza, xarxa de ciutats europees
agermanades amb Gaza (Gaza, Barcelona, Dunkerque, Torino, Tromso), aprofitant la visita a la
ciutat durant el mes de maig del Director de Cooperació Internacional de l‟Ajuntament de Gaza.
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Hi assisteixen els representants de Tromso, Gaza i Barcelona. Es detallen els projectes que està
realitzant cada ciutat i ens reunim amb entitats de la ciutat que treballen a Gaza (Fundació
Congrés Català de Salut Mental, Pallassos sense Fronteres,...)

EuroNablus
Es manté contacte amb la xarxa EuroNablus formada per ciutats agermanades amb Nablus
(Dundee, Lille, Nàpols, Stavanger).
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5. Col·laboració amb Nacions Unides

DPKO /UMNAS: Acció antimines.
En Novembre, el Comissionat de Cooperació Internacional de l‟ajuntament de Barcelona Manel
Vila s‟ha reunit amb Sr. Maxwell Kerley, Director de l‟UNMAS (Servei d‟Acció contra les Mines) de
les Nacions Unides, per signar un conveni per finançar el “Projecte d‟acció Antimines al Sàhara
Occidental”.
L‟Ajuntament de Barcelona compromet 100.000 euros, (50.000 en 2010 i 50.000 en 2011) per al
finançament d‟aquest projecte de desminatge al Sàhara Occidental que dur a terme l‟Agència de
les Nacions Unides per al Desminatge (UNMAS). El projecte d‟acció antimines al Sàhara
Occidental té un pressupost total pels anys 2010- 2011 de 217.231 €, dels quals l‟Ajuntament
de Barcelona n‟aportarà en total 100.000 € en dos anys, es a dir, el 46,03% del total del
projecte.
Des de l‟any 2006 Nacions Unides està duent de forma continuada accions en aquesta zona de
Sàhara, rastrejant, senyalitzant i identificant les àrees perilloses, que representen un risc per la
població nòmada local que hi viu.
El projecte de desminatge de NNUU es dur a terme a la Zona del Sàhara Occidental controlada
per el Front Polisari, prop de la frontera amb Argèlia.
L‟acció contra les Mines és una prioritat per l‟Ajuntament de Barcelona. Una de les línies de
treball de l‟Ajuntament a través de Direcció de Solidaritat i Cooperació Internacional és el de
donar resposta a les necessitats de les poblacions afectades per conflictes armats. Moçambic i el
Sàhara Occidental són zones d‟actuació prioritària de la cooperació de l‟Ajuntament de Barcelona
(Pla Director de Cooperació Internacional 2009-2012). Barcelona va signar el primer acord amb
UNMAS al 2008, per activitats de desminatge a Moçambic. Disseminades per gran part d‟aquests
territoris, les mines antipersona suposen, a més d‟un perill real pels seus habitants, un obstacle
molt seriós per al seu desenvolupament.
L‟Ajuntament de Barcelona ha donat suport des de fa 10 anys a la campanya promoguda per en
Gervasio Sánchez i les oenegés implicades en la desaparició de les mines antipersonals a tot el
món.

ACNUR Uganda i educació per al desenvolupament
Al 2010 hem continuat la col·laboració amb ACNUR mitjançant la pròrroga del conveni signat al
2008 per dos anys.
L‟Ajuntament ha mantingut el seu suport en les dues línies de acció d‟ACNUR. Per una banda
a la tasca d‟educació per el desenvolupament, que al 2010 s‟ha concretat en la “ Implantació de
la maleta Pedagògica”, recurs educatiu sobre el refugi i l‟asil, a tot el territori català. El material
està destinat a nens i nenes d‟edat compreses entre els 6 i els 12 anys. Els objectius específics
de l‟acció educativa són:
Donar a conèixer als nens i nenes d‟educació primària la situació dels refugiats al món.
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Fomentar la comprensió i el respecte dels Drets Humans.
Promoure el respecte i la tolerància vers la diversitat.
Facilitar als professors els recursos pedagògics de suport per a abordar l‟assignatura
d‟educació per a la Ciutadania.
Pel que fa a l‟acció humanitària Barcelona s‟ha implicat en el projecte “ Reintegrament de la
població desplaçada internament al nord d‟Uganda: protecció i apoderament comunitari .” Al qual
l‟ajuntament fa una aportació de 40.000 €. El projecte pretén beneficiar als/les 444.000
desplaçats/des interns que viuen als 108 assentaments de població a la regió Nord d‟Uganda,
districtes d‟Amuru, Gulu, Kitgum, Pardera i Katakwi. ACNUR duu a terme dues iniciatives de
reintegració dels desplaçats/des: per un cantó, facilita el retorn a les seves comunitats locals,
reconstruint infraestructures en les mateixes. Per l‟altre, transforma els camps actuals
d¡assentament, convertint-los en comunitat viables. En ambdós casos hi ha un procés
d‟enfortiment de les capacitats institucionals i comunitàries de la població per afavorir els seu
desenvolupament i integració.
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6. Campanya Objectius del Mil·lenni
L‟Ajuntament de Barcelona està adherit des de 2005 a la Campanya Ciutats del Mil·lenni
promoguda en el marc de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i ha donat suport a l‟oficina de
la Campanya del Mil·lenni de Nacions Unides a Barcelona des del seu establiment.
Fruit d‟aquest compromís, l‟Ajuntament de Barcelona ha facilitat l‟organització i implementació
de diverses iniciatives de sensibilització i mobilització sobre els Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni tals com la Marxa Blanca l‟any 2005 i la iniciativa Aixeca`t Contra la Pobresa que es
va portar a terme l‟any 2006.
El Pla Director de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 2009-2012, manifesta explícitament
en el punt 2on, i dins el seu marc conceptual : “l‟aposta per l‟estratègia d‟associació per al
desenvolupament (Vuitè Objectiu del Mil·lenni). I també dins l‟esmentat marc Conceptual
s‟afirma que : “ A l‟hora d‟elaborar aquest Pla Director s‟han tingut present, i per tant

s‟assumeixen, les següents iniciatives : - l‟Agenda dels Objectius del desenvolupament del
Mil·lenni.

Amb la campanya del Mil·lenni de les Nacions Unides, l‟Ajuntament de Barcelona i en el seu nom
l‟Alcalde, va signar un conveni de col·laboració en data 16 d‟octubre del 2009,
La ciutat de Barcelona ha estat juntament amb Munich, Milà i París les úniques ciutats que tenen
acords directes amb les Nacions Unides específicament per a la promoció entre els seus
ciutadans els objectius del Mil·lenni.
El Conveni estableix que Barcelona esdevindrà ciutat impulsora dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni amb la finalitat de potenciar i consolidar el compromís de la
ciutat amb els esmentats Objectius.
Per aquest motiu el mes de Maig de 2009 el plenari de l‟Ajuntament va aprovar la mesura de
suport a els objectius del Mil.leni.
Els objectius de la la Mesura són:
Promoure els objectius del mil·lenni entre els ciutadans de Barcelona
-

Manifestar el compromís de la Ciutat de Barcelona amb la campanya del Mil·lenni.

-

Convertir la ciutat de Barcelona com un dels municipis del món més compromesos amb els
objectius del Mil·lenni

Les principals accions dutes a terme per l’Ajuntament en col·laboració amb la
Oficina dels Objectius del Mil·lenni de Barcelona:


L‟organització, producció i difusió de campanyes de sensibilització ciutadana sobre els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni mitjançant la utilització d‟espais i suports
públics a la ciutat de Barcelona, material divulgatiu, ...



La commemoració institucional del Dia Internacional per l‟Eradicació de la Pobresa, el 17
d‟octubre, amb activitats de promoció dels Objectius del Mil·lenni orientades a la
sensibilització ciutadana i la incidència política.
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Es va incorporar en el Programa de les Festes de la Mercè una pàgina complerta dedicada
als ODM. Aquesta inserció incorpora informació sobre els 8 ODM i la Cimera de l‟ONU sobre
els ODM així com diversos elements visuals incloent les icones dels ODM i els logotips de
l‟any mundial dels ODM, també conegut com a logotip Podem eradicar la pobresa, i de
l‟Ajuntament de Barcelona. El tiratge total del Programa de la Mercè va superar els 600.000
exemplars i el Programa és accessible a més en la seva versió electrònica a la pàgina web
de l‟Ajuntament de Barcelona.



A La 15ª Mostra d‟Associacions de Barcelona que es dur a terme durant les festes de la
Mercè va comptar amb una guingueta dedicada als ODM. La guingueta va incorporar
diversos espais de sensibilització i participació ciutadana sobre els ODM entre els que cal
destacar:
Fotos pels ODM: iniciativa participativa que consisteix a convidar a la ciutadania a
fotografiar-se sostenint les icones dels ODM. De cada fotografia se‟n imprimeixen dues
còpies en un fulletó expressament dissenyat per l‟ocasió i que inclou informació sobre els
ODM i les entitats participants així com una autorització per fer ús de les imatges amb
finalitats de sensibilització. Una copia es lliura a la persona participant i l‟altra es mostra a
la mateixa guingueta. En total, més de 600 persones varen participar en aquesta iniciativa
durant la Mostra.
Unitat de Veus Contra la Pobresa: Aquesta eina de sensibilització i participació es va
instal·lar també a la guingueta dels ODM. La Unitat de Veus Contra la Pobresa consta
quiosc informàtic que incorpora una pantalla tàctil, un teclat i un ordinador equipat amb
una càmera i un micròfon on la ciutadania pot informar-se sobre els ODM i enregistrar
missatges de suport als mateixos.
Materials de difusió sobre els ODM; a la guingueta dels ODM es van distribuir així mateix
més de 2.000 exemplars de materials de sensibilització sobre els ODM tals com fulletons,
tríptics i guies temàtiques.



Es va organitzar i portar a terme un Debat Nord-Sud sobre els ODM en l‟emblemàtic i
històric Saló de Cent de l‟Ajuntament de Barcelona. L‟acte va ser presentat pel Sr. Manel
Vila, Comissionat de l‟Alcaldia per Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de
l‟Ajuntament de Barcelona, i va comptar amb la presència de la Sra. Susan George,
presidenta d‟honor d‟ATTAC, com a representant del Nord, la Sra. Ingrid Srinath, secretaria
general de CIVICUS, com a representant del Sud, i la Sra. Rosa Massagué, periodista de El
Periódico, com a moderadora.



El Debat Nord-Sud sobre els ODM va servir per fer una valoració de l‟estat actual dels ODM
i, en particular, per plantejar propostes estratègiques per accelerar l‟assoliment dels
Objectius en el període 2010-2015, en especial de cara a la Cimera de l‟ONU sobre els ODM
que es va celebrar els dies 20-22 de setembre de 2010. L‟acte es va retransmetre en directe
via streaming a la pàgina web de l‟Ajuntament de Barcelona, i l‟assistència al mateix va ser
molt nombrosa; entre els participants cal destacar diversos representants de la Generalitat
de Catalunya i l‟Ajuntament de Barcelona, així com nombrosos representants d‟ONGs
catalanes i altres entitats, xarxes i movimentsassociatius de la societat civil catalana
juntament amb representants del món acadèmic i de la cultura en general. Al final de l‟acte,
TV3 va realitzar una entrevista a la Sra. Susan George que es va emetre l‟endemà al
programa “Els Matins” d‟aquest mateix canal



Barcelona Corre pels Objectius del Mil·lenni: Conjuntament amb l‟Institut Barcelona esports
s‟han vincularat 10 curses popular de la ciutat de Barcelona amb 8 objectius del Mil·lenni.
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Cada cursa correspón a un dels objectius del mil·lenni. Les curses populars vinculades als
ODM han estat:

Cursa

Participants

Marató de Barcelona

10.000 corredors

Cursa de Bombers

20.000 corredors

Milla Claror

2.500 corredors

Cursa de la Diagonal

5.000 corredors

Festa de la Bici

15.000 corredors

Cursa de El Corte Inglés

60.000 corredors

Cursa de la Mercè

10.000 corredors



S‟han incorporat elements promocionals, com l‟Arc del Mil·lenni (es tracta d‟un arc inflable
on es promocionen el 8 objectius del mil·lenni) en les esmentades curses. S‟ incorporarà el
logotip de la campanya en actes de temàtiques de pau i de cooperació internacional que
organitzi l‟Ajuntament.



L‟Ajuntament de Barcelona i la Campanya del Mil·lenni de l‟ONU van establir un marc de
col·laboració amb la presidència i comitè organitzador del Congrés Mundial de Salut
Materno-Infantil que es va celebrar al Palau de Congressos de Barcelona del 22 al 26 de
setembre de 2010 per incorporar i promoure els ODM en el marc d‟aquest esdeveniment.
Com a resultat d‟aquesta col·laboració, el Ple del Congrés va presentar una Declaració de
suport als ODM, incidint en particular en els Objectius que fan referència a l‟àmbit de la
salut, i dirigida als líders mundials reunits a la Cimera de l‟ONU sobre els ODM a Nova York.
D‟altra banda, el Congrés va acollir una exposició sobre els ODM, situada en un espai
prominent del recinte del Congrés, i va mostrar diversos materials audiovisuals tals com
vídeos i diapositives sobre els ODM a les pantalles del Congrés en diverses sessions.



S‟ha dut a terme la organització i promoció d‟una “Ruta de Veus Contra la Pobresa” per la
ciutat de Barcelona. Es tracta d‟una exposició muntada en una carpa-stand itinerant, que
recull de forma gràfica els 8 objectius i que incorpora elements lúdics de participació: les
veus, son gravacions dels ciutadans i ciutadanes que deixen un missatge sonor que
posteriorment es penjat a una web mundial amb ciutadans d‟altres països. També incorpora
les fotografies de ciutadans mostrant elements simbòlics identificatius de cada un dels
objectius. Aquest fotos de ciutadans de Barcelona seran també penjades a la web mundial
de la campanya.



S‟ha creat una secció a la pàgina web de l‟Ajuntament de Barcelona dedicada exclusivament
als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. La secció inclou clips i altres materials
audiovisuals que donen mostra dels diferents actes sobre els ODM que s‟han portat a terme
així com les darreres novetats sobre els Objectius.
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7. Suport amb Convenis associacions de Barcelona
La direcció de cooperació internacional ha seguit la política de formalitzar via conveni la relació
amb aquelles entitats amb les que té una més estreta relació o que per motius específics de
l‟acció recolzada l‟objecte del conveni queda fora de la convocatòria ordinària de subvencions.
Alllarg de 2010 s‟han anat formalitzant diferents convenis.

Entitat

Objecte

Data
de
Signatura del
Conveni

Pressu
post
2010

Pressu
post
2011

ASSOCIACIÓ DE
MESTRES ROSA
SENSAT

Impulsar accions de la Xarxa de
les Escoles Compromeses amb el
Món.

Signat el
Juliol 2010

23

9.000€

9.000€

Expira el
Desembre
2011

31
de

BARCELONA
ACCIÓ
SOLIDARIA –
CARAVANA
SOLIDÀRIA.

Descartada la realització de
Caravanes, el conveni es centra
en la reconversió de l‟entitat en
suport logístic a 60 associacions
de cooperació catalanes.

En tràmit

25.000€

21.250€

CAMPANYA DEL
MILLENI DE
NNUU

Promoure els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni a
Barcelona a través d‟iniciatives
conjuntes
de
sensibilització,
mobilització i incidència política

Signat el
Octubre
2009

15
de

Expira el
Desembre
2010.

31
de

Pròrroga
tràmit.

en

No
compor
ta
transfer
ència
de
recurso
s

No
compor
ta
transfer
ència
de
recurso
s

80.000€

80.000€

FCCD

Establir 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. Per això,
l‟Ajuntament col·laborarà en el
manteniment
de
l‟estructura
tècnica i administrativa que fan
viable l‟activitat del Fons Català
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Signat el 4 de
juny del 2010
Finalitza el 31
de
desembre
del 2011

CONFEDERACIÓ
D’ONGs PER LA
PAU, ELS DRETS
HUMANS I EL
DESENVOLUPAME
NT

Gestió de l‟equipament de La
Casa del Món, un espai municipal
al servei de la ciutadania i les
entitats que tenen com línies
bàsiques d‟actuació el foment de
la solidaritat i la cooperació i el
desenvolupament de la pau i els
drets humans.

En tràmit

170.000
euros

CONSELL DE LA
JOVENTUT

Realització del projecte Programa

En tràmit

40.000
euros

INTERMON
OXFAM

Suporta a la realització de Festa
de la Solidaritat – Dia de
l‟Esperança

Signat el 22 de
febrer
del
2010.

30.000
euros

30.000
euros

40.000
euros

40.000
euros

62.000

63.750

CJB de Pau i Globalització Justa:
la finalitat del projecte a
subvencionar és difondre la
realitat
de
l‟associacionisme
juvenil català a la resta del món i
potenciar
la
xarxa
de
l‟associacionisme
juvenil
de
Barcelona amb la resta de la
Mediterrània i el Pròxim Orient

170.000
euros

Finalitza el 31
de
desembre
del 2011
SETEM

Col·laborar en
d‟execució i
seguiment de la Festa del comerç
just i la banca ètica.

Signat el 22 de
febrer
del
2010.
Finalitza el 31
de
desembre
del 2011

FARMAMUNDI

Suporta a les accions d‟ajut i
assistència humanitària a zones
amb conflictes crònics oblidats,
en aquest cas a la República
democràtica del Congo, amb el
projecte:
Prevenció
de
la
violència sexual i assistència
mèdica i social de les víctimes a
les províncies de Nord Kivu i
província Oriental a la República
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Signat el 3 de
juliol del 2008
Finalitzat el 31
d‟agost
del
2010
En

tràmit

CREU ROJA

ACAPS

Democràtica del Congo

conveni
desembre
2010desembre 2012

Suport al Centre per a la
Cooperació al Mediterrani de la
Mitja Lluna i la Creu Roja

Signat el 7 de
juliol del 2008

Colònies d‟estiu nens Sahrauís i
Projecte Tarbies

Signat el 5 de
maig del 2010

Finalitza el 31
de
desembre
del 2010

Finalitza el 31
de
desembre
del 2011
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45.000

28.000

28.000

8. Consell municipal de cooperació al desenvolupament.
A continuació es detalla les principals activitats dutes a terme per el
cooperació al desenvolupament durant 2010

Consell Municipal de

8.1 Sessions plenàries:
S‟ha realitzat dues sessions plenàries:
14 de juliol y 29 de novembre

Els principals temes abordats han estat:


Segrest a Mauritània



Importància de la cooperació internacional i la solidaritat com a política estratègica.
Proposta de posicionament del plenari del consell.



Declaració del Consell de Cooperació sobre l‟atac de l‟exèrcit israelià a la Flota de la
Llibertat.



Convocatòria de subvencions 2010 per projectes de cooperació: desenvolupament,
educació per al desenvolupament i concertada. Convocatòria de cooperació cultural.



Mesura de Govern: Promoció dels Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides entre
la ciutadania de Barcelona



Presentació d‟experiències per part de les ONG i entitats membres del consell:



Projecte de cooperació del Col·legi de metges de Barcelona al Txad



Valoració dels actes del Dia internacional contra la violència envers
(FCONGD)



Declaració dels consell sobre els fets a Al Aaiun



Debat sobre seguretat i cooperació internacional



Balanç del pla de treball 2010 de la Direcció del Programa de Solidaritat i Cooperació
Internacional. Tancament econòmic del 2010 i escenari pressupostari del 2011



Memòria 2010 del Consell de Cooperació



Seguiment sobre el terreny del projectes/programes subvencionats per l‟Ajuntament de
Barcelona
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les dones

Acords principals:


S‟aprova per unanimitat la declaració sobre la importància de la solidaritat i la
cooperació internacional com política estratègica.



Elevar la declaració sobre l‟atac de l‟exèrcit israelià a la flota de la llibertat al Consell
Municipal sota la forma de declaració institucional, sempre i quan 4 dels 5 grups polítics
la recolzin.



Fer arribar a la Permanent el pressupost de l‟any 2011 tan bon punt estigui disponible.



El Fons Català de Cooperació també difondrà la campanya dels Objectius del Mil·lenni
a través de la xarxa de més de 300 ajuntaments que el composen.



La comissió Permanent estudiarà la proposta de convidar al sector empresarial a formar
part del Consell de Cooperació.

En el moment d‟elaborar el present Balanç manca dur a terme el plenari del consell previst pel
29 de novembre. Per tant caldria afegir els acords que s‟adoptin.

8.2 Sessions de la comissió permanent realitzades:
Permanent del 25 de gener.
La permanent estava prevista per el 15 de febrer es, però es va avançar al 25 de gener
per poder compartir la situació d‟emergència que va provocar el terratrèmol d‟Haití.

Els temes tractats vàrem ser:


Haití: accions d‟emergència, post- emergència i reconstrucció



Propostes per establir un mecanisme d‟acció ràpida del consell en situacions
d‟urgència



Informació sobre el segrest a Mauritània



Prioritats del pla de treball 2010 del Consell. Revisió del calendari 2010 de la
permanent i plenari



Valoració sobre la necessitat d‟articular un “comissió de crisi” per assegurar una
reacció immediat del consell en situacions d‟urgència.
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Permanent del 21 d’abril:
Els temes abordats:


Informe de gestió del Comissionat d‟Alcaldia de Cooperació, Solidaritat i Pau.



Acció humanitària a Xile



Informació sobre el segrest a Mauritània



Convocatòria de subvencions per projectes de desenvolupament, educació per al
desenvolupament i cooperació concertada. Convocatòria de cooperació cultural.



Grup de treball de revisió de formularis i participació en l‟elaboració del grup de
bases per la convocatòria de beques per a joves cooperants.



Consell de Ciutat: nomenament del representant i Informe 2009



Renovació dels membres del consell. Procediment d‟altes i baixes. Tractament de
les dades de contacte del membres.

Acords


Metodologia per elaborar de forma participativa les bases per les beques de joves
cooperants: la direcció de cooperació elaborarà una primera proposta que
compartirà amb els membres del Consell. Els membres del Consell que vulguin
participar en el grup de treball ho comunicaran i es treballarà via correu electrònic
i amb les reunions presencials necessàries.



Es proposa el nomenament de la Montserrat Benito representant del Consell de
Cooperació al Consell de Ciutat.



S‟acorda lliurar la Memòria del Consell 2009 com a informe sectorial per al
Consell de Ciutat.



Es decideix enviar una carta als membres del Plenari que no hi participen amb
l‟objectiu que expliciten el seu interès en formar part del consell o en cas
contrari es cercarà un/a substitut/a.



Els membres del consell faran suggeriments/propostes
Cooperació per cobrir les vacants d‟experts/es al Plenari.



Sol·licitar als membres del Consell que facilitin les dades de contacte que
consideren oportunes per fer-les públiques a la pàgina web



Crear un grups d‟anàlisi/avaluació de les accions de EpD.

a la Direcció de

Permanent 7 de juny 2010:
Assenyalar que en aquesta ocasió també es va avançar la data de la reunió degut a
l‟atac de l‟exèrcit Israelià a la flota amb ajut humanitària a Gaza.
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Temes tractats:


Proposta de declaració sobre l‟atac d'Israel a la flota amb ajuda humanitària.



Canvis en el Govern Municipal: Presidència del Consell. Escenari econòmic.



Convocatòria 2010 de subvencions a entitats de l'àmbit de cooperació
internacional.



Informació sobre el segrest a Mauritània.

Acords:


Aprovar la declaració del consell en relació l‟atac del exercit israelià a la Flota
de la llibertat



Enviar la declaració als membres del plenari del consell i a l‟equip de govern.
Fer-ne difusió a través de la pàgina web cooperació i del FCCD.



Cercar un expert per tal que faci una ponència al plenari de juliol sobre la
importància de mantenir els pressupostos /compromisos de cooperació al
desenvolupament malgrat la crisi.



S‟acorda que en lloc de crear una comissió de crisi es reunirà la permanent
sempre que s‟escaigui, tenint en compta que es pot fer ús del sistema de
delegacions per assegurar el quòrum i la representativitat.

Permanent del 20 d’octubre

Temes tractats:


Alliberament dels segrestats a Mauritània.



Informe de gestió del Comissionat d‟Alcaldia de Cooperació, Solidaritat i Pau.



Resolució de la convocatòria de subvencions de Barcelona Solidària.



Propostes de ONG Global Play:
o

Incorporació del mon empresarial al consell

o

Anàlisi dels models
desenvolupament

de

cooperació:

visions

estratègiques

del



Relacions de cooperació entre Barcelona i les ciutats d‟Israel i Palestina. Xarxa
d‟autoritat locals per la pau a l‟Orient Mitjà



Grup d‟educació per al desenvolupament.

Acords


Enviar als membres de la permanent el informe/dades de la resolucions de les
convocatòries de Barcelona Solidaria i de la Cooperació Cultural.
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Fer una anàlisi de les entitats/ong emergents a la ciutat comparant el percentatge
d‟entitats que s‟han presentat per primera vegada a la convocatòria i han obtingut
subvenció (o no) i les que s‟han presentat reiteradament a les diferents
convocatòries.



Enviar als membres de la permanent el informe sobre la cooperació entre
Barcelona i les ciutats d‟Israel i Palestina. Implicació de Barcelona en la Xarxa
d‟autoritat locals per la pau a l‟Orient Mitjà



Fer nota de suport dels Consell als segrestats alliberats: Albert Vilalta, Roque
Pascual i Alicia Gàmez.



Recollir d‟informació sobre la presència de les empreses en els
òrgans de
participació de l‟administració. Models de cooperació del món empresarial.



Iniciar el Grup d‟EpD a principis de novembre.



Distribuir la Carta de ciutadania de Barcelona i canalitzar les propostes abans
que finalitzi el període d‟exposició pública.



Invitar al Sr. Rafael Vilasanjuan al plenari del 29 de novembre per parlar de “Els
estàndards de seguretat i salvaguarda de la integritat física del personal que
executa projectes de cooperació en territoris en risc o conflicte potencial”

8.3 Comissions de Treball.
Grup de revisió de formularis per presentar projectes a la convocatòria de subvencions.
El treball del grup va donar continuïtat i finalitzar la tasca iniciada al 2009, havent acabat
la revisió de les bases de la convocatòria. Al 2010 s‟ha fet dues trobades:
16 de febrer del 2010
19 de març del 2010
Prèviament a les reunions presencials es va obrir un període per tal que les entitats
enviessin via email les seves propostes i suggeriments. Varem rebre dos documents de la
Federació Catalana d‟ONGD tant en relació a la convocatòria de cooperació com a la
d‟educació per al desenvolupament.
Grup d‟Educació pel Desenvolupament:
Al 2010 s‟ha mantingut l‟internés i el compromís per continuar la tasca que el grup va
iniciar al 2009 amb la finalitat d‟optimitzar la rendibilitat de les accions d‟educació per al
desenvolupament que es fam a la ciutat de Barcelona.
La primera reunió està prevista al desembre.
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Renovació dels membres del consell:
Presidència:
Sra. Im. Immaculada Moraleda Pérez
Vicepresidència:
Sra. Montserrat Benito Soriano
De la Federació Catalana d‟ONG per la Desenvolupament:
Sr. Antonio Cabré
Sr. Ramón Jané, també forma part de la permanent
Sra. Monica Ximeno
De la Federació Catalana d‟ONG per els Drets humans:
Sra. Elisabeth Lhereu, també es membre de la permanent
De les entitats no federades:
Sr. Ricard Sacristan, de Conductors solidaris de Catalunya, i membre de la permanent
De les associacions d‟immigrants:
Sr. Ricardo Alarcón , de la Federació de Peruans a Catalunya
Tècnics Municipals:
Sra. Araceli Vilarrasa Cunillé, Institut Municipal d‟Educació de Barcelona
Dels col·legis professionals:
Sra. Alicia Oliver Rojo, del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Dels Sindicats de treballadors:
Sr. Francisco Neira León, en representació d‟UGT
Dels consell de cooperació de Districte:
Sr. Jesús Auñon
Expert:
Jordi Urgell García
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9. Districtes
Difondre els valors i els objectius de la Cooperació Internacional, la Solidaritat i la Pau al territori
de la ciutat ha estat, també, un dels eixos d‟actuació. En aquest sentit durant 2010 s‟ha donat
suport a les diferents activitats endegades pels Districtes, ja sigui a través dels seus respectius
Consells de Cooperació, en aquells casos de què en disposen, ja a través de les diferents
mostres d‟entitats o ja sigui a través d‟altres accions que s‟ha dut a terme en el territori.
A tall d‟exemple, podem destacar com accions en el territori:

Gràcia:
Concerts i danses d‟arreu de la Mediterrània als equipaments de la Plaça de la Sedeta.
Setmana cultural d‟Albània a La Sedeta
Cicle Bitllet d‟anada: Trobades amb la literatura albanesa amb la participació de
l‟Ambaixador espanyol a Tirana. Manuel Montobbio.
Suport a l‟entitat Gràcia amb el Sàhara.
Exposició Gràcia Solidària.
Escoles Solidàries.
Mercat Solidària. Setmana de Nadal a la Plaça de la Virreina

Sant Andreu:
Tardor Solidària. En coordinació amb les entitats del districte
Actes als barris: Exposicions, conferències, projeccions de cinema, al voltant de la
solidaritat i cooperació. Amb l‟objectiu d‟arribar a tots els barris.

Sants Montjuïc:
Pau sense Treva. Nadal Infantil a Cotxeres de Sants.
Projecte que difon els valors de la solidaritat i la cooperació, tolerància en la diversitat,
integració. Es un espai de lleure per infants i pares.

Les Corts
Festa “LES CORTS COOPERA”, es realitza a l‟octubre dins el context de la Festa Major.
Inclou fira d‟artesania, exposicions dels projectes de les entitats del barri i diverses de
sensibilització, espectacles i tallers.
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Ciutat Vella
Suport en emergències a Pakistan. Actes solidaris, sopar benèfic en benefici dels afectats
en coordinació amb els residents pakistanesos del barri.
Activitats de sensibilització per a joves en els centres d‟esplai: conferències, cine forum i
exposició “l‟adéu a la innocència”. Dibuixos d‟infants d‟arreu del mon que han patit
conflictes bèl·lics.

Sant Martí de Provençals
En coordinació amb la comissió de solidaritat i cooperació del districte:
Festes populars, presència de la comissió en un mínim de 3 festes populars dels districte
Setmana de Solidaritat i Cooperació, Realització d‟una setmana amb la participàció de 20
entitats del districte.
Setmana de la no-violència i celebració escolar de la no-violència i la pau. Enguany el 30
de Gener i coincident amb la figura de Ghandi.
Exposició de Cooperació Internacional Escolar, en 4 centres educatius.
Suport actiu al projecte apropem-nos.
Ampas solidàries. Realització de 3 tallers amb 90 pares i mares
Torneig de criket, amb residents pakistanesos.

Sarrià- Sant Gervasi
Bòsnia, el present després de la guerra, al centre cívic Pere pruna. Fotografies del colectiu
AKUDE
Kosno, la cultura oblidada
Jornades de joves cooperants, proposta de la Taula de Joves del Districte amb la
participació d‟entitats del districte que treballen en cooperació al desenvolupament
Festa del Comerç Just i la banca ètica, en col·laboració amb STEM Catalunya
Café econòmic i finances ètiques. Jornada amb FIARE
Cineforum. Cicle amb tres pel·lícules, Black Gold, The 11th hour, El senyor de la guerra.
Col·loqui posterior amb entitats del barri.
Concurs de contes sobre comerç just
Exposició fotogràfica amb projectes de les ONG‟s del districte.
Exposició al centre cívic Vila Florida sobre “l‟Univers alimentaria haitià”. Amb l‟associació
Diyite
En col·laboració amb Compromesos amb el Món, lectura dels contes de Bagdad a la
Biblioteca de Collserola.
Conferència col·loqui sobre Objectius de mil·lenni, en coordinació amb Compromesos amb
el Món. Argentina, desforestació i fam.
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Biblioteques sense fronteres 2010: Amb Associació Cerro Chato (Uruguai), a la biblioteca
Josep Miracle
Suport a les activitats de la ONG Paype. (Que treballa projectes escolars a Perú)
Suport als concerts solidaris de l‟escola municipal de música de Can Ponsic.
Mostra d‟entitats a la Casa Orlanday

Horta-Guinardó:
Mostra d‟entitats d‟Horta.
Suport a Horta amb el Sàhara.
Suport a l‟entitat Jin-pa, de potabilització d‟aigua a camps de refugiats al nord est de la
India.
Accions escolars de sensibilització en coordinació entitats del Barri.
Suport a comunitat educativa en estades de professors de Chile.
Finalment cal destacar també l‟exhibició en diversos districtes de la ciutat de l‟Exposició “L’adeu
a la innocència” produïda directament per la direcció de cooperació internacional”
Aquesta mostra itinerant serveix de recurs a escoles o altres agents dinamitzadors dels
Districtes. Aquesta exposició mostra dibuixos de nens i nenes que viuen o han viscut en
entorns de guerra, ja sigui a Bòsnia, Afganistan, Colòmbia etc.
Ha estat oferta als districtes de Barcelona i ha pogut itinerari coincident amb activitats
dels Districtes, ja sigui setmanes solidàries, activistes a Centres Cívics relacionades amb
Pau i Drets Humans etc.
Districte de Sant Andreu. 20 juliol fins 30 juliol.
Districte de les Corts 1 a 15 octubre
Districte de Sant Andreu a Trinitat Vella. 16 a 30 octubre
Districte de Ciutat Vella. Festes Nadalenques.
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10. Accions de pau / Castell de Montjuïc
Des del departament de Cooperació internacional, hem donat impuls a la formalització de
convenis amb entitats del sector de Cooperació des de la perspectiva de Pau, Drets Humans i
Drets Civils. Convenis a curt termini, en general convenis anuals, prorrogables si escau i que
permeten en temps de canvi, optimitzar els recursos, focalitzar en el dia a dia.

10.1 convenis que tenen per objecte el suport de la pau i els drets
humans:

Entitat

Objecte

ANUE.
Associació
per a les Nacions
Unides a Espanya

Marc de col·laboració entre
l‟Ajuntament i l‟entitat en les
actuacions per a l‟educació pel
desenvolupament i sensibilització
de la ciutadania de Barcelona,
Premi per la Pau i Catalonian
Model of united nations

Signat el
Juny 2010

4

Expira el
Desembre
2011

31
de

Formació.

Signat el
Juliol 2010

FUNDACIÓ
SOLIDARITAT UB

Data de
Signatura del
Conveni

Activitats de promoció de la
cultura de la Pau.
Premi recerca per la Pau

Pressu
post
2010

Pressu
post
2011

90.000€

90.000€

55.000€

55.000€

20.000€

20.000
(en
tràmit)

Pròrroga abans
de
31
de
Novembre 2011

26

Expira el 31 de
desembre
de
2011
Pròrroga
abans del 31
Novembre 2011
darrer trimestre
2010

JUSTICIA I PAU

Suport en les actuacions de
Justícia i Pau en:
Foment de la pau, justícia i
igualtat, equitat en les relacions
entre persones, pobles, cultures.
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Signat el 8
d‟Octubre
de
2009
Expira el
Desembre

31
de

TAULA PER LA PAU
A COLOMBIA

Promoció i defensa dels drets
humans

2010
Pròrroga
tràmit.

en

Marc de col·laboració entre
l‟Ajuntament de Barcelona i
l‟entitat com a impulsora de la
Taula Catalana per la Pau i els
Drets Humans a Colòmbia, en les
actuacions pel foment de la
cultura de la Pau i sensibilització
relacionats amb el conflicte
Colombià.

Signat el
Desembre
2009

16
de

Expira el
Desembre
2010

31
de

50.000€

2011
Es
signarà
nou
conveni
.

Jornades Anuals de la Taula.
Unitat de recerca.

PEN CLUB

FUNDACIO COMIN

Suport a la figura de l‟escriptor
refugiat i cessió d‟un habitatge
per a aquesta finalitat.

Signat: el 5 de
maig de 2010.

Suport al premi internacional que
atorga anualment la Fundació
Comín.

Signat 05/maig
de 2010

12.000€

12.000€

13.000€

13.000€

Expira el 31 de
desembre
de
2011

Expira el 31 de
desembre
de
2011

De forma extraordinària s‟ha donat suport a la Comunitat de Sant Egidi per a la realització de la
Trobada Interreligiosa Mundial de la Pau a Barcelona durant el mes d‟octubre.

10.2 Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona(CRIPB)
a Montjuic.

Les activitats del CRIPB durant 2010 han estat:

Programa Internacional de Formació Especialitzada
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Programa internacional de formació especialitzada amb mòduls formatius per a la
construcció de la pau en països afectats per conflictes, la gestió de crisis i l‟acció humanitària;
promocionar la cultura de pau mitjançant espais expositius i activitats culturals; i servir de
centre de trobades i accions encaminades a fomentar la disseminació i el pensament crític sobre
el treball en favor de la pau:
Curs de formació en Assistència Electoral i Gestió de Conflictes, del 22 al 26
de Març 2010. Adreçat a aquells professionals interessats a desenvolupar-se en el
camp de l‟assistència electoral internacional i ofereix les tècniques necessàries per
monitoritzar els processos electorals en països en situacions de crisi amb la finalitat
d‟evitar una possible escalada de la violència.
Curs de Formació en Mecanismes de Participació Comunitària en la Resposta
a Emergències, del 18 al 24 abril 2010 és un programa de formació organitzat
conjuntament amb el Centre per a la Cooperació Humanitària Internacional (CICH).
Adreçat a professionals que vulguin formar-se per afrontar els creixents reptes que es
donen en el camp de l‟ajuda humanitària i la gestió d‟emergències en els diferents
escenaris de crisis internacionals, el programa prioritza la importància d‟involucrar les
comunitats locals de beneficiaris en el seu propi procés de recuperació.
Curs de formació de Negociadors Humanitaris (HNTC), del 25 abril a l’1 Maig
2010, és un curs adreçat a professionals amb experiència en el camp de l‟ajuda i la
negociació humanitària. Els cursos de HNTC es duen a terme de forma regular cada any
a diversos llocs del món, com per exemple Nova York, Ginebra, Istanbul, Budapest i
Penang a Malàisia, per afrontar els creixents reptes de l‟ajuda humanitària en els
diferents escenaris de crisis internacionals.
Curs de formació en Gestió de la Comunicació i els Mitjans Informatius en
l’Acció Humanitària, del 2 al 8 de Maig de 2010, adreçat a professionals amb
experiència en el camp de l‟acció humanitària i la gestió de la informació en situacions
de crisi.
Els cursos del CIHC es realitzen de forma regular a diversos llocs del món cada any, i
tots ells formen part d‟un Màster Internacional en Acció Humanitària, reconegut per la
prestigiosa Universitat de Fordham, ubicada a Nova York. Els alumnes disposen de
l‟opció de cursar els diferents mòduls de forma individual o com a part integrant del
Màster Internacional.
Curs de formació del Mòdul Bàsic del Mecanisme Europeu de Protecció Civil
(MBC), 15 a 21 de Maig i del 2 a 8 octubre de 2010 està dissenyat per formar el
personal susceptible de participar en les operacions del Mecanisme Europeu de
Protecció Civil. Inclou teoria, sessions de grup, estudi de casos pràctics i exercicis de
simulació per a que els participants puguin afrontar els creixents reptes de la gestió
d‟emergències amb participació d‟equips internacionals multifuncionals.D
Curs de formació en Politiques i Dret Internacional Humanitari, 19 a 21 de
Maig de 2010, és un curs avançat de 3 dies desenvolupat per l‟Internationational
Association for Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR international) sobre les
polítiques i els principis legals de la protecció humanitària. HPCR International és una
organització independent sense afany de lucre amb seu a Brussel•les i amb activitats
arreu del món.
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Curs de formació en Coordinació Civil-Militar en Operacions d’Emergències i
Resposta Humanitària (CMCoord), del 20 al 25 de Juny de 2010, és una de les eines
utilitzades per l‟Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d‟Afers Humanitaris
(OCHA) per tal de millorar la resposta, eficàcia i eficiència de les operacions
internacionals de resposta humanitària.
Curs de formació, en Veritat, Memòria i Justícia del Centre Internacional per a
la Justícia Transicional (ICTJ) 27 de setembre a 1 d‟octubre se centra en els aspectes
clau de la teoria de la justícia transicional i en les eines teòriques i pràctiques per al
tractament de llegats complexos d‟atrocitats passades, crims de guerra, conflictes i
violacions massives dels drets humans.
Curs desenvolupat per la Folke Bernadotte Academy de Suècia, 18 a 22
d’octubre de 2010 on es presenten les eines per afrontar els creixents reptes en
avaluació, disseny, desenvolupament i gestió de programes integrals de de Reforma del
Sector de la Seguretat (SSR). El curs contribueix als esforços de la Unió Europea per la
creació d‟un pool d‟experts civils en SSR per a les missions internacionals de la UE
Curs de formació per emprendre processos de Desarmament, Desmobilització
i Reintegració d’excombatents (DDR), de l‟1 al 12 Novembre 2010.. A fi de
contribuir als esforços de Nacions Unides per establir les pautes bàsiques, condicions,
estratègies i els enfocaments necessaris d‟aquest procés. En regions afectades per
conflictes violents i/o crisis polítiques i socials importants, l‟èxit de la transició d‟un estat
de conflicte a la pau sovint depèn de la creació d‟un clima de confiança i seguretat, que
prepari el camí i permeti dur a terme tota una sèrie d‟activitats necessàries per a la
construcció de la pau. El procés de DDR és una de les primeres conseqüències de la
resolució d‟un conflicte i un component indispensable per a aquesta construcció de pau.
Curs de governabilitat local i processos de pau, del 22 de Novembre al 3 de
Desembre, pretén millorar la comprensió dels participants respecte als desafiaments
als quals s‟enfronten els governs locals en situacions post-conflicte i en estats fràgils, on
han de conviure i treballar de forma conjunta amb el respectiu govern central i sovint,
amb nombroses ONG i organitzacions internacionals presents en el seu territori.

Exposicions:
Canvi de Rumb. 9 condicions per un món sense pobresa. 7 de maig - 5
d‟agost de 2010 Aquesta exposició té el seu origen en el Diàleg “Contribuint a l‟Agenda
Global”, celebrat al Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona l‟any 2004. En concret,
l‟exposició neix d‟un itinerari concret, que sota el títol “Com fer justa la globalització?
Moviments socials i acadèmics en debat”, analitzava la urgència de garantir una
globalització justa i de dissenyar els mecanismes necessaris per reduir les desigualtats i
la pobresa.
En el marc d‟aquest diàleg, que va aplegar a més d‟una vintena d‟entitats internacionals,
es van realitzar debats, taules rodones i activitats molt variades relacionades amb
l‟agenda de la humanitat per al segle XXI, amb la participació de ponents d‟àmbits de la
talla de Samir Amin, Bernard Cassen, Luis de Sebastián, Peter Eigen, Evelyne Herfkens,
Jeremy Hobbs, Martin Khor,
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Pobles Harmonia, Alternatives indígenes en un món Global. 1 – 30 de
novembre de 2010 . L‟exposició “Pobles Harmonia, alternatives indígenes en un món
global” presenta les realitats indígenes de l‟Equador i Bolívia explicades pels seus
protagonistes, tot considerant que els indígenes ofereixen aportacions molt interessants
per a un desenvolupament òptim de la selva amazònica i de les seves pròpies
comunitats.
La mostra s‟articula en quatre apartats: Cosmovisió indígena, Activitats econòmiques
indígenes, Educació intercultural bilingüe i Projectes de Creu Roja a Catalunya a
l‟Equador i a Bolívia, i forma part d‟una campanya de sensibilització més amplia per
donar a conèixer la cultura indígena, que inclou la presentació d‟un documental rodat a
Equador i Bolívia i la creació d‟un web en català, castellà i quítxua:
www.poblesharmonia.org.
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11. Emergències
Des del punt de vista de les crisis humanitàries, el 12 de gener de 2010 va marcar l‟inici de l‟any
quan un gran terratrèmol va sacsejar Haití amb una força de 7,5 en l‟escala Richter que va
provocar una greu destrucció i un gran mortaldat entre la població. Haití és un dels països amb
un més baix Índex de desenvolupament Humà d‟acord als indicadors de les Nacions Unides.
Onze mesos després del terratrèmol cal dir que Haití segueix patint les conseqüències d‟aquesta
catàstrofe i milions de persones segueixen vivint en condicions molt precàries i amenaçades per
una epidèmia de còlera.
Un altre terratrèmol, aquest cop a Concepción (Xile), va causar també una gran destrucció i
mortalitat que varen provocar un immens impacte emocional entre la població barcelonina. Sens
dubte els llaços d‟amistat amb xilè i el gran nombre de barcelonins i barcelonines d‟origen xilè,
va contribuir a crear aquesta gran onada de solidaritat dels ciutadans de Barcelona amb els
damnificats pel terratrèmol.
En aquest sentit l‟Ajuntament va col·laborar en la organització i el suport del festival “Tots per
Xile” celebrat al Castell de Montjuïc i en la festa de solidaritat amb Xile pel terratrèmol als
jardins de Joan Brossa
Finalment, un altre catàstrofe natural que ha afectat a milions de persones han estat les greus
inundacions del Pakistan durant el mes d‟agost i setembre. Aquestes inundacions han provocat
una crisi humanitària, però a diferència del que va succeir amb el terratrèmol d‟Haití, no va
generar la onada de solidaritat que possibilités la mobilització de recursos.
L‟enviament de material humanitari d‟emergència es dur a terme mitjançant l‟acord amb la ONG
Farmamundi que disposa d‟una plataforma logística de suport a València i que és qui
proporciona part de la càrrega de Kits d‟emergència als Avions noliejats per AECID.

Haití
El 10 de Febrer de 2010 el plenari de l‟Ajuntament va aprovar per unanimitat una declaració
institucional on s‟expressà la més sincera solidaritat i compromís amb el poble haitià per part
del Municipi de Barcelona amb Haití que va patir un dels terratrèmols més devastadors de tota
la seva història.
L‟Ajuntament de Barcelona va participar activament des de l‟inici en l‟enviament d‟ajuts
humanitari a Haití. El passat 15 de gener va contribuir en el primer enviament que va sortir en
avió des de Madrid amb kits d‟emergències aportats per varies administracions, entre elles
l‟ajuntament de Barcelona. L‟ajut compromès per l‟ajuntament es concreta en kits d‟obstetrícia,
traumatologia, d‟higiene i primers auxilis per atendre a 5.000 persones durant els propers 3
mesos.
L‟ajuntament va estar en contacte des del primer moment amb el Consolat d‟Haití a Barcelona
per posar a la seva disposició els serveis municipals i s`ha coordinat en tot moment amb
l‟agencia Española de Cooperació Internacional al Desarrollo (AECID).

54

Projecte Shelter amb la Creu Roja.
Durant 2010 l‟Ajuntament de Barcelona ha contribuït amb 100.000 euros al projecte Shelter
impulsat per la creu Roja catalana per convertir el Port de Barcelona en la base mundial del
projecte Shelter per a casos d‟emergències humanitàries. El primer lloc on s‟ha dut a terme la
instal·lació dels allotjaments temporal d‟emergència del “projecte Shelter” ha estat Haití. El
projecte Shelter consisteix en la construcció d‟estructures metàl·liques lleugeres que, un cop
cobertes, serveixen d‟allotjament temporal per a les persones que han quedat sense llar arran
d‟una situació d‟emergència, com ara el terratrèmol que va tenir lloc a Haití el passat 12 de
gener. En aquest projecte, participen la Creu Roja, l‟Ajuntament de Barcelona, l‟Agència
Catalana de Cooperació i la Fundació la Caixa. Dintre del Pla de l‟ Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), està previst que s‟instal·lin un total de 4.800
allotjaments temporals progressius entre Leogane i Port au Prince, capital d‟Haití.
El comissionat de l‟alcaldia de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau de l‟Ajuntament de
Barcelona, Manel Vila, va viatjar a la ciutat haitiana de Leoagane on varen quedar instal·lats
els 17 primers, dels 600 allotjaments temporals progressius del projecte Shelter, destinats a
famílies afectades pel terratrèmol del passat mes de gener.
També cal esmentar la participació municipal en la conferència de donants de La Martinica així
com en el grup del CGLU dedicat a la reconstrucció d‟Haití.

Guatemala:
L‟Ajuntament de Barcelona va col·laborar en l‟enviament humanitari d‟emergència als
damnificats de les comunitats rurals dels departaments de Chimaltenango, Retalhuleu,
Quetzaltenango, Sololá i Baja Verapaz, afectades pel pas del huracà Agatha.
La prioritat de l‟acció humanitària ha estat la salut de les víctimes i la prevenció d‟epidèmies.
Els recursos aportats a través de l‟ONG Farmamundi consta de mitja tona de medicaments i
material sanitari: kits de traumatologia, kits d‟acció immediata amb equipament lleuger per
brigades mèdiques/ambulàncies, i suplements per tractar diarrees, a més de sistemes de
potabilització d‟aigua.
L‟atenció a les víctimes la va realitzar directament
l'ONG local ASECSA - Asociación de
Servicios Comunitarios de Salud i el projecte contempla també el suport psicològic de les
víctimes i la rehabilitació dels habitatges.

Pakistan
Davant de la catàstrofe humanitària que es va produir al Pakistan, l‟Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), organisme depenent del Ministeri d‟Afers
Exteriors, va enviar un avió Hèrcules cap aquest país amb un carregament d‟ajuda humanitària.
L‟Ajuntament de Barcelona, mitjançant l‟àrea de cooperació i solidaritat, va col.laborar en part
de la càrrega que es va enviar als afectats. El consistori es va posar en contacte amb l‟ONG
Farmamundi, amb qui té un conveni de col·laboració, per tal d‟enviar kits de primera
emergència per valor de 10.741,69 euros.
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Resum Ajut d’emergències gestionats a través de Farmamundi, AECID i Creu
Roja
Emergència

Tipus de Kits

Pressupost

Haití

Obstetrícia, traumatologia, d‟higiene i primers auxilis

6.022,75 €

Guatemala

Medicaments i material sanitari: kits de traumatologia,
kits d‟acció immediata amb equipament lleuger per
brigades mèdiques/ambulàncies, i suplements per
tractar diarrees, a més de sistemes de potabilització
d‟aigua

1.041,24 €

Xile

Primera Emergència i traumatologia

1.085,95 €

Pakistan

Primera Emergència

10.741,69 €

Haití

Sanitaris per l‟epidèmia del còlera (2 enviaments)

12.614,00 €

Haití

Projecte d'acció humanitària "Allotjament temporal
Shelter" (Creu Roja)

Total

100.000,00 €
131.505,63 €
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12. Codesenvolupament
En el marc d‟accions lligades a l‟esfera del codesenvolupament, podem esmentar el suport
realitzat a l‟estada de tècnics senegalesos a Barcelona dins d‟un intercanvi sobre temes
d‟immigració.
Des de l‟any 2007, l‟Ajuntament de Barcelona està donant suport, mitjançant diferents projectes
de cooperació, a la creació de la Fundació dels Emigrats Senegalesos (FES), en una primera
etapa, i més recentment a la creació del Centre de Documentació i Orientació sobre la Migració
de la FES (CODM). Aquests projectes són duts a terme per un consorci d‟entitats liderat per
l‟Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI) i amb la
col·laboració d‟organitzacions sindicals espanyoles i senegaleses i altres organismes
internacionals, com la OIT (Organització Internacional del Treball).
El centre CODM té per objectiu informar adequadament sobre els procediments legals
d‟emigració a Europa i dotar d‟alternatives de treball al Senegal: Així mateix vol esdevenir un
centre de documentació de les migracions senegaleses cap a Europa.
És important assenyalar que a Catalunya viu un important nombre d‟immigrants procedents del
Senegal des de fa bastants anys. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració i
involucració de l‟Associació Catalana de Residents Senegalesos. (ACRS)
A inicis de l‟any 2010, el Comissionat de Cooperació, Solidaritat i Pau, visità Dakar i va assistir a
la inauguració formal de l‟espai CODM. En aquella trobada, i amb el suport i coordinació de
l‟Oficina Regional de l‟OIT, es va valorar molt positivament la possibilitat de realitzar un
intercanvi de tècnics de dit centre i de la Confederació Nacional de Treballadors Senegalesos
(CNTS) a Barcelona, per tal de poder millorar els coneixements dels tècnics senegalesos sobre la
realitat de la immigració, la gestió de la seva acollida i les polítiques dirigides als immigrants al
context barcelonès. La OIT es va comprometre a finançar els bitllets d‟avió dels tècnics
desplaçats i l‟Ajuntament de Barcelona assumí les despeses d‟allotjament i dietes.
L‟acolliment de 7 tècnics es va produir finalment la setmana del 28 de juny al 4 de juliol de
2010, i es van realitzar visites i entrevistes amb actors públics i privats rellevants de l‟àmbit
català en la planificació i gestió de l‟acollida dels immigrants. Arrel d‟aquesta visita s‟ha establert
una xarxa de contactes que donarà fluïdesa a l‟intercanvi d‟informació al voltant del fet migratori
entre Senegal i Barcelona.

57

13. Difusió
Una de les fites del Pla Director ha estat sempre la de donar rellevància a la difusió i transmissió
de totes les actuacions que tinguin lloc a la nostra ciutat, tan des de l‟ajuntament com des de
cada una de les entitats amb que treballem.
Aquesta directriu s‟ha aplicat en els tres mitjans de que disposem, actes de sensibilització,
la web i la televisió per internet, tenint en compte i reforçant aquests tres punt claus:
Innovació: Sense menystenir els instruments tradicionals, considerar l‟opció de treballar amb
instruments innovadors.
Transparència: Treballar per produir i difondre informació -regular, oportuna, comprensible i
precisa- sobre les polítiques públiques de cooperació per al desenvolupament de l‟Ajuntament en
totes les seves fases: planificació, execució, seguiment i avaluació.
Coherència: Treballarà per coordinar i articular les diferents iniciatives de cooperació per al
desenvolupament que es realitzin tant a iniciativa dels diferents òrgans de l‟Ajuntament, com
amb altres administracions catalanes amb polítiques de cooperació i solidaritat, de manera
coherent.

13.1 Actes sensibilització
A continuació es detalla en resum 4 activitats a la que es donen suport a través de convenis
entre l‟Ajuntament i 4 entitats i institucions de la ciutat. Intermon Oxfam, pel que fa al dia de
l‟esperança, Setem en relació a la festa del comerç justi i la Mostra duta a terme en col·laboració
amb les escoles Compromeses amb el Món i finalment el Portal paula amb la Fundació UB
Solidària.

Festa “Un dia per a l’esperança”
Aquesta festa organitzada per Intermon-Oxfam es va dur a terme el 18 abril 2010 al Parc
de la ciutadella . A Catalunya 81.300 van participar en la festa que es va celebrar a 11
ciutats (Badalona, Barcelona, Girona, Lleida, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Cugat,
Tarragona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú) i concretament a Barcelona la participació va
ser de 35.340 persones. Es celebra simultàniament a d‟altres ciutats espanyoles, essent la
festa de Barcelona la més concorreguda i que aconsegueix més impacte ciutadà.
Cal destacar la participació dels 290 voluntàries i voluntaris de la festa que han participat
en la dinamització dels espais, informant als visitants i col·laborant en les tasques de
logística i organització el dia de la festa.
Tots els voluntaris i voluntàries que van participar, van assistir prèviament a una sessió de
formació tant dels continguts de la festa, com de la dinàmica i materials del seu espai
concret.
El tema d‟aquesta any del Dia per a l‟Esperança va ser la campanya de Justícia econòmica
“Pel dret de les persones a uns mitjans de vida sostenible” .
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La Festa està adreçada al públic en general, amb activitats específiques i pensades per les
diverses franges d‟edat (nens i nenes / adolescents/ joves/ gent adulta) La difusió de la
festa es va realitzar a través dels mitjans habituals de difusió de la publicitat i mitjans de
comunicació. Hem volgut que la festa sigui coneguda àmpliament , que participi molta
gent i que els que no hi van assistir sàpiguen que s‟ha fet i quin missatge bàsic s‟ha
transmès.

La 11a edició de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
La festa del Comerç Just i la Banca Ètica celebrada durant els caps de setmana de maig a
95 punts de tot Catalunya, evidencia l‟interès de la ciutadania en els models alternatius de
consum, en conèixer a fons la realitat del comerç internacional i les seves possibles
alternatives. A falta de dades definitives la Festa segueix creixent, i a part d‟arribar a
gairebé una desena més de municipis catalans, ha aconseguit transmetre el seu missatge
a les més de 70.000 persones que han visitat les diferents Festes. A la ciutat de
Barcelona la festa va aplegar a 5.000 persones a les mostres que es varen dur a terme als
districtes de Ciutat Vella, Gràcia, Eixample, Sarrià i Sant Andreu.
Enguany es va realitzar un acte inaugural amb col·laboració amb els Mercats Municipals al
Mercat de Santa Caterina que va tenir un important impacte mediàtic. La festa de 2010
ha tingut més aparicions en els medis generalistes que d‟altres anys.
A finals de 2009 es va iniciar una tasca d‟apropament a l‟educació formal i no formal amb
el Concurs de Relats Curts, que va comptar amb una participació notable. Els guanyadors
van rebre els seus premis en el marc de les Festes de les seves localitats.
Per animar a la ciutadania a participar activament en la pràctica del Comerç Just es van
tirar endavant dues accions. Una de recollida de signatures per a que els habitants dels
municipis reclamessin als ajuntaments la participació en campanyes de compra pública
ètica i l‟ús de productes de Comerç Just (màquines de vending, actes oficials, regals
protocol·laris...). I l‟altra, convidant tothom a visitar les botigues especialitzades, on
podien endur-se una bossa de tela de Comerç Just en el moment de fer la seva compra.
La igualtat de gènere, un dels principis del Comerç Just, ha estat el tema principal de
2010, i per això ens han visitat Lucila Blandón i Yadira Minero, que han compartit amb
nosaltres les seves experiències.
La Sra. Merino, feminista i advocada, membre del “Centro de Derechos de Mujeres”
(CDM) d‟Hondures, va explicar-nos la seva tasca en l‟àmbit de la lluita pel respecte als
drets laborals de les dones, especialment de les que treballen en la maquila.
La coordinació nacional de la Festa ha seguit a càrrec de SETEM, amb la participació
d‟Alternativa 3, FETS-Finançament Ètic i Solidari, Intermón Oxfam i la Xarxa de Consum
Solidari. Les Festes han estat possibles gràcies al suport de centenars d‟entitats catalanes,
als municipis implicats, així com a la feina del prop de miler de voluntaris i voluntàries.
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Escoles d’altres mons - fotografia i literatura: museu marítim de barcelona.
Des del 22 de setembre fins al 31 de desembre de 2010, el Museu Marítim de Barcelona
està acollint l‟exposició Escoles d‟altres mons - fotografia i literatura del fotoperiodista
català Kim Manresa.
El projecte parteix d‟una exposició realitzada pel Kim Manresa, un dels fotoperiodistes de
més prestigi mundial. El treball està format per 80 fotografies que mostren la realitat de
l‟educació a més de 30 països del món.
A aquesta proposta se sumen intel·lectuals de gran prestigi mundial que han volgut
acompanyar al fotoperiodista reflexionant i realitzant un manuscrit al peu de cada una de
les fotografies que composen la mostra. Entre ells 10 premis Nobel de Literatura. És un
testimoni únic en el món.
A través de les fotografies i els manuscrits dels escriptors, es crear un instrument de
difusió cultural al permetre apropar al públic la literatura, les cultures del món i l‟educació
en les noves generacions.A través de les organitzacions que hi participen, s‟ha creat un
programa d‟activitats didàctiques destinat al món educatiu.
L‟objectiu és despertar un sentiment de solidaritat als qui vegin l‟exposició i en el cas
concret dels estudiants que viuen en els països econòmicament més desenvolupats, que
aprenguin a valorar el que ja tenen en matèria d‟educació: escoles, llibres, biblioteques,
autobusos escolars, etc. De la mà dels seus professors, els nens i nenes reflexionaran
sobre els valors de l‟educació en el món i faran que els seus familiars visitin la mostra.
L‟exposició ha rebut des de 23 de setembre fins al 4 de novembre 15.686 persones, i uns
1.400 escolars en 58 grups.

Programa PAULA d’educació per a la pau i Premi de recerca per la Pau
El programa PAULA neix per donar suport i potenciar l‟educació per a la pau en els
centres educatius, a través del suport al professorat per a la seva introducció. Per això,
treballem en el desenvolupament de propostes didàctiques que permetin incorporar
l‟educació per a la pau de forma transversal, és a dir, contribuir a l‟extensió de la cultura
de pau des dels centres educatius mentre es treballen la resta de continguts
d‟aprenentatge assenyalats pel currículum reglat. Es tracta de fomentar la presència
quotidiana de la cultura de pau a les aules, facilitant la seva integració en les diferents
àrees de coneixement i etapes educatives.
PAULA es materialitza en un espai web adreçat al professorat, que proporciona recursos
didàctics multimèdia, en línia i flexibles, que l‟agent educatiu pot modelar segons els seus
interessos, necessitats i demandes.
El projecte integra també tot tipus d'iniciatives adreçades a la promoció de l'educació per
a la pau com una tasca permanent als centres, com el Premi de Recerca per a la Pau
(adreçat al Batxillerat) o les accions presencials, adreçades a la formació, el coneixement
mutu i l'intercanvi entre el professorat de totes les etapes educatives.

Portal PAULA d’educació per a la pau
El portal PAULA es planteja com un centre telemàtic de recursos educatius, on mestres i
professorat poden trobar tot tipus de materials per al desenvolupament a les aules de
l‟educació per a la pau. : http://www.portalpaula.org/
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Com a centre telemàtic, els recursos educatius es troben disponibles íntegrament per
internet, disposant d‟espais a facebook, twitter, delicious i wordpress, i en el cas dels
recursos d'edició pròpia, es revisen per tal de mantenir-los permanentment actualitzats.
Tots els recursos educatius s'organitzen en esferes temàtiques que ofereixen diferents
perspectives per apropar-s'hi a la cultura de pau.
L‟objectiu es que el PAULA sigui un espai ric en recursos i flexible, per tal que pugui
adaptar-se a la diversitat d'estils d'ensenyament i contextos educatius del professorat i als
accelerats canvis en les problemàtiques internacionals.
Actualment, el portal rep un promig de 15.000 entrades diferents mensuals, amb un 40%
d‟entrades a l‟edició en català. Cada mes s‟edita un butlletí de novetats que informa sobre
els recursos afegits al portal, al que estan subscrites 340 persones.

Premi de Recerca per a la Pau
Durant l'any 2010, s'ha resolt la cinquena edició del Premi de Recerca per a la Pau i s'ha
iniciat la convocatòria de la sisena edició.
En la cinquena edició del premi, han participat 50 treballs elaborats per estudiants de
batxillerat provinents de 40 centres d‟ensenyament i 22 municipis d‟arreu de Catalunya.
16 treballs procedien de la ciutat de Barcelona.
El jurat del Premi, format per professorat de la Universitat de Barcelona, va decidir
atorgar el premi d‟aquesta edició al treball "El mur de Berlín: divisió d‟una ciutat, divisió
de dos móns", de Pau Roigé i Gargallo, amb tutoria de Ricard Salcedo, de l‟Escola Proa,
de Barcelona, essent la segona ocasió que aquest centre resulta premiat.

Seminari per a periodistes esportius Sud-àfrica (CEA)
Durant el mes de maig se celebrarà el primer Seminari sobre Sud-Àfrica, una iniciativa del
Departament de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau, que es va dur a terme en el
Col·legi de Periodistes de Barcelona, amb la col·laboració del Centre d‟Estudis Africans. Es
tracta d‟un seminari pensat i ideat per a periodistes del món esportiu, que arrel de la
celebració del Mundial de futbol, a la capital sud-africana, s‟havien de desplaçar per
poder cobrir l‟esdeveniment.
L‟objectiu era donar-los informació sobre la realitat socio-política del país , perquè alhora
estiguessin més sensibilitzats i poguessin contextualitzar millor tots els esdeveniments,
donant una millor informació, amb una visió molt més global i enriquidora del país i de la
gent que hi viu.

Conflicte i convergències en el Món Actual: la construcció d’un nou ordre
Mundial.
Finalment esmentar que es va seguir donant suport al seminari organitzat pel professor
Antoni Segura a la Universitat de Barcelona sobre Conflictes i convergències en el món
actual.
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13.1 Web.
Els principals objectius de la web de Cooperació Internacional (www.bcn.cat/cooperacio) és
difondre tota la informació relacionada amb jornades, actes i notícies de les actuacions que
l‟Ajuntament de Barcelona realitza en matèria de cooperació, informació sobre les convocatòries
de subvencions del departament, informació dels projectes de cooperació finançats per
l‟Ajuntament de Barcelona i informació sobre el Consell Municipal de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament.
Durant aquest any 2010 les actuacions dutes a terme al web han estat:


Publicació de totes les notícies que ha generat la Direcció del Programa de Solidaritat i
Cooperació Internacional



Publicació de les convocatòries de subvencions de Barcelona Solidària i Cooperació
Cultural



Publicació Pla de Treball 2010



Actualització del contingut de les fitxes de projectes de cooperació directa



Inclusió de les fitxes de projectes subvencionats per Barcelona Solidària



Inclusió del llibre digital dels 15 anys de Cooperació Internacional



Reestructuració i actualització de contingut de la pàgina del Consell Municipal de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament



Inclusió de vídeos i material gràfic



Canvis de disseny



Implementar la web per tal de complir amb els requisits d‟accessibilitat segons
estàndars del W3C HTML i del W3C CSS.



Resta pendent actualitzar i modificar en la seva totalitat el disseny i els continguts
apareguts en la versió de la web en català, a la de castellà i anglès. A més, de millorar
tota la informació relativa a les diferents fitxes de projectes, tant a nivell de contingut
com a nivell de fons gràfic.

L‟audiència de la web ha crescut considerablement des de juny de 2009. Durant 2009 l‟audiència
mensual mitjana era de 7.200 visites, mentre que durant 2010 la mitjana ha pujat fins a 9.200
visites mensuals de mitjana.

Audiències web de cooperació 2009-2010
Juny 09
Juliol 09
Agost 09
setembre 09
Octubre 09

Visites
6.688
6.619
7.397
7.651
7.866

Pàgines
21.880
19.296
35.046
26.338
19.661

novembre 09
desembre 09
Gener 10
Febrer 09
Març 10
abril 10

8.055
9.781
8.434
6.850
7.528
10.859

25.083
34.776
22.009
21.959
28.566
50.617
62

Maig 10
Juny 10
Juliol 10
Agost 10
Setembre 10
Octubre 10

12.316
9.740
8.219
8.760
10.162
9.765
146.690

72.645
44.520
25.348
25.651
26.285
23.565
523.245

Les Paraules més buscades han estat Cooperació Internacional ajuntament de Barcelona
Barcelona Solidària

i

Finalment esmentar que durant el mes d‟octubre s‟ha creat un perfil Facebook amb la
finalitat de donar a conèixer a la xarxa d‟associacions i “amics” totes les novetats que es vagin
produint. S‟aniran penjant els vídeos produïts a mesura que es pengin a la web.

13.2 Televisió per Internet
Durant 2010 s‟ha seguit potenciant el canal Barcelona solidària TV a través de la producció de
peces en vídeo sobre la realitat de la cooperació , la pau, la solidaritat i els drets humans a la
ciutat de Barcelona. Enguany s‟ha produït 127 vídeo de molt diversa temàtica.
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Atenent a l‟entorn canviant en el que s‟emmarca la comunicació online, l‟antiga plataforma de
BCNSolidària s‟ha adaptat a les noves tecnologies, i és per això, durant 2010 s‟ha fet un canvi
estètic, tècnic i funcional per tal de poder donar una millor resposta a la comunicació a la xarxa.
Això ha suposat duplicar la feina fent que el proveïdor de la TV per internet pugui elaborar
continguts de més qualitat per al canal BCNSolidària.tv i que a més a més, tota aquesta
activitat mediàtica tingui una traducció real en l‟entorn 2.0 de youtube i facebook.
Per a donar a conèixer la producció realitzada s‟està duent a terme la següent estratègia:


Mails setmanals



Com a mètode informatiu de tota l‟Actualitat Solidària de Barcelona, setmanalment des
del departament de Cooperació, Solidaritat i Pau s‟ha anat fent mailings per a tots els
agents i involucrats més pròxims a l‟Ajuntament, per fer-los partícips de tots
esdeveniments realitzats a la ciutat.



Difusió a la xarxa



S‟ha potenciat la presència actual i intensiva a youtube i facebook, creant nous canals
de intercomunicació i de difusió alhora que han estat mitjans per crear relacions i
comunicacions bi-direccionals.



Des del departament de Cooperació Internacional amb l‟ajuda del proveïdor s‟ha arribat
a un acord amb COMRàdio per fomentar la difusió dels continguts de la plataforma
bcnsolidaria.tv, i alhora s‟ha anat participant en les tertúlies del programa TotsXtots,
creant aquesta aliança entre mitjans per tal d‟omplir i compartir continguts.

RESULTATS DE LA TELEVISIÓ PER INTERNET
Com ja s‟ha pogut anar apuntant amb els informes mensuals de Google analytics, l‟acció de
divulgació ha fet que les audiències de bcnsolidaria.tv hagin augmentat. Per entendre els
resultats que es mostren a continuació, cal saber que Google Analytics només computa algunes
de les visites totals al portal, és a dir, tota l‟audiència que BCNSolidària té a youtube i a la versió
flash de la web, no es computa amb els informes mensuals, per tant, caldrà veure la taula per a
valorar els resultats totals obtinguts.
Segons google analytics, si mirem l‟evolució dels últims onze mesos, veurem que (només en la
plataforma bcnsolidaria.tv) hi han hagut 9.471 visites, amb un total de 14.429 pàgines vistes.
Gener -Setembre
Usuaris únics

5.579

Visites

8.558

Pàgines vistes

12.808

Exemple del fenomen youtube: http://www.youtube.com/watch?v=N3JpkK54dk8
Els resultats finals verifiquen que la comunicació que s‟ha estat fent ha estat molt efectiva,
aconseguint arribar a un públic encara més genèric i aconseguint difondre molt més tots els
continguts de la plataforma. D‟aquesta manera la Televisió per Internet esdevé una molt bona
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eina de difusió del dia a dia del Departament de Cooperació Internacional, fent que els actes
solidaris de la ciutat en siguin notícia.
LLISTA DE CLIPS FETS DURANT L‟ANY 2009-2010:
14-12-2009 Aniversari Fundació TEB
16-12-2009 Concentració a la plaça del Rei
16-12-2009 BCN Solidaria
6/1/2010 Pallapupas GALA BENÈFICA
11/01/2010 Fundació Akwaba
12/01/2010 Entrevista La Casa Amarilla
13/01/2010 Fundación Vicente Ferrer
28/01/2010 Alternativa amb els pobles indígenes
28/01/2010 Unesco
09/02/2010 Celebració 150è Aniversari Creu Roja
09/02/2010 Reunió Fons Català de Cooperació
11/02/2010 Exposició fotografía esportistes solidaris
12/02/2010 8a Jornades Comerç Just
16/02/2010 Repetició entrevista Creu Roja “Projecte Shelter”
17/02/2010 Visita dels tècnics de Tirana a la Sedeta
17/02/2010 Visita de l‟alcalde de Sta Tecla al Museu d‟Història de la ciutat
22/02/2010 Signatura convenis de cooperació
1/03/2010 Tribunal Russell dia 1
3/03/2010 Clausura Tribunal Russell i entrevistes ponents
5/03/2010 La Marató de Barcelona
10/03/2010 Marxa sobre el Tibet i entrevista amb Xavier sobre el Tibet
10/03/2010 Concentració alliberament Alicia Gàmez
11/03/2010 Exposició fotografies Fundació Juan Bonal
18/03/2010 Jornada de portes obertes INTERMON
22/03/2010 Reunió Eumed (2 cintes)
23/3/2010 Roda Premsa PEN Català (2 cintes)
7/4/2010 BCNS Gemma Martin
18/4/2010 Festa esperança intermon + cursa bombers
19/4/2010 Entrevista ACNUR
21/4/2010 Saló de cent ONU
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21/4/2010 Saló de cent ONU
28/4/2010 Entrevista casa tibet
3/5/2010 BCNS Fòrum mediterrània (2 cintes)
4/5/2010 BCNS Palau Virreina Música Fes (2 cintes)
4/5/2010 Teletaxi SPOTS
4/5/2010 BCNS Eurogaza
5/5/2010 BCNS Signatura acord camions (2 cintes)
7/5/2010 BCNS Festa comerç´just
8/5/2010 BCNS comerç just + cercavila
10/5/2010 BCNS Expo Toni Comin (3 cintes)
10/5/2010 BCNS Videoconf mines colòmbia
13/5/2010 BCNS Salut pel desenvolupament
14/5/2010 BCNS Encuentro Haití (2 cintes)
15/5/2010 BCNS La festa de la bici
17/5/2010 BCNS CaixaForum projecte JUNTS
18/5/2010 BCNS Reunió St Adrià
19/5/2010 BCNS Premis casa amèrica
20/5/2010 BCNS entrevista bcnsolidaria
20/5/2010 BCNS Col·legi periodistes curs àfrica
21/5/2010 BCNS Entrevistes pueblo + violencia de genero
27/5/2010 BCNS Premis pau (gravat irene)
28/5/2010 BCNS Expo Maloka (2 cintes)
1/6/2010 BCNS Presentació Parlament bcnsoli (3 cintes)
4/6/2010 BCNS Castell Montjuic
7/6/2010 BCNS Diputació BCN Proyecto REMEL
8/6/2010 BCNS Enquestes BCNSolidaria
8/6/2010 BCNS Urbanisme rambla Maputo
10/6/2010 BCNS Enquestes BCNSolidaria
10/6/2010 BCNS Catedra Medellin BCN (3 cintes)
11/6/2010 BCNS Intermon actua curts
28/6/2010 BCNS Seminari sobre aigua i medi ambient
28/6/2010 BCNS Acolliment curt DAKAR (2 cintes)
29/6/2010 BCNS Caixa Forum Aigua
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2/7/2010 BCNS Visita DAKAR a bcnsolidaria
7/7/2010 BCNS Visita Medellin a la Boqueria
13/7/2010 BCNS Contribució de la coop descentr en la pau
13/7/2010 BCNS Plenari Saló de Cent
14/7/2010 BCNS Esport i pau
22/7/2010 BCNS Signatura conveni amb fons català
27/7/2010 BCNS Expo adéu a la innocència
25/8/2010 BCNS Concentració alliberament segrestats
6/9/2010 BCNS Palau Robert Àfrica
22/9/2010 BCNS Expo escoles del mon (2 cintes)
22/9/2010 BCNS Metges sense fronteres plaça universitat
22/9/2010 BCNS La incidència de la política en el tercer sector
21/9/2010 BCNS El dia de la pau (2 cintes)
17/9/2010 BCNS Expo Colòmbia
16/9/2010 BCNS Streaming Debat objectius mil·leni (2 cintes)
15/9/2010 BCNS 2015 sense excuses roda de premsa
22/9/2010 BCNS Malalts Oblidats MSF
24/9/2010 BCNS Maternal conf Palau congressos
25/9/2010 BCNS Stand Mercè OXFAM i sonrisas Bombay (2 cintes)
26/9/2010 BCNS 150 anys Creu Roja
28/9/2010 BCNS 7a diàspora per colòmbia
28/9/2010 BCNS 7a diàspora entrevista sandra campos
28/9/2010 CIUTADANIA Vivendes protegides (visita)
1/10/2010 BCNS Justícia i pau + entrevista
5/10/2010 BCNS Docu medicus mundi al Verdi
2/10/2010 Nous Catalans Memòria NC
8/10/2010 BCNS Entrevista Maribel Diaz Medellin
18/10/2010 BCNS Inauguració Càtedra Medellin
14/10/2010 BCNS Entrevista Sergio Fajardo
17/10/2010 BCNS Pobresa al mon (Pl St Jaume)
2/11/2010 BCNS Presentació llibre 15 anys bcnsolidaria (2 cintes)
27/10/2010 BCNS Entrevista Sedeta Manuel Montobbio
28/10/2010 BCNS Entrevista gent Maputo Ajuntament BCN
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13.4 Streamming
Enguany es va dur a terme una prova de retransmissió a través de la web de Barcelona de les
sessions del Tribunal Russell que es va dur a terme a Barcelona.
2.366 persones varen seguir en algun moment la retransmissió de les sessions. Per països a
banda d‟Espanya varen destacar les connexions des de França, Bèlgica, regne Unit, Portugal
EEUU, i Israel. Un 28% varen ser connexions directes a la pàgina de l‟Ajuntament, mentre que
el 67% va ser tràfic redireccionat des de la web, el blog o el facebook del propi Tribunal
Russell.

13.5 Publicacions
Un del objectius d‟aquest any era la publicació d‟un llibre que va néixer amb l´ objectiu de
plasmar tota la feina que s´ ha fet durant aquests 15 anys des de la ciutat de Barcelona, en
temes de Cooperació Internacional.
Fent coincidir la celebració dels 15 anys ho hem unit amb les 15 ciutat on hem dut a terme els
projectes de ciutat a ciutat.

Està dividit en quatre apartats:
Pròlegs de : Alcalde ,Manel Vila, Carles Bosch, Bru Rovira, Gervasio Sanchez i Tica Fontpersonatges rellevant en el món de cooperació internacional i units estretament a diferents
projectes.
Barcelona amb les ciutats . : Sarajevo, Gaza, Maputo,Alger, L‟Havana, San Salvador, Quito,
Medellín, Tirana, Puebla, Nablus, Fes, Líban, Pristina,Montevideo.
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En quest apartat es vol posar de relleu la feina feta per tots els tècnics i col·laboradors, tot
explicant com cada un dels projecte neix sempre amb una vinculació especial i única amb la
ciutat d‟agermanament, ajuda en temes d‟emergència, ajuda en situació de violència....
A poc a poc la relació es va estrenyent , fent que la vinculació de tècnics de diverses àrees de
l‟Ajuntament sigui més profunda i alhora s‟estableixen uns lligams que els mateixos
protagonistes ho expliquen d‟afecte, estima i cooperació.
La redacció del llibre ha esta duta per en Xavier Muniesa, el qual durant aquests mesos ha anat
recopilant històries del personatges vinculat en cada projecte.
Hem intentat que hi hagi un representant originari de la ciutat on hem treballat i la visió dels
tècnics que hi han treballat. D‟aquesta manera la visió és més enriquidora i plural.
Barcelona amb les persones: Es fan monogràfics tractant diferents temes com:
Drets Humans, Dones, Educació, Desminatge, Comerç Just, Emergències, Sobirania alimentària,
Pau i no-violència, Participació.
En aquest apartat es parlen d‟aquests eixos posant de relleu les entitats que al llarg d‟aquests
anys han col·laborat amb diferents projectes.
Barcelona amb les entitats: és un resum dels projectes subvencionats plurianuals i anuals al
llarg dels últims anys
Exemplars:
500 exemplars de català- castellà
500 exemplars de català- anglès
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