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01 
Documentació que regeix 

la convocatòria  



Documentació que regeix la convocatòria 2022 

Pla Director de cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 

2018-2021. 

 

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a 

l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional, aprovades el 

29 de novembre de 2018 (BOPB 24/1/2019). 

 

Convocatòria 2022 de concurs públic per a la concessió de 

subvencions en el marc del  “Programa de Cooperació  per a la 

Justícia Global”, “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a 

Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global” 

(ATENCIÓ: anunci inicial publicat al BOPB el 30/12/2021 i anunci de 

rectificació publicat al BOPB  el 19/01/2022). 

 

Formularis, annexos i instruccions 



02 
Qüestions a destacar 



Qüestions a destacar 

• Presentació telemàtica com a canal únic 

 

• Nombre màxim de projectes que pot presentar una entitat: 3 en 

total  

 

• Es mantenen totes les modalitats de l’any passat  

 

• La modalitat C3 (coherència de polítiques) augmenta import 

màxim a demanar com a 2a anualitat per igualar el de la 1a 

anualitat (anunci de rectificació al BOPB de 19/1/2022) 

 

 



03 
Modalitats de la 

convocatòria 



PROGRAMA MODALITAT                 DURADA 

      ANUAL PLURIENNAL 

A. COOPERACIÓ 

PER A LA JUSTÍCIA 

GLOBAL  

A1 Cooperació per a la Justícia Global (genèrica) SI SI 

A2 Assistència i protecció en frontera SI   

A3 Justícia de gènere SI   

A4 Protecció de defensors/es de drets humans SI 

A5 Intervencions en crisis de llarga durada SI 

B. COOPERACIÓ 

PER A LA JUSTÍCIA 

GLOBAL A CIUTATS 

ESPECÍFIQUES 

B1 Projectes a ciutats específiques SI SI 

C. EDUCACIÓ PER A 

LA JUSTÍCIA 

GLOBAL  

C1 Educació per a la Justícia Global (genèrica) SI SI 

C2 Aprenentatge Servei SI   

C3 Coherència de polítiques públiques   SI 

C4 Justícia ambiental - emergència climàtica 

global 

SI   



Crèdit pressupostari per modalitats 

MODALITATS 2022 2023 

A. Cooperació per a la Justícia Global    

A1 Genèrica ANUALS 500.000   

A1 Genèrica PLURIENNALS 450.000 450.000 

A2 Assistència i protecció en frontera ANUALS 150.000   

A3 Justícia de gènere ANUALS 780.000   

A4 Protecció de defensors/es de drets humans ANUALS 300.000   

A5 Intervencions en crisis de llarga durada PLURIENNALS 300.000 300.000 

Subtotal A 2.480.000 750.000 

3.230.000  EUR 

B. Cooperació per a la Justícia Global a ciutats específiques 

B1 Projectes a ciutats específiques ANUALS 400.000   

B1 Projectes a ciutats específiques PLURIENNALS  760.000 760.000 

Subtotal B 1.160.000 760.000 

1.920.000  EUR 

C. Educació per a la Justícia Global     

C1 Genèrica ANUALS 420.000   

C1 Genèrica PLURIENNALS 390.000 390.000 

C2 Aprenentatge Servei ANUALS 330.000   

C3 Coherència de polítiques públiques PLURIENNALS 300.000 300.000 

C4 Justícia ambiental - emergència climàtica global ANUALS 240.000   

Subtotal C 1.680.000 690.000 

2.370.000 EUR 

Totals 
5.320.000,00 2.200.000,00 

7.520.000,00 



Incompatibilitats genèriques de cada programa 

• No es pot presentar el mateix projecte a diferents modalitats  ni programes  

  

• No es poden presentar dos projectes diferents a la mateixa modalitat 

  

• No es pot presentar el mateix projecte  en format anual i pluriennal 

 

 No existeixen incompatibilitats entre els Programes de Cooperació per a la 

Justícia Global, Ciutats Específiques  i Educació per a la Justícia Global 
 

            Respecte a altres convocatòries de l’Ajuntament de Barcelona: 

mateix projecte, mateix període (Base 6.3) 



Incompatibilitats específiques d’algunes modalitats 

• Modalitat A1 (genèrica): no s'hi poden  presentar les entitats que 

tinguin  un projecte d' aquesta modalitat (A.1) amb càrrec al pressupost  

2022 (projecte pluriennal de la convocatòria anterior) 

 

• Modalitat B1 (Ciutats Específiques): no s’hi pot  presentar un  projecte 

a la mateixa ciutat ( però sí a altres ciutats) si  ja s'hi té un projecte en 

aquesta modalitat (B.1) i amb càrrec al pressupost  2022 (projecte 

pluriennal de la convocatòria anterior) 

 

• Modalitat C1 (genèrica): no s'hi poden  presentar les entitats que 

tinguin  un projecte d' aquesta modalitat (C.1) amb càrrec al pressupost  

2022 (projecte pluriennal de la convocatòria anterior) 

 



A. Programa de Cooperació 
per a la Justícia Global  



A. Programa de Cooperació per a la Justícia Global 

En totes les modalitats d’aquest programa, es consideraran especialment 
aquelles intervencions que: 
  
• S'executin en entorns urbans i ciutats, caracteritzats per una elevada 

quantitat i densitat de població (mínim 20.000 habitants) i un ús extensiu i 
intensiu del sòl, i on la població dedicada a l’agricultura no superi el 25%.  

  
En les modalitats A1, A2 i  A3,  es consideraran especialment aquelles 
intervencions que: 
  
• S’adrecin als pobles sense estat i a les diàspores en situació de vulneració 

dels seus drets i de persecució per motius polítics 
 
• Reforcin la governança local i que executin competències pròpies 

municipals/locals 

  



Prioritats temàtiques específiques (Programa A) 

MODALITAT                 PRIORITAT TEMÀTICA ESPECÍFICA O 

            EN COMPTE PER A LA VALORACIÓ 

A1 
Cooperació per a la Justícia 

Global (genèrica) 

• Justícia ambiental 
 

• Sobirania alimentària, sobirania energètica, sobirania 

digital 

A2 
Assistència i protecció en 

frontera 
CAP 

A3 Justícia de gènere 

• Pressupost modalitat: LGTBIQ+: 30% 
 

• Ocupació lliure de desigualtats de gènere (promoció 

corresponsabilitat, enfortiment emprenedoria i 

oportunitats laborals de les dones)  
 

• Impuls de l’economia social i solidària 

A4 
Protecció de defensors/es de 

drets humans 

• Acompanyament internacional com a estratègia de 

protecció mitjançant presència física al costat de les 

persones amenaçades 
 

• Cases segures d’acollida o refugi al Sud orientades a 

la recuperació o capacitació integrals de les persones 

amenaçades 

A5 
Intervencions en crisis de llarga 

durada 

CAP 



Àmbit geogràfic (Programa A) 
MODALITAT ÀMBIT GEOGRÀFIC PRIORITZACIÓ 

A1 

Cooperació per a la 

Justícia Global 

(genèrica) 

• Qualsevol país receptor d’AOD 

• Ciutats de Jordània, Líban, 

Marroc, Tunísia, Moçambic, 

Senegal, Colòmbia (*), Cuba, 

poblacions palestines de 

Cisjordània i franja de Gaza 

(*) + municipis implementen PDET 

A2 
Assistència i protecció 

en frontera 

• Qualsevol país receptor d’AOD 

• País no receptor d’AOD però vinculat 

a les crisis migratòries reconegudes 

com a emergència per ECHO  

• Grècia 

CAP 

A3 Justícia de gènere 

• Mediterrània i Orient Mitja (MENA) 

• Àfrica Subsahariana 

• Amèrica Llatina i Carib 

 

Mateixes ciutats que les 

indicades com a prioritàries a la  

modalitat A1 

A4 

Protecció de 

defensors/es de drets 

humans 

• Mediterrània i Orient Mitja (MENA) 

• Àfrica Subsahariana 

• Amèrica Llatina i Carib 

• Colòmbia, Mèxic, 

Centreamèrica i el Carib 

A5 
Intervencions en crisis 

de llarga durada 

• Àfrica subsahariana 

• Franja de Gaza 

• Campaments de refugiats de població 

sahrauí a Tindouf (Algèria) 

• Territoris kurds a Iraq i Síria 

• Àfrica subsahariana 



Topalls import subvenció (Programa A) 

A.      COOPERACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL 

DURADA MODALITAT 

Finançament 

màxim              

(SOLITARI) 

Finançament 

màxim 

(AGRUPACIÓ) 

CRÈDIT 

PRESSUPOSTARI  

3.230.000 EUR 

  
  

    2022 2023 

ANUAL A1 60.000 80.000 500.000   

PLURIENNAL A1 60.000/any 80.000/any 450.000 450.000 

ANUAL A2 50.000 50.000 150.000   

ANUAL A3 60.000 60.000 780.000   

ANUAL A4 60.000 60.000 300.000 

PLURIENNAL  A5 75.000/any 75.000/any 300.000 300.000  

  Imports màxims a sol·licitar   



Quanties subvencionables                                       
(base novena i punt  10 i 12 de la convocatòria) 
 
La quantia de la subvenció sol·licitada no excedirà en cap cas 

el màxim que estableix la convocatòria per any i per modalitat 

(imports màxims a sol·licitar) 

 

La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament no excedirà el 80% 

del cost total del projecte 

 

En els projectes pluriennals de Cooperació, el conjunt 

d’aportacions de l’entitat sol·licitant, l’entitat agrupada si és 

el cas, la contrapart al país d’intervenció, l’autoritat local* i 

la població titular de drets representarà com a mínim el 20 % 

del cost total del projecte 

*S’entén per autoritat local només l’autoritat municipal o l’òrgan de 

govern de la ciutat 

 

 



B. Programa de Cooperació 
per a la Justícia Global a 
Ciutats Específiques 



B. Programa de Cooperació per a la Justícia Global a 
Ciutats Específiques 

Modalitat única: 

Modalitat B.1  Projectes de cooperació per a la Justícia Global a  

  Ciutats Específiques alineats amb els objectius del  

  Pla Director      

• S’adreça a intervencions a implementar en ciutats d’actuació 

prioritàries que determina el Pla Director i la convocatòria 

 

• Objectiu: reforçar els governs locals en el desplegament de les 

polítiques públiques municipals a la ciutat 

 

• Propostes formulades en coordinació i estar avalades formalment 

per les autoritats locals de les ciutats o àrees urbanes prioritàries 

  

• Entitats:  experiència prèvia a la ciutat, com a mínim d’haver 

executat un projecte en els darrers tres anys  

• Es tindran especialment en compte els projectes que impliquin 

actors locals de Barcelona, homòlegs als de la ciutat en què 

s’executa el projecte. 



Modalitat B.1: Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global a Ciutats Específiques 

Àmbit geogràfic: 

 Les ciutats prioritàries que estableix el Pla Director vigent:  

• Amman (Jordània) 

• Saïda (Líban) 

• Tetuan (Marroc) 

• Tunis (Tunísia) 

• Poblacions palestines de Cisjordània i la franja de Gaza 

• Maputo (Moçambic) 

• Dakar (Senegal) 

• L’Havana (Cuba) 

• Ciutats colombianes implicades en el procés de pau (*) 

A més, s’estableix Sarajevo com a ciutat d’actuació preferent 

 



Modalitat B.1: Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global a Ciutats Específiques 

• Ciutats colombianes implicades en el procés de pau (*): 

 

Municipis amb població igual o superior a 20.000 habitants, en què 
l’autoritat local avali i s’impliqui formalment en el projecte presentat, 
el qual, d’acord amb el Pla Director, contribueixi al procés de pau 
mitjançant alguna de les accions següents: inserció de població 
desmobilitzada, suport a espais de diàleg polític i social, 
desenvolupament d’alternatives econòmiques sostenibles i justes, 
protecció de sindicalistes i d’activistes dels drets humans, o bé, altres 
accions previstes en els plans d’actuació municipals com a instruments 
de construcció de pau 

 



Topalls import  subvenció (Programa B) 

B.      COOPERACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL A CIUTATS ESPECÍFIQUES 

DURADA MODALITAT 

Finançament 

màxim              

(SOLITARI) 

Finançament 

màxim 

(AGRUPACIÓ) 

CRÈDIT 

PRESSUPOSTARI 

1.920.000 EUR 

  

  
    2022 2023 

ANUAL B1 60.000 80.000 400.000   

PLURIENNAL B1 60.000/any 80.000/any 760.000 760.000 

  Imports màxims a sol·licitar   



Quanties subvencionables                                       
(base novena i punt  10 i 12 de la convocatòria) 
 
La quantia de la subvenció sol·licitada no excedirà en cap cas 

el màxim que estableix la convocatòria per any i per modalitat 

(imports màxims a sol·licitar) 

 

La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament no excedirà el 

80% del cost total del projecte 

 

En els projectes pluriennals de Ciutats Específiques, el 

conjunt d’aportacions de l’entitat sol·licitant, l’entitat 

agrupada si és el cas, la contrapart al país d’intervenció, 

l’autoritat local* i la població titular de drets representarà 

com a mínim el 20 % del cost total del projecte 

*S’entén per autoritat local només l’autoritat municipal o l’òrgan de 

govern de la ciutat 

 

 



C. Programa d’Educació 
per a la Justícia Global  



C. Programa d’Educació per a la Justícia Global 

 
 

En el marc del Pla Director i l’Estratègia d’Educació per a la Justícia Global 
2019-2021. 
S’entén l’educació per a la justícia global com un procés de coneixement  i 
d’anàlisi crítica de la realitat que vincula l’acció local i la seva dimensió 
global. Les seves finalitats són: 
 
 promoure una consciència crítica envers les causes que 

generen  desigualtats i conflictes.  
 contribuir al canvi d’actituds i pràctiques que  han de fer possible una 

ciutadania responsable, respectuosa i compromesa  amb la transformació 
social.  

 afavorir l’autonomia, l’apoderament i el compromís ètic, polític i 
corresponsable dels ciutadans i ciutadanes. 
 

Sensibilització 
Formació 

Recerca i investigació 
Mobilització ciutadana i incidència pública i política 

 



Prioritats temàtiques específiques (Programa C) 
MODALITAT                 PRIORITAT TEMÀTICA ESPECÍFICA O 

            EN COMPTE PER A LA VALORACIÓ 

C1 
Educació per a la Justícia 

Global (genèrica) 

• Dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi 

• Sobirania alimentària, sobirania energètica, sobirania digital 

C2 Aprenentatge Servei 

• El projecte parteix de necessitats socials o reptes cívics reals. 

• S’explicita la vinculació entre l’aprenentatge, el servei i les 

necessitats socials. 

• S’incorporen elements innovadors en totes les fases del projecte.  

• El projecte té un impacte ampli en relació als participants i la 

comunitat 

• Vincle entre la dimensió global del projecte i el context local 

d’intervenció 

C3 Coherència de polítiques 

• Grau d’impacte a l’exterior (col·lectius amb drets vulnerats) 

• Combinació de les diferents dimensions de l'EpJG 

• Experiència prèvia i la trajectòria en aquest àmbit d'actuació 

• Pertinència de la política, instrument i actors elegits 

• Grau de concordança amb els debats de l'opinió pública de la 

ciutadania de Barcelona i/o de l’exterior  

C4 

Justícia ambiental - 

emergència climàtica global 

 

• Grau d’alineació amb plans i polítiques en la matèria, locals i 

internacionals  

• Promoció de moviments de joves que lluiten per la justícia climàtica 

• Proposta de fites concretes per avançar en el paradigma del 

decreixement 

• Incorporació concreta de la justícia intergeneracional 

• Participació de col·lectius o xarxes del Sud Global afectats 



Topalls import  subvenció (Programa C) 

C. EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL 

DURADA MODALITAT 

Finançament 

màxim              

(SOLITARI) 

Finançament 

màxim 

(AGRUPACIÓ) 

CRÈDIT 

PRESSUPOSTARI 

2.370.000 EUR 

        2022 2023 

ANUAL C1 30.000 40.000 420.000   

PLURIENNAL C1 30.000/any 40.000/any 390.000 390.000 

ANUAL C2 15.000 20.000 (mínim 2 

centres educatius 

o 1 centre 

educatiu i entitats 

en agrupació) 

330.000 

  

PLURIENNAL C3 30.000/any 40.000/any  300.000 300.000 

ANUAL C4 30.000 40.000 240.000 

    

  Imports màxims a sol·licitar   



Quanties subvencionables                                       
(base novena i punt  10 i 12 de la convocatòria) 
 
La quantia de la subvenció sol·licitada no excedirà en cap cas 

el màxim que estableix la convocatòria per any i per modalitat 

(imports màxims a sol·licitar) 

 

La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament no excedirà el 

80% del cost total del projecte 

 

En els projectes pluriennals d’Educació per a la Justícia 

Global, el conjunt d’aportacions de l’entitat sol·licitant, 

l’entitat agrupada si és el cas, i la població destinatària 

del projecte representarà com a mínim el 15 % del cost total 

del projecte 

 



04 
Entitats sol·licitants 



Requisits de les entitats sol·licitants 

 Punts a destacar (Punt 4 de les Bases i punt 1 de la 

convocatòria): 

 

Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de 

Barcelona, i gaudeixin d’una significativa presència a la ciutat.  

En cas de tenir delegació a Barcelona, han d’acreditar una antiguitat 

mínima de dos anys i activitat a la ciutat durant un mínim de dos 

anys.  La informació sobre l’activitat caldrà fer-la constar en 

l’apartat corresponent del formulari de sol·licitud. 

 

Modalitat A5 (requisits addicionals): 

• Acció humanitària recollida en els estatuts 

• Experiència mínima de 3 anys en acció humanitària 
 



05 
Cicle del projecte 



Cicle del projecte 

Inicial  

• Aprovació 

• Reformulació 

 

Execució 

• Modificacions 

• Seguiment  

 

Justificació 



Modificacions 

 Modificacions relatives a l’entitat beneficiària                    

(base quinzena) 

 

 Modificacions relatives al projecte subvencionat                

(base setzena): 

 Canvis no substancials: només s’han  de comunicar les 

pròrrogues (novetat introduïda a la convocatòria 2019) 

 Canvis substancials (desviacions entre partides 

superiors al 15% i de més de 2.000 EUR i pròrrogues 

superiors a 3 i 6 mesos, en projectes anuals i 

pluriennals, respectivament i els altres previstos). 



Seguiment de projectes pluriennals 

 

 Informe anual de seguiment (tècnic i econòmic) 

 Termini de lliurament: com a molt tard el 20 de setembre de cada any 

 A més, en el termini màxim de tres mesos des de la data de finalització del   

projecte, cal presentar un últim informe de seguiment juntament amb l’  

informe final de projecte 

 Període que han de cobrir: 

 1r informe de seguiment (fins al 20/9/23): des de l’inici del projecte i un 

pressupost mínim executat del 60% d’execució del pressupost total de 

l’any 1 del projecte. 

 Següents informes de seguiment: des de la data de l’informe anterior 

 

 Conformitat: necessària per al segon pagament 



Justificacions 

Compte justificatiu en un termini no superior als tres mesos des de la 

finalització de l’activitat. 

 

 Caldrà justificar el total de la despesa realitzada  i no només l’import 

atorgat per l’Ajuntament. 

 

 El compte justificatiu final inclourà en tots els casos una memòria 

descriptiva i una memòria econòmica d’ingressos i despeses, ambdós 

documents segons models normalitzats 

 

• Subvencions d’import inferior a 30.000 euros: justificació simplificada, 

requerint la relació de totes les factures i documents de valor probatori 

similar que conformen el pressupost total del projecte. 

• Subvencions d’import igual o superior a 30.000 euros, cal també informe 

d’un auditor de comptes. 

 



Justificacions 

 

Justificació simplificada:  

 Presentació de relació de totes les factures i documents de valor 

probatori similar + factures electròniques originals o 

escanejades imputades a la subvenció municipal.  

En cas de presentar factures escanejades, han de concordar amb els 

documents originals que estan en possessió de l’entitat beneficiària i a 

nom de l’entitat beneficiària (o la contrapart local o entitat agrupada, si 

escau).  

 

 La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 

posteriorment podrà demanar via requeriment, altres factures no 

imputades a la subvenció municipal.  



06 
Motius de no admissió 

tècnics i administratius 



Motius de no admissió tècnics i administratius (I) 

 Que el projecte no s’iniciï l’any 2022 

 Sol·licitar una quantia superior a la permesa per any i modalitat 

 Sol·licitar un import de subvenció que superi el 80% del cost total 

del projecte 

 No respectar els percentatges d’aportació del 20% o 15% (segons 

la modalitat) en els projectes pluriennals, pel que fa al conjunt 

d’aportacions de l’entitat sol·licitant, entitat agrupada, contrapart 

local, població titular de drets/població destinatària i autoritat local 

 No respectar l’àmbit geogràfic o la durada del projecte establerts 

per a cada modalitat 

 No respectar les incompatibilitats establertes per la convocatòria  

 No complir els requisits establerts per a les entitats sol·licitants 

 No presentar la documentació en termini i forma establerts a la 

convocatòria. 

 



Motius de no admissió tècnics i administratius (II) 

• Superar el nombre màxim de projectes presentats a 
la convocatòria: 3 

 

En el supòsit que una entitat presenti més de 3 
projectes, haurà de renunciar als projectes que 
escaigui per tal de no depassar aquest topall. Si no 
ho fa, el criteri que utilitzarà l’òrgan gestor per 
determinar les sol·licituds que no seran admeses a 
tràmit serà el següent: les que prevegin un menor 
import  sol·licitat de subvenció.  

 

39 



07 
Fases de la tramitació de 

les subvencions 



Fases de la tramitació  

 
Obre el termini de 10 dies 
hàbils per a: 

Atorgament 
definitiu (BOP) 

Pagament 
primera 

anualitat 
  

Atorgament 
provisional (*) 
(notificació via 
BOP) 

 Període de valoració 

Presentació  
sol·licituds 

 Fase de resolució 
definitiva 

Presentació de documentació 
acreditativa de la condició de 
beneficiària, si escau 

Presentació d’al·legacions 

Presentació de 
reformulacions, en els casos 
en què l’anunci així ho 
expressi 

Publicació sol·licituds  
admeses i no admeses  

 
Obre el termini de  d’un mes  
per a presentar recurs 
potestatiu de reposició. 
 
 
 
 
 

(*) Es converteix en definitiva si no es presenten al·legacions i no es requereix presentació de cap documentació 

           Termini d’un mes per comunicar nova data d’inici i final des d’atorgament definitiu o conversió de resolució provisional en definitiva 
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Presentació de sol·licituds 

Termini: del 4 al 24 de febrer de 2022 

 

 Forma: presentació telemàtica obligatòria, a través del portal de tràmits de 

l’Ajuntament (seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual). 

 

• Guia d’instruccions sobre el canal telemàtic, disponible durant el 

tràmit telemàtic, al web de Justícia Global i Cooperació Internacional i 

al web general de subvencions de l’Ajuntament 

 

 Documents obligatoris: 

 

 Instància de sol·licitud  

Formularis i annexos  

Acord  entitat - contrapart (programes A i B) 

Acord entitats agrupades 

Documentació  acreditativa implicació autoritats locals (programa B) 

Documentació acreditativa del compromís- centre/s educatiu/s 

(modalitat C2) 

 



Presentació de sol·licituds – qüestions pràctiques 

 Presentació certificat persona jurídica (el mateix tota la vida del projecte) 

 Comprovar els certificats digitals acceptats pel portal de tràmits  

 Comprovar requisits tècnics que ha de complir l’ordinador 

 Importància del camp “Denominació” = Nom projecte (75 caràcters) 

 Presentació sol·licituds: 8 arxius 20MB cadascun (enllaços consulta online) 

 Opció annexar documentació sol·licitud ja presentada: 8 arxius 3MB (dins de 

termini) 

 Convertir a pdf totes les pàgines  

 La meva carpeta: comprovar els documents ja presentats 

 Consultes i incidències 

 

 

 

 

 

 



MOLTES GRÀCIES! 

Barcelona.cat/ciutatglobal 

cooperaciointernacional@bcn.cat 


