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0. Presentació 
 
Aquesta Memòria anual recull una anàlisi de totes aquelles iniciatives i actuacions en matèria de cooperació 
en què ha estat implicat l’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional (en endavant, DJGCI). Seguint amb la metodologia emprada l’any passat, la Memòria 
d’activitats considera l’execució de projectes en la forma d’assistències tècniques, la signatura de convenis i 
protocols, i la subvenció de projectes a iniciativa d’altres actors realitzats durant l’exercici 2018.  
Amb la ferma voluntat de donar resposta a les recomanacions i objectius internacionals de destinar el 0,7% 
de la Renda Nacional Bruta a ajut oficial al desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2015, va 
dedicar el 0,7% dels seus ingressos propis a actuacions de cooperació i educació per a la Justícia Global.  
Aquesta fita assolida l’any 2015, s’ha mantingut en el temps, també l’any 2018, en la mesura que el 
pressupost de la DJGCI correspon a aquest percentatge: 10.383.657,36 EUR. D’aquest pressupost, s’ha 
executat un 95,87 %, això és, 9.954.859,27 EUR. 
 
Totes les iniciatives i actuacions recollides en aquesta Memòria s’emmarquen dins el Pla Director 2018-2021 
(en endavant, PD), que pretén impulsar una etapa renovada de la cooperació de Barcelona, orientada vers la 
justícia global i amb un marcat caràcter urbà i municipalista. Aquest nou enfocament s’articula al voltant de 
tres pilars fonamentals, i alhora complementaris: el caràcter urbà i municipalista, l’orientació vers 
l’assoliment de la justícia global, i la seva concepció de banda ampla. Consegüentment, planteja tres 
transicions o línies de progrés: avançar des d’una cooperació al desenvolupament a una cooperació per a la 
justícia global, articulada en torn als eixos de justícia econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere, dret 
de les persones a refugi, a desplaçar-se i a migrar, els drets humans, la cultura de la pau i la noviolència, i els 
drets fonamentals de les persones en situacions d’emergència; passar d’una cooperació subsidiària dels 
estats a una que doni centralitat a l’agenda urbana i municipalista, que promogui la governança democràtica 
de les ciutats i el propi dret a la ciutat; i ampliar les tradicionals fronteres de la cooperació per abordar de 
manera efectiva la coherència del conjunt de polítiques públiques. 
 
Durant l’any 2018, s’ha seguit posant èmfasi en fenòmens internacionals que tenen efectes perceptibles a la 
ciutat de Barcelona, com ara la crisi de les persones refugiades. En aquest sentit s’ha donat suport a la 
Fundació Pro-activa Open Arms per tal de reforçar la resposta de la ciutat a l’emergència humanitària a la 
Mediterrània: protecció de les persones migrants en risc de naufragi i denúncia de la situació de vulneració 
dels drets humans. Destaca també la posada en marxa d’una actuació estratègica prevista al PD, el programa 
municipal d’acollida temporal de persones defensores dels drets humans, que, com es detalla més endavant, 
s’ adreça a periodistes de Mèxic amenaçats per l’exercici de la seva professió. Així mateix, s’ha desplegat un 
instrument específic per a vehicular  els ajuts d’acció humanitària i emergències. Igualment, s’han continuat 
abordant diferents fenòmens amb origen a casa nostra que generen interferències negatives sobre 
comunitats vulnerables. Per això, en l’àmbit de la coherència de polítiques per a la justícia global, s’ha 
aprofundit en la compra pública.  
 
L’elaboració d’aquesta Memòria respon al compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la transparència, 
en coherència amb les directrius impulsades pels principals acords a nivell internacional per tal de millorar 
l’eficàcia i l’impacte de la cooperació. Amb aquest exercici de rendició de comptes, la ciutadania i els actors 
de cooperació de Barcelona, així com la resta d’actors de les ciutats amb què es coopera, podran conèixer i 
valorar l’ús que fa l’Ajuntament de Barcelona d’aquests recursos.  
  
S’ha continuat aplicant la mateixa metodologia de l’any anterior. Gràcies al procés de sistematització de la 
informació referida a les diverses iniciatives endegades, aquesta Memòria continua sent un document tant 
informatiu com accessible, fonamentat en l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les diverses iniciatives en 
relació amb els objectius estratègics i específics previstos. 
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1. Compromís amb la Justícia  Global: 2018 en xifres  
 
La DJGCI ha estat implicada en més de 180 accions de cooperació, d’educació per a la Justícia Global i acció 
humanitària a través d’alguna de les tres modalitats d’acció previstes al PD: 
 

1. Cooperació d’iniciativa directa 
2. Cooperació d’iniciativa d’altres actors 
3. Cooperació multilateral i amb xarxes globals 

Algunes d’aquestes actuacions s’havien iniciat en anys anteriors, altres s’han originat i desenvolupat al llarg 
del 2018 i, de totes elles, algunes estan encara en execució. 
 
Així mateix, cal considerar que algunes d’aquestes actuacions, com poden ser la signatura de protocols amb 
ciutats prioritàries, tot i no quedar reflectides en transferència de recursos econòmics, sí que requereixen 
del temps i de l’esforç del personal de la Direcció per a implementar-les. Per aquesta raó, en la mesura del 
possible, la radiografia que s’exposa a continuació considera no tan sols el volum de recursos econòmics i 
financers, sinó també el nombre d’actuacions endegades. Igualment, convé recordar que, tot i que una 
mateixa actuació pot donar resposta o tractar d’assolir més d’un objectiu estratègic, finalment tota aquesta 
actuació (incloent-hi tots els recursos associats), per a facilitar la presentació de dades, s’assigna a un únic 
objectiu. Atès que la convocatòria de subvencions de l’any 2018 es va publicar encara sota la vigència del Pla 
Director anterior, els projectes aprovats en el marc de la convocatòria estan associats als objectius d’aquell 
Pla, mentre que la resta de projectes d’iniciativa directa i multilateral ja responien als objectius del Pla 
Director actual. Per tant, als efectes d’uniformitzar els objectius de totes les actuacions i poder explotar-ne 
les dades, els objectius dels projectes de convocatòria s’han assimilat a algun objectiu del Pla Director vigent. 
 
En termes generals, tant les diverses actuacions com els recursos econòmics que ha executat la DJGCI han 
estat formulats per donar resposta als objectius estratègics previstos al PD de la manera que mostren els 
gràfics següents. En aquest punt, convé destacar que en cap cas el PD no estableix una priorització entre 
aquests objectius amb volums de recursos econòmics específics. 
 
Figura 1: Distribució pressupost 2018 segons objectiu estratègic Pla Director (en % sobre el total) 

 
               Font: elaboració pròpia a partir de la Base de Dades de la DJGC 
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OBJECTIUS IMPORT (EUR) % SOBRE EL TOTAL 

O. E. 1: Promoure la justícia econòmica 1.010.037,2 EUR 10,15% 

O. E. 2: Fomentar la justícia ambiental 396.103,23 EUR 3,98% 

O. E. 3: Promoure la justícia de gènere 1.011.290,21 EUR 10,16% 

O. E. 4: Promoure el dret a migrar 814.804,69 EUR 8,18% 

O. E. 5: Promoure la garantia de l’exercici dels drets humans 596.549,69 EUR 5,99% 

O. E. 6: Protegir els drets humans de les persones en situacions d’emergència 1.087.286,11 EUR 10,92% 

O. E. 7: Fomentar la cultura de la pau i la no-violència 1.311.733,14 EUR 13,18% 

O. E. 8: Promoure la governança democràtica de les ciutats 1.368.791,75 EUR 13,75% 

O. E. 9: Promoure el dret a la ciutat 1.285.727,29  EUR 12,92% 

O. E. 10: Coherència de polítiques envers la justícia global 599.178,48 EUR 6,02% 

Millora de les capacitats i estructura 473.357,48 EUR 4,76% 

TOTAL  9.954.859,27 EUR 100,00% 

 
 
Figura 2: Distribució actuacions 2018 segons objectiu estratègic Pla Director (en % sobre el total) 
 

 
                                    Font: elaboració pròpia a partir de la Base de Dades de la DJGCI 
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Així doncs, “promoure la governança democràtica de les ciutats” i “fomentar la cultura de la pau i la no-
violència” han estat els dos objectius estratègics que conjuntament han acumulat poc més del 27% del total 
de recursos executats (al voltant dels 2,7 milions d’euros). En relació al nombre d’actuacions, l’objectiu 
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convocatòria de subvencions i avaluacions i assessoraments relacionats amb àmbits estratègics com 
l’educació per a la Justícia Global. 
 
A la figura 3 s’observa la distribució del pressupost de 2018 segons àmbit geogràfic fora de la ciutat de 
Barcelona, per tant, en aquest gràfic no es comptabilitzen les actuacions finançades en matèria d’educació 
per a la Justícia Global –que tenen lloc principalment a la ciutat–, ni altres actuacions, com ara el suport i 
finançament d’organismes com l’Institut de Salut Pública Global de Barcelona i Lafede.cat, que, tot i tenir la 
seva seu a la ciutat, duen a terme recerca i/o iniciatives que tenen com a destinataris últims els dels països 
socis del Sud. 
 
Figura 3: Distribució pressupost 2018 segons àmbit geogràfic (en % sobre el total d’accions realitzades fora de la 
ciutat de Barcelona) 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la Base de Dades de la DJGCI 

 
 

La regió que ha rebut un major volum de recursos és la Mediterrània, algunes de les ciutats han estat Tetuan 

(Marroc), Poblacions palestines de Cisjordània i la franja de Gaza, Saida (Líban) i Tunis (Tunísia), ciutats 

prioritàries segons el PD. La regió de d’Amèrica Llatina ha rebut un 32% del pressupost de les actuacions fora 

de la ciutat de Barcelona. Les ciutats prioritàries segons el PD que han rebut recursos han estat l’Havana 

(Cuba) i Medellín, Cali i Bogotà (Colòmbia). També han rebut recursos les ciutats de San Salvador (El 

Salvador); Cartagena i Apartadó (Colòmbia); Matagalpa (Nicaragua); Quito (Equador); Lima (Perú), entre 

d’altres. El 28% del pressupost de les accions realitzades fora de la ciutat de Barcelona ha anat destinat a 

Àfrica Subsahariana, especialment a Maputo i Dakar,  ciutats prioritàries d’acord amb el PD. També han 

rebut recursos Inhambane, (Moçambic); Kolda i Matam (Senegal); Bandata i Nioki, Kinshasa i Beni, Kivu Nort 

(RDC), Soma (Gambia) i Nairobi (Kènia). 
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Figura 4: Distribució pressupost 2018 segons modalitats d’acció de cooperació (en % sobre el total) 

 
                   Font: elaboració pròpia a partir de la Base de Dades de la DJGCI  
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d’iniciativa d’altres actors, a través de la convocatòria pública de subvencions. La segona modalitat més 
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2.  Una cooperació de ciutat a ciutat 
 
La cooperació directa de l’Ajuntament de Barcelona es fonamenta en una aproximació horitzontal de relació 
entre ciutats que cooperen en l’intercanvi d’experiències i en la mobilització de coneixements i capacitats en 
l’àmbit de l’acció municipal. Aquest intercanvi està vinculat a un procés d’aprenentatge recíproc perquè 
aquesta interrelació sigui veritablement efectiva i duradora. En aquest sentit, l’expertesa municipal que 
atresora l’Ajuntament de Barcelona implica un actiu fonamental per a l’exercici d’aquest model de 
cooperació.  
Aquesta modalitat de cooperació bilateral directa entre actors municipals es complementa amb altres 
accions concertades amb ONG, universitats i organismes de la ciutat mitjançant convenis de col·laboració, 
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Figura 5: Distribució pressupost 2018 segons ciutats prioritàries Pla Director  (inclou totes les modalitats d’accció) 

 
                               Font: elaboració pròpia a partir de la Base de Dades de la DJGCI 

 
Ciutats prioritàries del Pla Director 
 
Les actuacions a les ciutats prioritàries del PD descrites a continuació es complementen amb la resta 
d’iniciatives de la societat civil barcelonina a través de la convocatòria de subvencions 2018 de la DJGCI i dels 
projectes aprovats en convocatòries anteriors i en execució. 
 

L’Havana 

 Durant el 2018, s’han tancat la majoria dels projectes vinculats al Memoràndum d’entesa entre 
l’OHCH i l’Ajuntament de Barcelona (2013-2017):  projecte de la UE “Gestió integral participativa i 
sostenible per al desenvolupament local del centre Històric i la Badia de l’Havana” (reconversió de la 
Badia de l’Havana, construcció de polítiques públiques locals, programació cultural i equipament del 
centre cultural Palacio del Segundo Cabo); habilitació de l’àrea esportiva de l’escola Mendive i 
reobertura de l’escola; suport a l’accessibilitat a l’espai CreHabana. 
 

 Paral·lelament , s’han definit les línies estratègiques, recollides en el   Memoràndum d’entesa entre 

l’OHCH i l’Ajuntament de Barcelona (2018-2022),  que definiran la cooperació amb l’Havana en els 

propers anys i s’ha continuat l’acompanyament tècnic en mobilitat, turisme, gestió documental i 

suport a la internalització de l’OHCH i enfortiment de les aliances de cooperació sud-sud: 

 
“Pla d’acció per a l’articulació dels instruments de planificació i gestió del centre històric i la seva 
zona d’amortiment amb  una visió ecosistèmica”.  Procés de transferència de coneixements de 
l'Agència d’Ecologia  Urbana de Barcelona a l’equip de treball del   Plan Maestro de l’OHCH. 

 
Participació de la Direcció de Turisme en el XVI Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades 

Patrimoniales, dedicat a Patrimoni Cultural, Turisme i Comunitat, organitzat per l’OHCH. 

 

L’OHCH, el MUHBA i la SEDAC (Servei de documentació i accés al coneixement de l’Ajuntament de 

Barcelona) han continuat treballant per a la creació de la base de dades documental compartida. 
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Els documents procedents dels diversos arxius s’han  incorporat, fase a fase,  a la comunitat de 

BCNROC Col·leccions Especials. Aquests serveis bibliotecaris han fet una tasca detallada de 

tractament documental de cada un d’aquests materials. Tot el fons s’ha descrit i s’ha indexat en 

català, castellà i anglès per tal que sigui cercable en multiidioma, tenint present una audiència 

universal.  

 

Participació dels professionals de l’OHCH en espais d’aprenentatge i capacitació, com ara en l’Escola 

d’Innovació Bibliotecària de Cali i el Simposi Internacional d’Arxius. 

 
 S’ha formulat conjuntament amb  l’OHCH i  la UCCI el projecte “El centre Històric de L’Havana cap a 

un model de ciutat intel·ligent amb èmfasi en el foment  de l’economia creativa, en el marc del 500 
aniversari de la fundació de la ciutat” que ha estat presentat a la convocatòria de la UE i que iniciarà 
el seu recorregut al 2019.  
 
 
Ciutats colombianes implicades en el procés de pau 

 
Responent a les prioritats de l’Ajuntament de Barcelona recollides al Pla Director de Cooperació per a 

la Justícia Global de Barcelona (2018-2021) i al compromís de la ciutat  a  mantenir i reforçar  el 

suport  al procés  de construcció de pau, durant el 2018 els esforços s’han  focalitzat en el 

coneixement de la complexa realitat colombiana marcada per la fragilitat de les diferents  iniciatives i 

polítiques  destinades  a la construcció de pau i reparació de les víctimes al país,   tant des de l’àmbit 

institucional (nacional i municipal), com des dels moviments socials. Tot això en un  context marcat, 

en un primer moment,  pels resultats de les eleccions nacionals, i després per les expectatives 

respecte als comicis locals  de l’any 2019, mentre el conflicte armat es manté amb altres formes de 

violència i les persones defensores dels  drets humans i activistes socials estan sent assassinats 

 

Fruit d’aquest treball d’identificació s’han reprès les relacions amb l’Alcaldia de Bogotà, s’han enfortit 

i ampliat els compromisos de cooperació amb la ciutat de Cali;  també s’ha redefinit la relació amb 

Medellín. Tanmateix, la projecció futura de les relacions de Barcelona amb les ciutats colombianes 

resta pendent dels resultats de les eleccions municipals a Colòmbia a l’octubre del 2019 i dels plans 

de desenvolupament que defineixi cadascuna d’elles.  

 

D’altra banda, a nivell nacional i malgrat la incertesa en relació amb les prioritats del nou Govern a 

Colòmbia,   s’han  institucionalitzat   les relacions  de cooperació de Barcelona en l’àmbit de les 

biblioteques públiques,  entenent que la cultura i l’accés a l’educació és una element clau de cohesió 

social  que afavoreix la  convivència  i la recuperació de la confiança ciutadana en les zones més 

victimitzades pel conflicte armat.  Per això, s’ha formalitzat un conveni amb el Ministeri de Cultura de 

Colòmbia i el Consorci de Biblioteques de Barcelona (2018-2022), que permetrà  facilitar la 

col·laboració amb la xarxa de biblioteques públiques  i portar a terme el   “Programa de Biblioteques 

mòbils rurals per a la pau”, que donaran servei  prioritàriament als ETCR (Espais territorials de 

Reincorporació i Capacitació). 
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 Bogotà 

 
En resposta a la sol·licitud de l’Alcaldia de Bogotà, de la mà de l’Institut per a l’Economia Social 
de Bogotà (IPES) i amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Mercats i el Comissionat 
d’Economia Cooperativa Social, Solidària i de Consum de Barcelona,  es va articular un espai 
d’intercanvi en relació a les polítiques públiques per a la gestió dels mercats municipals i la 
promoció de l’economia de proximitat: la intersecció  entre l’economia solidària, la sobirania 
alimentària i els mercats. Partint de la base que la millora dels serveis municipals per a la 
formació i l’ocupació laboral és una de les estratègies fonamentals per aconseguir la 
reincorporació dels desmobilitzats del conflicte a la vida civil.   

 

En aquesta àrea  Barcelona ha aportat la seva experiència en la implantació de les polítiques 
municipals d’economia  solidaria i millora del mercats, ambdós com a motor generador 
d’oportunitats d’inserció social a la ciutat. Concretament s’han  abordat les següents temàtiques: 

 

 

 Cali  
 

Aquest any  s’ha reforçat el programa d’ intercanvi tècnic  entre la xarxes  de biblioteques que es 

realitza conjuntament amb Medellín i altres biblioteques públiques de Colòmbia, en el marc del  

Conveni entre la Municipalitat de  Santiago de Cali, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona (2014-2019).  

A banda de la participació de la UB i del Consorci de Biblioteques de Barcelona a l’edició anual de 

l’Escola d’Innovació Bibliotecària que s’organitza a la ciutat de Cali, per primera vegada,  els 

tècnics de les biblioteques de Barcelona s’han desplaçat a Cali.  

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha participat en  el II Simposio internacional de archivos de  Cali, 

on Barcelona va ser la ciutat convidada. També es va realitzar un taller sobre la funció educativa 

dels arxius que conserven i divulguen el patrimoni fotogràfic.  

 

 Medellín 

 
La relació directa  amb Medellín, com al 2017, s’ha focalitzat en fer el seguiment i tancament dels 
compromisos iniciats amb l’Alcaldia anterior i formalitzats en l’Acord d’Amistat i Cooperació 
(2013-2017): programa de transferència tècnica de l’Institut del Paisatge Urbà de Barcelona 
(IMPU) per a la  creació de l’Agència públic-privada de Paisatge Urbà i Patrimoni que pretén la 
recuperació de la comuna 10 (centre de Medellín) per a l’habitabilitat i la ciutadania; intercanvi  
tècnic entre les  xarxes de biblioteques, iniciada al 2010, que ha permès consolidar el Club de 
lectura internacional i la iniciativa  Lletres al Mar.  

 
 

Maputo 
 

Al llarg de la darrera dècada, la ciutat de Maputo i la ciutat de Barcelona han anat consolidant uns 
importants vincles de cooperació en el marc dels diferents memoràndum d’entesa signats. Totes les 
actuacions desplegades sorgeixen de la demanda i les necessitats identificades pel  Conselho de 
Maputo i pactades amb l’Ajuntament de Barcelona, i totes elles pretenen contribuir a l’augment de 
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capacitats d’aquesta municipalitat, tant a nivell tècnic com a nivell de definició i formulació de 
polítiques públiques, d’acord amb l’objectiu estratègic 8 del PD. El fet de ser any electoral a Maputo 
no ha permès avançar en noves propostes, s’espera que sigui al 2019 on es renovin el gruix de les 
activitats de cooperació amb aquesta ciutat. 

 
A continuació s’indiquen algunes de les actuacions que s’han desenvolupat durant aquest any: 

 Amb el suport de l’Arxiu Històric de Barcelona i els seus experts s’ha dissenyat i posat en marxa el 
Projecte de Millora de l’Arxiu Històric de Maputo, que ha permès posar sota control i catalogar  tots 
els plànols i mapes de la ciutat existents als magatzems de l’Ajuntament de Maputo i que es 
trobaven en perill per manca de seguretat, control i manteniment adequat de la informació.  
 

 Avaluació del darrer Memoràndum d’Entesa signat entre ambdues ciutats 2012-2016, i els seus 
efectes posteriors. Més de cinc anys de relacions de cooperació entre Maputo i Barcelona, tant 
directament com a través d’entitats. D’aquesta activitat s’ha generat un informe i un petit 
documental.  
 

 Intercanvis tècnics entre Maputo i Barcelona: 
 

 Participació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a la Jornades 
Internacionals de Salut de Maputo, promogudes per Medicus Mundi, i amb relació als 
determinants socials i econòmics de la salut.  

 

 Participació de tècnics municipals de Maputo a la Barcelona Resilience Week. Barcelona, 
novembre de 2018. 

 

 Participació de la Regidora Celia Cumbe de Maputo a la International Observatory on 
Participatory Democracy Conference. Barcelona, novembre de 2018. 

 

 Suport als Referents de Resiliència Urbana de Maputo en la participació al World Urban 
Forum (WUF) de Kuala Lumpur, al febrer, en el marc de la creació del Perfil de Resiliència 
Urbana de Maputo, programa d’UNHabitat en què participen tant Barcelona com 
Maputo. 

 

 A finals d’agost, visita institucional a Maputo per part de la Regidora Feminismes, LGTBI i Cooperació,  
Laura Pérez. Durant la visita es van conèixer de primera mà els programes i projectes en marxa, i es 
va presentar a Maputo l’avaluació feta del treball entre ambdues ciutats. 

Dakar 
 

En el marc de la Barcelona Resilience Week, celebrada a la ciutat el mes de novembre, s’ha 
mantingut una reunió amb el representant de la ciutat de Dakar a fi d’explorar àmbits d’interès per a 
establir línies de cooperació directa. Des de l’Ajuntament de Barcelona es participa  en el projecte de 
City Resilience Profile Programme, dirigit per UNHabitat, a la ciutat de Dakar.  

 
 

Poblacions Palestines 
 

 Al 2018, s’ha signat un MOU de cooperació amb la ciutat de Betlem, en el que es va acordar treballar 
el l’àmbit del disseny de carrers, seccions i zones de vianants, i en la planificació de la política amb 
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relació a la governança del turisme. Les activitats d’intercanvi i desenvolupament de projectes es 
portaran a terme durant el 2019-2020. Es va rebre una delegació institucional al maig, amb la visita 
de Vice Alcalde de Betlem, el Sr. Hanna Hanania.  

 

 Es va finalitzar el procés d’intercanvi tècnic en matèria de control i gestió del clavegueram 
(sanejament) entre BCASA (Barcelona Cicle de l’Aigua SA) i la WSSA (Water supply and Swerage 
Agency) de Betlem. Una darrera delegació tècnica de la WSSA va visitar Barcelona al maig: el Sr. ISSA 
K. G. NAZZAL Enginyer de GIS, el Sr. AKRAM G. I. NASSAR Director General del WSSA i el Sr. YASSER A. 
A. ALHALAYQA Departament de finances. 

 

 A finals del 2018, la regidora Laura Pérez va visitar diversos projectes a Cisjordània i va fer una visita 
institucional a Betlem i a Nablus. No va ser possible entrar a Gaza, perquè les autoritats israelianes li 
van denegar l’accés a la Franja. Tot i així, de la mà de l’ONG Acció Contra la Fam, es va presentar a 
Jerusalem l’estratègia de prevenció d’inundacions i infiltració d’aigües pluvials a la Franja de Gaza. 
Treballs als que l’Ajuntament de Barcelona ha donat suport ininterromput des de fa quatre anys. 

 

 A finals de setembre, dos enginyers de l’Ajuntament de Gaza,  Eng. Mohanad A. S. SALHA, Design 
Engineer at Project Preparation and Development Department, i l’Eng. Mohanad S. D. ALSAFADI, 
Architect at Urban Planning Department, van estar a Barcelona fent una estada de formació amb el 
Departament de Projectes Urbans. A l’octubre, el Director de Relacions Internacionals de 
l’Ajuntament de Gaza, Mohammed Abdalfatah, va participar i fer la conferència inaugural a la 
Barcelona Resilience Week organitzada pel Programa de Resiliència Urbana (CRPP) d’UNHabitat a 
Sant Pau. 

 

 A petició de l’Alcaldia de Nablús, es van destinar uns fons, a través de l’Associació Hèlia Dones, per al 
sosteniment de la Casa d’Acollida de Dones de la ciutat, única a tota la zona i que estava a punt de 
tancar. La Casa, que rep el suport de l’Ajuntament de Nablús, va quedar finançada i en funcionament 
fins a finals de desembre de 2019. 

 
Amman 

Durant el 2018, les relacions de cooperació entre Barcelona i Amman s’han consolidat i formalitzat. 
Al gener, la regidora Laura Pérez va fer una visita a Amman, i l’Alcalde d’Amman va visitar Barcelona 
al maig, on es va signar el Memoràndum d’Entesa de cooperació vigent en aquests moments. 

 
L’Ajuntament de Barcelona ha assessorat a la ciutat d’Amman en polítiques d’accessibilitat a l’espai 
públic, i participació. S’ha treballat concretament en tres àmbits: 

 
 S’ha compartit l’experiència de Barcelona en nous models de serveis i espais de participació de la 

població amb diversitat funcional, més enllà de la millora de l’accessibilitat física. Fórmules 
institucionalitzades o comunitàries d’habitatge assistit o tutelat.  
  

 S’ha fet acompanyament tècnic en el disseny d’un projecte pilot d’urbanització accessible en dos 
ubicacions al centre d’Amman. Una al barri de Jabal Al-Husseini, que actualment està abordant un 
procés d’implementació de diferents mesures d’accessibilitat, finançades per la cooperació 
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internacional. I la segona al districte d’Abdali, on s’ha fet el redisseny des cincs principals carrers del 
districte tenint en compte la perspectiva d’accessibilitat i d’ampliació de l’espai públic i de la 
superfície per a vianants.  
 

 En col·laboració amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, dos experts del Programa 
DECIDIM BARCELONA, van participar un seminari de tècniques de participació en les polítiques 
públiques locals a la ciutat de Mafraq, al nord de Jordània. 

 
Tetuan 

 
S’ha treballat en la definició d’àmbits de competència municipal prioritaris per a la consecució d’un 
nou Memoràndum d’Entesa que donaria continuïtat al que finalitzava el 2018 i que ha estat avaluat 
com a molt positiu. El mes de febrer el director de Justícia Global i Cooperació Internacional va visitar 
la ciutat de Tetuan i va mantenir una reunió amb el seu alcalde, que va subratllat la voluntat de 
continuar la relació de cooperació amb Barcelona.  
 
El projecte iniciat el 2017, de promoció de polítiques d’accessibilitat a les ciutats de Tànger i Tetuan, 
en el marc del conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la Xarxa de ciutats de la Mediterrània – 
MedCités, ha permès durant aquest any un intercanvi d’experiències amb la visita d’una delegació 
d’ambdues ciutats a la ciutat de Barcelona. 

 
Tunis 

 
El mes d’abril es va acollir una delegació de la ciutat de Tunis, representada pels responsables de les 
àrees de rehabilitació urbana, espai públic i espais verds amb l’objectiu de conèixer l’experiència de 
Barcelona en la rehabilitació de terrenys recuperats per a espai públic, així com la projecció dels 
espais verds de la ciutat. Al mes de desembre una delegació tècnica de Barcelona va visitar la ciutat 
de Tunis per a conèixer alguns espais en què la municipalitat projecta algun tipus d’intervenció 
urbanística per a un intercanvi d’experiències. Aquestes trobades han de portar a la definició d’un 
espai que permeti establir una experiència pilot de cooperació. 

 

 3. Acció Humanitària i actuacions pel dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi 
 
En el marc de la convocatòria de subvencions, es manté la modalitat d’intervencions en crisis de llarga 
durada, en la qual s’afegeix la Franja de Gaza com a àmbit geogràfic, però s’elimina la modalitat 
d’intervencions en contextos d’emergència i postemergència, com a conseqüència de la posada en marxa 
d’un instrument alternatiu més adequat i àgil per a finançar aquesta tipologia de projectes, com es detalla 
més avall. 
 
Així, la modalitat que es manté està destinada a projectes que intervinguin en contextos de crisis de llarga 
durada a la Franja de Gaza i a l’Àfrica subsahariana, amb especial atenció a la República Democràtica del 
Congo, en els àmbits de salut, protecció de les persones, aigua, sanejament i higiene,  i seguretat 
alimentària.  
 
Les actuacions d’acció humanitària finançades per la convocatòria de subvencions s’han vist 
complementades amb el desplegament de les subvencions extraordinàries següents: 
 

 Conveni amb la Fundació Pro-Activa Open Arms per donar suport al projecte “Protecció per 

presència, rescat humanitari i comunicació d'emergència a la Mediterrània”, que té per objectiu 
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salvaguardar la integritat física i els drets de les persones migrants en perill imminent de mort en 

zona SAR (Search and Rescue) del Mediterrani i denunciar la situació de desprotecció dels drets 

humans que es viu al Mediterrani i a les seves fronteres.  

 

 Resposta a la crisi migratòria centreamericana, mitjançant el suport a un projecte impulsat per la 

Fundació Oxfam Intermón, d’assistència humanitària, protecció i atenció a les causes de la migració 

massiva de població centreamericana. 

 Conveni amb l’entitat Pallassos sense Fronteres amb l’objectiu de millorar l’estat anímic de la 

infància refugiada i/o desplaçada a través de la comicitat i les arts escèniques, víctima de diferents 

conflictes bèl·lics que viuen a Colòmbia i Etiòpia.   

 En el marc del conveni amb el Comitè Català d’ACNUR (Alt Comissionat de Nacions Unides pels 
Refugiats), s’ha executat el segon any del projecte de lluita contra la violència sexual i discriminació 
socioeconòmica de les dones a la República Democràtica del Congo.  
 

 S’ha seguit executant el projecte “Resposta d’emergència en salut i nutrició per a nens i nenes 
vulnerables Rohingya i de comunitats autòctones, així com els seus familiars, a Bangladesh, executat 
per la Fundació Save The Children.  
 

 Intervencions als territoris ocupats palestins: “Assegurar la protecció i l’accés a la salut de la població 
afectada a la franja de Gaza”, de l’Associació Catalana per la Pau (ACP); “Suport a la crida revisada de 
la Mitja Lluna Roja Palestina (MLRP) per l’atenció sanitària urgent als Territoris Palestins (Franja de 
Gaza i Cisjordània) de les persones afectades per la Gran Marxa del Retorn”, Creu Roja Espanyola a 
Barcelona; “Impulsant la resiliència a través d’activitats psicosocials per a la població infantil de la 
Franja de Gaza”, d’UNRWA, que té com a objectiu atendre psicològicament els infants afectats per la 
violència, com a conseqüència del bloqueig imposat per les autoritats israelianes a la Franja de Gaza. 
 

 Contribució a la tasca d’UNICEF a Síria amb el suport del projecte “Accés a la salut per a la infància 
siriana i les seves famílies afectades pel conflicte” i el projecte “Accés a l’educació – Aprendre en mig 
de la destrucció”, que es va iniciar l’any 2017 i s’ha seguit executant el 2018. 

  
 Projecte “Ajut d’emergència per a les poblacions vulnerables afectades pel conflicte a Aleppo, Síria”, 

d’ Acció Contra la Fam. 
 

 Resposta a la crisi humanitària al Nord de Senegal: suport a les escoles durant la inseguretat 
alimentària de 2018-2019 a la regió de Matam, d’ Acció Contra la Fam. 
 

 Protecció i assistència d’emergència a la població desplaçada al Iemen, per part del Comitè Català 

per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR. 

 

 Atenció d’emergència a les qüestions específiques de gènere i edat als assentaments de població 

refugiada sud-sudanesa del nord d’Uganda, per part de Farmacèutics Mundi. 

 

 Resposta humanitària de WASH en situació d’emergències, per a la població de Batangafo, República 

Centreafricana, implementada per Oxfam Intermon. 

 

 S’ha continuat executant el projecte “Un parc de la memòria a Kobane (Rojava, Síria)”, per part de 

CIEMEN, que preveu la creació d’un museu de la memòria a l’aire lliure. 
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Per tal d’unir esforços, l’Ajuntament ha donat suport a la crida del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament (FCCD), en el marc de la crisi sociopolítica a Nicaragua: un lloc segur per a les nenes, 

adolescents i dones joves del municipi de Puerto Cabezas, Bilwi. 

Així mateix, al llarg de l’any, s’han continuat executant projectes associats a crides anteriors del FCCD per 

donar resposta a les següents emergències: huracà Matthew a Haití, terratrèmol a Manabí (Equador), huracà 

Irma a l’Havana (Cuba), terratrèmol a Chiapas (Mèxic). 

Finalment, en compliment de l’objectiu específic del PD de contribuir a incrementar la resiliència de les 

poblacions que han patit o que poden patir catàstrofes, s’ha seguit donant suport al projecte “Vacances en 

pau”, a través de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS), per facilitar 

l’estada dels nens i nenes sahrauís a Barcelona durant l’estiu. 

D’altra banda, la necessitat de respondre de la forma més àgil i ràpida possible, així com la conveniència de 
seleccionar l’entitat més idònia en cada emergència, ha motivat la posada en marxa d'un nou instrument 
específic d’aplicació a les subvencions extraordinàries d’acció humanitària i emergències, recollit en el decret 
d’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2018. 

Aquest instrument inclou dos procediments relacionats: una fase prèvia d’acreditació de les entitats i una 
fase posterior de selecció dels projectes. Aquesta darrera fase s’aplicarà cada vegada que es faci una crida a 
una emergència determinada, on s’hi podran presentar les entitats prèviament acreditades.  

El mes de novembre es va posar en marxa la fase d’acreditació, que es va resoldre el març de l’any següent. 

 
En relació amb la crisi de les persones refugiades i provinents de zones en conflicte, s’ha treballat en dos 
àmbits complementaris, de forma coordinada amb el Programa Barcelona Ciutat Refugi:  accions per garantir 
els drets de les persones refugiades en la seva ruta, tant en el trànsit com en l’arribada, el primer d’ells el 
dret a la vida; promoure el coneixement de les causes que provoquen els desplaçaments de persones i la 
necessitat de refugi per generar actituds positives entre la ciutadania  i contribuir a la cohesió social. 
 
Amb aquesta finalitat les accions principals que s’han desenvolupat han estat: 
 

 

 Mitjançant la convocatòria de subvencions anual, dins el programa d’Educació per a la Justícia 
Global, la modalitat C4 ha impulsat i donat suport a projectes per a la sensibilització i conscienciació 
en matèria d’asil i refugi, amb la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania barcelonina la realitat 
de les persones que deixen els seus països, les causes que les provoquen, així com de desmentir 
mites i rumors a l’entorn de la població nouvinguda. Alguns d’aquests projectes incorporaven també 
com a objectiu la investigació i denúncia de les causes que es troben a l’arrel de la crisi dels refugiats. 
 

 S’ha executat el segon any del conveni establert amb el Comitè Català per als Refugiats Catalunya 
amb ACNUR per educar, sensibilitzar i mobilitzar la comunitat educativa a totes les etapes curriculars 
(educació primària, secundària i fins a l’àmbit universitari) sobre el desplaçament forçat de persones, 
mitjançant recursos pedagògics adaptats a cada etapa formativa i la metodologia de tallers i també 
d’aprenentatge servei.  
 

 Suport a la feina desplegada per la Xarxa Asil.cat, conformada per entitats especialitzades en l’àmbit 
de la protecció internacional i l’acollida de persones sol·licitants d’asil i refugiades a Catalunya. Al 
llarg de 2018 s’ha aprofundit l’intercanvi de coneixements especialitzats mitjançant formacions amb 
el focus en l’administració del programa estatal i l’atenció a col·lectius específics. Fruit d’això, són 
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l’elaboració de la “Guia de Detecció i Derivació per a professionals vinculats a l’atenció de persones 
amb necessitats de protecció internacional a Catalunya”  i les interaccions amb entitats que s’han 
incorporat al programa  Nausica d’acolliment. La Xarxa va  tenir una gran visibilitat amb les jornades 
sobre aeroports i l'acolliment de persones LGBTI. 
 

 S’ha establert un nou conveni amb la Fundació Solidaritat UB per a un programa de caràcter 
pluriennal, “VISA x Estudiants Refugiats. Vies segures alternatives x estudiants/es refugiats/des”, 
amb l’objectiu general d’avançar cap a la incorporació de l’accés a l’educació com a  via alternativa 
per a la protecció de persones refugiades tot incorporant l’acció i la col·laboració de la Universitat i 
de l’administració local. Aquest és un projecte que ha anat evolucionant des de l’any 2016 quan es 
va iniciar la col·laboració entre l’Ajuntament i  la FSUB i la Universitat de Barcelona en el programa 
de suport a estudiants/es refugiats/es provinents de zones en conflicte, per proporcionar-los 
l’oportunitat de continuar els seus estudis de grau. 
 

 Participació en la realització a Barcelona de l’ Audiència del Tribunal Permanent dels Pobles  sobre 
els Espais de “No Dret”, al voltant de 3 eixos: Frontera Sud, Gènere, i  joves i menors, els dies 29, 30 
de juny i 1 de juliol. Aquesta sessió formava part del procés iniciat el 2017, també a Barcelona, per a 
identificar i jutjar la cadena de coresponsabilitat en tota la ruta migratòria que implica la violació dels 
drets humans de les persones migrades, buscant de forma urgent accedir a la justícia. 
 

 
4. Una cooperació transformadora: l’Educació per a la Justícia Global, la promoció de la coherència de 

polítiques i l’agenda dels drets humans 
 

Educació per a la Justícia Global 
 
Amb la voluntat de contribuir a l’impuls de l’educació per a la Justícia Global com a eix fonamental d’una 
cooperació transformadora, es continua mantenint a la convocatòria de subvencions una línia de 
finançament específica al respecte (per a projectes anuals i pluriennals) i igualment, es continua donant 
suport i consolidant una modalitat pròpia adreçada a finançar projectes d’Aprenentatge Servei per promoure 
iniciatives que incorporin aquesta metodologia i que es presentin de forma concertada entre ONG i centres 
educatius.   
 
Des de l’any 2014, s’ha apostat per dues metodologies que complementen l’acció pública: l’Aprenentatge 
Servei (APS) i els nous relats de planificació i avaluació estratègia basats en la Teoria del Canvi.  
 
En relació a l’Aprenentatge Servei s’ha treballat conjuntament amb el Centre Promotor d’Aprenentatge 
Servei de Catalunya i el Grup de Recerca en Educació Moral de la UB i  s’han dut a terme les accions 
següents: 

 Seminari de formació i acompanyament per al seguiment dels projectes d’APS de les entitats de 
cooperació i educació per a la Justícia Global.  
 

 En el marc de les actuacions als districtes de la ciutat:  formació, assessorament i acompanyament a 
les entitats dels districtes que així ho sol·licitessin en relació a la metodologia d’Aprenentatge Servei. 
 

 Participació a diverses jornades, congressos i actes on s’ha pogut explicar la feina feta durant els 
darrers anys en l’impuls de l’Aprenentatge Servei: 
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 XIII Trobada de la xarxa estatal de ciutats educadores a Lleida on es va presentar, en el marc 
de la taula rodona “Aprenentatge servei com a instrument de cohesió social”, l’experiència 
d’Educació per a la Justícia Global i l’Aprenentatge Servei impulsada per la DJGCI.  
 

 II Jornada Universidad otra a Bilbao, on es va participar amb la comunicació “Aprendizaje 
servicio en entidades de justicia global: una apuesta en la ciudad de Barcelona”. 

 

 XIV Congreso de formación del profesorado. Tejiendo redes: hacia una educación basada en 
el diálogo para la transformación social, que es va dur a terme a Madrid, on es va presentar 
l’experiència d’educar per a la Justícia Global a través de l’Aprenentatge Servei.   

 

 Durant el XV Congrés de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores a Cascais (Portugal) 
es va presentar l’experiència Educación para la Justicia Global y aprendizaje servicio. Una 
propuesta del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 
 Recollida i sistematització del programa que es porta a terme des del 2014 d’Educació per a la 

Justícia Global i Aprenentatge Servei en un document disponible online en format de guia que 
permet un possible doble ús: intern i extern. Com a document intern, el text permet ordenar i 
construir el sentit del treball realitzat fins ara, així com també establir línies de treball futures en 
relació amb l’Aprenentatge Servei com a proposta d’Educació per a la Justícia Global. Quant a l’ús 
extern, el document serveix per visibilitzar el treball realitzat fins ara, per tenir una imatge de 
conjunt del programa i per inspirar accions en altres àmbits que es plantegin els mateixos objectius.  
 

 Organització de la conferència “L’Aprenentatge Servei, un pont entre la innovació educativa i el 
desenvolupament sostenible”, a càrrec de Nieves Tapia, fundadora i directora del Centro 
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), juntament amb el Consorci d’Educació 
de Barcelona i el Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei. 

Pel que fa a la incorporació de nous relats de planificació i avaluació basats en teoria del canvi als projectes 
d’EpJG, s’han dut a terme les accions següents: 

 Seminaris de Seminaris de Planificació i Avaluació Estratègica on s’han treballat les teories del canvi 
social i l’EpJG, la complexitat, el pensament sistèmic i l’EpJG, els indicadors d’avaluació i les 
eleccions metodològiques així com l’anàlisi de dades. 
 

 Participació  en les I Jornades d’avaluació en l’àmbit de la cooperació i l’EpD organitzades per Oxfam 
Intermon i l’associació Aproeval, on es va presentar la feina feta els darrers anys en nous relats de 
planificació i avaluació estratègia basats en la Teoria del Canvi. 

S’ha col·laborat en l’organització del dia internacional de la Ciutat Educadora que va girar al voltant dels 
mitjans audiovisuals per a la transformació social i on van participar dos joves de Nicaragua que van 
presentar l’experiència del Club de Comunicació del Club Infantil de Jinotega, que denuncia la vulneració de 
drets dels infants  en el seu entorn a través d’una ràdio i programa de TV propis.  
 
Una de les actuacions estratègiques que preveu el Pla Director és elaborar conjuntament amb les entitats i 
els operadors del sector una estratègia d’EpJG. Per tal d’avançar en aquesta fita, durant el 2018 es va 
començar a elaborar una diagnosi dels projectes d’Educació per a la Justícia Global finançats per la DJGCI 
durant el període 2012-2017, i es va dur a terme un procés participatiu amb agents clau del sector en el marc 
d’un grup de treball del Consell Municipal de Cooperació Internacional al desenvolupament.  
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Entre les accions per a la l’enfortiment i la millora de les capacitats del sector de les entitats que treballen 
per a la justícia global, destaquen els convenis establerts amb LaFede.cat i el Consell de la Joventut de 
Barcelona, entitats de segon i tercer nivell respectivament i compromeses en la promoció de la 
responsabilitat de la ciutat en l’assoliment de la justícia global: 
 

 El conveni establert amb LaFede.cat permet desenvolupar diverses accions per contribuir al 
desplegament de la justícia global a la ciutat de Barcelona, específicament en els eixos de migració, 
justícia ambiental i feminismes. Destaca l’elaboració d’un mapa sobre les serveis existents a la ciutat 
per a l’acollida i atenció a les persones migrades, la recerca sobre els actors i recursos per a la justícia 
climàtica i ambiental, la redacció de la Guia d’autodiagnosi per a la incorporació de  la perspectiva 
feminista i ètica de la cura, la documentació de vint casos que evidencien vulneracions de drets 
humans per part d’empreses catalanes i la realització de la III edició de les beques Devreporter. 
 

 El conveni formalitzat amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) per al projecte Pau i 
Cooperació 2018-2019 ha promogut la constitució com a associació independent del grup de treball 
Sàhara Dempeus, el  viatge d’intercanvi a Sarajevo i formació a un grup de 12 joves que col·laboraran 
amb la contrapart del CJB Sarajavo Youth Iniciative for Human Rights, la  primera fase per 
desenvolupar un casal de joves a Bojador (campaments de refugiats sahrauís a Tindouf) i la 
realització del festival  BCNZoom i el Tanjazoom a Tànger. 

La xarxa de ciutats Mayors for Peace va promoure el curs Hiroshima and Peace, que va tenir lloc de l’1 al 10 
d’agost a la Universitat d’Hiroshima. Barcelona, com a ciutat membre de la xarxa, va proposar una candidata 
que va ser seleccionada per a participar-hi. L’objectiu principal del curs era proporcionar als estudiants una 
comprensió general de la naturalesa i els atributs de la guerra i la pau, presentant diferents experiències de 
guerra, inclòs el bombardeig atòmic d’Hiroshima, i tractar  temes d’actualitat relacionats amb la pau mundial 
en l’era de la globalització. Un cop aquesta persona va tornar a Barcelona, va participar en una sèrie 
d’activitats relacionades amb el foment de la pau on va compartir la seva experiència a Hiroshima.  

 Educació per a la Justícia Global als Districtes de Barcelona  

Des de la DJGCI, s’ha donat suport a aquestes actuacions amb un pressupost de 82.526,90 EUR, distribuït 
de la manera següent: 

 

Districte Nom de l'activitat Import 

Ciutat Vella Moviment i expressió artística per la Justícia Global 9.265,00 EUR 

Gràcia Programa de cooperació internacional districte  de gràcia 15.827,90 EUR 

Horta Guinardó Horta-Guinardó per a la Solidaritat i la Pau 28.280,00 EUR 

Sant Andreu 
Justícia Global: Solidaritat, Cooperació Internacional,  Comerç Just i 
Economia Social i Solidària al Districte de Sant Andreu 

13.904,00 EUR 

Sarrià Sant Gervasi Sarrià Sant Gervasi Coopera 15.250,00 EUR 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides per la DJGCI 
 

Els temes considerats en cadascuna d’aquestes actuacions han estat molt diversos: accions específiques 
d’entitats per donar a conèixer la realitat del treball que desenvolupen a diferents parts del món; 
organització d’activitats al voltant del dia mundial de les persones refugiades o dia mundial de la pau; 
organització -entre diferents entitats i equipaments- de jornades que treballen la Justícia Global en el 
marc d’una temàtica específica o d’una geografia concreta; o bé projectes d’Aprenentatge Servei que es 
duen a terme entre entitats i escoles amb l’acompanyament de la persona referent de Justícia Global i 
la persona referent del centre de recursos pedagògics. 

 
Aquest any, la DJGCI ha fomentat especialment que les referents de districte comencessin a contactar 
amb diferents projectes i mantinguessin reunions amb entitats que duen a terme projectes de ciutat, 
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amb l’objectiu de tenir coneixement dels projectes presentats a la subvenció de ciutat i aterrar millor les 
accions al territori a on es desenvolupen, així com també buscar possibles sinergies amb accions de 
districte per reforçar-ne l’impacte i la qualitat. 

S’ha creat una plataforma interna d’ús exclusiu per a les referents de Justícia Global i la DJGCI, en què  
queden recollides les accions dutes a terme a cada districte, són accessibles recursos diversos (ja sigui 
per emplenar el programa de Justícia Global o bé per aprendre sobre Aprenentatge Servei) i les fitxes de 
formació sobre el nou paradigma de la Justícia Global. 

Paral·lelament, s’han començat a enregistrar vídeos que puguin reflectir la diversitat i la qualitat de les 
accions dutes a terme als districtes. 

S’han fet diverses reunions per a impulsar dos projectes d’Aprenentatge Servei a Sarrià, dos a Horta-
Guinardó i un a Sant Andreu. A la resta de districtes, s’han organitzat reunions per a veure quines són 
les passes a seguir i els agents amb els quals treballar. 

Al 2018, es van incorporar nous referents de Justícia Global als districtes de Nou Barris, Les Corts, Sants- 
Montjuïc i Sant Martí i s’hi va començar a treballar.  

 
Finalment, que tota aquesta tasca desenvolupada a districtes ha estat possible gràcies a una persona de 
suport externa, la qual ha permès que la DJGCI identifiqués, impulsés, coordinés i articulés la feina 
desenvolupada als districtes de Barcelona en matèria de Justícia Global. 

 
Promoció de la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament 
 
Amb l’objectiu de prendre en compte i minimitzar les externalitats i impactes exteriors negatius de l’actuació 
de l’Ajuntament i del conjunt d’actors de la ciutat, així com maximitzar els positius, s’han impulsat diverses 
actuacions i línies de treball. Algunes d’aquestes han estat: 
 

 Convocatòria de subvencions: dins del programa d’Educació per a la Justícia Global, s’ha consolidat 
la modalitat dirigida a avançar en la coherència amb la justícia global en el conjunt de l’acció de 
govern de la ciutat i de les administracions públiques d’escala superior. Entre les accions finançades 
s’han retingut diverses temàtiques de recerca, formació, i incidència en diversos àmbits: compra 
pública ètica, justícia ambiental, drets laborals, justícia de gènere i ODS. 

 
 Suport a una nova edició del Social Mobile Fòrum, centrada en sobirania electrònica i drets humans. 

En l’edició d’aquest any s’ha posat èmfasi en donar a conèixer les respostes des de l’economia social 
i solidària local al reciclatge i a la reutilització de productes electrònics. S’han inclòs activitats com 
una “Restart party” per a allargar la vida de dispositius electrònics espatllats, i ha incorporat una 
mirada feminista per parlar de sobirania tecnològica. S’han denunciat especialment els impactes de 
la mineria, i els impactes en els drets de les dones i els drets ambientals a comunitats afectades 
d’Amèrica Llatina i Àfrica. Aquest suport va en línia amb la decisió de l’Ajuntament d’adherir-se al 
projecte Electronics Watch, plataforma que uneix les forces de compradors públics europeus i 
associacions de diversos països per aconseguir millores laborals i de DDHH a la indústria electrònica.  

 
 Projecte pilot mineria Make ICT Fair: L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb diverses 

administracions europees, ha començat a participar en aquest projecte  com a administració pilot 
per tal d’avançar en la transparència en la cadena de subministrament i en el respecte de les 
condicions laborals i ambientals en tot el cicle de vida dels productes electrònics especialment en el 
sector miner. S’ha treballat en les especificacions, criteris i sistemes de verificació que caldrà establir 
per incidir-hi des de la compra pública a través de les properes licitacions de l’Ajuntament ja 
identificades. 
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 Continuïtat en les accions d’incidència en l’àmbit de la sobirania alimentària mitjançant un conveni: 

“Donar suport integral en la implementació de la sobirania alimentària”.  En aquest conveni 
participen Grain, La Via Campesina i la Revista Soberania Alimentaria, fet que permet treballar en 
xarxa entre diversos països per denunciar les vulneracions de drets que pateixen els camperols i 
camperoles arreu del món i oferir alternatives. Es documenten els casos, es denuncien i es fa 
incidència política en diverses esferes per canviar la situació.  

 
 Sensibilització a la ciutadania sobre l’impacte que en moltes ocasions les nostres pautes de consum i 

decisions tenen sobre la sostenibilitat mediambiental del planeta i sobre comunitats d’altres països i 
regions del món, amb el suport continuat a la campanya “Som comerç Just i finances ètiques”.  

 
 Grup de treball de coherència de polítiques del consell de cooperació. S’han realitzat dues reunions 

per compartir informacions i cercar sinergies de treball.  
 

 Participació activa al grup de treball interinstitucional de compra pública socialment responsable 
amb impacte exterior, on participen diverses administracions i entitats, en el qual es posen en comú 
els avenços en temes de contractació responsable. S’han realitzat conjuntament les jornades “El 
poder de la compra pública per garantir el respecte als Drets humans”, a l’octubre, que ha estat un 
èxit d’assistència per la qualitat i la pertinència de les intervencions de les persones que hi ha 
participat.  

 
 Estudi d’anàlisi dels impactes a l’exterior dels menjadors públics de Barcelona: Centres d’educació 

infantil i primària, per tal de poder minimitzar l’impacte exterior dels menjadors públics dels CEIP 
contribuint a que l’Ajuntament de Barcelona i els agents implicats exerceixin la seva responsabilitat 
d’orientar els menjadors públics dels CEIP cap a la sostenibilitat assegurant una major coherència de 
polítiques.  

 
 Participació en diverses conferències i jornades a nivell local i internacional, que han ajudat a veure 

que l’Ajuntament va en línia amb altres administracions europees per tal d’avançar en contractació 

pública ètica i responsable incloent els impactes exteriors. 

 
5. L’agenda dels drets humans  
 
El PD 2018-2021 dedica específicament un dels seus objectius  a promoure la garantia de l’exercici dels drets 
humans i els drets dels pobles. 
 
A més, la garantia de l’exercici dels drets humans i de les llibertats fonamentals s’erigeix com a un dels valors 
de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, tal com recull el mateix PD. 
 
A continuació, es destaquen algunes de les actuacions que s’han dut a terme en aquest àmbit:  
 

 L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el programa municipal Barcelona protegeix 
periodistes de Mèxic, els antecedents del qual es troben en el projecte pilot dut a terme l’any 
2017 amb l’entitat Taula per Mèxic. Així, al mes de juny de 2018, amb la col·laboració 
d’aquesta mateixa entitat, va veure la llum aquest programa d’acollida temporal de 
defensors/es de drets humans adreçat al col·lectiu de periodistes de Mèxic, país on exercir 
aquesta professió és una activitat de màxim risc quan es denuncien violacions de drets 
humans. Els dos primers periodistes acollits el 2018 van venir  a Barcelona per un període de 
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tres mesos, mentre que les dues periodistes que els van succeir van fer-ho per sis mesos 
(van arribar el mes de novembre i la seva estada es va perllongar fins a l’any següent). La 
finalitat del programa és donar-los un respir i reforçar les seves capacitats personals i 
professionals per afrontar la seva situació, alhora que es visibilitza i s’internacionalitza la 
seva causa. Així mateix, pretén promoure i consolidar una xarxa de periodistes Catalunya-
Mèxic que permeti reforçar la tasca del col·lectiu de periodistes amenaçats.  
 
Durant l’estada a Barcelona de les persones acollides, se’ls proporciona  un acompanyament 
integral: allotjament, manutenció, suport psicosocial i sanitari, agenda formativa i 
d’incidència.  Es preveu acollir quatre persones per any, en períodes de sis mesos, havent-hi 
la possibilitat d’escurçar o allargar-ne l’estada en funció de les necessitats de cada cas. 
 
Barcelona ha estat el primer Ajuntament, en tot l’Estat Espanyol, que ha posat en marxa un 
programa d’aquesta naturalesa.  
 

 En el marc d’una nova modalitat de la convocatòria anual de subvencions, adreçada a 
projectes d’acompanyament internacional i protecció de persones defensores de drets 
humans amenaçades, s’han finançat quatre projectes d’aquestes característiques a 
Colòmbia. 

 
 S’ha acollit un escriptor hondureny, en el marc del Programa Escriptor Acollit, coordinat per 

l’entitat PEN català, que té com a finalitat rebre a Barcelona, durant un període de dos anys, 
un escriptor o escriptora amenaçat, perseguit o amb risc de ser empresonat/da com a 
conseqüència dels seus escrits. L’Ajuntament de Barcelona, a més de contribuir-hi 
econòmicament, posa a disposició del programa un habitatge municipal per acollir 
l’escriptor/a.  

 

 Ha continuat el suport a la Taula per Colòmbia, entitat de segon nivell que aglutina els 
esforços de les entitats catalanes que cooperen amb Colòmbia. El projecte de l’any 2018 s’ha 
centrat en la promoció d’una pau basada en la protecció dels drets humans i la visibilització 
de la situació d’inseguretat i desprotecció de les persones defensores de drets humans. 

 

 S’han promogut diverses actuacions en forma de declaracions o cartes institucionals amb 
l’objectiu de denunciar violacions de drets humans arreu del món i visibilitzar el suport a 
determinades comunitats o col·lectius en perill, a banda de les que s’esmenten a l’apartat 
del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:  

 

- Amb motiu de la commemoració l’any 2018 del 70è aniversari de la Declaració Universal 
dels Drets Humans, el 20è aniversari de la Declaració sobre les persones defensores de 
drets humans i el 5è  aniversari de la Resolució sobre la protecció de dones defensores, 
es va aprovar i difondre una declaració consensuada per totes les administracions de 
l’Estat Espanyol que porten a terme programes de protecció temporal. Per la seva 
banda, a més, l’Ajuntament de Barcelona ja havia aprovat uns mesos abans una 
declaració per a promoure la protecció de les dones defensores, tenint en compte els 
riscos específics que afronten. 
 

- Es van adreçar a autoritats colombianes cartes de suport als defensors/es de drets 
humans de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó i als activistes de la regió del 
Catatumbo. 
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- Declaració institucional  per la suspensió de les exportacions d’armes per part de l’Estat 
Espanyol a Aràbia Saudita, per tractar-se d’una acció contrària a les recomanacions del 
Consell de Drets Humans de l’ONU, que va instar a la comunitat internacional a 
abstenir-se de subministrar armes que podrien ser utilitzades en el conflicte del Iemen. 

 

- Es va adreçar una carta a les autoritats d’El Salvador manifestant el compromís de 
l’Ajuntament de Barcelona a favor dels drets  sexuals i reproductius de les dones 
salvadorenques.  

 

 S’ha mantingut la contribució al Cicle Anual de Drets Humans i Festival del Tibet, organitzat 

per la Casa del Tibet, que ha celebrat la seva VII edició. 

 

 Pel que fa al poble kurd, s’ha contribuït en la conferència “La filosofia darrera de Rojava”, 

organitzada per la plataforma Azadi pels Drets Humans al Kurdistan, i s’ha donat suport a la 

presentació de l’Informe sobre els drets humans al Kurdistan Turc, per part de CIEMEN. 

 

 En conveni amb SODEPAU s’ha donat suport a “La plataforma de difusió dels cinemes àrabs 

a Barcelona i Catalunya”, amb l’objectiu de promoure i consolidar la presència de la cultura 

àrab i mediterrània a Barcelona. 

 

 S’ha continuat participant a les diferents xarxes sobre aquesta temàtica, com ara la Comissió 

de Drets Humans del FCCD. 

 
6. Convocatòria de subvencions 2018  
 
La convocatòria de subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global i la cooperació 
internacional 2018 és va aprovar en data 14 de desembre de 2017, encara sota la vigència del Pla Director 
2013-2016, que en absència d’un nou Pla Director, era el que regia en aquell moment, ja que el Pla Director 
2018-2021 es va aprovar el 22 de desembre de 2017. La convocatòria representa un dels principals 
instruments amb què compta l’Ajuntament de Barcelona per assolir els objectius fixats en el pla anual i en el 
mateix PD, a més d’una excel·lent oportunitat per complementar altres actuacions de cooperació d’iniciativa  
directa i cooperació multilateral.  
 
S’han mantingut els tres programes principals: Cooperació per a la Justícia Global ( Programa A), Ciutats 
Específiques (Programa B) i Educació per a la Justícia Global (Programa C), amb la introducció d’una nova 
modalitat de cooperació orientada a donar suport, en el terreny, a projectes d’acompanyament 
internacional i protecció a defensors i defensores de drets humans amenaçats, fruit del compromís de 
l’Ajuntament de Barcelona de defensar els qui defensen.  A més, s’ha afegit  la Franja de Gaza a la modalitat 
de crisis de llarga durada i s’ha prioritzat la Mediterrània i l’Àfrica Subsahariana a la modalitat de capacitats 
productives amb enfocament de gènere. 
 
Quant als recursos destinats a la modalitat genèrica de Cooperació per a la Justícia Global, es pretenia que 
els percentatges de distribució geogràfica dels recursos d’aquesta línia dins la convocatòria resultés de la 
manera següent: 35% a Amèrica Llatina, 30% a l’Àfrica Subsahariana, 30% a la regió Mediterrània i un 5 % 
per a altres zones geogràfiques. 
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El requadre següent mostra, de manera sintètica, les modalitats de la convocatòria 2018: 
 
 

 
La convocatòria 2018 ha estat la tercera convocatòria en què per concórrer-hi s’han hagut de presentar els 
documents obligatòriament per canal telemàtic, mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
L'anunci de la convocatòria es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) de 22 de desembre de 
2017. El termini de presentació de sol·licituds va comprendre 15 dies hàbils, del 5 de febrer al 23 de febrer 
de 2018. 
 
El 12 d’abril es va publicar la resolució de sol·licituds no admeses a la convocatòria, per no complir els 
requisits administratius exigits. La resolució provisional d’atorgament i denegació de subvencions es va 
publicar el 3 de juliol, i la definitiva, el 8 d’agost, amb la qual cosa es va aconseguir resoldre en un temps 
rècord de 5 mesos i mig, gràcies a la dedicació de tot l’equip de la DJGCI. 
 

 Crèdit pressupostari  

 
El pressupost consignat per a aquesta convocatòria 2018 va ser de 6.820.000 EUR. D’aquests recursos, 
se’n van comprometre 4.970.000 EUR per al pressupost del 2018 i 1.850.000 EUR amb càrrec a 
pressupost 2019, per a projectes pluriennals.  

 
El pressupost executat en el marc de la convocatòria de l’any 2018 és de 6.820.000,00 euros. 

PROGRAMA MODALITAT                 DURADA 

      ANUAL PLURIENNAL 

A. COOPERACIÓ PER 
A LA JUSTÍCIA 
GLOBAL  

A1 Projectes de Cooperació per a la Justícia Global que incideixin positivament 
en els objectius estratègics i objectius específics que estableix el Pla 
Director. 

SI SI 

A2 Projectes de Cooperació per a la Justícia Global que promoguin els drets 
fonamentals del col·lectiu LGTB. 

SI   

A3 Projectes de Cooperació per a la Justícia Global que reforcin capacitats 
productives amb un enfocament especial de gènere. 

SI   

A4 Projectes de cooperació per a la Justícia global que promoguin 
l’acompanyament internacional i la 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 de Cooperació per a la Justícia Global a ciutats específiques que 
incideixin positivament en els objectius estratègics i objectius específics 
que estableix el Pla Director.   

SI SI 

C. EDUCACIÓ PER A 
LA JUSTÍCIA GLOBAL  

C1 Projectes d’Educació per a la Justícia Global que incideixin positivament en 
els objectius estratègics i objectius específics que estableix el Pla Director. 

SI SI 

C2 Projectes d’aprenentatge servei presentats entre una ONG i un o més 
centres educatius (Educació formal i no formal)  

SI   

C3 Projectes adreçats a promoure la coherència de polítiques públiques per al 
desenvolupament i la responsabilitat exterior 

SI   

C4 Projectes d'Educació per a la Justícia Global que incideixin en la 
sensibilització i en la conscienciació en la temàtica del refugi i asil, els fluxos 
migratoris, els desplaçaments forçats i les causes que els originen 

SI   
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CONVOCATÒRIA 
2018 

Pressupost executat convocatòria 
BCN 2018 

Modalitats Pagament 2018 Pagament 2019 

Cooperació per a la Justícia Global   

 A1 Anuals      507.722,60 EUR        

 A1 Pluriennals  599.508,74 EUR 605.828,54 EUR  

 A2 Anuals  230.169,03 EUR   

 A3 Anuals  615.054,10 EUR   

 A4 Anuals 223.834,44 EUR 
 

 A5 Pluriennals 273.393,2 EUR 224.666,80 EUR 

TOTAL A 2.449.682,11 EUR 830.495,34 EUR 

Cooperació per a la Justícia Global a ciutats específiques  

 B1 Anuals  299.046,20 EUR  

 B1 Pluriennals  671.271,69 EUR 669.504,66 EUR 

TOTAL B 970.317,89 EUR 669.504,66 EUR 

 Educació per a la Justícia Global  

 C1 Anuals  336.990,56 EUR  

 C1 Pluriennals   366.320,43 EUR 350.000,00 EUR 

 C2 Anuals  290.664,79 EUR  

C3 Anuals 341.298,16 EUR  

C4 Anuals 214.726,06 EUR  

TOTAL C 1.550.000,00 EUR 350.000,00 EUR 

 Totals  4.970.000,00 EUR 1.850.000,00 EUR 

  6.820.000,00 EUR 

 
D’altra banda, la quantitat compromesa per a l’exercici 2018 de la convocatòria 2017 va ser 
1.800.000,00 EUR. 

 
Com mostra el gràfic següent, el pressupost atorgat en el marc de la convocatòria 2018 va continuar 
la tendència ascendent endegada cinc anys enrere. Aquesta evolució és fruit de la consecució del 
0,7% dels ingressos propis de l’Ajuntament de Barcelona per a finançar actuacions de promoció del 
desenvolupament, a més de la voluntat de l’Ajuntament de promoure processos competitius per a 
l’atorgament de subvencions. 
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Evolució anual de l’import atorgat. 2013-2018 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides per la DJGCI 

 

 

 Projectes presentats i finançats  
  

Es van presentar un total de 133 entitats amb 243 projectes per un valor total de 16.046.300,20 EUR. 
D’aquests, finalment se’n van subvencionar, 108 (un 44,44% dels projectes presentats, un 47, 16% dels 
valorats i un 51,92% dels aprovats) amb un valor de  6.820.000,00 EUR (un 42,50% de l’import total 
sol·licitat).  

 

 
 

Pel que fa a la tipologia de dels projectes subvencionats, la meitat (53) correspon al Programa d’Educació 
per a la Justícia Global, 41 projectes, al Programa de Cooperació Internacional i 14, al Programa de 
Cooperació a Ciutats Específiques. 

 
En termes pressupostaris, i d’acord amb les diverses modalitats i període d’execució dels projectes, la 
relació de recursos sol·licitats i finalment atorgats va ser com reflecteix el gràfic següent: 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

    
Projectes 

presentats 
2018 

Projectes 
valorats 

 2018 

Projectes 
aprovats (50 
punts o més) 

Projectes 
subvencionats 

2018 
 

% projectes 
subvencionats 

sobre 
presentats 

% projectes 
subvencionats 
sobre valorats 

% projectes 
subvencionats 

sobre 
aprovats 

A  anuals 73 69 61 29  39,73% 42,03% 47,54% 

A  pluriennals 33 31 30 12  36,36% 38,71% 40,00% 

B  anuals 8 8 7 5  62,50% 62,50% 71,43% 

B  pluriennals 18 16 15 9  50,00% 56,25% 60,00% 

C  anuals 90 85 79 43  47,78% 50,59% 54,43% 

C pluriennals 21 20 16 10  47,62% 50,00% 62,50% 

  Totals 243 229 208 108  44,44% 47,16% 51,92% 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides per la DJGCI 

 
Com es pot comprovar, els projectes referits als programes A i B, i de caràcter pluriennal, van ser els més 
demandats. 
 
La distribució pressupostària de la convocatòria 2018 en funció del programa i la durada va resultar de la 
manera següent: 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides per la DJGCI 

 
Els projectes referits al programa A van acumular el 48% dels recursos atorgats, seguits dels del programa B 
(24%) i finalment els del programa C (28%). 
 
Pel que fa a la distribució geogràfica dels projectes subvencionats en aquesta convocatòria, considerant els 
del programa de Cooperació per a la Justícia Global (A) i el programa de Cooperació per a la Justícia Global a 
Ciutats Específiques (B), la regió de la Mediterrània va ser la que va assolir un nombre major de projectes (19 
en total, representant el 34,55% dels projectes finalment aprovats). L’Àfrica Subsahariana i l’Amèrica Llatina 
van aconseguir 18 i 17 projectes, respectivament, que representen en termes proporcionals, el 32,73% i el 
30,91%, respectivament. En termes pressupostaris, els projectes a la Mediterrània van representar al voltant 
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del 36% dels recursos conjunts d’aquests dos programes, mentre a l’Amèrica Llatina se’n va destinar el 32% i 
a l’Àfrica Subsahariana, el 29%. La taula següent n’ofereix un resum: 
 

  
Projectes 
atorgats (A + B) 

Distribució 
geogràfica projectes 
atorgats (en %) 

Pressupost atorgats 
(A + B) 

Distribució geogràfica 
pressupost atorgat (en %) 

Àfrica Subsahariana 18 32,73 1.447.114,66 EUR 29,41 

Amèrica Llatina 17 30,91 1.588.875,15EUR 32,29 

Mediterrània 19 34,55 1.750.001,87 EUR 35,57 

Altres 1 1,82 134.008,32 EUR 2,72 

Total 55 100 4.920.000,00 EUR 100 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides per la DJGCI 

 
Finalment, analitzant específicament la modalitat A1 del Programa de Cooperació per a la Justícia Global (A), 
i l’única per a la qual s’establien a la convocatòria uns percentatges específics de distribució geogràfica dels 
recursos econòmics, la taula següent mostra que, tot i que s’hi ha aproximat, els percentatges finalment 
assignats no han complert amb aquestes fites. Aquesta taula mostra que les capacitats instal·lades pel que fa 
als actors i entitats de la cooperació catalana encara es troben molt vinculades als països de l’Amèrica 
Llatina, la qual cosa s’acaba reflectint en la quantitat i qualitat dels projectes presentats i finalment aprovats.  
 
 

  
Projectes 
presentats 
(A1) 

Projectes 
atorgats 
(A1) 

Pressupost 
sol·licitat (A1) 

Pressupost atorgat 
(A1) 

% 
Pressupost 
atorgat  (s/ 
total) 

% establert 
en la 
convocatòria 

Àfrica Subsahariana 12 5  996.868,69 EUR   460.653,66 EUR  26,89 30 

Amèrica Llatina 23 7  2.252.763,50 EUR   700.520,30 EUR  40,89 35 

Mediterrània 13 4 1.562.830,45 EUR  417.877,60 EUR  24,39 30 

Altres 3 1 218.510,05 EUR  134.008,32 EUR  7,82 5 

Total 51 17  5.030.972,69 EUR   1.713.059,88 EUR  100  100 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides per la DJGCI 
 

 
Pel que fa al programa de Cooperació a Ciutats Específiques (B), que recull propostes de projectes de 
cooperació per a la Justícia Global a les ciutats prioritàries definides al PD (Medellín, Maputo, L'Havana, 
Tànger, Tetuan, i Poblacions palestines de Cisjordània i la franja de Gaza) a més d’altres ciutats d’intervenció 
preferent (Dakar, San Salvador i Sarajevo), la distribució dels recursos i projectes va ser la següent: 
 
 

Ciutats específiques (B) 
Projectes 
atorgats 

Import atorgat % (sobre total) 

Gaza i Cisjordània 3 377.056,59 22,99% 

Dakar 1 56.500,00 22,99% 

L’ Havana 2 274.741,02 16,75% 

Maputo 3 265.438,80 16,19% 

Medellín 1 56.467,20 3,44% 

San Salvador 2 304.777,60 18,59% 

Tetuan 1 152.438,80 9,30% 

Sarajevo 1 152.402,54 9,29% 

Total general 14 1.639.822,55 100,00% 

                                                      Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides per la DJGCI 
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La valoració tècnica dels projectes presentats a aquesta convocatòria, s’ha externalitzat amb un cost de 
41.610,69 EUR pel que fa al programa de Cooperació internacional i Ciutats específiques, i un cost de 28.556 
EUR pel que fa al programa d’Educació per a la Justícia Global. 
 
Així mateix, s’han externalitzat les tasques relacionades amb el seguiment de projectes de convocatòries de 
subvencions anteriors, amb un cost de 79.293,72 EUR. Aquestes tasques consisteixen en la revisió tècnica i 
econòmica dels informes de seguiment i finals, i l’estudi de sol·licituds de modificacions. 
 
A més, com ja succeeix des de l’any 2017, quan la DJGCI va haver de fer-se càrrec de les funcions 
administratives de suport a la convocatòria de subvencions, que abans assumia l’Oficina Central de 
Subvencions, va caldre un suport administratiu addicional, centrat bàsicament en la recepció de sol·licituds, 
la seva revisió administrativa i la tramitació de les subvencions a l’aplicació informàtica corresponent, per tal 
d’agilitar al màxim el procediment i fer-lo compatible amb les càrregues de feina habituals. 
 
 
7. Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament  
 
Com s’exposava en el Pla de Treball 2018 del Consell, la confluència de fets diferents però igualment 
importants, com han sigut l’aprovació del nou Reglament de Participació Ciutadana i el nou enfocament de 
la política municipal de cooperació internacional plasmat en el PD 2018-2021, van propiciar que el Consell 
dugués a terme una reflexió sobre la seva missió i el seu funcionament.  
 
Aquest procés es va iniciar a la Comissió Permanent, en la seva sessió del 14 maig, però ha estat el Grup de 
Treball del Reglament del Consell l’espai on s’ha aprofundit en aquest tema  i s’ha elaborat una proposta de 
nou Reglament de Funcionament del Consell. 
 
Amb l’objectiu de compartir el coneixement i les experiències de cooperació referents a determinades 
regions i territoris, es van organitzar les següents trobades a les que, a més dels membres del Consell, es va 
convidar a entitats, ONG i institucions que podien estar interessades en les respectives temàtiques: 

 Jornada “Què pot fer Barcelona a Amèrica Llatina (des de la cooperació)?”, el 28 de febrer, amb 
l’assistència de 21 persones 

 
 Trobada "Nicaragua: el rol dels agents internacional per afrontar la crisi”, el 9 de novembre, amb 

l’assistència de 20 persones. 
 

El Consell ha tingut una dedicació important en el procés d’elaboració de l’Estratègia d’educació per a la 
justícia global 2019-2021 mitjançant l’establiment d’un Grup de Treball d’Estratègia EpJG que aplegà 
membres del Consell i també un nombre important d’altres organitzacions i persones expertes en EpJG. 
Aquest Grup va celebrar set trobades (en format taller) amb l’assistència de 158 persones i les seves 
aportacions han nodrit la diagnosi d’EpJG i han permès identificar els reptes principals als que haurien 
d’apuntar les línies de treball per als propers anys que integraran l’estratègia d’EpJG 
 
Un nou repte del pla de treball 2018 del Consell va ser la creació d’un Grup de Treball sobre coherència de 
polítiques que va realitzar dues activitats principals:  

- La presentació de l’estudi “Anàlisi de metodologies per a l’avaluació de l’impacte ambiental de 
Barcelona a l’exterior” 

- El mapatge, presentació i debat de les diferents entitats que treballen en compra pública o 
temàtiques similars 
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En la vessant d’incidència política el Consell va aprovar les següent declaracions: Declaració de suport a 
Proactiva Open Arms, Posicionament del Consell sobre Nicaragua i Comunicat sobre la situació a Palestina. 
Amb l’objectiu d’establir relacions de col·laboració i d’intercanvi amb altres consells de participació d’àmbit 
territorial i/o sectorial es van compartir les declaracions que podrien tenir objectius coincidents amb el 
Consell Municipal d’Immigració  i amb el Consell de les Dones. 
 
Pel que fa al funcionament intern, el Consell es va dotar d’un procediment per presentar i aprovar 
declaracions i es va reunir en plenari el 9 d’abril i en Permanent els dies 26 de febrer, 14 de maig i 26 de 
novembre. 
 
8. Equip humà i col·laboradors  
  
Durant l’any 2018, l’equip humà de DJGCI de l’Ajuntament de Barcelona ha estat format per 13 persones en 
plantilla. D’aquestes, 4 formen part del personal administratiu, 8 són personal tècnic i 1 n’és el director. 
 
Pel que fa al personal tècnic, les funcions es distribueixen de la manera següent: 
 

- Adjunta a direcció, referent per als projectes de drets humans, i coordinació de la convocatòria anual 
de subvencions (1) 
 

- Referent per al Pròxim Orient i Àfrica Oriental i punt focal per a la cooperació bilateral directa entre 
ciutats (1)  
 

- Referent per a la Mediterrània i l’Africa de l’Oest  i punt focal per a l’acció humanitària i emergències 
(1)  
 

- Referent per a l’Amèrica Llatina i Carib (1) 
 

- Referent per a l’Educació per a la Justícia Global (2)1  
 

- Referent de Coherència de Polítiques  (1) 
 

- Secretària del Consell de Cooperació, referent de projectes de participació i punt focal de 
comunicació (1) 

 
El personal administratiu porta a terme les tasques següents: 
 

- Secretària del director (1) 
 

- Suport administratiu general (2) 
 

- Gestió econòmica (1) 
 

A més del personal propi, i amb la voluntat de fonamentar la cooperació en la mobilització de coneixements, 
la DJGCI compta amb el suport de nombrosos tècnics i tècniques de diverses àrees de l’Ajuntament de 
Barcelona. La seva tasca resulta crucial per teixir la complicitat necessària per dur a terme la cooperació 
bilateral directa i donar suport a altres iniciatives impulsades en concertació amb altres entitats. 
 

                                                           
1
 Una d’aquestes referents, també dona suport a la coordinació de la convocatòria de subvencions. 
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Al llarg de l’any, 25 tècnics/es i experts/es vinculats a l’Ajuntament de Barcelona s’han desplaçat i/o han 
participat als països i ciutats prioritàries per compartir el seu coneixement i experiència en diversos àmbits 
de la gestió municipal: 
 
 

# Tècnics Departament Ciutat/iniciativa (País) 

2 Ecologia Urbana (Prospectiva i Mediambuient) (Tunísia)  

2 Participació -“Decidim Barcelona” Mafraq (Jordània)  

2 
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat  

Amman (Jordània) 

1 ICUB – Arxiu Històric / Departament Arxius Maputo (Moçambic) 

2 Ecologia Urbana (Projectes Urbans) Amman (Jordània) 

2 ICUB-MUHBA                                                    L’Havana (Cuba) 

2               
SEDAC Servei de Documentació i accés al 
coneixement 

L’Havana (Cuba) 

1 Direcció de Turisme  L’Havana (Cuba) 

1 Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona L’Havana (Cuba) 

1 Economia Social i Solidària Bogotà (Colòmbia) 

1 Institut de Mercats Bogotà (Colòmbia) 

2 
ICUB – Arxiu Històric i arxiu fotogràfic / 
Departament Arxius  

Cali (Colòmbia) 

1 Agència de Salut Pública Cali (Colòmbia) 

5                ICUB - Consorci Biblioteques de Barcelona 
Medellín/Cali/ Xarxa Nacional de 
Biblioteques  (Colòmbia) 

25                TOTAL  

                                 Font: elaboració pròpia a partir de les dades elaborades per la DJGCI  

  
 
9. Rendició de comptes, avaluació i millora de capacitats 
  
La DJGCI ha dut a terme una sèrie d’iniciatives per avaluar i millorar l’impacte de les seves actuacions, així 
com d’altres per a avançar en la seva rendició de comptes i millora de capacitats. 
 
A nivell de funcionament general, s’ha seguit treballant, amb el suport de l’IMI (Institut Municipal 
d’Informàtica)  en la creació d’una nova base de dades interna, com a eina bàsica per a la gestió de projectes 
i el seu seguiment pressupostari, que doni resposta a les necessitats actuals de la DJGCI. Aquesta nova eina 
ampliarà el ventall d’explotació de dades i en permetrà la interacció amb l’aplicació genèrica de gestió de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. La base de dades permet donar un seguiment adequat al grau 
d’assoliment dels compromisos fixats en el PD i facilitar als grups municipals, entitats i persones interessades 
tota la informació referent a les actuacions endegades.  
 
Així mateix, en termes de rendició de comptes, s’ha millorat el web de Cooperació Internacional 
(barcelona.cat/ciutat global), tot dotant-lo de 4 nous apartats diferenciats: Cooperació Ciutat-Ciutat, Acció 
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Humanitària i Emergències, Barcelona protegeix periodistes de Mèxic, Barcelona educa per a la Justícia 
Global. 
 
En l’àmbit de planificació estratègica, s’ha promogut la difusió del Pla Director 2018-2021, amb la seva 
traducció al castellà, anglès i francès. Totes aquestes versions, igual que la catalana, estan disponibles al web 
de Cooperació Internacional. A més, se n’han imprès un total de 400 exemplars en tres llengües (català, 
castellà i anglès).  
 
Així mateix, s’ha dut a terme l’Estratègia d’Educació per a la Justícia Global, com s’esmenta a l’apartat 4 
d’aquesta Memòria. 
 
Pel que fa a l’avaluació d’actuacions, s’ha fet una avaluació del treball de cooperació a Maputo en els darrers 
anys, tal com s’explica a l’apartat 2 d’aquesta Memòria.  
 
Quant a la  millora de capacitats, la DJGCI ha estat pionera a l’hora d’impulsar, al mes de març, la primera 
trobada de “Ciutats per la Justícia Global”, convidant diversos Ajuntaments de ciutats espanyoles grans 
(entre elles, Bilbao, Cadis, Còrdova, Gijón, Madrid, Màlaga, Vitòria...) per tal de compartir enfocaments, 
dispositius i pràctiques actuals de cooperació internacional i també debatre sobre les projeccions de futur de 
les unitats municipals competents en aquesta matèria. El mes de juny va prendre el relleu la ciutat de 
Madrid, amb una segona edició, centrada en la comunicació, l’acció en  l’emergència, l’ajuda humanitària, 
l’Agenda 2030 i els ODS. 


