Pla Anual 2020 de Cooperació per a
la Justícia Global de Barcelona

Febrer 2020

Pla Anual 2020. Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.

Pag. 2 / 21

Continguts
Introducció...................................................................................................................................... 6
Aspectes destacats de la convocatòria anual de subvencions ............................................................ 7
Accions previstes ............................................................................................................................ 8
OE1. Promoure la justícia econòmica ......................................................................................... 8
OE2. Fomentar la justícia ambiental ........................................................................................... 9
OE3. Promoure la justícia de gènere ......................................................................................... 10
OE4. Promoure el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi ......................................................... 11
OE5. Promoure la garantia de l’exercici dels drets humans i els drets dels pobles ..................... 12
OE6. Promoure els drets fonamentals de les persones en situacions d’emergència .................... 13
OE7. Fomentar la cultura de la pau i la noviolència .................................................................. 14
OE8. Promoure la governança democràtica de les ciutats .......................................................... 15
OE9. Promoure el dret a la ciutat .............................................................................................. 16
OE10. Promoure la coherència de polítiques envers la justícia global ....................................... 17
Enfortiment de capacitats de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres actors de cooperació per a la
justícia global ................................................................................................................................ 18
Annex. Distribució del pressupost ................................................................................................. 19
Distribució per Instruments....................................................................................................... 19
Distribució per Objectius Estratègics ........................................................................................ 19
Ciutats prioritàries d’acord amb el Pla Director ........................................................................ 20
Distribució per ciutats i regions ................................................................................................ 21

Pla Anual 2020. Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.

Pag. 3 / 21

Acrònims
ACAPS

Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí

AcF

Acció contra la Fam

ACNUR

Agència de Nacions Unides per als Refugiats

ACP

Associació Catalana per la Pau

APS

Aprenentatge Servei

BCASA

Barcelona Cicle de l’Aigua

CAMU

Consell Assessor Municipal d’Universitats

CGLU

Ciutats i Governs Locals Units

CIB

Capacity and institution Building

CIDEU

Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà

CIDOB

Barcelona Centre for International Affairs

DJGCI

Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional

DIBA

Diputació de Barcelona

ESF

Assoc. Cat. Enginyeria sense Fronteres

FCCD

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

FSMET

Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores

ICIP

Institut Català Internacional per la Pau

IMEB

Institut Municipal d’Educació de Barcelona

JAG-VSF

Justícia Alimentària Global – Veterinaris sense Fronteres

LGA

Local Government Association

LGTBI

Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals

MUHBA

Museu d'Història de Barcelona

ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODG

Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització.

OHCH

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana

OSCE

Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa

PAC

Protocol d’Amistat i Cooperació

PAD

Projecte Actuació Districte

PEN Català

Poetes, Assagistes i Novel·listes

SALGA

South African Local Goverment Association
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SAR

Search And Rescue Maritime Zones

SUDS

Sustainable Urban Development Strategies

TMB

Transports Metropolitans de Barcelona

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

UB

Universitat de Barcelona

UCCI

Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes

UNICEF

United Nations International Children's Emergency Fund

UNRWA

Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins

WASH

Aigua, Sanejament i Higiene.

XCS

Xarxa de Consum Solidari.
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Introducció
La cooperació de la ciutat de Barcelona inicia la nova dècada amb visió i experiència pròpia, un 0,7 % de
suport municipal i desafiaments colossals d’injustícia a escala global, associats a una realitat inquietantment
accelerada.
La planificació per al 2020 que a continuació us exposem té en compte elements de context interns i externs.
A nivell intern, el nou mandat de govern referma la voluntat política de destinar el 0,7% dels ingressos propis
de l’Ajuntament (sense comptar els recursos humans que també s’hi dediquen) a la política pública de justícia
global (és a dir, 10,499 milions d’euros durant aquest any), alhora que invertirà grans esforços a guanyar
coherència sobre el “99,3% restant” de polítiques.
Així mateix, la nova visió basada en la justícia global com a missió en lloc del desenvolupament, continua en
procés de maduració i articulació amb el sector. Aquesta política pública ha d’enfrontar conjuntament amb
altres actors de la ciutat (organitzacions, universitats, instituts de secundària, etc.) els efectes i les causes de la
injustícia econòmica a escala global, la injustícia ambiental i climàtica, les injustícies lligades a la identitat de
gènere, i a les violacions de drets humans associades a la creació de fronteres per evitar la mobilitat de les
persones.
Contrastant amb aquest escenari positiu a nivell intern i local, a nivell internacional, en canvi, les coses semblen
anar cap a pitjor. A les formes d’injustícia conegudes (conflictes armats, visions repressives de les diferents
identitats de gènere, catàstrofes humanitàries, empobriment, etc), s’advenen noves formes de producció
d’injustícia significatives a escala global. En volem assenyalar quatre d’especialment preocupants:
l’emergència climàtica, l’augment de la pressió migratòria motivada per famílies que no poden sobreviure als
seus llocs d’origen, l’emergència de les tesis d’extrema-dreta arreu del món, i la disrupció tecnològica que
s’introdueix en processos democràtics i els reprimeix. Totes elles interrelacionades, i canviant a molt alta
velocitat, definiran de ben segur l’escenari de conflicte durant la propera dècada, generant nous nords i nous
suds, i noves violències a escala planetària.
A més, el 2020 és l’any en què es compleixen diversos aniversaris: 25 anys del Procés de Barcelona, amb un
balanç més que negatiu per a la comunitat mediterrània, 25 anys dels Acords de Dayton, que van aturar la
guerra a Bòsnia i Hercegovina, i 75 anys del naixement d’unes Nacions Unides creades per aconseguir la
resolució pacífica dels conflictes entre els Estats.
Tots aquests factors i el fet que les nostres societats, i en particular la ciutat de Barcelona, estiguin cada cop
més internacionalitzades demanen que la ciutat continuï impulsant i liderant processos de suport internacional
als moviments de defensa dels drets humans i dels pobles allà on Barcelona pugui tenir més valor afegit. Un
dels valors afegits és el suport a altres ciutats del món en l’anomenada cooperació ciutat a ciutat, al voltant de
la resolució de problemes urbans i que ajudin les ciutats, com a espais de governança democràtica, a exercirla plenament. El Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 continua sent l’instrument de
planificació principal de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (DJGCI), que es concreta
en el full de ruta que el Pla Anual detalla.
En els apartats següents, es descriuen les accions que es duran a terme durant aquest any, ja sigui amb
pressupost de l’any en curs o de l’any anterior (en el cas d’accions que es van iniciar l’any passat i es troben
actualment en execució). Tanmateix, l’annex de distribució del pressupost sí que fa referència exclusivament
al pressupost de la DJGCI de l’any 2020, per tal de mostrar la despesa anual prevista.
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Aspectes destacats de la convocatòria anual de subvencions
Es manté la convocatòria anual de subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia Global i la
Cooperació Internacional, en el marc del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021.
Alinear aquest instrument amb l’estratègia municipal és especialment rellevant atès que s’hi canalitzen el 68%
dels recursos anuals de la DGJGCI, d’acord amb la previsió del propi Pla Director, que estableix que es
destinaran a aquesta modalitat de cooperació entre el 60% i el 70% dels recursos. Aquest còmput té en compte
la convocatòria de l’any en curs i les segones anualitats dels projectes pluriennals de la convocatòria de l’any
anterior.
La convocatòria de l’any 2020 incrementa en un 1,43% (100.000 EUR) la dotació pressupostària per a
projectes de Justícia Global i Cooperació Internacional respecte a l’any passat, ja que assoleix un crèdit
pressupostari inicial de 7.070.000 EUR, mentre que l’any 2019 era de 6.970.000 EUR. D’aquests 7.070.000
EUR, 5.070.000 EUR aniran a càrrec de pressupost 2020 (projectes anuals i primeres anualitats de projectes
pluriennals) i 2.000.000 EUR, a càrrec de pressupost 2021 (segones anualitats de projectes pluriennals). Aquest
increment revertirà directament en el crèdit pressupostari de la modalitat A4: protecció de defensors/es de drets
humans, atès el context actual de violència contra els activistes dels drets humans arreu del món.
En total, la convocatòria preveu deu modalitats de projectes, agrupades en tres programes: A. Cooperació per
a la Justícia Global (3.170.000 EUR); B. Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (1.800.000
EUR), centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques
municipals; i C. Educació per a la Justícia Global (2.100.000 EUR).
La convocatòria s’articula entorn de les quatre fites que pretén assolir la cooperació per a la justícia global:
justícia econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere, i el dret de les persones al refugi, a desplaçar-se i a
migrar. Geogràficament, el Pla Director prioritza les ciutats següents: Amman, Saïda, Tetuan, Tunis, poblacions
de Cisjordània i Franja de Gaza (Mediterrània i Orient Mitjà); Maputo i Dakar (Àfrica Subsahariana);
L’Havana i les ciutats colombianes implicades en el procés de pau (Amèrica Llatina i Carib).
A més dels aspectes pressupostaris, s’hi introdueix una nova línia de treball que comporta la reconversió de la
modalitat C4 pel que fa al contingut. En lloc de promoure el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi estarà
adreçada a la justícia ambiental. Aquesta modalitat se centrarà en projectes d’incidència i Educació per a la
Justícia Global que promoguin la justícia ambiental, en el context d’emergència climàtica global.
Es mantenen la resta de modalitats de l’any passat, amb alguna petita modificació pel que fa a l’àmbit geogràfic
o zona geogràfica prioritzada, d’acord amb el Pla Director vigent. Així, en la modalitat de protecció de persones
defensores de drets humans, es prioritza Mèxic i Centreamèrica, al mateix nivell que Colòmbia. I, en la
modalitat d’intervencions en crisis de llarga durada, s’amplia l’àmbit geogràfic per tal de donar cabuda als
campaments de persones refugiades de població sahrauí a Tindouf i territoris kurds a Iraq i Síria.
Per cinquè any consecutiu, s’estableix la via telemàtica com a única via de presentació de sol·licituds i
documentació complementària, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i racionalitzar el nombre de documents a
presentar, que s’ha reduït substancialment.
Els projectes finançats per mitjà de la convocatòria contribueixen als diversos objectius que fixa el Pla Director
i, per tant, complementen les accions que es detallen a les pàgines següents.
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Accions previstes
OE1. Promoure la justícia econòmica
Al Líban, s’obre la possibilitat de tornar a treballar amb Saïda,
directament o per mitjà de MedCities, acompanyant els Plans
d’Ecoturisme que s’han portat a terme a d’altres ciutats del país.
En aquest sentit, es rellançarien els intercanvis tècnics, de la
mateixa manera que es continuaran fent a Betlem (Palestina), tot
donant suport a la gestió i polítiques de promoció del turisme com
a activitat econòmica important en la reactivació de dues ciutats
afectades per la conjuntura al Pròxim Orient i la crisi de refugiats.
Alguns dels intercanvis tècnics amb ciutats de Líbia estaran
centrats en polítiques de promoció de l’economia local, foment
d'emprenedors dirigits a la població líbia i immigrant (1 milió de
persones) que conviuen al país.
A l’Havana es donarà suport a les accions definides a la proposta
del projecte UE-UCCI-OHCH, cap a un model de ciutat intel·ligent
i d’impuls a les indústries creatives.
Es donarà suport una nova edició del Mobile Social Congress a
Barcelona, un espai de trobada i de reflexió ciutadana per plantejar
un model electrònic just, impulsat per una vintena d’organitzacions
i coordinat per Setem Catalunya.
Per mitjà del suport a l’organització Stella Maris, es vetllarà pels
drets laborals dels treballadors de mercants i creuers al Port de
Barcelona.

El 2020 se celebrarà a Barcelona el
Fòrum Social Mundial de les
Economies Transformadores, un
procés de confluència, local i
internacional,
dels
diferents
moviments de l’economia alternativa.
Se’ls vol donar visibilitat pública i
reconeixement i proporcionar una
narrativa alternativa al discurs
hegemònic capitalista, tal com es va
anunciar a l’últim Fòrum Social
Mundial de Salvador de Bahia.
El FSMET pretén acostar moviments
socials i iniciatives que comparteixin
la voluntat de posar al centre de
l’economia les persones i el medi
ambient, i d’acabar amb l’economia
basada en l’extracció, el creixement,
la competitivitat i el mercat, caminant
cap a societats resilients i
col·laboratives. L’Ajuntament de
Barcelona hi dona suport mitjançant
el conveni amb l’Associació Fòrum
Social Mundial de les Economies
Transformadores signat el 2019.

Promoció del FSMET a Barcelona. Arxiu FSMET
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OE2. Fomentar la justícia ambiental
A Gaza, es continuarà donant suport als projectes pilot de Drenatge
Urbà Sostenible que AcF i l'Ajuntament de Gaza implementen, per
evitar inundacions i millorar la situació de l'aqüífer de la costa.
A Amman, es donarà suport tècnic en el desenvolupament de nous
espais públics i verds en diferents zones.
A Maputo, s’implementarà el Projecte Pilot de Compostatge de
residus orgànics als Jardins del Tunduru i es complementarà amb
la participació de tècnics municipals per mitjà del Programa
d’Intercanvis Tècnics. I també a la capital de Moçambic, amb
l’AMB i l’AECID, es participarà en el projecte de Creació de
l’Agència Metropolitana del Transport, i Barcelona aportarà
l’experiència de la xarxa de monitoratge de la qualitat de l'aire.
A l’Havana, es valorarà la implementació d’alguna de les
estratègies definides en el Pla d’acció per a l’articulació dels
instruments de planificació i gestió del centre històric de la ciutat i
la seva zona d'amortiment, des d'una perspectiva ecosistèmica.

En el marc de la Declaració
d’Emergència
Climàtica
de
Barcelona del 15 de gener de 2020,
des de la Direcció de Justícia Global i
Cooperació
Internacional,
s’hi
contribuirà amb la creació d’una nova
modalitat al Programa d’Educació per
a la Justícia Global de la convocatòria
de subvencions 2020, per a la
promoció de la justícia ambiental.
Aquesta modalitat parteix de la
voluntat de donar a conèixer a la
ciutadania de Barcelona la realitat i el
context de l’emergència climàtica i
els seus impactes en el Sud Global.
Tots els projectes han d’establir
clarament els impactes a l’exterior, en
aspectes de justícia ambiental i/o
climàtica

En el marc del treball de Barcelona com a capital mundial de
l’alimentació sostenible 2021, es donarà seguiment a l’estudi sobre
la petjada ecològica dels menjadors escolars i hospitalaris municipals. Per mitjà de la col·laboració amb
l’entitat Grain, es donarà suport a la Revista Sobirania Alimentària i a la Via Campesina. També es donarà
suport a IS-Global per aprofitar la seva capacitat d’anàlisi i recerca per tal de desenvolupar el Pla Director en
l’àmbit de la salut, i s’impulsarà l’elaboració d’un mapa de justícia climàtica que reflecteixi els actors de la
ciutat que incideixen positivament o negativament en aquest àmbit.

Visita de l’activista hondurenya Bertha Zúñiga Cáceres a Barcelona
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OE3. Promoure la justícia de gènere
Dins el programa de col·laboració amb la xarxa Metròpolis, es
treballarà la mirada feminista en diversos àmbits de les ciutats
africanes i, en concret, la participació real de les dones a les ciutats
africanes prioritàries de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona
en dos nivells: participació dels càrrecs electes i participació de les
dones en espais de base.
Se seguirà la línia de treball sobre el Programa contra la Violència
de Gènere que Medicus Mundi va engegar amb el Cantó de
Sarajevo i la societat civil bosniana implicada (especialment la
Fundació Democràcia Local). En concret, es reforçarà aquesta línia
amb altres projectes i intercanvis tècnics complementaris entre
Barcelona i el Cantó de Sarajevo.

A Sarajevo, es treballarà amb el Cantó
per millorar els programes de protecció
contra les violències de gènere. En
concret, es donarà suport a un pis pilot
de transició per a les dones que acaben
la seva estada a les Cases Segures, i es
farà formació i acompanyament a les
entitats i associacions que gestionen
les Cases Segures al Cantó de
Sarajevo, amb la col·laboració de la
Direcció de Feminismes i LGTBI de
l’Ajuntament de Barcelona.
Es promouran intercanvis en aquesta
matèria també amb Maputo, Tunis i
Líbia.

Es mantindrà la modalitat específica de la convocatòria anual de
subvencions, dins el Programa de Cooperació per a la Justícia
Global, adreçada a promoure la Justícia de Gènere. Aquest
instrument ha permès canalitzar fons per a projectes actualment en execució que se centren en el col·lectiu
LGTBI, l’apoderament de les dones, l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones o els drets sexuals
i reproductius, entre d’altres.
Així mateix, es treballarà per augmentar la visibilitat de les dones activistes feministes que visiten Barcelona.

Trobada amb el moviment de dones colombianes per a la construcció d’un món
sense violències
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OE4. Promoure el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi
Es contribuirà al programa TangerAccueil – Promotion des
partenariats d’accueil et intégration des immigrants à la ville de
Tanger, en la mobilització de coneixement i l’intercanvi
d’experiències en relació a la gestió de l’acollida de migrants a la
ciutat, així com la relació i coordinació amb les entitats de la
societat civil que hi intervenen, en el marc d’un projecte liderat per
MedCities.

Es promourà la creació d’un hub
d’organitzacions que treballin pel
respecte dels drets humans al mar,
particularment
la Mediterrània,
actualment un mar convertit en una de
les fronteres més mortíferes del món.
Es donarà el suport necessari perquè
s’estableixin al Port de Barcelona i
puguin oferir-se també a la comunitat
educativa com a punt clau dins una
ciutat que ha de ser educadora i ben
relacionada amb el mar.

Líbia seguirà sent un punt de tensió i d’atenció a la Mediterrània,
tant pel conflicte que viu, com per ser territori de pas de les rutes
africanes de migració. Per això, es vol participar als espais de
treball i reflexió sobre el país des de la perspectiva municipal, atès
que els governs locals són les úniques administracions que funcionen sobre el terreny a hores d’ara. Si la
situació militar ho permetés, es podrien establir contactes institucionals amb alguna ciutat, i pensar en acords
de treball de cooperació.
En paral·lel, es mantindrà el suport a organismes multilaterals presents a Líbia, per formar tècnics i quadres
polítics de ciutats líbies a Tunis i facilitar la posterior col·laboració a terreny. També s’aprofitarà la xarxa
MedCities o la Iniciativa de Nicòsia per enfortir aquests contactes.
Durant el segon any de vigència del projecte “Visa per a estudiants refugiats 2018-2020”, es realitzarà la tercera
edició del curs de transició als estudis de grau, que podran cursar 15 estudiants provinents majoritàriament de
Líban, Síria, Iraq i Palestina, en col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB. L’objectiu principal del curs i
de la beca que l’acompanya és la promoció de l’accés a la educació superior per part de joves estudiants que
han hagut de fugir dels seus llocs de residència per la violència existent.
Es mantindrà la modalitat específica, dins del Programa de Cooperació per a la Justícia Global, de la
convocatòria anual de subvencions, adreçada a la promoció de l’assistència i protecció en frontera i del dret a
migrar, que actualment té en execució projectes a Líban, Marroc i Equador. A la modalitat genèrica del
Programa d’Educació de la convocatòria de subvencions, s’hi prioritzaran els projectes que abordin el dret a
migrar, a desplaçar-se i al refugi.

Presentació del documental ´Barcelona Universitat Refugi’
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OE5. Promoure la garantia de l’exercici dels drets humans i els
drets dels pobles
Es donarà continuïtat als dos programes d’acollida temporal a
Barcelona, que ofereixen protecció a persones defensores de drets
humans:
•

Programa Municipal Barcelona Protegeix Periodistes
de Mèxic, en col·laboració amb Taula per Mèxic.

•

Programa Escriptor Acollit del Pen Català

Així, durant l’any s’hauran pogut acollir quatre periodistes
mexicans més, en períodes de sis mesos, dues persones
simultàniament.
Per la seva banda, l’escriptor hondureny actualment acollit en el
programa del PEN Català acaba la seva estada el mes d’abril i
caldrà seleccionar una nova persona beneficiària del programa.
Per mitjà d’un conveni amb SODEPAU, es donarà suport a la
Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. A més, se
signaran convenis amb la Casa del Tibet, per desenvolupar el Cicle
Anual de Drets Humans i Festival del Tibet, i amb la Taula per
Colòmbia, per a la defensa de la pau i el respecte als drets humans
a Colòmbia.

Els programes d’acollida temporal
s’adrecen a persones defensores de
drets humans amenaçades als seus
llocs d’origen pel seu activisme. La
seva estada a Barcelona té com a
objectiu 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.
Aquests programes són sempre
l’últim recurs. En qualsevol cas, és
imprescindible reforçar les accions
destinades a protegir sobre el terreny
persones defensores de drets humans,
entre
d’altres,
els
projectes
d’acompanyament internacional que
es cofinancen amb la convocatòria de
subvencions. Aquesta modalitat
s’incrementa enguany en 100.000
EUR respecte a la convocatòria
anterior.

Amb el Consell de la Joventut de Barcelona, i per mitjà d’accions de sensibilització i educació en drets humans
amb les entitats juvenils, s’incidirà en les causes estructurals de les injustícies, connectant esdeveniments
globals-locals.
Es treballarà amb el Centre de Recursos en Drets Humans de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania
per definir i reforçar la dimensió internacional de l’Escola de Defensores, una iniciativa que pretén oferir
formació i visibilitzar el rol de les persones defensores de drets humans.

Recepció institucional de periodistes mexicanes acollides pel programa municipal
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OE6. Promoure els drets fonamentals de les persones en
situacions d’emergència
El bloqueig d’Israel i Egipte comportarà un període crític per a la
ciutat de Gaza (Palestina). A més de la situació humanitària i militar,
la Franja afronta l’amenaça de convertir-se en el primer lloc del
planeta declarat oficialment no adequat per a la vida humana,
segons fonts de l’ONU. Barcelona continuarà donant-li suport
tècnic, i denunciant i incidint sobre la situació, directament i
mitjançantl conveni amb UNRWA, tot centrant-se en la gestió del
Cicle de l’Aigua i la Salut Mental.
D’altra banda, seguirà la col·laboració amb Pallassos Sense
Fronteres, per contribuir a accions de suport emocional per millorar
l’estat anímic de la infància refugiada i desplaçada interna, víctima
de conflictes bèl·lics. També en l’àmbit de la infància, es continuarà
donant suport a la Federació ACAPS, per facilitar l’estada durant
l’estiu d’infants sahrauís a Barcelona, amb l’objectiu principal de
facilitar l’accés a una atenció sanitària general a tots els nens i nenes
participants i, especialitzada, per als que ho necessitin, i
proporcionar-los una dieta equilibrada i nutritiva, per tal de
contrarestar la seva dieta habitual, pobra en molts elements,
particularment aliments frescos i rics en proteïnes. També es portarà
a terme un procés de reflexió entorn de la cooperació internacional
futura amb el Sàhara Occidental.

Al 2020, se seguirà donant resposta a
crisis
humanitàries
motivades
principalment pels efectes del canvi
climàtic
o
conflictes
armats,
mitjançant la posada en marxa de
crides per a seleccionar projectes
presentats per entitats acreditades per
l’Ajuntament en Acció Humanitària.

Campanya de suport a Iemen.

Es farà seguiment dels projectes cofinançats en el marc de les crides
d’emergència que van tenir lloc l’any passat (Cicló Idai a Moçambic
i actuacions humanitàries a la Mediterrània i l’Orient
Mitjà com a conseqüència de conflictes armats):
• WASH després del cicló Idai, en el Districte de
Sussundenga,
Manica,
Moçambic
(Farmacèutics Mundi).
• Emergència a Iemen: protecció i assistència a la
població desplaçada (Comité Català per als
Refugiats. Catalunya amb ACNUR).
• Emergència a Líbia: Protecció i assistència a la
població refugiada i sol·licitant d'asil (Comitè

Català per als Refugiats. Catalunya amb
ACNUR).
•

Atenció primària de salut en la zona de
conflicte en el Nord-est de Síria (Metges del
Món).

•

Protecció i educació en emergències per a
nens/es afectats pel conflicte en el Nordest de
Síria que s’executa en els territoris kurds
d’Iraq (Fundació Save The Children).

En el marc de la convocatòria anual de subvencions, es mantindrà la modalitat específica d’intervencions en
crisis de llarga durada, que fins ara tenia com a àmbit geogràfic l’Àfrica Subsahariana i la Franja de Gaza, i
que enguany inclourà també els campaments de persones refugiades de població sahrauí a Tindouf i territoris
kurds a Iraq i Síria. Tanmateix, es prioritzarà l’Àfrica Subsahariana d’acord amb la previsió que el Pla Director
fa dels conflictes oblidats que afecten aquesta regió.

Pla Anual 2020. Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.

Pag. 13 / 21

OE7. Fomentar la cultura de la pau i la noviolència
Es contribuirà amb l’oficina descentralitzada de l’International
Peace Bureau (IPB) a Barcelona per tal d’ampliar la seva
incidència i el desplegament de la campanya global sobre despesa
militar i per a organitzar, de cara al 2021, el 2nd IPB Peace World
Congress a la ciutat de Barcelona.
S’elaborarà un estudi en col·laboració amb l’Escola Cultura de
Pau, amb la finalitat d’aportar dades sobre la polarització social
dins de la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona, així com
també d’estudiar quines temàtiques generen aquesta polarització.

Al
novembre de 2020, es
commemoren 25 anys dels Acords de
Dayton, responsables en gran mesura
de la situació inestable que es viu a
Bòsnia i Hercegovina, en general, i a
Sarajevo, en particular, tot i haver
aturat la guerra al país. Es donarà
suport a les diferents activitats
(documentals,
exposicions),
al
voltant de l’efemèride, per tal de
propiciar un apropament institucional
al més alt nivell i intentar refer
algunes línies de cooperació tècnica
amb el Cantó de Sarajevo.

Així mateix, es treballarà en l’adopció d’una moció per part de
l’Ajuntament de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears, per tal de promoure’n la signatura i ratificació per part
de l’Estat espanyol, en la línia del que estableix l’ICAN
(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) Cities Appeal, atès que l’Ajuntament fa seu aquest
compromís de les ciutats a favor de la lluita per acabar amb les armes nuclears.
Es donarà suport al Centre per a la Cooperació a la Mediterrània en la seva tasca de foment de la pau i la
col·laboració entre joves del Moviment de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.

Edificis destruïts a Síria.©ACNUR/Hameed Maarouf
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OE8. Promoure la governança democràtica de les ciutats
Se seguirà treballant amb Tetuan en les línies prioritzades al
Memoràndum d’Entesa 2019-2023: intervencions en espai públic,
enfortiment de la societat civil, cooperació cultural i gestió de la
diversitat.
A Tunis, es continuarà amb la relació bilateral per a la definició
d’àrees d’interès comunes i possibles intervencions pilots
conjuntes, i es contribuirà al programa ASIMA TUNIS:
Planification Stratégique et gouvernance multiniveau pour une
ville métropolitaine résiliente, executat per MedCities.
Es definirà amb l’Havana el pla executiu del Memoràndum
d'Entesa entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Oficina de
l'Historiador de la ciutat cubana, fins al 2022.

Renovat el conveni amb el Centre
Iberoamericà de Desenvolupament
Estratègic Urbà (CIDEU) per dos
anys, s’adaptarà aquesta plataforma
per reforçar la cooperació per tal de
crear xarxes de ciutats i enfortir així
els
espais
d’intercanvi
de
coneixements al voltant de les
polítiques públiques locals i la
planificació estratègica de les ciutats.

Amb Colòmbia, s’iniciarà la redefinició de les relacions amb els nous governs locals, especialment amb Cali,
Medellín i Bogotà, amb el desig de mantenir i ampliar la cooperació tècnica.
Es participarà també en un altre projecte de la UE de la mà d’Oxfam-Intermón, amb l’objectiu d’analitzar les
desigualtats multidimensionals del joves a les ciutats (Sao Paulo, Mèxic i Barcelona) per tal de vehicular la
incidència política i revertir les causes estructurals que les generen.
S’organitzarà la reunió anual del CIB 2020, enfocat en les sinergies entre els diferents programes de cooperació
al desenvolupament dels governs locals del mateix país o regió. També s’estimularà el seguiment de la reunió
de coordinació de SALGA, organitzada en el marc del congrés mundial de CGLU. S’organitzaran diversos
seminaris temàtics, amb ponents de diverses organitzacions membres del CIB i es donarà suport a les LGA
que conformen el Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible 2020.
Es crearà un Programa sobre tecnologia, democràcia i justícia global amb institucions que aportin valor amb
la finalitat de produir alertes i anàlisis sobre el paper que està tenint la tecnologia en la creació d’oportunitats
i amenaces per a les llibertats i els processos democràtics en el Sud Global.

Assemblea del CIDEU 2019 a Santiago de los Caballeros
Pla Anual 2020. Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.

Pag. 15 / 21

OE9. Promoure el dret a la ciutat
Se seguirà impulsant la cooperació ciutat a ciutat en àmbits diversos
i amb diferents actors, especialment en les ciutats prioritzades pel
Pla Director, on l’Ajuntament de Barcelona concentra els seus
esforços i recursos.

Amb la ciutat de Dakar, s’impulsaran
intercanvis tècnics en matèria de
promoció de l’ocupabilitat juvenil,
sensibilització a la ciutadania en
l’àmbit mediambiental i violències
urbanes.
S’identificaran les opcions de donar
continuïtat a les recomanacions del
diagnòstic de resiliència elaborat per
UN Habitat en aquesta ciutat.

Es continuarà donant suport tècnic i polític a Palestina, i s’intentarà
dur a terme una visita institucional durant el 2020. A Betlem es
treballarà al voltant de projectes urbans i estratègies turístiques, així
com la rehabilitació de la Beit Sahour Rd., col·lapsada pel transport
privat i sense espai pel vianant i sense opcions d’eines de mobilitat
urbanes alternatives. El projecte fet conjuntament pels dos equips tècnics s’implementarà fins al 2021.

A Amman, prosseguirà l’intercanvi d’experiències sobre polítiques d’inclusió de persones amb discapacitat i
desenvolupament de Plans d’Accessibilitat, amb tres línies:
-Disseny d’un model organitzatiu
transversal per a la gestió de les polítiques
d’accessibilitat i atenció per a persones
amb discapacitat al sector públic de
Jordània.
-Models residencials alternatius amb
màxima autonomia i vida independent.
Diagnòstic i estat de la qüestió dels
models residencials a Jordània.
-Es posarà en marxa un projecte pilot per
adequar a l’accessibilitat universal dos
edificis districtals d’Amman. Es farà el
disseny conjunt i la implementació dels
elements arquitectònics, senyalètics i
tècnics dels dos edificis, i d’espais
públics, zones verdes amb plantejament
participatiu (Amman de l’Est).

Missió tècnica a Amman per a la millora de
l’accessibilitat a l’espai públic

A Colòmbia s’espera ampliar la cooperació tècnica en els àmbits consolidats, com ara la promoció de la lectura,
impulsant la cooperació sud-sud mitjançant l’estratègia de cooperació horitzontal entre ciutats colombianes i
també de diferents països.
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OE10. Promoure la coherència de polítiques envers la justícia
global
En la línia de coherència es reforçaran dues línies principals de
treball:
•

L’impuls a la compra pública responsable amb especial
incidència en els impactes a l’exterior dels sectors de
l’electrònica, l’alimentació, el tèxtil i la salut.

•

L’emergència climàtica, i la recerca sobre impactes
socials i ambientals a l’exterior de les polítiques
públiques i del model de consum actual

Es donarà seguiment als resultats de
l’estudi “La contractació pública de
l’Ajuntament de Barcelona, una
anàlisi
de
la
responsabilitat
extraterritorial, vulneració de drets
humans i ambientals en el Sud
Global”.
L’objectiu és avançar en la
comprovació del respecte als drets
humans de tota la cadena de
subministrament dels contractes de
l’Ajuntament de Barcelona per
assegurar que no es contribueix a
vulneracions de drets humans fora de
les nostres fronteres.

En l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona, es reactivarà el grup de
treball de compra pública responsable en el sector de salut, on
participen les persones responsables de contractació de
l’Ajuntament de Barcelona, del Consorci de Salut i Social de
Catalunya i de diferents hospitals de Barcelona, per tal d’avançar en la diligència deguda i la responsabilitat a
l’exterior. Es preveu poder avançar ràpidament en la millora de les condicions laborals, socials i ambientals en
la cadena de subministrament en més d’un producte gràcies a la feina ja realitzada pels aliats internacionals de
l’Ajuntament (Suècia i Anglaterra entre d’altres).
Es participarà a la Comissió per a l’impuls i l’assoliment de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona,
vetllant per la coherència de polítiques públiques pel desenvolupament sostenible i la justícia global. Se seguirà
treballant de manera molt estreta amb Ecologia urbana (Ajuntament més Sostenible), amb la Direcció de
Coordinació de la Contractació, la Direcció d’Economia Social, Consum i Política alimentària. Es faran
diverses formacions específiques relacionades amb compra pública responsable amb impacte exterior.
L’Ajuntament de Barcelona seguirà col·laborant amb Electronics Watch i amb el projecte Make ICT Fair. El
2020 es farà seguiment i s’inclouran més criteris en la licitació del nou centre de processament de dades de
l’Ajuntament 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, incloent l’extracció de
matèries primeres en el sector miner. Així mateix, amb Electronics Watch , es farà una visita de treball a la
Xina i Hong Kong per tal de donar suport a la feina que s’està fent a la regió.
Es participarà en les trobades internacionals del
Grup de Treball europeu i internacional en Compra
pública ètica, i en els grups de treball de Nacions
Unides sobre empresa i DH. Se seguirà participant
en el grup de treball interinstitucional sobre compra
pública socialment responsable, amb la Generalitat
de Catalunya, la DIBA, l’Associació de Municipis
de Catalunya, FGC, TMB, el Consorci Salut i
Social, així com diverses entitats de la societat civil
(Setem, Novact, Suds, DESC, entre altres).

Conferència d’Electronics Watch 2019 a Barcelona
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Enfortiment de capacitats de l’Ajuntament de Barcelona
i d’altres actors de cooperació per a la justícia global
Enguany serà un any decisiu per al Consell Municipal de Cooperació Internacional atès que quan entri en vigor
el nou Reglament de Funcionament, aprovat pel Ple del Consell el passat 11.02.2019, es durà a terme una
renovació important de les organitzacions membres amb un procés d’eleccions entre les entitats de cooperació
i d’educació per a la justícia global que comparteixen els eixos de treball del Pla Director de Cooperació per a
la Justícia Global vigent.
Pel que fa a l’objecte competència del Consell, es preveu obrir nous temes de debat i posicionament conjunt
com són la situació dels drets humans a la Mediterrània (especialment a Líbia), la justícia climàtica i el
codesevolupament.
El 2020 serà el segon any d’aplicació de l’Estratègia d’Educació per a la Justícia Global 2019-2021, la qual
posarà el focus en l’obertura de nous àmbits i etapes educatives, la mobilització del coneixement i la
consolidació del programa d’APS.
Durant aquest any es presentarà la publicació "L’educació per a la justícia global i el canvi social. Nous relats
per a la planificació i l’avaluació: res tant pràctic com una bona teoria", que recull el procés d'articulació
col·lectiva que va començar l’any 2012, per tal de revisar com algunes metodologies hegemòniques estaven
condicionant la planificació i l’avaluació de programes en l’àmbit de l’educació per a la justícia global.
En relació amb l’impuls de l’APS, es presentarà una guia que recollirà la feina feta durant els seminaris amb
entitats de l’any 2019 sobre aquests projectes i la seva vinculació amb les diferents fites del Pla Director
treballades: justícia de gènere, justícia econòmica i ambiental i drets humans
La DJGCI continuarà facilitant els processos d’articulació entre els diferents agents dels districtes de la ciutat
per dur a terme accions de justícia global i es farà incidència en clau interna per incorporar-la als instruments
de planificació de districte.
El conveni amb LaFede.cat contribuirà a tenir un millor impacte a la ciutat en polítiques de justícia global, tot
enfortint les entitats del sector, treballant per crear consciència crítica entre la ciutadania, promoure les
mobilitzacions per lluitar contra la vulneració de drets humans arreu i fer incidència en les polítiques
públiques.
Es continuarà amb el suport al FCCD amb el conveni 2019-20 per tal de promoure la justícia global
municipalista. Amb la Fundació Solidaritat UB, s’ establirà una col·laboració per al projecte “Recerca per a la
ciutadania global - Programa de suport al treball de batxillerat”. Amb la Fundació Autònoma Solidària, es
proposa seguir acompanyant una part dels processos en marxa i afavorir-ne de nous; els dos eixos d’actuació
principals per a aquest any són els ODS i la promoció de l’APS.
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Annex. Distribució del pressupost
Distribució per Instruments

Distribució per Objectius Estratègics
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Ciutats prioritàries d’acord amb el Pla Director

Taula 1: Distribució de recursos per ciutats.
Ciutat

Pressupost 2020

Altres Ciutats
Amman
Barcelona

1.759.953,43 €
131.169,94 €
1.943.710,08 €

Dakar

148.457,00 €

L’Havana

168.616,60 €

Maputo

69.079,74 €

Millora de les capacitats i estructura

415.356,22 €

Medellín, Cali, Bogotà i altres ciutats colombianes.

310.431,93 €

Poblacions palestines

398.770,23 €

Tànger i Tetuan

58.993,56 €

Tunis

25.203,64 €

Total

5.429.742,37 €
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Distribució per ciutats i regions
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