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Acrònims  

ACAPS   Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí 

APS   Aprenentatge Servei 

AUKUS  Aliança militar.Contracció d’Australia-United Kingdom-United States 

CGLU   Ciutats i Governs Locals Units 

CIB    Capacity and Institution Building 

CIDEU   Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà 

CIES   Centres d’Internament d’Estrangers 

CJB   Consell de la Joventut de Barcelona 

DJGCI   Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 

EPI   Equip(s) de Protecció Individual 

ESS   Economia Social i Solidària 

FAS   Fundació Autònoma Solidària 

FCCD   Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

FMI   Fons Monetari Internacional 

ICAN   Campanya Internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears 

Lafede.cat  Xarxa d’organitzacions per a la Justícia Global 

LGTBI   Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals 

MedCities  The Mediterranean Network of Cities 

OHCH   Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana 

OMC   Organització Mundial del Comerç 

ONU   Organització de les Nacions Unides 

PEN Català  Poetes, Assagistes i Novel·listes (Secció catalana) 

SCI   Servei Civil Internacional 

SIPRI   Stockholm International Peace Research Institute 

UAB   Universitat Autònoma de Barcelona 

UB   Universitat de Barcelona 

UNFPA   United Nations Population Fund 

UNRWA  Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins 

VNG  Agència de Cooperació Internacional de l’Associació de Municipis dels Països 
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Introducció 

Aquest serà el tercer any de la pandèmia global, un any de tensions geopolítiques, guerres i revoltes, de 

pujada de preus i d’augment de la fam i de les migracions, entre d’altres canvis. No es pot dir que siguin anys 

d’estabilitat ni de justícia global. Al món i, en particular, a les ciutats, la desigualtat continuarà disparant-se a 

arran de la pandèmia. I el temps de descompte per evitar el caos climàtic continuarà avançant amb moltes 

resistències. Amb tot, el món continuarà la seva digitalització accelerada que afectarà aspectes com el treball, 

la mobilitat, la polarització política, els megarics, la democràcia, la bretxa digital o les pròpies relacions 

internacionals; serà l’any de gestionar fons estatals, sobretot els grans estímuls per al desplaçament d’una 

part de la matriu energètica cap les energies renovables i evitar les dependències més tòxiques, que generarà 

noves dependències i agreujarà els nous conflictes derivats de la necessitat de materials per a produir-ne. 

Fruit d’això és esperable un context d’endeutament i, en alguns casos, també d’ús il·legítim dels fons 

públics. En aquest desordre, caldrà veure si les forces il·liberals tant a fora com a dins d’Europa continuen 

guanyant terreny dels espais democràtics. 

 

Davant de tots aquests canvis i tensions, les ciutats, les organitzacions socials, a Barcelona, no ens podem 

posar de perfil, sinó que hem de buscar com aportar des de la nostra posició privilegiada i la nostra 

responsabilitat exterior. 

 

Des de Barcelona caldrà reforçar el sistema de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i el seu rol de líder 

urbà europeu en desplegar polítiques públiques de justícia global. Us presentem la planificació d’aquestes 

polítiques per l’any 2022.  
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Conjuntura  
 
La conjuntura per al 2022 és la d’un món condicionat per un tercer any d’una pandèmia global que té com a 

base d’expansió una població planetària immunitzada asimètricament segons patrons clarament Nord-Sud. El 

món, de forma inesperada, està experimentant a principis d’any un reconfinament global a causa de les 

característiques d’una nova variant, l’òmicron, nascuda a les zones menys vacunades i immuno-deprimides 

del planeta, a l’Àfrica Austral. 

 

Una mena d’ “apartheid de vacunes global” 
 

El 2020 va ser el de la proliferació del coronavirus, del shock pandèmic i confinament global. El 2021, el de 

la vacunació, però també l’any del naixement i difusió de les noves variants nascudes en els marges de la 

vacunació global (Índia i Àfrica Austral). Enguany, els països centrals d’Occident i Orient estem aproximant-

nos al 80% de persones vacunades. Si no s’arriba al 100% és per aquelles que voluntàriament no volen 

vacunar-se. Als països asiàtics i llatinoamericans, amb retard, van aconseguint ràtios de vacunació 

importants. Alguns, després de patir centenars de milers de morts, com ara Brasil o Perú. L’Àfrica és la gran 

regió sense vacunar, llevat d’uns pocs països.   

 

Què serà el 2022? L’any 2022 pot ser el de la instal·lació definitiva de l’ “apartheid de vacunes global” 

(Catalunya arriba al 80% de persones amb cicle complet de vacunació, mentre el Senegal ho està entorn al 

6%, dades de l’1/1/2022)). O bé pot ser l’any en què l’Àfrica es vacuni, el món completi la vacunació, i la 

pandèmia vagi retrocedint arreu, barrant el pas així a possibles noves variants. Si l’Àfrica arriba a vacunar-

se, serà perquè s’aconsegueix produir vacunes en codi obert, perquè s’autoritza un weaver (excepció amb 

caràcter humanitari) sobre el règim de patents a l’OMC (Organització Mundial del Comerç) i cedeix el 

complex geopolític-farmacèutic multipolar; o bé perquè es fa un gran desplegament de la iniciativa Covax.  

Però també perquè hi ha pau i es reforcen els sistemes sanitaris amb cadenes de fred i campanyes de 

vacunació.  

 

Rebot econòmic, alça de preus, fam.  
 

L’economia ha rebotat al 2021 especialment als països asiàtics i als occidentals. L’Àfrica continua amb 

creixements baixos i la Xina, l’Índia i, en menor mesura, els EUA, els han disparat cap amunt. L’FMI preveu 

per al 2022 creixements molt moderats per a l’Àfrica Subsahariana i Amèrica Llatina, en contrast amb la 

resta. La mobilitat internacional ha anat obrint-se i tancant al ritme de les diferents corbes nacionals de la 

COVID, amb asincronies d’uns països a altres. Sectors sencers s’han mantingut deprimits, per exemple el 

turisme o l’economia informal; sectors de la població s’han abocat a la pobresa,  mentre, a l’altre extrem, 

moltes grans fortunes han vist multiplicats els seus patrimonis als cinc continents. Les desigualtats 

augmenten a gran velocitat, arreu. Als estats occidentals i orientals s’han desplegat certes mesures estatals de 

protecció dels sectors més afectats, tractant de contenir el descontentament social,  alhora que s’estan 

impulsant plans d’estímul econòmic per a reactivar l’economia, modernitzar-la cap a models productius i 

socials més digitalitzats i  descarbonitzats. Aquests megaplans econòmics de protecció i reactivació van a 

càrrec d’un alt endeutament públic, i d’una forta pressió cap a la importació d’electrònica i renovables, que, 

al seu torn, tensionen les cadenes de subministrament global cap a països i perifèries on hi ha mineria i 

fàbriques associades, com ara a la RD del Congo amb el cobalt per a bateries per vehicles elèctrics, o la selva 

amazònica amb les pales de fusta de balsa que s’importen per a fer els braços dels molins eòlics fabricats a la 

Xina. En resum, augmenten les desigualtats tant entre països com al seu interior, sobre-endeutament que 

caldrà pagar en el futur, sectors de la població greument empobrits i noves pressions socioecològiques per fer 

front a les transicions bessones digital i ecològica. 

 

Tensions geopolítiques, guerra i pau 
 

Les expansions de la Xina, Rússia, Aràbia Saudita, Israel, Iran, Turquia, entre d’altres de menor rang com 

Egipte, el Marroc, Etiòpia, Sudan, etc, estan generant tensions arreu, especialment amb la posició 

progressivament post-hegemònica dels EUA i la UE. Prova d’això ha estat la sortida en estampida de les 
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tropes occidentals de l’Afganistan o bé el desplegament extractiu, financer, comercial de la Xina a l’Àfrica i 

l’Amèrica Llatina. Les tensions han contribuït a la pujada dels preus de l’energia i conseqüentment dels 

aliments, les matèries primeres i les commodities. La barreja entre preus alts dels aliments, guerres i canvi 

climàtic provocarà, en àmplies capes de la població mundial i, en especial, en països de la banya de l’Àfrica i 

al Sahel, fam i desplaçament de població de dimensions imprevisibles. D’altra banda, en aquestes tensions 

no només s’utilitza el subministrament de gas o petroli com a forma de pressió sobre països dependents, sinó 

també la inducció de migracions, la venda d’armes d’alta tecnologia com ara els drons autònoms amb 

capacitat letal, i també les interferències en l’àmbit digital per diferents vies que repercuteixen en l’erosió 

democràtica. Caldrà estar vigilants en aquells països que despleguen formes de guerra híbrida alimentant i 

utilitzant conflictes intestins en països amb guerres civils, com Líbia, Etiòpia, Síria o Iemen. 

 

Una re-edició de la guerra freda al voltant d’una possible invasió russa d’Ucraïna, l’ofensiva sobre el Iemen 

de l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs, la guerra entre Etiòpia i la regió del Tigre, l’estrangulament israelià 

del poble palestí, les vulneracions dels drets humans per part de Xina sobre el poble uigur, el Tibet, o 

l’annexió de Honk Kong i Taiwan, l’escalada entre el Marroc i Algèria al voltant del Sàhara, o la intervenció 

de Turquia sobre els conflictes de la regió poden ser elements de desestabilització i d’esclat de violència. El 

desplaçament del centre de gravetat econòmica mundial cap a l’Àsia està fent que els EUA reforcin 

militarment, en aliança amb Austràlia i el Regne Unit, l’AUKUS. La Unió Europea, d’altra banda, veu com 

perd influència estratègica arreu, més amb el Brèxit, i està plantejant-se la seva autonomia estratègica. Amb 

la presidència francesa es preveu que s’impulsi la defensa europea i l’adopció de la coneguda com la 

Brúixola Europea. La cimera de l’OTAN a Madrid, al juny de 2022,  serà un dels moments en què es donaran 

indicis d’aquest rearmament. 

  

Emergència climàtica 
 

La crisi climàtica avança de forma no lineal, mentre els acords entre els estats avancen a una velocitat lineal 

i del tot insuficient, com s’ha demostrat a la darrera cimera de Glasgow. El rebot de l’activitat econòmica ha 

disparat el consum mundial d’electricitat, sobretot a la Xina, amb un augment al 2021 del 10%. La 

sobredemanda i els talls geopolítics d’energia, al seu torn, estan contribuint a la utilització de carbó arreu, en 

direcció contrària als acords. També a voler considerar la nuclear i el gas com a fonts verdes. Comencen a 

visualitzar-se molts fenòmens climàtics anòmals, les primeres víctimes de l’escalfament climàtic del món, i 

comença a associar-se a grans migracions de poblacions africanes, asiàtiques i centreamericanes, els canvis 

que sobre la terra està produint l’escalfament global.   

 

Migracions  
 

Durant els dos darrers anys s’han observat fenòmens nous lligats a les migracions. D’una banda, algunes 

rutes migratòries terrestres han quedat alterades per una difusa mescla entre barreres sanitàries i legals, de 

manera que s’ha mantingut als refugiats en una mena de confinament humanitari als marges territorials de les 

fronteres, com ara les Illes Canàries, Nador o ciutats del nord de Mèxic, però també en els marges legals, 

allargant procediments administratius o digitalitzant-los. Això també ha induït que les migracions evitin 

aquests colls d’ampolla escollint rutes més perilloses, quelcom que justifica l’augment d’embarcacions que 

escullen la Ruta Canària, per exemple. En segon lloc, la sortida de milers de persones que escapen de nous 

conflictes (cops d’estat al Sahel, guerres a la banya d’Àfrica, arribada dels talibans a l’Afganistan, expansió 

de l’Estat Islàmic,..),  però també de la crisi de sectors que han quedat molt afectats per les restriccions 

COVID, com ara aquells que es dedicaven al turisme. Finalment, s’ha estès l’ús geopolític dels migrants que 

alguns països de trànsit com el Marroc, Turquia o Bielorússia utilitzen per pressionar a tercers com la Unió 

Europea. Resultat d’això, al 2021 es reporten més de 4.000 persones mortes només en rutes emergents i molt 

perilloses com la Ruta Canària. Alguns ho equiparen a una “guerra de frontera” induïda per la UE, els EUA o 

els països sobre els quals s’ha externalitzat les fronteres dels primers com a política deliberada per a contenir 

l’entrada de migrants. Altres, amplificats per l’extremadreta, a una invasió d’Europa o els Estats Units que 

amenaça els valors i el progrés occidental. 
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Desconfiança  
 

Desconfiança associada com a mínim a tres grans pors. La primera por és al sistema polític i a l’Estat com a 

garant legítim de l’ordre social. És cert que les mesures d’aïllament social han estat especialment dures 

envers determinats col·lectius, com ara els joves, els migrants, les dones, la gent gran, les persones 

defensores de drets humans o sobretot els barris sense recursos que depenen de l’economia informal. 

Traumàtiques, es pot dir. No és menys cert que determinats règims les han aprofitat per tal de justificar 

mesures de tipus repressiu i han volgut eliminar el dret a protesta i la dissidència. L’ús polític de la ciència ha 

generat una forta desconfiança de sectors significatius de la població mundial també respecte a la ciència. Tot 

plegat no beneficia els sistemes democràtics. 

 

La segona por és a l’acceleració. És a dir, a quedar desfasat davant de l’acceleradíssim canvi social, cultural, 

tecnològic i que, en l’hegemonia internacional que està patint el món les darreres dècades, també està tenint 

les seves expressions. Les generacions es distancien. Les opcions laborals es transformen molt ràpidament i 

determinades professions seran substituïdes per la deslocalització, robotització o precarització. Per aquesta 

raó alguns s’aferraran a vells esquemes, trobaran bocs expiatoris o legítimament tractaran d’oposar-se als 

canvis. 

 

Una tercera por és a un no futur, derivat de les dues pors anteriors. L’adveniment d’una terra cremada, de 

caos climàtic, acaparada per rics, corruptes i spin doctors, acompanyat de guerres i migracions, repressiu, 

provocat per un sistema capitalista desbocat que han impulsat irresponsables generacions presents i anteriors, 

explica també algunes postures, sobretot entre les generacions més joves, que surten i sortiran en agressives 

revoltes arreu, o en postures de fatalisme i de l’anomenat “privatisme” de sectors de la població mundial. 

 

Digitalització, polarització i guerres híbrides 
 

Un dels principals vectors del “desbordant” canvi cultural i polític global és el mòbil. La implantació dels 

telèfons “intel·ligents” arreu entre la població jove, els ha convertit en la tecnologia principal 

d’interconnexió a internet. Però també ha creat la infraestructura material per a una enorme influència 

d’Internet (i els poders que s’hi oculten), sobre els individus. El mòbil és la tecnologia reina, substituta de la 

TV i l’ordinador. La població del món, i en particular la dels extensos suburbis creixents de les ciutats 

africanes, llatinoamericanes o asiàtiques, en un món que tendeix a expulsar gent del camp cap a les ciutats, 

llegeix el món, s’orienta i s’organitza a través de les xarxes socials. L’aïllament social obligat per la 

pandèmia no ha fet més que accelerar aquest procés de digitalització i, en conseqüència, creix el predomini 

de la ciberesfera sobre la configuració de percepcions i la vulnerabilitat de la població mundial als actors que 

la controlen.  

 

La massificació del mòbil no seria tant rellevant si no fos perquè és el dispositiu des d’on accedir a les xarxes 

socials i a Internet. En altres paraules, la família, els amics, el comerç, l’estat, la comunitat política són al 

mòbil. Però amb dos importants contrapunts des de la perspectiva de la justícia global. El primer és que 

actuen d’espia o de subministrador d’informació a tercers. El segon és que la jerarquia de la informació està 

sotmesa a algoritmes pensats per capturar l’atenció i a fenòmens com la viralitat, que a la pràctica augmenten 

a dojo la segmentació de la comunicació per capes d’afinitat comunicativa, els missatges i memes d’odi, 

indignació, confirmació d’unes capes cap a altres d’oposades, la difusió viral de possibles notícies falses i, en 

definitiva, dinàmiques de polarització de tot tipus  i, en especial, de polarització política que estem observant 

fa alguns anys a diferents països. Un fenomen que rema en contra de la cultura de pau. 

 

Mentre, s’han anant erigint nous titans corporatius digitals que s’han convertit en les transnacionals més 

poderoses del planeta. Nous corpus digitals, nous lobbies dirigits per megarics que reprodueixen les velles 

estratègies de monopoli, en aquest cas sobre la ciberesfera.  

 

Els estats utilitzen el desplaçament del món a la ciberesfera per augmentar la seva capacitat de control de la 

dissidència política interna i externa, la influència internacional i pel vell art de la guerra. Les tecnologies de 

vigilància com la xinesa o la israeliana, els atacs híbrids com els exercits des de les agències d’espionatge 

russes, el desplegament de drons autònoms o teledirigits des de despatxos, ... Els EUA, la Xina i, en segon 
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terme, Rússia i Europa, han desplaçat la guerra freda cap al control de la ciberesfera en aliança amb aquestes 

corporacions privades estratègiques. Els règims africans o asiàtics suspenen internet i els llatinoamericans 

despleguen fàbriques de bots a les campanyes electorals.... tot un repertori d’interferències que aniran en 

augment durant aquest 2022.  

 

La cooperació de Barcelona s’enrobusteix 
 

Pel que fa la cooperació i el seu finançament, el govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona manté 

sòlida la seva aposta per dotar-la d’una política pública ben finançada (0’7% dels ingressos propis) i 

orientada a la solidaritat i la responsabilitat global de la ciutat en relació amb els problemes globals i la 

solidaritat internacional (cooperació de banda ampla). Es tracta de l’any previ a les eleccions i per tant convé 

consolidar les actuacions d’aquest mandat. D’una banda, acabant de reforçar el sistema de cooperació tècnica 

amb les ciutats prioritàries i les xarxes de suport, així com els programes de protecció internacional; i de  

l’altra, deixant instal·lades noves capacitats a través dels nous programes de justícia digital global, de justícia 

climàtica, de pau, d’universitats, de barris globals, de justícia de gènere, i sobretot, de compra pública amb 

criteris de drets humans. 

 

Val a dir, que la cooperació en general, i la de l’Ajuntament de Barcelona en particular, continuen afectades 

no només pel nou context especial descrit abans, amb l’emergència de noves necessitats humanitàries 

associades a la COVID-19, o per fenòmens indirectes com ara l’augment de la repressió de les protestes per 

la restricció de drets i llibertats, sinó també per les dificultats de mobilitat humana a tots els nivells, amb la 

cancel·lació de múltiples actuacions previstes i la seva readaptació a les videoconferències. Això, en darrer 

terme, continua produint reprogramacions i un canvi substancial en les dinàmiques de contacte humà cap allò 

que hom denomina formats híbrids que enguany s’analitzaran. Finalment, les administracions continuen  

administrativament saturades per les noves contingències i els nous finançaments. Entre d’altres factors, per 

un sistema administratiu i un ordenament legal rígid i poc resilient, que no facilita donar servei públic quan 

les tornes estan canviades i que, lògicament, convindrà modernitzar i desburocratitzar.   
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Prioritats  
Les prioritats de la cooperació de l’Ajuntament de Barcelona per al 2022 continuaran marcades pel Pla 

Director de Justícia Global 2018-2021. Serà durant el transcurs del 2022 quan s’avaluarà el pla anterior i 

s’elaborarà de forma participada i dialogada el nou Pla Director de Justícia Global per al període 2023-26. 

Els 10 objectius del primer Pla, continuen vigents malgrat que la pandèmia no estava prevista durant la seva 

elaboració. Així doncs, tant la convocatòria de subvencions de justícia global 2022 com el  Pla Anual 2022 

que teniu a mans segueixen basant-se en el Pla Director 2018-21 (el Pla que va haver de suportar la 

pandèmia global). Revisem aquestes prioritats situant-les en el marc de la conjuntura 2022.  

Garantir la salut com a bé suprem, tot evitant el col·lapse dels sistemes de salut a països amb sistemes 

sanitaris febles, alta densitat de població, tensionats pel deute i amb economies informals serà un objectiu 

important. El desplegament de la vacuna mostrarà el rerefons d’un sistema desigual i injust. Caldrà 

denunciar-ne els vectors que l’amplifiquen.   

Els fluxos migratoris seguiran en augment al mateix ritme que augmenten les raons per a migrar: violència 

armada, canvis sobtats en les condiciones climàtiques, acaparament dels recursos pesquers, agrícoles, miners, 

desigualtats de tota mena, i la crisi de la COVID-19 tallant les remeses dels migrants i opcions com el 

turisme, entre d’altres. Convindrà donar suport a les organitzacions de protecció dels drets humans que 

operen en frontera, a les dedicades al rescat humanitari, principalment al Mediterrani, i a les que denuncien 

la deriva del projecte europeu davant la nova política europea de migració i refugi. Especialment, pel que fa 

a la nova política europea de migracions i refugi que prioritza l’externalització de fronteres i l’agilització en 

l’expulsió de persones migrants sense papers. Les fronteres, el mar, els CIES i les illes gàbia seran punt focal 

de la justícia global. La criminalització d’aquestes organitzacions per l’extrema dreta i governs autoritaris, 

com ja s’observa, requerirà suports jurídics, institucionals i comunicatius.  

     

La digitalització accelerada i forçada està augmentant els beneficis però sobretot el control estratègic de 

plataformes, infraestructures, big data i informació compromesa per les grans corporacions digitals i els seus 

estats respectius, principalment la Xina, els EUA i Rússia. L’extrema dreta populista i governs afins 

continuaran desplegant notícies falses contràries als drets humans i els valors de la justícia global. Barcelona 

haurà posat en marxa ja el programa sobre justícia digital global i contribuirà a la formació dels moviments 

socials en aquesta matèria i a la conformació d’una massa crítica capaç de formar l’opinió pública i incidir en 

polítiques públiques i actuacions privades. 

 

Així mateix, la crisi sanitària esdevé econòmica al 2022. Sectors econòmics que sostenien famílies s’hauran 

enfonsat, petits negocis com els de la restauració, turisme, cultura, comerç, indústries diverses deixaran a 

molta gent sense mitjans de subsistència, tant als països del Nord com del Sud, la qual cosa obligarà els 

governs a endeutar perillosament les seves administracions, de vegades de forma poc transparent. Com ja 

s’està observant, els fons d’inversió, les borses i en definitiva les classes més riques no perdran en general 

capacitat, ans al contrari. També augmentarà el poder relatiu de la Xina, la fàbrica global.  Les desigualtats  

s’intensificaran molt ràpidament i les tensions socials i internacionals també. Per això caldrà reforçar el 

suport a l’àmbit de la justícia econòmica global. En aquest sentit, es preveu com cada any l’organització, a 

través de Setem, del Social Mobile Congress, cap a la primera meitat del 2022, tot coincidint amb el Mobile 

World Congress. S’obrirà una línia de treball al voltant de les cadenes globals de subministrament, se seguirà 

donant suport a l’economia social i solidària (banca ètica, comerç just, etc) i a campanyes d’incidència sobre 

elements previsibles de caire internacional que tinguin a veure amb la justícia econòmica.  

El 2021 va ser l’any de la capital mundial de l’alimentació sostenible. El suport de la DJGCI a GRAIN va 

permetre incidir sobre la petjada ecològica de l’alimentació de models metabòlics urbans com el de 

Barcelona, i presentar l’estudi sobre el rol internacional del Port de Barcelona com a hub de la soja i la 

producció intensiva de carn, i l’anomenada connexió “Barcelona-Bolsonaro”. Al 2022 està previst 



Pla anual 2022. Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.  Pag. 10 / 29 

l’elaboració de l’Estratègia de l’Alimentació de Barcelona 2030, en la que caldrà treballar per incloure-hi 

aspectes d’impacte exterior. 

Malgrat la pandèmia, la petjada de Barcelona i del planeta continua en augment. El consum de Barcelona 

serà el focus central, ja que és responsable de 2/3 de les emissions de la ciutat que es produeixen en la part no 

local de les cadenes globals de subministrament.  El 2022 una vintena de nous projectes enfocats a la justícia 

climàtica global es posaran en marxa gràcies a la  modalitat sobre justícia climàtica i ambiental que la 

DJGCI va incloure a la convocatòria de subvencions. També veurà la llum el mapa de la justícia energètica 

resultat del procés impulsat per Lafede.cat amb les organitzacions ecologistes de la ciutat. Amb la seu global 

de l’Oficina de Resiliència Urbana de UNHabitat, enguany s’ha negociat l’elaboració de perfils de resiliència 

urbana de Medellin i Tunis, que els permetran l’anàlisi de riscos i vulnerabilitats lligades als canvis sobtats 

del clima. 

Compra pública. El xoc amb els subministraments durant la primera corba de la pandèmia COVID-19, i 

l’actual disrupció en el subministrament global de microxips, gas, etc, ha posat de relleu l’enorme 

dependència de l’economia catalana dels subministraments de manufactures xineses, i de les cadenes de 

subministrament global en general. Alhora que s’han produït fortes demandes d’EPI, d’ordinadors, de 

vehicles elèctrics, de plataformes de software i de Marketplace, i d’altres productes i serveis que permeten 

observar noves cadenes globals que se situen fàcilment en el camp de l’explotació de mà d’obra i de recursos 

naturals. Sumat a això, s’estan produint alguns avenços que poden facilitar el desplegament de la diligència 

deguda de les administracions a l’hora de respectar els drets humans extraterritorialment. En són exemples, 

la llista de l’ONU d’empreses que operen il·legalment en territoris ocupats palestins, el treball conjunt entre 

administracions, organitzacions i sindicats al voltant d’ElectronicsWatch en matèria de compra pública 

d’electrònica, o el pool català que hem anat conformant sobre compra pública sanitària. Al 2022 estarà llest 

l’encàrrec sobre la deguda diligència en el compliment dels drets humans de la compra pública de 

l’Ajuntament de Barcelona.  Per aquest motiu, durant aquest any convindrà redoblar esforços en l’instrument 

principal de coherència de polítiques públiques en el context municipal,  que és una compra pública que 

incorpori la garantia dels drets humans al llarg de la cadena global de subministrament. Serà l’any de 

presentar públicament les noves clàusules de contractació, així com de posar en marxa un observatori extern 

que ajudi  les administracions a suplir les mancances internes a l’hora de desplegar la diligència deguda.  

Pel que fa a la protecció dels drets humans, l’any 2022 no es preveu millor que els anteriors. Barcelona 

haurà de seguir el camí per esdevenir un far de la defensa d’aquests drets. Els seus instruments principals 

seran el suport als projectes de protecció i acompanyament de persones defensores al terreny, allà on porten a 

terme la seva missió, a través de la modalitat específica de la convocatòria de subvencions; també la 

modalitat adreçada a reforçar aquells actors que treballen a les fronteres; els dos programes d’acollida a la 

ciutat de Barcelona (el Programa municipal  Barcelona protegeix periodistes de Mèxic, amb la Taula per 

Mèxic, i el Programa Escriptor Acollit, amb el PEN Català); el suport a la Taula Catalana per Colòmbia i al 

poble sahrauí a través d’ACAPS; la incorporació dels drets humans en les condicions de contractació pública 

de l’Ajuntament, etc. I per descomptat, el treball actiu de la DJGCI per a donar resposta des de la institució 

en moments en què estan compromesos els drets d’alguna persona o comunitat.    

 

Cultura de Pau a Barcelona. Les dades de despesa militar indiquen una escalada armamentista de caire 

global i, en particular, una escalada nuclear, esperonada per les tensions geopolítiques entre blocs. Segons el 

SIPRI, durant la darrera dècada ha augmentat en un 7% i de manera creixent, enguany al voltant de 4.000 

milions de dòlars diaris. El concepte de seguretat pública associat a la despesa militar salta pels aires quan la 

COVID-19 s’ha expandit a gran velocitat per tot el món provocant centenars de milers de morts per, entre 

d’altres coses, sistemes sanitaris i de salut infrafinançats, especialment quan es tracta de potències militars. 

Està previst el llançament d’una campanya comunicativa amb el suport del Centre Delàs sobre el concepte de 

seguretat aplicat al context de les ciutats. 

El 2020-21 va servir per aconseguir les adhesions per a fer obligatori el Tractat de Prohibició d’Armes 

Nuclears llançat en el marc de l’ONU seguint les passes del de les mines antipersona i armes químiques. 
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L’Estat espanyol encara no l’ha signat. Seguim considerant que les bombes nuclears apunten les ciutats i 

estan en mans de governants dels estats, i que s’ha de seguir lluitant perquè desapareguin. Per això, 

l’Ajuntament de Barcelona ha de seguir donant suport actiu al moviment ICAN i a l’observança de la 

despesa i comerç d’armes. Especialment al voltant de la primera cimera de les parts sobre aquest Tractat que 

se celebrarà a principis d’any i on l’Estat espanyol probablement hi assisteixi com a observador. 

Fruit de la celebració de l’International Peace Congress a la ciutat de Barcelona el 2021, s’ha acordat 

començar a treballar en un Congrés Català per la Pau amb la finalitat de reforçar i actualitzar la lluita per la 

pau i la cultura de pau.  Des de la DJGCI es posarà el focus en l’actualització de pau en termes de la visió de 

les generacions més joves, la venda d’armes a països en conflicte, la despesa militar, amb especial èmfasi en 

l’Estat espanyol (setè venedor d’armes mundial), la banca armada, en el nexe entre venda d’armes, violència 

i migracions, i en la implementació del Tractat de Prohibició d’Armament Nuclear.   

La cooperació tècnica amb les ciutats prioritàries de la cooperació de Barcelona és un dels principals 

valors afegits de la cooperació de la ciutat. Al 2022 les dificultats per viatjar i trobar-se físicament 

possiblement es redueixin després de les corbes de la variant òmicron. En la mesura que això es vagi 

produint, paulatinament s’aniran reprenent els viatges. Per tant, la cooperació tècnica s’haurà de 

desenvolupar en un format híbrid de presencialitat i virtualitat, amb inconvenients i avantatges, com ja hem 

vist durant el 2021. Sense posar en dubte que la salut i qualitat de les relacions de cooperació municipals 

requereixen del viatge, el contacte amb terreny i la presència.     

La relació estratègica amb la plataforma CIDEU per a la cooperació amb ciutats d’Amèrica Llatina i 

Carib ha donat molts fruits durant el 2020-21. D’una banda la posada en funcionament de les capacitats per 

organitzar àgilment cicles de webinars d’intercanvi tècnic entre ciutats, important quan no es pot viatjar, amb 

la potència de tot l’ecosistema CIDEU, i amb l’atractiu de la ciutat de Barcelona i el seu rol de capital 

mundial de les ciutats.  D’altra banda, davant les múltiples sol·licituds de cooperació a l’Ajuntament de 

Barcelona per part de diferents ajuntaments de ciutats del món, s’ha expandit la cooperació bilateral a la 

cooperació grupal, amb clústers de 4-10 ciutats, liderades per Barcelona i el CIDEU sobre àmbits específics. 

El 2021 han estat actius prop de 10 grups (biblioteques, arxius, feminismes, ciutats pròximes, mobilitat, 

reactivació econòmica, etc) i al 2022 se n’iniciaran més. Les relacions prioritàries amb L’Havana, Bogotà, 

Medellín i Cali es preveu que donin a llum nous projectes, especialment des de la voluntat de donar suport 

als Acords de Pau des de les ciutats i donar sortida a les expressions de protesta de les generacions de joves 

que lluiten per un futur que mereixi la pena viure.  

Pel que fa a la Mediterrània, després del 25è aniversari del Procés de Barcelona, Barcelona continuarà 

reforçant el seu paper de punt de trobada i diàleg entre pobles mediterranis i exercir de hub europeu per a la 

Mediterrània. Una Mediterrània, on conflueixen tres continents, que aspiri a retornar a ser un veïnatge de 

concòrdia, prosperitat, sostenibilitat i pau. Se seguirà aprofundint la cooperació amb les ciutats prioritàries de 

la Mediterrània. En particular, amb les palestines (ciutat de Gaza, Betlem), Saïda al Líban, Amman a 

Jordània,  Tetuan al Marroc,  Sarajevo a Bòsnia i Hercegovina,  i Tunis a Tunissia. La xarxa MedCities serà 

de vital importància per a consolidar les relacions amb Tunis i les ciutats libaneses i marroquines  (via 

projectes europeus) i els municipis libis i libanesos.  

Es preveu reforçar el paper d’aliat de l’Oficina de Resiliència Urbana (Urban Resilience Hub-UN Habitat), 

amb seu a Barcelona, ara amb el conveni renovat, mitjançant l’inici de l’anàlisi de perfils de resiliència, 

probablement de les ciutats de Medellín i de Tunis. Ja s’han fet els contactes previs i la identificació, però 

serà durant el 2022 quan s’observarà la implicació de les ciutats i els potencials resultats d’aquests treballs. 

Finalment, un cop redactada una breu estratègia interna de cooperació tècnica que prioritza àmbits, ciutats i 

metodologies (2021); caldrà reforçar un espai estable de comunicació format pels actius humans de tot el 

Grup Municipal que participen en actuacions de cooperació tècnica liderada per la DJGCI.  
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En justícia de gènere, el confinament durant el 2021 i el context de crisi econòmica derivada continuaran 

agreujant la violència masclista i la necessitat de protegir les dones arreu. En aquest sentit, Barcelona podrà 

posar a disposició d’altres ciutats l’experiència de Barcelona com ja s’està fent amb Sarajevo amb el suport 

de la Direcció de Feminismes i LGTBI i l’entitat Medicus Mundi. Així mateix, es preveu reprendre  el grup 

de treball sobre polítiques de gènere amb Montevideo, Lima i Bogotà amb la implicació tècnica de la 

Direcció de Gènere i Polítiques del Temps i la col·laboració del CIDEU.  D’altra banda, la DJGCI es proposa 

fer una diagnosi de gènere tot fent un mapatge i analitzant el conjunt de projectes i entitats que treballen 

justícia de gènere amb suport de l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’estructurar i capitalitzar millor aquest 

front important de treball i convertir-lo en un nou programa de justícia de gènere.  

L’àmbit de l’educació per a la justícia global (EpJG) és un dels que ha vist més afectada la seva agenda 

arran del distanciament social, i també per la trista pèrdua de la nostra companya Laura Rubio, una de les 

mestres i impulsores d’aquest àmbit a casa nostra. L’EpJG haurà d’adaptar-se i trobar oportunitats en la nova 

digitalització accelerada de l’educació d’escoles, instituts i universitats, i també en l’àmbit de l’educació  no 

formal. De la mateixa manera, s’obren noves formes d’incidència en xarxes socials i vies potents per a fer 

comunicació social. En conseqüència, es requerirà majors capacitats comunicatives digitals,  i caldrà resituar 

també el repertori d’actuacions del ‘servei’, aspecte clau del programa d’Aprenentatge Servei que 

tradicionalment ha impulsat la DJGCI. Però un dels esforços principals de la DJGCI s’esmerçarà en 

estructurar la dimensió de les universitats amb seu a Barcelona com a actors clau de justícia global. Ja s’ha 

constituït el Grup de Treball d’Universitats (“BCN Units per la Justícia Global”) del Consell Municipal i un 

programa que inclou la difusió de la mirada basada en el compromís social de la universitat a través de 

l’estudi realitzat per la UAB, fins al procés perquè les universitats esdevinguin també refugis per a estudiants 

refugiats, o que els menjadors universitaris ofereixin menjar amb criteris de justícia global.  

Pel que fa a la justícia global als districtes i barris de Barcelona, a través d’actuacions més arrelades al 

territori i sovint d’escala menor, es preveu continuar amb la línia iniciada de dinamització, suport als 

districtes, amb coordinacions a tres nivells: amb personal tècnic referent de justícia global, amb les 

direccions de serveis a les persones i territori dels districtes (Taula de Corresponsabilitat) i amb els consellers 

i conselleres de districte, quan això sigui possible. Està prevista l’elaboració d’un document d’avaluació dels 

programes de justícia global als districtes durant els darrers dos anys, així com la confecció d’un document 

marc sobre justícia global als barris per tal de posar les bases d’un nou programa: Programa Barris 

Globals.  Caldrà acompanyar les accions de les entitats de justícia global als districtes de la ciutat i impulsar 

l’APS a territori. 

Finalment, el moviment social que va donar lloc a la cooperació internacional al nostre país i a la nostra 

ciutat als anys 80 i 90 s’ha anat envellint, i requereix no només reinventar-se sinó connectar amb les lluites 

juvenils de la ciutat, en un context de terra cremada com a resultat del capitalisme global accelerat. Cal 

incorporar l’òptica de la justícia intergeneracional i acostar-se al repertori d’actuació dels més joves.  En 

aquest sentit, al 2021 es va organitzar el Youth Act, un cicle sobre resistència juvenil, per mitjà del CJB, SCI 

i diverses organitzacions de joves, que molt probablement tingui continuïtat al llarg d’aquest any. 

En síntesi, 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 exercir-la plenament.  

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 
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actualment en execució). Tanmateix, l’annex de distribució del pressupost sí que fa referència exclusivament 

al pressupost de la DJGCI de l’any 2022, per tal de mostrar la despesa anual prevista. 
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Aspectes destacats de la convocatòria anual de 
subvencions 
La convocatòria de subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació 

Internacional de l’any 2022, publicada al BOPB a finals de 2021, segueix tenint com a marc de referència el 

Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021, en tant que Pla vigent en el moment 

d’aprovació de l’esmentada convocatòria.  

La dotació pressupostària total augmenta en un 6,36% respecte del crèdit pressupostari de la convocatòria 

anterior: s’hi destinen 450.000 EUR més i s’assoleix un pressupost de 7.520 .000 EUR. D’aquests 7.520.000 

EUR, 5.320.000 EUR  aniran amb càrrec al pressupost 2022 (projectes anuals i primeres anualitats de 

projectes pluriennals) i 2.200.000 EUR, amb càrrec al pressupost 2023 (segones anualitats de projectes 

pluriennals). 

Per mitjà de la convocatòria, es canalitzen el 68% dels recursos anuals de la DJGCI, 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 preveu deu modalitats de projectes, agrupades en tres programes: A. Cooperació per a la 

Justícia Global (3.230.000 EUR); B. Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (1.920.000 

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 (2.370.000 EUR). 

I s’articula en torn a 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), les quals són recollides 

com a tal en la convocatòria de subvencions.  

A més, en el Programa de Cooperació a Ciutats Específiques, s’estableix Sarajevo com a àmbit d’actuació 

preferent. 

Es mantenen les modalitats de l’any passat, amb la mateixa priorització geogràfica i temàtica. Pel que fa a 

l’àmbit geogràfic o context d’intervenció de la modalitat A2 (projectes d’assistència i protecció en  frontera), 

s’hi inclou Grècia de forma expressa.  

Els imports màxims a sol·licitar com a subvenció tampoc varien respecte a la convocatòria anterior, tret dels 

referents a la segona anualitat de la modalitat C3 (projectes de coherència de polítiques públiques envers la 

Justícia Global), que s’igualen als topalls previstos per a la primera anualitat i, per tant, augmenten.  

Per setè 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 ja s’ha reduït substancialment des de fa anys. 

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 

Es donarà suport a la 7a edició del Mobile Social Congress a 

Barcelona, un espai entre professionals, societat civil i ciutadania 

per a plantejar alternatives concretes per a un model electrònic més 

just. Amb la participació d’una vintena d’organitzacions 

internacionals i coordinat per Setem Catalunya, aquest any es 

realitzarà en un format híbrid, amb les conferències principals l’1 i 

el 2 de març online, i posteriorment, activitats al carrer, a l’intern 

de les administracions públiques, a les universitats i a centres de 

formació professional durant tot l’any. L’edició d’enguany es farà 

ressò d’iniciatives en el camp de la justícia digital global i de com 

fer front als impactes social i ambientals derivats de l’increment de demanda constant de les tecnologies a les 

nostres ciutats. En concret, es presentaran diverses iniciatives sobre la deguda diligència en la cadena de 

subministrament de les bateries i dels vehicles elèctrics. L’aposta que es fa és que per a construir una 

veritable transició verda cal tenir en compte tots els impactes socials i ambientals de tot el cicle de vida dels 

productes, de la mina a l’abocador, i especialment els impactes al Sud, que sovint queden invisibilitzats. Es 

pot accedir als materials de les anteriors edicions en aquest enllaç: http://mobilesocialcongress.cat/ca/. 

Es preveu donar suport a iniciatives productives a diversos indrets del Sud per mitjà de la convocatòria de 

subvencions. Algunes d’aquestes iniciatives es canalitzaran via el programa de Ciutats Específiques. 

El 2022 és  l’any en què s’intentarà reprendre les relacions de cooperació amb el Líban, i, en particular, amb 

la ciutat de Saïda. En els darrers anys s’ha continuat treballant-hi en el marc del Conveni amb MedCities. Al 

2022 es vol continuar fent-ho, però preveient una visita institucional i de cooperació a l’estiu per mirar de 

reprendre la cooperació directa. En un moment difícil com el que viu ara mateix el Líban,  pren més sentit 

que mai donar-li suport tècnic i finançar-hi projectes.  

Sota el paraigua del Conveni amb MedCities es proposaran activitats conjuntes de treball entre Betlem, Saïda 

(Líban) i Madaba (Jordània), amb trobades i treballs conjunts a la ciutat jordana, atès que a les altres dues no 

és possible per la situació política. Els treballs se centraran a donar continuïtat als intercanvis en el marc de 

les respectives estratègies urbanes elaborades en l’àmbit del Turisme sostenible, a les quals s’ha contribuït 

des de Turisme de Barcelona i la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona. Se seguiran fent 

intercanvis tècnics a Betlem (Palestina) i Saida (Líban),  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 

COVID-19, la conjuntura al Pròxim Orient i la crisi de refugiats. 

Enguany es preveu treballar amb Betlem nous projectes i iniciatives de cooperació. La proposta de Betlem és 

treballar des de les capacitats de la Municipalitat i els sector econòmic i turístic de la ciutat per a la seva 

revitalització econòmica, molt minvada per l’ocupació il·legal i l’aturada del sector turístic arran de la 

pandèmia.  

A Tunis, es començarà una prospecció conjunta de la situació de venta ambulant en espai públic amb la 

voluntat de determinar línies per a millorar la situació i les condicions de treball amb la mirada posada en els 

mercats municipals de la ciutat. 

A l’Havana es donarà suport a les accions definides al projecte finançat per la UE i l’Ajuntament de 

Barcelona, que preveu impulsar la innovació tecnològica i la formació en TIC aplicades a les indústries 

creatives.  

Es continuarà contribuint a 

l’expansió de les finances 

responsables, banca, assegurances 

i fons de pensió ètics. Tant a 

través de projectes ja finançats en 

el marc de la convocatòria de 

subvencions com del treball 

intern a l’Ajuntament i amb altres 

actors i administracions.   

http://mobilesocialcongress.cat/ca/
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OE2. Fomentar la justícia ambiental 

Per mitjà  de la convocatòria de subvencions, tant en l’àmbit de la 

cooperació internacional com de l’EpJG, es prioritzarà per tercer 

any la justícia ambiental. Es mantindrà la modalitat de projectes 

d’incidència i educació en el context d’emergència climàtica 

global.  

Durant el 2022 es marcaran noves fites en l’àmbit de la justícia 

ambiental aprofitant els vincles establerts entre ONG, entitats 

d’ESS i nous moviments ecologistes en els processos 

desenvolupats durant el 2020 i 2021.  

També es posarà en marxa la segona fase de la millora de la gestió 

dels residus i l’Aula Ambiental als Jardins Tunduru de Maputo, en 

concertació i treball conjunt entre Enginyeria Sense Fronteres 

(ESF) i l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament. S’obrirà la 

primera Aula Ambiental Municipal de la ciutat de Maputo, lligada 

a un programa de generació de compost amb ús comunitari.  

A Tunis, es donarà suport a la conceptualització del Pla Verd de la 

ciutat.  

En el marc del conveni amb Lafede.cat, després de l’elaboració 

del mapa de justícia ambiental, es publicarà i difondrà un nou 

mapa, el dels impactes del model de consum energètic de 

Barcelona a escala mundial. Aquest nou mapa mostra no només la 

dependència energètica de Barcelona respecte al Sud Global i a la 

resta del territori català, sinó també la importància de sumar la 

petjada energètica i de carboni de tots els productes que 

s’extreuen i es produeixen fora de les nostres fronteres. La 

dependència de Xina i d’altres territoris així com la manca de 

responsabilitat fins ara, posen de manifest la urgència de la necessitat de decreixement de la ingesta 

energètica a Barcelona i de solidaritat internacional.  

S’identificarà també un tercer mapa, possiblement al voltant dels impactes del model de consum alimentari 

de Barcelona. 

 

 
Font: GRAIN 

 

Els aprenentatges del procés de La 

Capital Mundial de l’Alimentació 

Sostenible 2021 fets conjuntament 

amb diversa tipologia 

d’organitzacions i institucions es 

reflectiran en l’Estratègia 

d’Alimentació Sostenible 2030, que 

es presentarà enguany. Des de la 

DJGCI es vetllarà perquè tingui en 

compte els impactes del nostre 

consum i del nostre model 

d’alimentació i de vida en el Sud 

global.  

Amb GRAIN i altres entitats 

centrades en recerca, denúncia, 

formació i alternatives tant al Sud 

com al Nord, es treballarà per tal 

contribuir a un model alimentari més 

just i sostenible. 
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OE3. Promoure la justícia de gènere 

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 permet reservar uns fons específicament per a 

projectes 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. 

Enguany també es durà a terme  una avaluació de la perspectiva 

de gènere en la política de justícia global i cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona, amb 

l’objectiu d’elaborar una estratègia de justícia de gènere (global) pròpia que reforci l’actuació de la Direcció 

en aquest àmbit. 

Sota la coordinació del CIDEU, es crearà un nou grup de treball que aprofundirà en un dels temes treballats 

en la microxarxa d’intel·ligència urbana Ciutats globals i transversalitat de gènere: la fiscalitat amb 

perspectiva de gènere als pressupost municipals. Es preveu una visita institucional a ciutats colombianes amb 

agenda de justícia de gènere que aprofitaria la celebració a Bogotà de l’assemblea general de CIDEU. 

A Sarajevo, es mantindrà la línia de treball de prevenció i lluita contra la violència de gènere de Medicus 

Mundi, en estreta col·laboració amb el Cantó de Sarajevo i la Fundació de la Democràcia Local (FDL).  

En el marc del conveni amb UNFPA, a Líbia,  es continuarà el treball en prevenció de la violència basada en 

gènere per mitjà de la sensibilització i mobilització comunitària. Aquest projecte preveu un intercanvi tècnic 

a Barcelona amb la presència de dones representants dels municipis participants en el projecte.  

A Dakar, de la mà de diverses entitats, se seguirà donant suport a l’apoderament de la dona en l’esfera 

pública i en la política local, promovent així unes polítiques públiques amb transversalitats de gènere.  

 

  

El 2022 es commemoren els 30 anys 

de les relacions de cooperació entre 

Barcelona i Sarajevo i, entre d’altres 

esdeveniments, s’actualitzaran els 

acords de col·laboració amb nous 

àmbits d’especial interès, entre ells, la 

prevenció i lluita contra les violències 

masclistes.  
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OE4. Promoure el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi 

Es mantindrà la modalitat de la convocatòria de subvencions 

adreçada a donar suport a projectes que treballen sobre el terreny 

per promoure l’assistència i protecció en frontera i el dret a 

migrar. Per mitjà d’aquesta modalitat estan en curs projectes de 

millora de les condicions de vida i els drets de les dones migrants 

a Rabat, de promoció del dret a la salut de les persones refugiades 

i libaneses vulnerables a Ansar (Nabatieh, Líban), i de garantia 

dels drets dels infants migrants a Tànger, amb intervenció al 

carrer, per tal de reduir els comportaments de risc i violència dels 

menors.  

A la modalitat genèrica del Programa d’Educació per a la Justícia 

Global de la convocatòria de subvencions, es prioritzaran, entre 

d’altres, els projectes que abordin el dret a migrar, a desplaçar-se i 

al refugi. En aquesta modalitat i també en la destinada als 

projectes que promoguin la justícia ambiental, es dona un 

percentatge important de projectes que reben subvenció motivats 

per la problemàtica de les migracions per raons climàtiques o de crisi mediambiental. 

 

Des del seu inici, s’ha donat un suport clau al “Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones 

refugiades i provinents de zones en conflicte” que coordina la Fundació Solidaritat UB. Al llarg d’aquest any, 

tindrà lloc la 4a edició del curs de transició i, per primer cop en aquest programa, l’acollida de docents per a 

estades d’investigació i recerca. Atesa la situació a l’Afganistan amb l’arribada al poder de nou del règim 

talibà, es prioritzarà a estudiants i professorat afganès.  

 

El suport a la població refugiada palestina a la Franja de Gaza a través d’UNRWA inclourà la formalització 

d’un conveni per contribuir al finançament dels Serveis en Salut Materno Infantil que porten a terme. En clau 

política, aquest finançament evidencia el suport total de Barcelona a la feina d’UNRWA i al dret al retorn 

dels refugiats de Palestina que representa la pròpia existència i treball de l’Agència. 

En l’àmbit dels projectes d’entitats, a la ciutat de Saïda (Líban), s’intentarà donar continuïtat als treballs amb 

infància refugiada amb diversitat funcional que treballa l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

(IMPD) i el suport al sistema sanitari de Saïda i el camp de refugiats d’Ein El Hilweh . 

 

Finalment, es renovarà el Conveni d’Amistat i Cooperació amb la ciutat jordana d’Amman, que permetrà 

continuar treballant per a l’accessibilitat en els espais públics, àmbit en què totes dues ciutats valoren amb 

satisfacció els resultats assolits.  Amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i el Consell 

de Jordània pels Drets de les Persones amb Discapacitat (HCD-Jordan) es formarà els professionals 

d’UNRWA dels camps de refugiats palestins de Jordània en metodologies per a la detecció precoç d’infants 

amb diversitat funcional i per al treball amb les seves famílies. En aquest procés es posarà el focus en la 

diversitat funcional intel·lectual i l’autisme.  

 

  

Se seguirà protegint el dret a la vida 

de les persones que migren des de 

l’Àfrica, es reforçarà el suport a 

l’activitat dels vaixells d’Open 

Arms al Corredor Central, amb 

actuacions de suport a la Ruta 

Canària a través de la feina d’alerta 

de naufragis de Caminando 

Fronteras, amb qui se signarà un 

conveni de col.laboració.  Es 

reforçarà a organitzacions que 

protegeixen el dret a la vida a Ceuta 

i Melilla i la costa marroquina, així 

com a la Ruta Balcànica, a través 

del conveni amb el Fons Català de 

Cooperació per al 

Desenvolupament.  
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OE5. Promoure la garantia de l’exercici dels drets humans i els 
drets dels pobles  

A la convocatòria de subvencions, es continuarà prioritzant 

aquelles intervencions que s'adrecin a pobles sense estat i a les 

diàspores en situació de vulneració dels seus drets i de persecució 

per motius polítics. I gràcies a la modalitat específica 

d’acompanyament internacional i protecció a persones defensores 

de drets humans, se seguirà contribuint a fer més segur l’espai 

d’acció d’aquest col·lectiu  i a donar-los eines per a la seva 

recuperació física i emocional. 

 

Es mantindran i reforçaran els 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. 

 

D’altra banda, l’any 2022, el Programa Escriptor Acollit seguirà 

donant aixopluc i acompanyament als dos periodistes nicaragüencs 

que van arribar a Barcelona l’any passat i que s’hi quedaran durant 

dos anys.   

 

Es donarà suport a noves edicions de la  Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya i del Cicle 

Anual de Drets Humans i Festival del Tibet, per mitjà de convenis amb SODEPAU i la Casa del Tibet, 

respectivament. 

 

Es col·laborarà amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en la celebració de la trobada internacional 

“Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món”, un projecte inclòs en el conveni existent amb el 

CJB que vol aportar una visió intergeneracional de la justícia global, a través d’espais diferents de trobada i 

debat, i que propiciarà crear sinergies entre l’activisme juvenil local i activistes internacionals sobre 

problemàtiques de drets humans que tenen efectes globals i relatius a la justícia intergeneracional. 

 

 

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 se’n fa denúncia 

pública i es visibilitza.  

 

Segons el Balanç 2021 de Reporters 

Sense Fronteres (RSF), amb set nous 

periodistes assassinats el 2021 i un 

total de 47 morts en cinc anys, 

Mèxic es manté, per tercer any  

consecutiu, com el país més perillós 

del món per a la premsa.  

En el Rànquing 2021 de  RSF sobre 

la situació de la llibertat de premsa al 

món (classificació de millor a pitjor 

situació), Nicaragua ocupa el lloc 

121, i Mèxic, el 143, de 180 països. 
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OE6. Promoure els drets fonamentals de les persones en 
situacions d’emergència 

Amb una mirada àmplia i posant en valor la seva condició de ciutat, 

aquest objectiu s’adreça a contribuir a la rehabilitació i regeneració de 

zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o 

humà i/o a contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que 

han patit o poden patir catàstrofes. 

 

Després de dos anys marcats per una forta incertesa motivada per la pandèmia mundial originada per la 

COVID-19, i el suport a projectes destinats a pal·liar els seus efectes, el 2022 es farà seguiment de l’evolució 

de la pandèmia i dels projectes següents finançats a UNICEF i Oxfam Intermon respectivament: “Suport a la 

distribució de vacunes contra la COVID al Senegal com a part del mecanisme COVAX”; i “Resposta 

emergència Índia segona onada COVID-19” (Protect Secure Preserve 2.0 Covid 19 Response)”.  

 

En el marc de la convocatòria anual de subvencions, es mantindrà la modalitat específica d’intervencions en 

crisis de llarga durada, que finança projectes pluriennals i que té com a àmbit geogràfic l’Àfrica 

Subsahariana, la Franja de Gaza, els campaments de persones refugiades de població sahrauí a Tindouf i els 

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. Així mateix, es donarà seguiment als 

projectes que, en el marc d’aquest instrument, s’estan executant: a la Franja de Gaza, focalitzats en la 

resposta i preparació d'emergències davant el risc d'inundacions (Fundació Acción contra el Hambre) i en 

l'accés i qualitat de serveis de rehabilitació per a persones amb discapacitat (Creu Roja); a Nigèria, centrats 

en la recuperació socioeconòmica i la protecció de persones refugiades i nens, nenes i adolescents no 

acompanyats a Niamey (Educo); i a Kenya, per a la millora de la salut pública en assentaments informals de 

Kasarani, Nairobi (Farmacèutics Mundi). 

 

Barcelona seguirà donant suport a entitats com Open Arms que treballen en el rescat i la protecció de les 

persones en trànsit cap a Europa que es troben en risc de naufragi a la Mediterrània, i que denuncien la 

situació de desprotecció i vulneració de Drets Humans que es viu a la Conca Mediterrània i a les seves 

fronteres.  

Així mateix, es continuarà donant suport a la Federació ACAPS, per tal d’atendre les necessitats de la 

població refugiada als campaments sahrauís de Tindouf. 

D’altra banda, seguirà la col·laboració amb Pallassos Sense Fronteres, amb l’objectiu d’oferir suport  

emocional i millorar l’estat anímic de la infància i població vulnerable víctima de situacions d’emergència, 

de catàstrofes, conflictes bèl·lics, refugi i/o desplaçament. 

Finalment, cal assenyalar que mitjançant la posada en marxa de crides per donar resposta a emergències 

humanitàries concretes que sorgeixin per diversos motius tals com conflictes armats, emergència climàtica 

i/o situacions de vulnerabilitat, se seleccionaran projectes presentats per entitats que han estat acreditades 

prèviament per l’Ajuntament com a expertes en Acció Humanitària. 
 

  

 

  

L’Ajuntament mantindrà una 

reserva pressupostària per a una o 

dues crides d’emergència 

humanitària al llarg del 2022. 
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OE7. Fomentar la cultura de la pau i la noviolència 

Es contribuirà a una de les seus internacionals 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. 

 

Es presentaran els resultats d’un estudi en col·laboració amb 

l’Escola de Cultura de Pau, que aporta dades sobre la polarització 

social dins de la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona, 

així com  també quines temàtiques i mecanismes generen aquesta 

polarització. 

 

Així mateix, se seguirà treballant amb les entitats de Barcelona 

membres d’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear 

Weapons) per a fer seguiment de la implementació del Tractat de 

Prohibició d’Armes Nuclears, atès que l’Ajuntament fa seu el 

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. 

 

Finalment, s’implementarà el Programa de Justícia Digital Global sobre tecnologia i democràcia liderat per 

Oxfam Intermón, amb la finalitat de produir alertes i anàlisis sobre el paper de la digitalització en la creació 

d’oportunitats i amenaces per a les llibertats i els processos democràtics en el Sud Global, així com en les 

estratègies de guerra híbrida que estan tenint lloc actualment en diferents conflictes oberts. 

 

  

Es facilitaran les accions de 

concertació de les entitats que 

formen part de la Taula per 

Colòmbia, inclosa la diàspora 

colombiana,  per tal d’aconseguir 

una major incidència de les accions 

per a  la construcció de pau i la 

defensa dels drets humans en aquest 

país llatinoamericà, especialment 

aquest any en el qual hi estan 

previstes eleccions legislatives i 

presidencials. Es posarà l’èmfasi en 

donar suport al dret al futur i la 

protesta dels joves colombians. 

 

Es reforçarà la cooperació amb 

Bogotà, Medellín i Cali i es donarà 

tot el suport al seu paper de ciutats 

impulsores de la pau al país.  
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OE8. Promoure la governança democràtica de les ciutats 

Es vol seguir consolidant la cooperació directa ciutat a ciutat,  una de les 

metodologies amb més valor afegit de la cooperació de Barcelona.  Un 

dels actius d’aquest tipus de cooperació concertada és que incideix no 

només sobre  el dret a la ciutat de la ciutadania (OE9) sinó també sobre la 

millor governança democràtica. 

 

Així, enguany es preveu redactar una estratègia de cooperació ciutat a 

ciutat que reculli  aquesta metodologia, ciutats i àrees prioritàries. Alhora, 

es preveu reactivar l’espai de contacte i coordinació amb els departaments 

i ens de l’Ajuntament involucrats en  processos de cooperació. 

 

S’intensificarà la relació amb les plataformes internacionals CIDEU, 

MedCities i UN-Habitat, que estan acompanyant l’Ajuntament de 

Barcelona en el seu treball de cooperació amb ciutats sòcies, i amb les 

quals s’ha signat convenis de col·laboració. Totes tres estan especialitzades 

en aspectes associats a la cooperació tècnica i a la planificació estratègica 

urbana, així com en l’impuls de programes de cooperació multiciutat amb 

programes europeus.  

 

El primer, el Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà 

(CIDEU), focalitzat en les ciutats a Amèrica Llatina i Carib i de la 

península ibèrica, amb el suport de la DJGCI i la implicació de diverses 

àrees de l’Ajuntament, preveu  la consolidació i rèplica de les    

Microxarxes de Ciutats d'Estratègies Urbanes com a espai de cooperació 

tècnica entre ciutats després de la valoració positiva de  l’experiència pilot 

desplegada al 2020 i 2021.  L’intercanvi tècnic entre ciutats es farà al 

voltant de la gestió municipal en mobilitat sostenible,  l’economia local i  el dret a l’habitatge, entre d’altres 

temes. 

 

El CIDEU també facilitarà la implementació del projecte de cooperació tècnica de UN-Habitat per a 

l’estratègia de resiliència de Medellín en el marc del Programa Global de Ciutats Resilients. 

 

El segon, MedCities, per a les ciutats de la Mediterrània, amb antenes al Líban i Tunis, seguirà fent 

acompanyament en la definició de la cooperació directa amb la ciutat de Tunis. 

 

El tercer, UN-Habitat, amb el seu Programa de Resiliència desenvolupat des de la seu de Barcelona, la qual 

compta amb el suport de l’Ajuntament, col·laborarà en la construcció dels Perfils de Resiliència Urbana amb 

algunes de les ciutats sòcies, com és el cas Tunis i Medellín, tot ampliant l’experiència de Maputo i Dakar.  

 

A l’Havana, es manté el compromís amb l’OHCH d’acompanyar la transformació cap a una ciutat 

intel·ligent, en el marc del projecte finançat per la UE i l’Ajuntament de Barcelona. D’altra banda, caldrà 

també renovar el Memoràndum d’Entesa que recollirà les prioritats de cooperació per als pròxims anys.  

 

Paral·lelament, es donarà suport  a la  nova estructura gerencial  del Govern Provincial del Poder Popular de 

L’Havana en el marc del  procés de descentralització administrativa de Cuba. 

 

Respecte  a les ciutats colombianes, havent  renovat  l’acord marc de cooperació amb  Bogotà i Medellín,  es 

mantindran i ampliaran el espais de cooperació tècnica entre ciutats, també amb Cali, com ara el d’arxius i 

memòria històrica; promoció de la lectura i la cultura;  la incorporació de la perspectiva de gènere en les 

polítiques locals; i els drets digitals. 

 

Les microxarxes d’estratègia 

urbana, formades per 4-6 

ciutats treballant de forma 

híbrida, posades en marxa 

durant el 2020-21 de forma 

pilot a Amèrica Llatina i 

Carib amb suport del 

CIDEU, es desplegaran en 

altres espais geogràfics 

naturals promogudes per 

l’Ajuntament de Barcelona i 

amb el suport de MedCities i 

UNHabitat.  

Es preveu rebre diferents 

delegacions tècniques i 

polítiques d’altres ciutats, al 

llarg de l’any, però de forma 

intensa durant l’Smart City 

Congress, el Mobile 

Congress, i la Barcelona  

Resilience Week.  
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OE9. Promoure el dret a la ciutat  

Aquest any es culminarà el cicle d’intercanvis tècnics engegat i 

pactat amb l’Ajuntament de Gaza el 2021. Aquest cicle, del qual 

ja s’han fet dues sessions, centrades en el treball de planificació 

del front marítim de la ciutat i de rehabilitació integral del centre 

històric de la ciutat de Gaza (Plaça Palestina i voltants), 

continuarà el primer trimestre d’enguany amb noves sessions,  

també sobre la gestió de les aigües pluvials, sanejament i drenatge 

sostenible. L’objectiu d’aquestes sessions és trobar i formular un 

projecte pilot conjunt en les àrees treballades. Al segon semestre, 

el cicle de sessions de treball online es farà per explorar la 

possibilitat que, en coordinació amb el HUB de Resiliència de 

UN-Habitat a Barcelona, durant el 2023, es pugui fer el Perfil de 

Resiliència Urbana de la ciutat de Gaza (CRPP). 

Aquest any es renovarà el Conveni d’Amistat i Cooperació amb la 

ciutat jordana d’Amman. Per a la nova etapa, ambdues ciutats 

mantindran alguns dels temes treballats en l’anterior acord, i que 

van resultar fructífers, com l’accessibilitat, i es treballaran nous àmbits d’interès comú. Amman acaba 

d’aprovar el Pla d’Acció per una ciutat verda (Amman Green City Action Plan), i el nou acord se centrarà en 

algunes de les línies de treball i accions que preveu. Es treballarà, a més de l’accessibilitat, les àrees verdes i 

el drenatge urbà sostenible, acompanyant a la ciutat d’Amman en els seus plans de prevenció de les 

inundacions periòdiques que assolen el centre de la ciutat cada hivern.  

Al 2022 es renovarà el Conveni d’Amistat i Cooperació amb la ciutat de Maputo. S’aprofundirà en temes ja 

treballats i amb bons resultats, com la gestió de residus i l’educació ambiental, i el treball en la Xarxa de 

Control de Qualitat de l’Aire de la ciutat de Maputo. I s’encetaran temes nous com la gestió de Mercats; en 

concret, l’ampliació del seu Mercat majorista (Zimpeto) de la mà de l’Institut de Mercats de Barcelona i de 

Mercabarna.  

Quant a iniciatives d’entitats, són moltes i diverses les línies de treball que es mantindran enguany. 

Continuaran els treballs de consolidació urbana del barri informal de Chamanculo C (Projecte HABITAT) 

amb Arquitectura Sense Fronteres; el treball de foment i millora de l’activitat d’agricultura urbana que 

impulsa també aquesta entitat; el suport a la Comissió de Determinants Socials de la Salut que impulsa 

Medicus Mundi a l’Ajuntament de Maputo;  i el treball que fa Creu Roja de millora de la salut als mercats 

municipals de Maputo i per a la prevenció i lluita contra la violència de gènere. En la línia del “dret a existir” 

continuarà el treball per a l’impuls al registre d’infants a les maternitats de Maputo i Matola que executa la 

Comunitat de Sant Egidi a través del projecte BRAVO. 

Pel que fa a Sarajevo, es treballarà amb les unitats de Cultura i d’Esports per tirar endavant iniciatives 

conjuntes i intercanvis en aquests àmbits. En el terreny cultural, s’exploraran vies i esdeveniments per tal de 

fer activitats conjuntes (Festivals de Cinema, Festes de la Mercè, Festivals de teatre o d’altres disciplines). 

En el marc del projecte implementat per Codespa, es completarà l’acompanyament en la descentralització 

dels serveis de cultura i esports mitjançant l’activació dels centres de proximitat de Tetuan. I s’avaluarà 

conjuntament amb la Comuna de Tetuan, els resultats de la feina feta i les capacitats instal·lades a nivell 

públic i també en les associacions. 

A Colòmbia, s’espera continuar la cooperació tècnica en els àmbits consolidats, com ara la promoció de la 

lectura, arxius de ciutat i memòria històrica. També s’ampliarà la cooperació sud-sud, mitjançant l’estratègia 

En el marc de la col·laboració en el 

projecte europeu ASIMA Tunis, 

executat per MedCities, s’establiran 

intercanvis en matèria de gestió de 

residus. Aquest línia d’intervenció 

començarà amb una visita de 

responsables de la ciutat de Tunis a 

Barcelona i la seva àrea 

metropolitana durant el primer 

trimestre.  

 

Es preveu impulsar la triangulació de 

la cooperació entre ciutats de dos 

espais naturals de la Mediterrània i 

Barcelona, amb Líban-Palestina-

Jordània, d’una banda, i amb Tunis-

Marroc-Líbia, de l’altra. 
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de cooperació horitzontal entre ciutats colombianes i d’altres  països,  sobre com afrontar la iniquitat a les 

ciutats, la  participació ciutadana, la inclusió social i les polítiques de cures. 

A Medellín, s’acompanyaran les iniciatives destinades a garantir els drets digitals facilitant  l’accés a internet 

de la població més vulnerable. L’Ajuntament compartirà l’experiència pilot “Connectem Barcelona”. 

Pel que fa a la  ciutat de l’Havana, en el marc del projecte europeu amb l’OHCH, tindran lloc diversos espais 

internacionals d’intercanvi d’experiències al voltant de  l’accés a la informació de la ciutadania; la 

preservació i digitalització del patrimoni cultural; la gestió pública eficient i transparent;  la mobilitat 

sostenible i l’eficiència energètica.   
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OE10. Promoure la coherència de polítiques envers la justícia 
global 

Es posarà el focus en la compra pública responsable amb impacte 

exterior: 

 

Es presentarà l’avaluació de necessitats i les propostes de 

l’Ajuntament de Barcelona per tal de complir amb les seves 

obligacions de garantir el respecte als drets socials, laborals i 

ambientals en la cadena de subministrament exterior de la 

contractació pública. En aquesta línia, es preveu aprovar nous 

mecanismes per avançar en la deguda diligència per al respecte als 

drets humans a l’intern i en el diàleg amb les empreses. 

 

Alhora se seguiran desenvolupant a nivell sectorial les iniciatives 

en els sectors de l’electrònica, material sanitari, alimentació, tèxtil i 

obra pública, per mitjà d’anàlisis de riscos de vulneracions de drets 

humans en la cadena global de subministrament d’alguns productes; criteris i clàusules d’obligat 

compliment; formacions; i es treballarà per reforçar especialment la figura del seguiment del contracte. 

 

Es donarà continuïtat als resultats de l’estudi sobre cadena de subministrament de guants, mascaretes i 

material sanitari, fruit del treball en el grup compra pública responsable en el sector de salut, juntament amb 

el Consorci de Salut i Social de Catalunya i l’Institut Català de la Salut, per tal d’avançar en la diligència 

deguda i la responsabilitat en les compres fetes a l’exterior.  

 

Pel que fa a l’àmbit internacional, l’Ajuntament de Barcelona ampliarà les seves línies de treball amb la 

Fundació Electronics Watch amb un projecte internacional sobre vehicle elèctric, bateries, materials crítics i 

en conflicte i semiconductors. Aquest treball es farà de manera coordinada amb altres ONG, administracions 

públiques europees i organitzacions de la societat civil dels països productors i consumidors per tal de fer 

incidència conjunta en el sector de les noves tecnologies. 

 

En l’àmbit de Catalunya, es vol dotar el grup de treball sobre compra pública socialment responsable amb 

una estructura més solida, per tal de poder posar a l’abast de totes les administracions els recursos i 

aprenentatges desenvolupats aquests darrers anys. Se seguirà participant també en el grup de treball 

internacional de compra pública ètica. 

 

Es renovaran els convenis amb la Fundació Autònoma Solidària (FAS-UAB), la Fundació Solidaritat UB i 

Lafede.cat, que inclouen accions d’incidència, coordinació i coherència de polítiques.  

 

Finalment es preveu donar seguiment a la destinació dels fons Next Gereneration en termes de coherència de 

polítiques per a la justícia global.  

 

  

Es publicarà el Nou Pla d’Objectius 

de Compra Pública Sostenible 2022 

de l’Ajuntament de Barcelona, que 

tindrà en compte els impactes 

extraterritorials en la contractació 

pública i farà èmfasi en la 

perspectiva de gènere a les cadenes 

de subministrament.  

 

Es crearà un Grup de persones 

expertes per assessorar l’Ajuntament 

en l’operativització de la 

contractació pública responsable 
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Enfortiment de capacitats de l’Ajuntament de Barcelona 
i d’altres actors de cooperació per a la justícia global 
Un dels espais principals de diàleg i coproducció amb el sector de les entitats de justícia global és el Consell 

Municipal de Cooperació Internacional, que aquest any introduirà canvis en la seva composició, amb 

l’actualització dels representants municipals i d’acord amb que estableix el seu Reglament de Funcionament. 

En el Pla de Treball del Consell per al 2022 tindran un pes important les activitats del procés participatiu que 

es preveu dur a terme per a l’avaluació del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 i 

l’elaboració del nou Pla, i en el qual el Consell, juntament amb Lafede.cat, tindrà un paper rellevant. Es 

mantindrà el grup de treball sobre Subvencions i Instruments de Suport a ONG i se’n posaran en marxa dos 

més: el grup de treball Cooperació Barcelona-Palestina i el grup de treball Cooperació i Universitats. D’altra 

banda, la implicació del Consell en altres espais i òrgans participatius de l’Ajuntament (Consell de Ciutat, 

Consell Municipal de Benestar Social i Plenari de Ciutat de l’Alimentació Sostenible) reforçarà el seu rol 

d’agent consultiu i de referència per als debats sobre justícia global i cooperació internacional a 

l’Ajuntament. 

 

Amb Lafede.cat es formalitzarà un conveni de col·laboració en base a accions específiques que ambdues 

parts es comprometen a tirar endavant per a l’assoliment de la justícia global i l’erradicació de les 

desigualtats arreu. Actualment, Lafede.cat exerceix la vicepresidència del Consell Municipal de Cooperació 

Internacional, un fet que genera sinergies interessants, com algunes de les propostes de posicionaments i 

declaracions que han sorgit en els grups de Lafede.cat i sobre les quals el Consell decideix. 

 

Es continuarà amb el suport al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) per tal de promoure 

la justícia global municipalista i el propi Fons.  

 

La DJGCI es coordinarà amb els districtes per contribuir a consolidar els programes de justícia global de 

cada territori i vetllar per la vinculació o complementarietat amb els projectes als quals es dona suport per 

mitjà de la convocatòria anual de subvencions i que tenen una dimensió territorial.  

 

Es prorrogarà i se seguirà impulsant l’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. 

 

Es continuarà impulsant l’APS amb les entitats d’Educació per a la Justícia Global en espais de trobada i 

reflexió conjunta sobre com mantenir la qualitat dels projectes en temps de pandèmia.  

 

Amb la Fundació Solidaritat UB, es duran a terme les activitats del programa “Transformant des de la 

universitat: educació, recerca i acció per a la justícia global”, objecte d’un conveni de col·laboració 

formalitzat el 2021, que inclou l’execució dels projectes següents a fi de potenciar sinergies entre la 

universitat i agents ciutadans per a fer front als nous reptes de la Justícia Global: quart curs de transició als 

estudis universitaris per a persones refugiades i provinents de zones en conflicte; programa de recerca per a 

la ciutadania global: suport al treball de recerca de batxillerat; curs superior universitari: tecnopolítica i drets 

a l’era digital. 

 

Amb la Fundació Autònoma Solidària, es proposa seguir acompanyant una part dels processos en marxa i 

afavorir-ne de nous; els eixos d’actuació principals per a aquest any són la promoció de l’APS, la 

transversalitat del relat de Justícia Global i el compromís social de les universitats. 

 

En l’àmbit de cooperació multilateral, se seguirà participant en el CIB – Grup de Treball de Capacitació 

Institucional de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) aportant recursos per tal de dur a terme un estudi 

sobre les activitats de cooperació city to city de les ciutats europees i americanes en el marc d’aquest grup. 

La DJGCI farà el seguiment de la implementació d’aquest estudi i treballarà coordinadament amb la 

Secretaria del Grup del VNG (Agència de Cooperació Internacional de l’Associació de Municipis dels Països 

Baixos). 
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Annex. Distribució del pressupost  

Distribució per Instruments (Total pressupost: 10.706.267,43 
EUR) 

 

 

Distribució per Objectius Estratègics (Total pressupost: 
5.386.267,43 EUR1) 

 

 

 

                                                 
1
 Pressupost 2022, sense incloure-hi el crèdit pressupostari de la convocatòria de subvencions del 2022 

Convocatòria de 
subvencions 

68% 

Convenis de 
col·laboració i 

altres 
subvencions 

directes 
24% 

Cooperació 
iniciativa directa 

5% 

Millora de les 
capacitats i 
estructura 

3% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% OE1. Promoure la justícia econòmica 

OE2. Fomentar la justícia ambiental 

OE3. Promoure la justícia de gènere 

OE4. Promoure el dret a migrar, a desplaçar-se i al 

refugi 

OE5. Promoure la garantia de l’exercici dels drets 

humans i els drets dels pobles 

OE6. Promoure els drets fonamentals de les 

persones en situacions d’emergència 

OE7. Fomentar la cultura de la pau i la noviolència 

OE8. Promoure la governança democràtica de les 

ciutats 

OE9. Promoure el dret a la ciutat 

OE10. Promoure la coherència de polítiques envers 

la justícia global 

MCE: Millora de les capacitats i estructura 
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Ciutats prioritàries d’acord amb el Pla Director 

 

 

 

Taula 1: Distribució de recursos  per ciutats. 

Ciutat Pressupost 2022 

Altres Ciutats                                      1.782.715,21 €  

Amman                                           83.000,00 €  

Barcelona                                      1.768.239,59 €  

Dakar                                           64.000,00 €  

L’Havana                                         188.996,52 €  

Maputo                                         142.998,07 €  

Millora de les capacitats i estructura                                         342.705,19 €  

Medellín, Cali, Bogotà i altres ciutats colombianes                                         248.982,46 €  

Poblacions palestines                                         650.630,39 €  

Municipis Líbia                                          100.000,00 €  

Resultat total                                      5.372.267,43 €  
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Distribució per ciutats i regions 
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5% 
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