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PROJECTES SELECCIONATS PER A REBRE UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA EN 

EL MARC DE LA CRIDA PER A DONAR RESPOSTA A UNA EMERGÈNCIA 

DETERMINADA: COVID-19.  

 

Mitjançant Decret d’Alcaldia de 4 d’octubre de 2018, es van aprovar definitivament els requisits 

i criteris aplicables al procediment d’atorgament de subvencions extraordinàries d’acció 

humanitària i emergències en el marc de les crides per a la resposta a una emergència 

determinada (BOPB de 17/10/2018). Aquest decret preveu com a Fase 1 un procediment 

d’acreditació d’entitats que es va resoldre en data 21/03/2019 i com a Fase 2 un procediment 

de selecció de projectes en el marc de les crides per a la resposta a una emergència 

determinada.  

 

Amb data 29 d’abril de 2020, l’Ajuntament de Barcelona va publicar al web de la Direcció de 

Justícia Global i Cooperació Internacional (barcelona.cat/ciutat global) una CRIDA PER A LA 

RESPOSTA A L’EMERGÈNCIA COVID-19.  

 

Del 14 al 21 de maig de 2020 va tenir lloc el període de presentació de sol·licituds de projectes 

per a donar resposta a l’esmentada emergència per part de les entitats acreditades com a 

entitats expertes en acció humanitària i emergències. Cal esmentar que el període inicialment 

previst era fins al dia 20 de maig de 2020, però per motiu de les incidències en el portal de 

tràmits es va haver d’ampliar el període fins al dia 21 de maig de 2020.  

 

El crèdit pressupostari inicial de la crida eren 400.000 Euros, però atès l’elevat nombre de 

projectes presentats i la seva qualitat, s’ha ampliat fins a 639.768,07 Euros 

 

Un cop valorats per l’equip tècnic de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional  

els projectes presentats, a continuació s’indiquen els projectes que rebran subvenció 

extraordinària en el marc de la crida esmentada:  

 

TÍTOL DEL PROJECTE ENTITAT

Derecho a la alimentación y prevención transmisión del COVID-19 en Medellín Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Mitigar la propagación del COVID19 entre la población de la Franja de Gaza Farmacèutics Mundi (FM)

Apoyar el sistema de salud (hospitalario y comunitario) de la MLRP en los campos 

palestinos de refugiado/as en Saida para salvar vidas y contener la pandemia 

COVID-19

Cruz Roja Española (CRE)

Protección y asistencia a la población refugiada y libanesa con diversidad 

funcional en mayor situación de vulnerabilidad en el contexto de la crisis del 

COVID-19 en Saïda

Movimiento por la Paz, el Desarme y la 

Libertad -MPDL

Prevenció, contenció i resposta al COVID-19 en Mercats de Maputo CESAL

Refuerzo de la respuesta sanitaria y estrategia comunitaria hacia el COVID19 en el 

distrito de Matola, Mozambique
Metges del Món (MdM)

Apoyo a la población del municipio des Parcelles les Assainies y al CEDAF en la 

respuesta a la emergencia Covid-19
Fundació Acció Contra la Fam (ACH)

Reducción del impacto de COVID19 en el Departamento de Pikine, Región de 

Dakar
Metges del Món (MdM)

 
 

 


