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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:  CONFLICTES ARMATS A SÍRIA, TERRITORIS KURDS, IEMEN I LÍBIA.  
 
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 14 d’octubre de 2019, 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 ORIGINADA PELS CONFLICTES ARMATS A SÍRIA, 
TERRITORIS KURDS, IEMEN I LÍBIA.  
 
Del 21 al 25 d’octubre de 2019 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. 
 
Un cop valorats per l’equip tècnic de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 
els projectes presentats, a continuació s’indiquen els quatre projectes que rebran una 
subvenció  extraordinària en el marc de la crida esmentada, per a cada territori:  
 

• SÍRIA 

 “Atención primaria de salud en la zona de conflicto en el Noreste de Siria”, presentat 
per Metges del Món 

• TERRITORIS KURDS  

 “Protección y educación en emergencias para niño/as afectados por el conflicto en el 
Noreste de Siria”, presentat per la Fundación Save The Children (SC)  

• IEMEN  

“Emergència a Iemen: Protecció i assistència a la població desplaçada”, presentat pel 
Comité Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR  

• LÍBIA 

“Emergència a Líbia: Protecció i assistència a la població refugiada i sol·licitant d’asil” 
presentat pel Comité Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR  


