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CRIDA PER A LA RESPOSTA A UNA EMERGÈNCIA DETERMINADA: 

COVID-19 

 

ORIGEN DE LA NECESSITAT DE RESPOSTA (CONTEXT D’INTERVENCIÓ) 

Des que al desembre de 2019 es va detectar a la ciutat de Wuhan, Xina, el primer cas 

del que després es denominaria COVID-19, en tan sols uns mesos aquest brot ha 

esdevingut una pandèmia d’ abast mundial.  

Ja el dia 31 de gener de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar 

que el brot del nou coronavirus constitueix una emergència de salut pública 

d’importància internacional que requereix d’una acció internacional immediata. La raó 

principal d’aquesta declaració va ser la preocupació de l’OMS que el virus es 

propagués en països amb sistemes de salut menys robustos i poc preparats per 

afrontar aquesta amenaça.  

Segons dades de l’OMS de data 26/04/2020, la pandèmia de la COVID-19 afecta ja 

més de 200 països i territoris a tot el món, amb més de 2,8 milions de casos confirmats 

i notificats a aquesta institució i 193.710 persones que han mort.  

La rapidíssima i exponencial propagació del virus fa que els sistemes sanitaris, fins i 

tot els dels països europeus, puguin arribar al col·lapse d’una forma inusual i 

inesperada.  

En zones del món on hi ha sistemes de salut deficients, on l’accés a l’aigua, el 

sanejament i la higiene no estan a l’abast de tota la població i on moltes llars 

subsisteixen gràcies a l’economia informal, la incidència del virus pot provocar 

situacions catastròfiques tant des del punt de vista de la salut com socioeconòmic.  

La situació encara es pot veure molt més agreujada en les grans ciutats, en suburbis 

(slums o banlieux) on les persones viuen en condicions d’habitatge molt precari i 

d’amuntegament i entorns d’alta densitat de població, on la incidència del virus pot ser 

devastadora. 

Pel que fa a la ruta de contagi internacional, el coronavirus entra als països empobrits 

per les ciutats capitals, s’expandeix més tard als suburbis, i d’allà a les petites ciutats i 

finalment a la zona rural. Per això resulta clau intervenir en la contenció de la 

pandèmia a les ciutats perquè no traspassi a la resta del país.   

És precisament a les grans ciutats on l’Ajuntament de Barcelona porta a terme la 

cooperació internacional directa ciutat a ciutat, amb un enfocament urbà, municipalista, 

i de banda ampla, i on té la voluntat de donar suport a projectes que donin resposta a 

la crisi de la COVID-19 en el marc del Pla Director de Cooperació per a la Justícia 

Global de Barcelona.  
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Així doncs, l’Ajuntament de Barcelona, sent conscient de l’alarmant situació d’abast 

mundial provocada per la COVID-19, sobretot per a les poblacions més vulnerables, fa 

aquesta crida perquè les entitats acreditades per l’Ajuntament com a expertes en acció 

humanitària i emergències puguin presentar propostes de projectes, tenint en compte 

les característiques que s’especifiquen a continuació. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CRIDA I REQUISITS DELS PROJECTES: 

 

ÀMBIT GEOGRÀFIC:  

Qualsevol país receptor d’AOD.  

Es prioritzaran aquelles intervencions que s’executin en els països següents on es 

troben les ciutats i poblacions considerades com a prioritàries en el pla director de 

Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 2018-2021, i primordialment en 

aquestes ciutats i poblacions:   

o Jordània (Amman) 

o Líban (Saïda) 

o Marroc (Tetuan) 

o Moçambic (Maputo) 

o Senegal (Dakar) 

o Tunísia (Tunis) 

o Colòmbia (Cali, Medellín, Bogotà) 

o Poblacions palestines de Cisjordània i franja de Gaza 

 

SECTOR D’INTERVENCIÓ: Qualsevol sector directament afectat per la crisi COVID-

19, tot prioritzant el sector de la salut (incloent també transferència tecnològica 

sanitària), aigua, sanejament i higiene i mitjans de vida.  

Es podran incloure accions que facin front a la pandèmia en les diferents fases: 

contenció, mitigació, transmissió generalitzada. 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: Es prioritzarà població vulnerable, d’escassos recursos, 

ubicada principalment en grans ciutats i/o entorns d’alta densitat de població.  

CRÈDIT PRESSUPOSTARI DE LA CRIDA: amb càrrec a la partida pressupostària 

48902.23291.0200 es consignen 400.000 euros com a import total.  

QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR: 80.000 euros. L’import de 

la subvenció no excedirà del 80% del cost total de la intervenció.   

Durada màxima dels projectes i data d’inici: 12 mesos, amb inici d’execució l’any 

2020.  

 


