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PRESENTACIÓ
La memòria que es presenta és el recull del conjunt d’activitats realitzades durant l’any 2018
en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament, la seva evolució, la distribució del
pressupost municipal per conceptes, els projectes als que s’han destinat aportacions i les
activitats de sensibilització.
El Consell Municipal de Cooperació es va proposar incrementar com a principal línia d’actuació,
l’Educació per a la Ciutadania Global a través d’activitats de sensibilització i educació per al
desenvolupament a les escoles, promovent l’educació en valors, la solidaritat i el coneixement
d’altres realitats per tal de contribuir en l’educació dels nostres infants i joves, despertar
inquietuds, transformar críticament, conèixer el seu entorn i contribuir a un món més just per
a tothom. També hem implementat el projecte “Defensores dels Drets Humans a Esplugues”
d’aprenentatge i servei, d’educació en drets humans i justícia global amb els alumnes de 4t
d’ESO de l’Escola Utmar: Descobrim vides compromeses i solidàries de la nostra ciutat,
promovem els drets humans de la comunitat.
En el 2018 les activitats han arribat a més de quatre mil set-cents alumnes de les escoles
d’Esplugues.
Vam seguir realitzant activitats de sensibilització, sota el títol “Sense murs, sense guerres,
sense fronteres” especialment en el marc de la Primavera Solidària a la població, sobre la greu
tragèdia humana de les persones a la recerca de refugi, els mal anomenats refugiats, i que a
hores d’ara, encara milers de persones continuen esperant que se’ls aculli.
El Pla Director de Cooperació (PDC) 2016-2019, elaborat amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona ha arribat a la seva darrera fase d’implementació. Ha estat un element de millora
en l’eficiència i en la qualitat de la cooperació al desenvolupament. Caldria incorporar noves
fórmules de participació i articulació amb els agents socials i la societat civil, així com
dinamitzar polítiques transversals de cooperació entre les diferents àrees de l’Ajuntament.
Potenciar accions que ja realitzem com l’educació per al desenvolupament o la Justícia Global,
promoure la cultura de pau, ampliant els àmbits d’acció: des de l’educació formal, la no formal
i la informal i, impulsar nous projectes i relacions de cooperació directa amb països del sud i,
promoure la incidència política, entre altres, haurien de ser els nostres reptes.
També va finalitzar la 3a fase del projecte JUSUR de cooperació directa amb la participació de
l’Ajuntament d’Esplugues en la Xarxa de municipis del Baix Llobregat (Ajuntament de Gavà,
Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans), la Diputació de Barcelona i IMADEL
“Institut Marocain pour le Développement Local” i una xarxa de municipis del Marroc, amb un
conveni de col·laboració per treballar conjuntament en el projecte de Planificació i
desenvolupament estratègic a 10 municipis amb participació ciutadana i perspectiva de
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gènere. Es va realitzar una avaluació externa de tot el projecte JUSUR des dels seus inicis al
2010 i, s’ha tancant la nova proposta de col·laboració estratègica per els propers anys 20182021, que es centrarà en l’empoderament i la igualtat d’oportunitats en el cicle de vida de les
dones de la regió de Marràqueix-Safí.
Hem consolidat la nostra implicació en el projecte de sensibilització de Defensa dels Drets
Humans de la província de Barcelona - Ciutats Defensores dels Drets Humans, amb 16
Ajuntaments més, la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, l’Institut Català Internacional per
la Pau, Casa Amèrica, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana
d’Ajut al Refugiat i l’AMB.
La participació en projectes en xarxa és un valor afegit a la tasca de sensibilització que fem
directament al municipi, a més, d’una gran i extraordinària oportunitat de coordinar i
participar en projectes d’àmbit global, traslladar-los a l’àmbit local i fer que es beneficiï la
ciutadania d’Esplugues.

Esplugues de Llobregat, juny 2019
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1. CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
1.1 Reunions i participants
En aquest període es consolida clarament la participació activa de les entitats tant en les
reunions del consell com en les activitats que s’organitzen. Es constata l’estabilitat i facilita el
funcionament del consell.

ANY
2018

SESSIONS ORDINÀRIES
6

El Consell està format per representants de les següents entitats locals, centres educatius,
partits polítics i entitats d’àmbit supramunicipal.
Centres educatius

Escola Isidre Martí
Institut Joaquim Blume
Institut Joanot Martorell

Altres entitats locals

Agermanament Solidari
Amizade, Junts amb Moçambic
Assemblea Local de la Creu Roja
Associació DIAS
Fundació Santa Magdalena
Grup de Solidaritat Ayllu

Partits Polítics

CE
C’s
ERC
EUiA
IC-V
PSC
PdCAT
PP

Entitats d’àmbit
supramunicipal

Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris
Fundació Pau i Solidaritat
Fundación Juan Ciudad
Fundación Vicente Ferrer

Altres entitats

Islamic Relief

Les actes de las sessions del consell reflecteixen els temes tractats, que es poden agrupar en
els següents apartats d’aquesta memòria.
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2. PRESSUPOST
2.1.- Percentatges destinats en matèria de cooperació al desenvolupament

Conscients que en matèria de cooperació encara queda molt per fer, la voluntat d’arribar als
criteris exigits des de fa anys per totes les ONG’s mostra l’esforç institucional i la sensibilitat
d’aquest Ajuntament envers la cooperació internacional i el suport a totes les entitats locals
que treballen dia a dia en aquesta matèria. Recuperar el percentatge del 0,7% continua sent
un objectiu a assolir en breu.
S’ha consolidat la sensibilització d’acord amb el que recull el Pla Director de Cooperació pel
que fa a l’Educació pel Desenvolupament, la solidaritat i la Cultura de Pau i les activitats que es
realitzen a les escoles dins el programa Educació per al Desenvolupament, augmentant cada
any, el nombre d’alumnes als que arriben els tallers d’educació en valors, així com la
sensibilització i formació per a entitats i ciutadania.
Cal esmentar també que en aquest exercici, la regidoria ha mantingut les seves actuacions en
matèria de cooperació directa i ha finalitzat la tercera fase del projecte de cooperació directa,
JUSUR, amb la xarxa de municipis del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona. Realitzant les
dues sessions d’intercanvi entre Marràqueix i el Baix Llobregat. A més, s’ha realitzat una
avaluació externa de tot el projecte, que ha permès valorar molt positivament la marxa del
mateix.
Així mateix, s’ha arribat al tercer any de posada en marxa del Pla Director de Cooperació al
Desenvolupament, 2016-2019, un document de treball més ambiciós que ens ha permès
establir línies estratègiques d’actuació a mig i llarg termini i que millorarà la qualitat de la
cooperació que fem des d’Esplugues. Implementar les darreres accions serà nostre repte en el
darrers anys.

PRESSUPOST 2018
Projectes locals
FCCD + Emergències
Sensibilització
Cooperació Directa

60%
10%
25%
5%
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84.038 €
14.006 €
35.016 €
7.003 €

2.2. Distribució per objectius
La distribució inicial d’aquest pressupost, la comparació amb anys anteriors i l’evolució des del
2003 (la regidoria es crea al 1995), es resumeix en el següent quadre:
Any

Projectes
locals

FCCD

Emergències

Sensibilització

SUMES

2003

71.177

21.944

10.955

5.478

109.554

2004

83.080

25.563

12.781

6.391

127.815

2005

75.053

27.292

27.292

6.823

136.461

2006

74.951

27.255

20.441

13.627

136.274

2007

88.590

29.530

14.765

14.765

147.650

2008

99.943

33.315

16.657

16.657

166.572

2009

102.703

29.100

17.117

22.252

171.172

2010

98.607

23.008

16.435

26.295

164.345

2011

89.970

14.995

14.995

29.990

149.950

A partir d’ara canvia la distribució dels conceptes, unificant l’aportació al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i l’aportació en concepte d’emergències.

ANY

PROJECTES
LOCALS

FCCD +
Emergències

Sensibilització

Cooperació
Directa

SUMES

2012

88.200

22.050

29.400

7.350

147.000

2013

83.910

13.985

34.962,50

6.992,50

139.850

2014

83.910

13.985

34.962,50

6.992,50

139.850

2015

84.000

14.000

32.200

9.800

140.000

2016

84.000

14.000

35.000

7.000

140.000

2017

84.000

14.000

35.000

7.000

140.000

2018

84.038

14.006

35.016

7.003

140.064
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2.3. Comparació amb anys anteriors
Es mantenen exactament els mateixos percentatges per a tots els conceptes en el 2018
(establerts pel PDC 2016-2019).
Així mateix, es recorden alguns aspectes, incorporats en el 2016 i vigents encara:
Unificar l’aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb les emergències, ja
que aquestes es canalitzen, gairebé sempre a través d’ells en actuacions executades en la fase
de reconstrucció.
Es mantenen el percentatge destinat a la Sensibilització ja que des de la regidoria i amb el
suport del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament es considera una prioritat la
realització d’activitats de sensibilització i Educació per al Desenvolupament a les escoles, com a
eix principal de les accions de promoció d’educació en valors, per a la solidaritat, la cultura de
pau i el desenvolupament.
Es mantenen també, les reserves per a aportacions a projectes locals i cooperació directa.

Projectes locals

60%

FCCD + Emergències

10%

Sensibilització

25%

Cooperació Directa

5%
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3. PROJECTES LOCALS

3.1. Procediment
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 20/07/2016 va aprovar el vigent Pla Director de
Cooperació 2016-2019. Així mateix, les Bases Generals de Subvencions, regulen també el
procediment per als projectes de cooperació i les brigades.
3.2. Objectius
-

Millorar la qualitat de la cooperació delegada, establint mecanismes que facilitin la
cooperació directa, i fomentar noves col·laboracions i la participació en xarxes.

-

Fer transversal l’acció municipal cercant la coherència entre la política de cooperació i
solidaritat i la resta de polítiques municipals així com entre els diferents departaments
municipals.

-

Elaborar i implementar, conjuntament amb els agents locals, una estratègia de
formació i sensibilització municipal i local centrada en l’obertura de la ciutadania al
món, el comerç just i la cultura de la pau.

-

Canalitzar adequadament la cooperació municipal i ciutadana davant de situacions
d’emergència en els països empobrits tot informant de les causes d’aquests desastres.

-

Donar suport al teixit associatiu en matèria de cooperació.

-

Dinamitzar els espais de participació ciutadana en matèria de cooperació i solidaritat.

-

Desenvolupar els instruments necessaris que garanteixin el seguiment i l’avaluació dels
projectes del Programa “Esplugues Cooperació”.

3.3. Principis

-

La cooperació al desenvolupament com un eix de treball del municipi.

-

La participació de la comunitat local en les tasques de cooperació.

-

La solidaritat com a valor que impregna totes les accions municipals.

9

3.4. Criteris de distribució

-

A més dels contemplats en les pròpies bases de la convocatòria, que enguany també
incorporen criteris puntuables, es mantenen els vigents des de 1996, tot i que s’han
anat modificant i afegint alguns d’específics:

-

No dotar cap projecte amb més de 9000 €.

-

Estimular la incorporació de nous projectes, flexibilitzant el rigor en la valoració dels
més modestos.

-

Aportar com a màxim el 80% de la despesa, per comprometre a l’entitat sol·licitant a
buscar altres fonts de finançament.

-

Es manté el criteri de 5 anys en el període màxim de subvenció municipal a un mateix
projecte i una possible ampliació d’un any sempre que es justifiqui convenientment i el
consell i la seva presidenta acceptin la pròrroga.

3.5. Pressupost i projectes presentats
-

El pressupost destinat a finançar projectes presentats per entitats locals:

ANY

IMPORT

2018

84.038

El següent quadre resumeix els projectes presentats i acceptats, els ubica per regions del món.
Es consolida la tendència dels darrers anys; les regió majoritària de destí és Amèrica del sud,
seguida de Centreamèrica, Àsia i Àfrica (projecte a la mediterrània)

Àfrica
3
Àsia
1
Centreamèrica
1
Amèrica del Sud
4
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3.6. Projectes finançats durant l’any 2018.

ENTITAT LOCAL

AMIZADE, JUNTS PER
MOÇAMBIC

ASSOCIACIÓ DIAS
ASSEMBLEA LOCAL DE LA
CREU ROJA

FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADASINDICALISTES SOLIDARIS
FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT

PROJECTE / PAÍS
Extensió del dret a una formació superior i
igualitària als joves procedents de zones rurals
properes a Beira

ATORGAT

8.044€
Participació comunitària. Acció i formació
juvenil des de la igualtat de gènere, la pau i el
medi ambient. Medellin/Colòmbia
Lideratge, empoderament i Participació del
Col·lectiu de Dones amb Discapacitat dels
Municipis de Lleó a Nicaragua

9.000€

5.142€

Treball decent per a tots i totes, al Marroc
2018-2019, Fase III
9.000€
Promoció de la defensa dels drets humans
laborals, socials i dels pobles indígenes a
Guatemala
9.000€

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

INSTITUT JOAQUIM BLUME

Prevenció i Promoció de la Salut en Quatre
Assentaments Humans d'Iquitos, a través de
la Formació d'Agents Comunitaris
Millora en l’accés a una educació secundària
pública de qualitat per a nois i noies
adolescents i joves desfavorits i desfavorides,
fomentant l’equitat de gènere
Aymuray Mita: Escolars de Comunitats
Campesines Milloren les seves condicions
alimentaries i educatives. Cochabamba.

9.000€
9.000€

6.333€
Projecte dotació i posada en marxa d'una
horta destinada a les dones de Mediédiame
PARRÒQUIA SANTA
MAGDALENA

8.729€
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4. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
EMERGÈNCIES
4.1. Procediment
Des de 1995 l’Ajuntament és soci del FCCD, i es segueix el criteri establert per l’Assemblea
General de Socis que recomana realitzar una aportació en funció de la població de cada
municipi. A més, es complementa l’aportació i a proposta del consell, es decideix el destí entre
els projectes aprovats pel FCCD en l’assemblea anual. Aquests projectes poden ser proposats
pels propis socis del Fons o per altres ONG's.
El FCCD actua també com a entitat coordinadora d’emergències, però des de la vessant de
reconstrucció. Des del Consell, fa anys, que es va optar per canalitzar els ajuts a través d’ells.
Enguany però, s’ha rebut una petició d’ajuda d’emergència de la Creu Roja per l’Huracà Irma i
es va estimar adient col·laborar.
4.2. Import

ANY

APORTACIÓ

2018

14.006€

4.3. Destí
A proposta del consell, l’Ajuntament ha realitzat les següents aportacions:
PROJECTE

CONCEPTE

FCCD
FCCD
3193

Quota de socis
Emergència volcà Fuego
Enfortiment promoció, protecció i drets
laborals – Perú –
Fundació Pau i Solidaritat)
Projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans, edició VII, 2018
Institut de formació integral Padre
Segundo Montes- El Salvador (Escola
Isidre Martí, Ajuntament d’Esplugues
Xarxa d’Agents pel treball digne a El
Salvador
(Fundació Josep ComaposadaSindicalistes Solidaris)
Millora de la capacitat productiva i
generació d’ingressos en el sector
agrícola
RUANDA – (Creu Roja Catalunya)

3183
2871

3120

2958
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IMPORT
2.550
2.000
950

2.500
2.006

2.000

2.000

5. SENSIBILITZACIÓ
5.1. Accions organitzades des del Consell Municipal de Cooperació.

Organitzat pel Consell Municipal de Cooperació i dins la programació Primavera Solidària a
Esplugues.

DATA
Del 2 al 31 de
maig
06/05

ACTIVITAT
PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
“Sense murs, sense guerres, sense fronteres”
18a Festa de la Solidaritat i 15a Festa del
Comerç Just

LLOC

Rambla del Carme

Dinar conjunt de totes les entitats del Consell
de Cooperació

Del 22/5 al 8
de juny

Del 2 al 13 de
maig

6 de maig

Xerrada Fiare – Finances ètiques
Exposició
Frontera Sur. A pie de Valla - del
fotoperiodista José Antonio Sempere i amb
la col·laboració de la Fundació Josep
Comaposada-Sindicalistes Solidaris i Amic
Concurs de Dibuix de Comerç Just i
Cooperació
Tema: Equitat Home-Dona
Exposició
Els Murs de la Vergonya de Grup Eirene

TEATRE “MALEÏDES GUERRES” (i aquell
qui les va fer)
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Biblioteca
Pare
d’Esplugues
exposicions)

Miquel
(sala

Escoles de primària

Biblioteca
Pare
Miquel
d’Esplugues (vestíbul)
Visites guiades amb escolars
de la ciutat prèviament
concertades
L’Avenç

Organitzat pel Consell Municipal de Cooperació i dins la programació del projecte Ciutats
Defensores dels Drets Humans.
DATA
05/10

Del 18/9 a
l’11/10/2018
De l’1 al
15/10/2018

ACTIVITAT
Xerrada-debat de 3 destacades activistes de
Pau amb alumnes dels Instituts
Participació del grup de rap “La Llama”
Centres participants: Escola Natzaret, Escola
Utmar, Institut La Mallola i Joaquin Blume
(alumnes de 4rt d’ESO i Batxillerat)
Nombre d’alumnes: 250
Exposició “Ciutats per la Justicia Global, una
visio dels ODS” de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat
Exposició “MÓN-TANCA, del Col·lectivo
Enmedio i l’Institut Català Internacional per la
Pau - ICIP”

LLOC
Auditori Consell Català de
l’Esport- Sant Mateu 27-37

Biblioteca
Pare
d’Esplugues

Miquel

Biblioteca
Pere
d’Esplugues

Miguel

Organitzat pel Consell Municipal de Cooperació i dins la programació d’activitats de Refugiats.

DATA
22 de març

9/07 al 15/08

Novembre

ACTIVITAT
Xerrada “Dones Refugiades”, a càrrec de
dues ciutadanes espluguines que explicaren
la seva experiència personal, en els camps
de refugiats i amb les persones refugiades
que ja es troben a Catalunya. Donaren a
conèixer la visió de la problemàtica afegida
de ser dona en el drama humanitari dels
refugiats i que els ha aportat a elles a títol
personal
Creu Roja i els voluntaris i voluntàries
d’Esplugues-Sant Just Desvern, atenen les
40 persones refugiades que van allotjar a la
Residència Joaquim Blume (de forma
provisional) procedents de l’Open Arms.

LLOC
La Masoveria

Xerrada: La Crisi dels Refugiats; el seu
perquè

Creu Roja
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Seu de la Creu Roja
Esplugues
i
Residència
Joaquim Blume

5.2. Accions d’Educació per al Desenvolupament als centres educatius.
S'han portat a terme a les escoles activitats de sensibilització i educació en valors, dins el
Programa d’Activitats Educatives complementàries als centres educatius (PAEC).
S’han posat a disposició dels centres 41 activitats diferents, hi han hagut 178 peticions, amb
una participació de 15 centres educatius, amb 4717 alumnes d’infantil, primària, secundària i
batxillerat.
Les activitats:
Taller d'educació en valors i diversitat
Conta contes de l'Amazònia boliviana
Coeducació i prevenció de la discriminació
Taller de creació de contes ''Elabora el teu llibre de contes de l'Amazònia''
Taller de Teatre socioeducatiu
Taller sobre valors en solidaritat
Contes amb perspectiva de gènere i cultura de pau
Coeducació i prevenció de la discriminació
Taller d'educació en valors i diversitat
Taller sobre el dret a l'habitatge
Descobreix els Drets Humans amb la Likita
La Nur i en Llorenç cerquen un país en pau
Taller de Pau i Refugiats
Habilitats socials per a la prevenció de les relacions abusives i la violència de gènere.
L'Índia rural i la Fundació Vicente Ferrer
Mòbils High Tech, Vides Low Cost
Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017
Dona, conflicte i Pau
Exposició Refugi o mur? “Els murs de la vergonya”
Les mines antipersonal, l'amenaça silenciosa
Repensem la Pau, el conflicte i les parts implicades.
MURS
Taller de construcció de pau
Talleriza't. Recull d'activitats diverses de sensibilització i Educació pel Desenvolupament
Visita al Magatzem d'Ajuda Humanitària de la Creu Roja
Joc-dinàmica ''I tu què saps? diners a qualsevol preu?''
Taller de teatre ''Quina cara de la moneda vols?''
Projecció de cinema de Pau
Allò que l’etiqueta no diu
Imatge Acció Solidària
Aus migratòries. Taller d’educació en valors i diversitat
Llavors al vent. Taller de sobirania alimentària i consum responsable
Exposició “El Món en femení”
Refugiant-se, quan l’aigua és més segura que la terra
Cinefòrum: un viatge cap a la igualtat
Mandala Igualtat
Convivència i Pau
Som mags. Taller de valors solidaris
Visions de futur. Taller de valors solidaris
Tallers de Xarxes socials. Taller de valors solidaris
Taller de la No Violència
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Els centres participants:
-

Escola Can Vidalet

- Escola Isabel de Villena

-

Escola Folch i Torres

- Escola Natzaret

-

Escola Gras Soler

- Escola Utmar

-

Escola Isidre Martí

- Institut Joaquim Blume

-

Escola Joan Maragall

- Institut La Mallola

-

Escola Lola Anglada

- Institut Severo Ochoa

-

Escola Matilde Orduña

- PQPI

-

Escola Prat de la Riba

5.3. Evolució de les activitats d’educació per al desenvolupament a les
escoles per curs

20102011
ALUMNES 1057

20112012
1556

20122013
2008

20132014
2491
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20142015
4381

20152016
3123

20162017
3366

20172018
3470

20182019
4717

5.4. Accions organitzades per les entitats locals.

DATA
Gener

ACTIVITAT
Dia de la Pau

ORGANITZA
Escola Isidre Martí
Escola Utmar

Febrer

Sopar de la Fam

Grup Ayllu

Abril

XXII Fira de la Solidaritat i del Suport Mutu
“La despossessió de la vida quotidiana

Grup Ayllu

28/09

Concert celta amb l’entitat Fundació
Kassumay al Convent de Montsió

Parròquia Santa
Magdalena

Juny

18è Sopar de la Fam

Parròquia Santa
Magdalena

27/10

Trobada autonòmica de cooperació
internacional, drets humans i dret
internacional humanitari, amb 70 participants
i on es va debatre i treballar sobre els ODS i
l’Agenda 2030
Xerrada ecologia i canvi climàtic

Espai Baronda

Novembre

Xerrada: La Crisi dels Refugiats; el seu
perquè

Creu Roja

Novembre

Exposició “Mirades juvenils” Experiència
del projecte de cooperació a Medellín
(Colòmbia)

Associació DIAS

Novembre
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Grup Ayllu

5.6. 18a Festa de la Solidaritat i 15a Festa del Comerç Just – Primavera
Solidària
Diumenge 13 de maig de 2018 d’11 a 20h – Rambla del Carme

Festa de la Solidaritat i del Comerç Just – Rambla del Carme
18

Festa de la Solidaritat i del Comerç Just – Rambla del Carme

19

Festa de la Solidaritat i del Comerç Just – Rambla del Carme

20

Festa de la Solidaritat i del Comerç Just – Rambla del Carme

21

Lliurament premis Concurs de Dibuix Comerç Just i Solidaritat

22

Exposició “Frontera Sur. A pie de valla” a la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues

23

Exposició “Els Murs de la vergonya” a la biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

24

Espectacle “Maleïdes les guerres” al Centre Cultural l’Avenç

25

Dinar conjunt de les entitats del Consell de Cooperació a la Festa de la Solidaritat
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5.7. Ciutats Defensores dels Drets Humans – del 30/9 a l’11/10/2018
Projecte que pretén donar a conèixer la feina d’activistes internacionals de Defensa dels Drets
Humans i Pau, ajudant a conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat d’integrar la defensa
de la pau en la nostra tasca quotidiana. Es va organitzar una estada de 9 activistes de renom a
Barcelona durant 10 dies amb activitats diverses conjuntes i a cada municipi (xerrades,
trobades, exposicions, reunions, activitats a les escoles, ....) que milloren el coneixement, la
promoció i la defensa de la pau. També permet donar visibilitat a la feina dels municipis
participants com a ciutats constructores de pau.
Hi participem una Xarxa de 15 Ajuntaments de la província de Barcelona (Barberà del Vallès,
Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Molins de Rei,
Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Sant
Vicenç dels Horts, Terrassa i Viladecans) i l’Ajuntament de Girona. Altres institucions i entitats
(Diputació de Barcelona, FCCD, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Institut de Drets
Humans de Catalunya, Institut Català Internacional per la Pau, Casa Amèrica, i la incorporació
novament enguany de l’ACCD i l’AMB.
L’acte principal a Esplugues és a l’auditori del Consell Català de l’Esport amb la participació
d’alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.
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Ciutats Defensores dels Drets Humans – Acte amb els alumnes de 4t d’ESO dels
Instituts La Mallola, Joaquim Blume i les Escoles Natzaret i Utmar

Fòrum Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018 – Consell Català de l’Esport
28

Fòrum Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018 – Consell Català de l’Esport
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues De l’1 al 15/10/2018
Exposició “MÓN-TANCA”, del col·lectivo Enmedio i l’Institut Català Internacional per la Pau

Els participants a l’acte principal del 5/10, treballen prèviament i posteriorment a l’aula el
coneixement dels defensors i defensores del projecte, amb diferents dinàmiques i utilitzant el
dossier pedagògic que els permet incorporar el treball de forma transversal en altres
assignatures i fins i tot està en alguns casos, incorporat al projecte educatiu del centre.
Dins l’oferta que es realitza a les escoles i instituts de la ciutat (PAEC), s’ha augmentat la oferta
a 33 activitats i concretament, 18 són específiques de Cultura de Pau. Aquestes activitats es
realitzen amb diferents entitats i ong’s que treballen valors en l’Educació per al
Desenvolupament.
- Projecció de cinema de pau (secundària i batx.)
- Contes amb perspectiva de gènere i cultura de Pau. Coeducació i prevenció de
la discriminació (primària)
- Teatre socioeducatiu de resolució de conflictes (primària i secundària)
- Murs. Taller de construcció de pau (secundària)
- Dona, conflicte i pau (secundària)
- Activismes en pro de la pau – cultura de pau (secundària)
- Refugi o Murs? Els Murs de la vergonya (secundària)
- Un món nou, projecte comú, Taller sobre solidaritat (primària)
- Aus migratòries – Taller d’educació en valors i diversitat (primària)
- Taller de contes radiofònics pels Drets Humans (primària – cicle superior
secundària i Batx.)
- Ciutats Defensores dels Drets Humans (secundària i batx.)
- Refugiant-se, quan l’aigua és més segura que la terra (cicle superior
secundària i batx.)
- Escoltem als refugiats (ESO, Batxillerat i Cicles formatius)
- Convivència i pau Alumnes (ESO, Batxillerat i Cicles formatius)
- Descobreix els drets humans amb la Likita (primària)
- Habitant el Món (primària)
- La Nur i en Llorenç cerquen un país en pau. Taller de Pau i refugiats (primària)
- Desarmem-nos!!! (cicle inicial secundària)
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5.8. Activitats de sensibilització sobre Refugiats
Des del Consell es va considerar que continuava sent necessari impulsar activitats de
sensibilització sobre la greu situació que encara viuen les persones a la recerca de refugi.
Les activitats es van emmarcar dins els projectes actuals de sensibilització, educació per al
desenvolupament i cultura de pau: Primavera Solidària (al llarg del mes de maig) i Ciutats
Defensores dels Drets Humans (durant el mes d’octubre).
Així mateix, a proposta del Consell de Cooperació, l’Ajuntament es va adherir a la Moció de
suport a la ong Pro Activa Open Arms, per exigir la retirada dels càrrecs contra els i les
treballadores de l’entitat.
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6. COOPERACIÓ DIRECTA
Un cop executades les tres primeres fases de la iniciativa (des del 2010) i davant els canvis
polítics que es van produir en el món local del Marroc, la xarxa del Baix Llobregat (XBLl) va
estimar oportú portar a terme una avaluació que ajudés a ubicar el context en què es
desenvolupava, amb vistes a continuar i millorar el projecte de col·laboració.
Durant el 2018 es va realitzar una avaluació de l’execució de la 3a fase del projecte JUSUR que
pretenia detectar si estratègicament la iniciativa continuava encaixant en el procés de
descentralització i es mantenia interès per seguir col·laborant entre les Xarxes de municipis.
Així mateix, es va realitzar una proposta d’identificació, amb els elements estratègics clau per
formular l’estratègia pels propers anys.
Un cop realitzada l’avaluació, es va posar de manifest que la iniciativa continuava encaixant bé
en el procés de descentralització, donat que més enllà de les preguntes tradicionals sobre
eficàcia, eficiència, coherència o sostenibilitat, els resultats de l’avaluació realitzada per un
equip independent amb la participació de tots els actors va permetre constatar la pertinència
de les accions dutes a terme i el fet de que existeix una demanda clara dels ajuntaments
marroquins per tal d’adquirir noves competències. A més existeix una demanda de
col·laboracions bilaterals centrades en temàtiques tècniques que fins ara no han estat a l’eix
del programa però que són clau per a desenvolupar els Plans d’Acció Comunals de les
municipalitats marroquines i per a dotar de contingut als nous espais formals de participació
creats en el marc del procés de descentralització en marxa a nivell estatal.
En base a la diagnosi, la XBLl va dissenyar una estratègia per tal de donar continuïtat al
programa JUSUR durant el període 2018 – 2021 la qual permetrà desplegar tot el potencial
dels ajuntaments de la XBLl en matèria de cooperació tècnica mitjançant projectes bilaterals
centrats en el suport a l'empoderament i la igualtat d’oportunitats en el cicle de vida de la
dona a través del reforç al procés de descentralització municipal i de governança democràtica
local a la regió de Marràqueix-Safi.
Es preveu respondre a les necessitats identificades sobre el terreny involucrant en l’esforç de
cooperació als departaments municipals dels ajuntaments de la XBLl relacionats amb les
temàtiques del programa (àrees d’igualtat, educació, salut, planificació, promoció econòmica,
etc.).

Aquesta estratègia, comportarà la realització de diverses accions de cooperació municipal en
quatre àmbits:
-

Capacitació i acompanyament de les municipalitats en la descentralització i la posada
en marxa d’espais formals de participació ciutadana
Partenariats tècnics per a la materialització de projectes
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-

Sistematització de les experiències dutes a terme
Posada en marxa de suports de comunicació i sensibilització adients per tal
de comunicar l’experiència tant a nivell local com internacional.

El projecte de cooperació directa ja ha aconseguit un intercanvi i enriquiment mutu, no sols
per a la implicació de representants polítics i tècnics municipals, sinó també de la ciutadania de
les poblacions que participen. Cal destacar el valor afegit que té aquest tipus de projecte que
ha aconseguit una col·laboració en xarxa tant al nord com al sud i els beneficis mutus
d’aprenentatge que l’experiència ens ha aportat.
Aquestes accions, emmarcades en l'estratègia de les institucions del Marroc desplegada en el
marc l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i que fixa els
Objectius de Desenvolupament Sostenible, haurien de permetre assolir localment diverses de
les metes previstes per l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 5 orientat a
aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes.
Aquesta estratègia inclou la participació de diversos actors, entre els quals la XBLl, els
municipis de la xarxa Marràqueix-Safi i IMADEL, però també l’eventual col·laboració tècnica i
financera de la Diputació de Barcelona així com d’altres actors de la cooperació
descentralitzada com són l’Àrea Metropolitana de Barcelona o l’Agència Catalana de
Cooperació per al Desenvolupament.
Durant el 2019-2020 es treballarà en conveni de col·laboració entre la XBLL i Imadel per
“L’empoderament i la igualtat d’oportunitats en el cicle de vida de les dones” a les ciutats de la
regió de Marràqueich-Safí: Ménara, Sidi Rahal, Ras Alain, Wahat Sidi Brahim i Souk El Had
Zerkten.
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Sessió de treball de la XBLl, Imadel, Sidi Rahal i la consultora externa
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Sessió de treball de la XBLl, Imadel, Sidi Rahal i la consultora externa
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36

Sessió de treball de la XBLl, Imadel, Ménara i la consultora externa

Sessió de treball de la XBLl, Imadel, Ménara i la consultora externa
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Sessió de treball de la XBLl, Imadel, Rass Alain i la consultora externa

Sessió de treball de la XBLl, Imadel, Zerkten i la consultora externa
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Sessió de treball de la XBLl, Imadel, Sidi Brahim i la consultora externa

Sessió de treball de la XBLl, Imadel, Sidi Brahim i la consultora externa
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7. PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
El Pla Director de Cooperació 2016-2019 arriba a la darrera fase d’implementació i ens permet tenir
orientacions estratègiques que donen coherència a les accions de cooperació que fem.
El PDC és un element de millora en l’eficiència i en la qualitat de la cooperació al desenvolupament.
Pretén establir noves fórmules de participació i articulació amb els agents socials i la societat civil, així
com dinamitzar polítiques transversals de cooperació entre les diferents àrees de l’Ajuntament,
fomentar l’educació per al desenvolupament, promoure la cultura de pau i impulsar nous projectes i
relacions de cooperació directa amb països del sud.
El PDC és una eina de plantejament estratègic plurianual, que permet la implementació de la política de
cooperació al desenvolupament dels propers anys, facilitarà l’evolució dels diferents programes i la seva
qualitat afavorint la definició d’una política municipal de cooperació, integrada en el conjunt de
polítiques del municipi i emmarcada dins la planificació estratègica de la ciutat. Les modalitats de
cooperació i sensibilització, els objectius operatius i les principals accions a desenvolupar es recullen en
els següents objectius estratègics:
OE 1
Augmentar el coneixement i la consciència crítica de la població a Esplugues davant els
problemes locals
OE 2
Millorar la qualitat i l’impacte de les accions de cooperació internacional que es realitzen des
d’Esplugues
OE 3

Potenciar el valor afegit de la cooperació municipalista

OE 4
Avançar en la coherència del conjunt de polítiques públiques municipals amb els objectius de
transformació global.
Les accions estratègiques:
- Pla de Formació i sensibilització
- Auditoria de coherència de polítiques públiques
- Estratègia comunicativa
Les eines metodològiques:
- Criteris per accions d’emergència
- Avaluacions de projectes
- Reglament comissió permanent del Consell de Cooperació
- Sistema d’indicadors i fonts de verificació
Els instruments:
-

Programa de cooperació directa
Programa de formació i sensibilització
Programa brigadistes
Accions d’emergència
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