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ÀREA D’AMÈRICA LLATINA 
 
LÍNEA ESTRATÈGICA: PQ - QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA INDIRECTA (CDI) I DIRECTA (CDD) 
 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PQ1 – 
PQ2  
Suport i 
assistència 
tècnica als 
municipis. 
CDI i CDD 

- Identificar els actors, els sectors 
d’intervenció i les Àrea d’Amèrica 
Llatina: seu central i Oficina tècnica de 
Managua a partir del mandat 
municipalista  

 

 Identificació de contraparts i propostes municipalistes que puguin ser 
interessants per als socis, sobretot per aquells que no tenen un vincle 
ja creat prèviament o que fan aportacions no finalistes:  

 
o Centreamèrica: El Salvador, Hondures i Guatemala 
o Àrea Andina: Bolívia, Equador 
o Carib: Haití  

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua 

 Contraparts locals 
implicades 

 Ajuntaments socis 
interessats en CD Directa 

 Governs locals i ens 
supramunicipals del Sud 

- Assistència als processos de gestió de 
convocatòries locals, formulació de les 
bases i valoració prèvia dels projectes 

 Avaluació prèvia dels projectes presentats per les entitats via 
convocatòria municipal durant tot l’any (CDI 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua 

 Ajuntaments socis 

- Suport en el seguiment dels projectes  Seguiment de projectes a Amèrica Llatina 

 Elaboració i presentació d’informes de seguiment  

 Elaboració i presentació d’informes especials vinculats a CMD 

 Coordinació de reunions de seguiment per projectes específics 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua 
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- Promoció i/o acompanyament de 
processos de cooperació tècnica entre 
ajuntaments catalans i ajuntaments del 
Sud 

 

 Seguiment del Projecte de CMD de l’ajuntament de Sant Cugat 
emmarcat en el Programa City to City d’ONU Hàbitat: acció de 
cooperació tècnica en matèria d’aigua i serveis municipals a la ciutat 
de Cochabamba 

 Projectes emmarcats en l’Agermanament Sant Boi de Llobregat- San 
Miguelito, Nicaragua 

 Difusió i posada en marxa d’un programa de gestió integral 
mancomunada de residus sòlids a Guatemala, promovent la 
participació de socis del FCCD amb experiència en el tema i aportant 
valor afegit a l’estudi de factibilitat que es realitzarà enguany.  

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua 

 Contraparts locals 
implicades 

 Ajuntaments socis 
interessats en CD Directa 

 Governs locals i ens 
supramunicipals del Sud 

 Altres actors 

 
LÍNEA ESTRATÈGICA: PL – DIRECCIÓ I LIDERATGE DE LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT MUNICIPAL (vegeu el Pla de treball 2013 de la Unitat 
d’Avaluació) 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PL 
- Transferència i difusió del coneixement  Sistematització i difusió de bones pràctiques en planificació, seguiment 

i avaluació 
 Comissió de 

Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua 

- Sistematització d’experiències  Seguiment del projecte 2546. Sistematització de l’experiència de la 
reconstrucció en clau local dels municipis de Túpac Amaru i Pueblo 
Nuevo després del terratrèmol del Perú 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Acció Humanitària 

 Àrea d’Amèrica Llatina 

 Acompanyament del CEP ALFORJA: Publicació i divulgació de 
l’experiència de sistematització realitzada a Centreamèrica 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
Oficina tècnica de 
Managua 
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LÍNEA ESTRATÈGICA: PX – CREACIÓ, DINAMITZACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COOPERACIÓ 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PX 
- Millorar la capacitat de gestió dels 

municipis socis i les seves polítiques 
sectorials  de proximitat per establir 
relacions de cooperació directa 
mitjançant la creació de xarxes 

 Seguiment del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Boi, Alcaldia de San Miguelito, ESF Catalunya i el Fons Català. 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua  

 Àrea de projectes 

 Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 

 ESF  

 Seguiment del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes i el Fons Català. 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua  

 Àrea de projectes 

 Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès  

 Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

 Alcaldía de Bilwi 

 Water Aid 

- Facilitar les relacions horitzontals i de 
reciprocitat entre municipis del Nord i 
del Sud 

 Acompanyament continuat als ajuntaments socis en la construcció i 
manteniment dels vincles de cooperació 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua  

 Àrea de projectes 

 Ajuntaments catalans 

 Governs locals del Sud 
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- Identificació d’actors locals interessats 
en articular-se a través de xarxes 

 Promoció i difusió del treball en xarxa entre els ajuntaments socis de 
les quatre províncies 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua 

 Àrea de projectes 

 Ajuntaments catalans 

- Definició de projectes supramunicipals 
per temàtiques i àmbits territorials 

 Consolidar la creació d’un Grup Temàtic sobre gestió de l’Aigua en el 
si de la Comissió de Municipalisme. 

 Establir els mecanismes administratius i tècnics de col·laboració amb 
ESF Catalunya per fer operatiu el pla d’acció 

 Coordinar i co-executar el Pla d’Acció del Grup de Treball temàtic 
sobre gestió pública de l’aigua en el si de la Comissió de 
Municipalisme 

 Identificació, formulació, seguiment i avaluació de projectes o 
iniciatives a Amèrica Llatina. 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Grup de Treball sobre 
gestió de l’aigua 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua  
 

- Assistència per a la cerca de 
finançament extern en matèria 
d’enfortiment institucional i governança 

 Identificació de socis europeus i socis dels països del Sud, amb qui 
presentar projectes conjunts: altres Fons de l’Estat, altres Fons 
europeus, altres governs locals europeus, IICA, etc. 

 Formulació i presentació de projectes especialitzats en temes 
d’enfortiment institucional i governança a UE-Europe Aid, a la CAP de 
l’AECID, i altres convocatòries en clau local. 

 Vincle permanent amb les OTC-AECID per explorar vies de 
finançament, crear aliances en algun territori, aconseguir avals de cara 
a la recerca de finançament via CAP o altres instruments. 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua 

 Àrea RRII-CGLU-UE-
Multilaterals 

 Ajuntaments catalans i del 
Sud interessats 

 Altres actors interessats 
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- Cerca d’aliats per accedir de manera 
conjunta a fons externs bilaterals i/o 
multilaterals 

 Identificació i formulació d’un projecte de desenvolupament local en 
clau de gestió de riscos i desastres a Haití , de manera conjunta amb 
IDESMAC, Mèxic (convocatòria Fundació Kellogs) 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina 

 IDESMAC 

 Fundació Kellogs 

 Socis haitians 

- Cerca d’aliats per accedir de manera 
conjunta a fons externs bilaterals i/o 
multilaterals  

 Establir marcs de relació amb FELCOS- Fondo Umbro, Itàlia 

 Establir marcs de relació amb FELCODE-Fondo Extremeño per 
treballar a Bolívia en matèria d’aigua 

 Explorar una aliança amb el consorci centreamericà establert entre 
INGES, CECADE i ASONOG, buscant dos o tres socis europeus 
(entre ells el FCCD) que serveixi de plataforma per la recerca conjunta 
de fons externs 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina 

 Àrea RRII-CGLU-UE-
Multilaterals 

 Ajuntaments catalans i del 
Sud interessats 

 Altres actors interessats 
 

- Cooperació local transversal i nous 
actors territorials (empreses, 
cooperatives, etc.)-Construcció 
d’aliances per a l’acció 

 Explorar un marc de col·laboració amb el Programa Sélvans de la 
Universitat de Girona en temes de sostenibilitat, canvi climàtic i 
empenta de carboni 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua 

 Universitat de Girona- 
Programa Sèlvans 

 Empreses (PYMES) i 
cooperatives catalanes  

- Construcció de xarxes temàtiques  Construir i operativitzar una xarxa d’ajuntaments catalans basada en 
un marc de col·laboració intermunicipal especialitzat en temes de 
gestió pública de l’aigua amb entitats especialitzades com ESF- 
Enginyeria Sense Fronteres Catalunya i les Agències Públiques 
d’Aigua tant de Catalunya com dels països del Sud. 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Grup de Treball sobre 
gestió de l’aigua 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua  

 ESF 
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LÍNEA ESTRATÈGICA: PC
3
 – COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ I CONCERTACIÓ AMB SOCIS DE SEGON NIVELL I AMB ALTRES ORGANISMES 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PC
3
 

- Articulació d’accions amb el Programa 
ART  del PNUD  

 Seguiment a les accions del conveni entre ART PNUD Dominicana- 
Haití i el FC 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina: 
seu central i Oficina 
tècnica de Managua  

 Àrea RRII-CGLU-UE-
MUltilaterals 

 Programa ART PNUD 

 Seguiment de processos de formulació de convenis de col·laboració 
entre ART PNUD i el FC a: 

- El Salvador 
- Nicaragua 
- Equador  
- Bolívia 

- Identificació d’accions en el marc 
d’ART PNUD: 

 Suport a la creació de xarxes d’actors locals enfocats al 
desenvolupament territorial a la frontera haitiana-dominicana amb 
enfocament de conca i en clau de frontera harmònica 

 Sectors: Governança Local multinivell, desenvolupament territorial, 
enfortiment de capacitats i desenvolupament econòmic 

- Promoció de projectes multiespai i 
multiactors 

 Seguiment del projecte 2548. Consolidació i promoció de l’aplicació de 
sistemes descentralitzats de generació elèctrica renovable al nord 
amazònic equatorià, que compta amb la participació d’actors públics i 
societat civil, bilaterals i multilaterals: GADMFO-Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana-  CNEL- Corporación 
Nacional Eléctrica Regional Sucumbíos - MEER- Ministerio de 
Electricidad y Energías Renovables - AEA- Alianza para la Energía 
Andina.- recursos de la Cooperació bilateral oficial Finlandesa- IICA 
Instituto Iberoamericano de Cooperación i ESF. 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Amèrica Llatina 

 GADMO Equador 

 MEER 

 AEA 

 IICA 

 ESF 

 Ajuntaments catalans 
implicats a la zona 
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ÀREA D’ÀFRICA, MEDITERRÀNIA I ÀSIA 
 
LÍNEA ESTRATÈGICA: PQ - QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA INDIRECTA (CDI) I DIRECTA (CDD) 
 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PQ1 – 
Suport i 
assistència 
tècnica als 
municipis. 
CDI 

- Suport en el seguiment dels projectes  Seguiment dels projectes aprovats pel FCCD. Suport tècnic en la 
identificació, seguiment i avaluació dels projectes  

- Marroc 
- Senegal 
- Gàmbia  
- Altres de l’Àfrica Occidental, arc Mediterrani i Àsia 

 Àrea AMA - Oficina FCCD 

 Oficina tècnica de 
Senegal 

 

- Enfortiment de contraparts 
estratègiques 

 Enfortir les associacions que gestionen projectes al terreny 
- Identificació projecte enfortiment associacions Senegal 

(contraparts projectes municipis catalans)  (P 2560) 
- Projecte enfortiment actors locals a Gàmbia (P 2408) 

 Enfortiment de les ONG i de col·lectius immigrants que gestionen 
projectes de cooperació i codesenvolupament (formacions a la 
demanda dels ajuntaments catalans a Catalunya i al terreny) 

 Àrea AMA - Oficina FCCD 

 Oficina tècnica de 
Senegal 

 

PQ2 – 
Suport i 
assistència 
tècnica als 
municipis. 
CDD 

- Acompanyaments tècnics especials  Acompanyament a socis estratègics de cooperació directa 
- Ajuntament d’Oussouye (Senegal) 
- Basse Area Council (Gàmbia) 
- Consell Regional Tànger-Tetuan (Marroc) 

 Identificació socis estratègics en municipalisme a l’arc Mediterrani 
(Tunísia, Palestina) 

 Àrea AMA - Oficina FCCD 

 Oficina tècnica de 
Senegal 

- Consolidació dels Grups de Treball 
país i promoció de la coordinació i 
cooperació directa 

 Grup de Treball Gàmbia. Consolidació del grup de treball, relació amb 
contraparts i continuïtat del projecte intermunicipal (P 2408) 

 Grup de Treball Senegal. Consolidació del Grup de Treball i 
identificació de projecte interpmunicipal assistències tècniques Aj. 
Oussouye (P 2560). Col·laboració amb la Xarxa de Consum Solidari i 
la UPC en el marc de les assistències tècniques al Senegal 

 Grup de Treball Marroc. Consolidació del Grup de Treball i 

 Àrea AMA - Oficina FCCD 

 Oficina tècnica de 
Senegal 

 Grups de Treball de 
Gàmbia, Marroc i Senegal 
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assistències tècniques en el marc del projecte intermunicipal (P 2477) 

ACCIÓ 
HUMANIT
ÀRIA 

- Gestió i seguiment de Campanyes 
d’emergència actives endegades amb 
l’aportació directa dels ens locals 

 Campanya Banya d’Àfrica. UNICEF i ACNUR (restitució resultats dels 
projectes a través de campanya de comunicació el dia Mundial del 
Refugiat i participació en organització jornada sobre acció humanitària 
en clau local) 

 Campanya Emergència Sahel (execució P 2534 a Mali i organització 
de jornades de comunicació a Catalunya) 

 Campanya Sàhara Occidental 

 Àrea AMA – Oficina 
FCCD 

 Oficina tècnica de 
Senegal 

 Referent Ajut Humanitari 

 
LÍNEA ESTRATÈGICA: PL – DIRECCIÓ I LIDERATGE DE LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT MUNICIPAL 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PL - Vertebració de processos Nord-Sud  Grup de treball Gàmbia.  
- Catalunya: Jornada d’intercanvi entre municipis catalans i ONG i 

associacions del col·lectiu d’origen gambià sobre la cooperació 
local amb Gàmbia (P 2408) 

 Grup de Treball Marroc 
- Catalunya: Trobada entre municipis, teixit associatiu local i 

col·lectius d’origen marroquí sobre el rol de la dona al Marroc (P 
2477) 

 Grup de Treball Senegal 
- Recull de recursos de sensibilització i campanya de comunicació 

en l’àmbit de migracions i desenvolupament Catalunya-Senegal 
(P 2560) 

 Àrea AMA - Oficina FCCD 

 Oficina tècnica de 
Senegal 

 Grups de Treball de 
Gàmbia, Marroc i Senegal 

- Promoció de la democràcia 
participativa i el pluralisme polític 

 Promoure processos participatius en la identificació de projectes i 
estratègies dels Grups de Treball 

 Seguiment indirecte dels resultats i canvis produïts als processos 
electorals i del context geopolític dels països que conformen l’àrea 

 Àrea AMA - Oficina FCCD 

 Oficina tècnica de 
Senegal 

 

- Pol de qualitat: sistematització 
d’experiències 

 Sistematitzar l’experiència de l’Oficina de Nicaragua per a la 
consolidació de l’Oficina tècnica a Senegal 

 Àrea AMA - Seu central 

 Oficina tècnica de 
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 Difusió i seguiment de la implementació de les recomanacions de la 
Guia per a la Cooperació Local amb Gàmbia (difusió Trobada Gàmbia) 

 Publicació del document de capitalització del projecte "Suport a la 
participació de la dona en la governança local a través de la creació i 
la posada en funcionament de les Comissions de Paritat i d'Igualtat 
d'Oportunitats als municipis rurals de la regió de Tànger-Tetuan 

 Actualització dels mapes de projectes país Marroc, Senegal i Gàmbia   

Senegal 

 Equip tècnic FCCD 

- Pol de qualitat: Avaluació  Avaluació conjunta del projecte 2408. Enfortiment d’agents locals de la 
regió Upper River, Basse, Gàmbia  

 Avaluació conjunta del projecte 1724. Construcció d’un pou, distribució 
d’aigua i producció hortícola a Sandaga 

 Aplicació de les recomanacions de París als projectes de l’Àrea així 
com de les directrius d’avaluació de l’ACCD 

 Àrea AMA – Oficina 
FCCD 

 Oficina tècnica de 
Senegal 

 Unitat d’avaluació 

 
LÍNEA ESTRATÈGICA: PX – CREACIÓ, DINAMITZACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COOPERACIÓ 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PX - Construcció de xarxes territorials de 
cooperació Nord-sud 

 Articulació del treball en xarxa en el marc de la cooperació local: 
- Consolidació dels Grups de Treball país. Articulació dels 

ajuntament a Catalunya, societat civil, col·lectius d’origen migrant i 
prioritats dels països destinataris de la cooperació 

 Explorar possibilitats de crear xarxa a territoris de l’arc Mediterrani 
(Tunísia, Palestina...) 

 Difusió de la bona pràctica de concertació del Grup de Treball Marroc 
com a model de gestió de xarxes 

 Àrea AMA – Oficina 
FCCD 

 Oficina tècnica de 
Senegal 
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LÍNEA ESTRATÈGICA: PC
3
 – COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ I CONCERTACIÓ AMB SOCIS DE SEGON NIVELL I AMB ALTRES ORGANISMES 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PC
3
 - Concertació amb actors de la 

cooperació catalana 
 Concertació amb l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament, Diputació de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 
Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 Col·laboració amb l’Agència Catalana de Joventut per la Trobada 
Euromediterrània 2013 

 Àrea AMA - Seu central, 

 Oficina tècnica de 
Senegal 

 Equip tècnic FCCD 

- Unió Europea  Explorar i potenciar la via finançament UE per a projectes (CE per 
Agents no Estatals, ENPI CBC Net) 

- Articulació d’accions amb el Programa 
ART  del PNUD 

 Sistema de Nacions Unides. Participació a taules rodones i jornades 
sobre l’avaluació de polítiques i pràctiques. Concertació amb 
Programes ART PNUD país Marroc, Senegal i explorar Tunísia i 
Palestina 

- Participació a activitats d’ART Internacional i d’ART nacionals 

 



 

12 

 

ÀREA COMISSIÓ DE PAU I DIPLOMÀCIA DE CIUTATS 
 
LÍNEA ESTRATÈGICA: PQ - QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA INDIRECTA (CDI) I DIRECTA (CDD) 
 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PQ 
- Suport i assistència tècnica als 

municipis. Cooperació 
Descentralitzada Indirecta 

 Introduir el component de desenvolupament local en els projectes de 
pau (objectiu específic 1.10) 

 Presentació del projecte Convocatòria EuropeAid/134-037/L/ACT/PS - 
Application Reference: 69. Autoritats Locals i Agents no Estatals. 
“Creació figura del defensor del Ciutadà a 19 municipalitat a 
Palestina”. Participació Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, l’Hospitalet i el Fons Català. 

 Membres de la Comissió 
de Pau 

 NoVACT 

- Suport i assistència tècnica als 
municipis. Cooperació 
Descentralitzada Directa  

 

 Fomentar i donar suport als processos de descentralització de les 
autoritats locals dels països en conflicte (objectiu específic 1.9).  

 Iniciar processos de cooperació directa amb les ciutats que presenten 
conflictes (objectiu específic 1.13). 

 Projecte Convivència a la Mediterrània; Les primaveres àrabs en clau 
local. Jornada orientada a definir com treballar amb aquests països 
amb l’objectiu de donar suport als processos de descentralització i 
enfortiment institucional. Identificació de línies estratègiques 
d’intervenció des de la cooperació descentralitzada local per donar 
suport als processos de descentralització de les transicions 
democràtiques àrabs (Marroc, Tunísia i Palestina). 

 

 Ajuntament de Barcelona 

 Membres de la Comissió 
de Pau 

 Participants Jornada 

- Acció humanitària  Fomentar el compromís per part dels membres de la comissió amb un 
doble vincle; la resolució de conflictes i l’eliminació de les causes 
estructurals de que la generen (objectiu específic 1.8).  

 Obertura campanya d’emergències per pal·liar els efectes de la crisi 
alimentària a la Població Sahrauí conjuntament amb la CCASPS. 

 Fons Català 

 CCASPS 

 Mitja Lluna Roja Algeriana 

 Ministeri Cooperació 
RASD 

 Delegat Polisario 
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LÍNEA ESTRATÈGICA: PL – DIRECCIÓ I LIDERATGE DE LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT MUNICIPAL 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PL 
- Vertebració de processos Nord-Sud  Iniciar processos de cooperació directa amb les ciutats que presenten 

conflictes (objectiu específic 1.13).  

 Fomentar assistències tècniques entre els municipis membres de la 
comissió de pau i 19 municipalitats a Palestina. Proposta de projecte 
en el marc de la creació delegació ART-PNUD Palestina. 

 Proposta a presentar a la 
Comissió de Pau 

- Promoció de la democràcia 
participativa i el pluralisme polític 

 Introduir elements d’eficàcia i eficiència en la formulació de projectes 
(objectiu específic 1.2) 

 Presentació del projecte Convocatòria EuropeAid/134-037/L/ACT/PS - 
Application Reference:69. Autoritats Locals i Agents no Estatals. 
“Creació figura del defensor del Ciutadà a 19 municipalitat a 
Palestina”. Participació Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, l’Hospitalet i el Fons Català. 

 Comissió de Pau 

 Ajuntaments de Sant Boi 
de Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet, 
Hospitalet de Llobregat 

 NoVACT 

 19 municipalitats 
Palestina  

- Pol de qualitat: Sistematització 
d’experiències 

 Sistematitzar experiències en l’àmbit de la pau (objectiu específic 
1.11). 

 Vincular i identificar correctament els actors involucrats (objectiu 
específic 1.12). 

 Jornada Conjunta 18 de setembre; el Rol dels governs locals en 
l’àmbit de la pau. Identificació dels reptes i oportunitats associats a 
convertir l’àmbit de la pau en un eix transversal dins les polítiques de 
cooperació municipals.  

 Acompanyament tècnic per la sistematització dels casos a presentar 
durant la jornada (ajuntaments participants) i generar una posterior 
relatoria que permeti la creació d’un full de ruta posterior així com les 
bases per l’elaboració de la guia metodològica. 

 Formular polítiques instrumentals en l’àmbit de cooperació 
descentralitzada i la pau (objectiu específic 1.14). 

 Elaboració d’una guia metodològica “Municipalisme i Pau” amb 

 Membres de la Comissió 
de Pau 

 Ajuntaments de 
Barcelona, Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Boi de 
Llobregat, Granollers, 
Gavà, altres pendent 
definir. 

 Altres actors (CGLU, 
ICIP, Federació ONG’s 
per la Pau, UNESCO, 
etc.). 

 Membres de la comissió 
de pau 
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l’objectiu de donar suport conceptual a la Comissió de Pau (històric de 
la cooperació internacional als conflictes armats, l’especificitat del rol 
dels governs locals en les seves intervencions en l’àmbit de pau, 
Catalunya i la cooperació per la pau, el valor afegit de la cooperació 
catalana, possibles estratègies, construcció de pau i municipalisme / 
desenvolupament local).  

- Pol de qualitat: Avaluació  Fer ús dels nous instruments existents i eines que reflecteixin les 
necessitats locals de pau, contextos polítics i culturals (objectiu 
específic 1.15). 

 Aprofundir en el PCIA (Peace and Conflict Impact Assessment) i 
introducció en els projectes de pau. 

 Proposta per identificació i participació conjunta seminaris de formació 
de la Federació Catalana d’ONG’s per la pau: Cooperació 
descentralitzada i Pau. 

 Membres de la comissió 
de pau 

 

 

 Proposta pendent de 
presentar comissió de 
pau 

 

LÍNEA ESTRATÈGICA: PX – CREACIÓ, DINAMITZACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COOPERACIÓ 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Treball en xarxa  Impulsar el treball articulat en xarxa dels membres de la Comissió de 
Pau segons s’estableix en el Pla de Mandat 2011-13 (objectiu 
específic 1.1)  

 Convocatòries periòdiques de la Comissió de Pau cada dos mesos 
màxim. 

 Membres de la Comissió 
de pau 

 Generar l’espai pel debat i l’intercanvi i visibilitzar els resultats a nivell 
internacional o europeu (objectiu específic 1.7). 

 Jornada Conjunta 18 de setembre; el Rol dels governs locals en 
l’àmbit de la pau. Identificació dels reptes i oportunitats associats a 
convertir l’àmbit de la pau en un eix transversal dins les polítiques de 
cooperació municipals. 

 Acompanyament tècnic en la definició dels eixos temàtics de la 
jornada als ajuntaments participants: Sant Boi de Llobregat, Gavà, 

 Membres de la comissió 
de pau 

 Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet, 
Gavà, Granollers, 
L’Hospitalet i Barcelona 
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Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Granollers, l’Hospitalet de 
Llobregat. 

 Promoure la representació a les xarxes internacionals (Grup de Treball 
de Ciutats i Governs Locals Units per la Pau al Pròxim Orient / Mayors 
for Peace / Fòrum Autoritats Locals FAL / Carta per la Pau / etc.) 
(objectiu específic 1.3).  

 Participació en els espais de CGLU i les reunions del GT de Pau al 
Pròxim Orient (Congrés Mundial de CGLU, Rabat 1-4 octubre).  

 Participació agenda de Mayors for Peace i generar sinèrgies amb 
l’organització. 

 Explorar sinèrgies amb la Comissió d’Inclusió Social, Democràcia 
Participativa i Drets Humans de CGLU. 

 Membres de la Comissió 
de Pau 

 CGLU 

 Mayors for Peace 

 CUF 

 altres 

 Fomentar el compromís amb la pau per part dels membres de la 
comissió de pau amb un doble vincle; contribuir a la resolució dels 
conflictes i eliminació de les causes estructurals que la generen 
(objectiu específic 1.8) 

 Participació al projecte 2551. Ciutats Defensores de Drets Humans (1-
12 octubre, Barcelona) amb el lideratge de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat i la participació de Sant Cugat del Vallès, Viladecans, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts, Lliça de Vall, El Prat de 
Llobregat, Castelldefels i Gavà i la participació d’altres institucions 
(Institut de Drets humans, Casa Amèrica, CCAR, etc.) 

 Comissió de Pau 

 CCAR 

 Ajuntaments de Sant Boi 
de Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet, El 
Prat de Llobregat, Sant 
Vicenç dels Horts, Lliçà 
de Vall, Viladecans, 
Castelldefels, Gavà, Sant 
Cugat del Vallès 

 Casa Amèrica 

 Institut de DDHH 

- Finançament extern  Fomentar els partenariats europeus i internacionals en la formulació i 
presentació de projectes en convocatòries europees i d’altres (objectiu 
específic 1.4). 

 Presentació del projecte Convocatòria EuropeAid/134-037/L/ACT/PS - 
Application Reference:69. Autoritats Locals i Agents no Estatals. 
“Creació figura del defensor del Ciutadà a 19 municipalitat a 
Palestina”. Participació Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, l’Hospitalet i el Fons Català. 

 Comissió de Pau 

 NoVACT 
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 Presentació i formulació pendent en el marc THE EU PARTNERSHIP 
FOR PEACE PROGRAMME projecte orientat a la creació 
d’assistències tècniques i enfortiment municipalitats de Palestina.  
Convocatòria amb tres línies prioritàries: Cooperació entre comunitats: 
Accions conjuntes pel desenvolupament socioeconòmic, Educació per 
la construcció de pau, la comunicació i la construcció de confiança, 
Sensibilització per part dels líders i mass media mitjançant la 
incorporació de gènere en el procés de pau. 

 Proposta pendent de 
presentar a la comissió de 
Pau 

 

LÍNEA ESTRATÈGICA: PC
3
 – COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ I CONCERTACIÓ AMB SOCIS DE SEGON NIVELL I AMB ALTRES ORGANISMES 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PC  
 
 

 Fomentar els espais per generar responsabilitat política pel respecte 
als drets humans, la signatura d’acords de pau i la supervisió del 
compliment del respecte als DDHH (objectiu específic 1.5).  

 Obertura d’una campanya d’emergències per pal·liar la situació de crisi 
a Síria. 

 Propostes pendents de 
presentar a la Comissió 
de Pau 

 Fomentar la legitimitat amb les ciutats associades a l’àrea del conflicte 
mitjançant activitats, reunions freqüents, major sensibilització (objectiu 
específic 1.6). 

 Reforçar els vincles ja existents amb les ciutats amb les que s’ha 
cooperat des de l’àmbit de la pau i la diplomàcia de les ciutats.  

 Generar l’espai pel debat i l’intercanvi i visibilitzar els resultats a nivell 
internacional o europeu (objectiu específic 1.7). 

 Promoure la presentació dels resultats de la Jornada 18 setembre en 
espais internacionals. 

 



 

17 

 

ÀREA Relacions internacionals, CGLU, UE i multilateralisme 
 
LÍNEA ESTRATÈGICA: PQ - QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA INDIRECTA (CDI) I DIRECTA (CDD) 
 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PQ 
- Promoció de la democràcia 

participativa i el pluralisme polític 
 Participar en els debats sobre l’eficàcia de l’Ajuda i debats i 

conferències en l’àmbit de la UE i multilateral (objectiu específic 2). 

 Participar als debats establerts amb els actors de l'àmbit català i 
multilateral (CIDOB, UBUNTU, PNUD, CGLU, etc.) (O.E.2.1) 

 Participar en els espais de xarxes d'àmbit global; CGLU, FAL, Fòrum 
Social, UN-Habitat, etc. (O.E.2.2) 

 Promoure espais de concertació amb actors clau; Ajuntament de 
Barcelona, Diputacions, altres Fons de Cooperació, Federació ONG's, 
etc. (O.E.2.3) 

 Fons Català 

 Àrees Geogràfiques 

 Comissions internes 

 Altres actors 

- Pol de qualitat: sistematització 
d’experiències 

 Presentar i sistematitzar experiències per cadascuna de les àrees 
temàtiques i vincular-les amb avaluacions (O.E.2.4) 

 Fons Català 

 Comissions internes 

 

LÍNEA ESTRATÈGICA: PX – CREACIÓ, DINAMITZACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COOPERACIÓ 
 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PX 
 
 
 
 
 
 
 

- Treball en xarxa  Presentar el Fons Català en els espais exteriors com una entitat 
experta en migracions/codesenvolupament - municipalisme - pau i 
diplomàcia de ciutats (objectiu específic 3). 

 Socialitzar el treball realitzat en l'àmbit del Grup de Treball de 
Migracions i Codesenvolupament de CGLU (O.E.3.1) mitjançant 
l’implementació del 3r Taller del Cicle de Conferències Sobre Ciutats, 
migracions i cooperació en el marc de CGLU. 

 Fons Català 

 Comissions internes 

 Altres actors 
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 Elaborar una carta d'acord per part dels governs locals socis del Fons 
Català i dels governs locals membres de CGLU respecte al rol positiu 
que tenen les migracions en el desenvolupament i en els processos de 
desenvolupament de les ciutats (O.E.3.2), el seu impacte en el 
desenvolupament econòmic local i el vincle positiu del governs locals a 
l’hora d’enfortir i millorar les relacions entre la migració i governança 
multinivell. 

 Coordinar amb les 3 comissions internes documents base 
consensuats pels membres de les comissions respecte els aspectes 
que cal visibilitzar en cadascun dels tres àmbits de treball i que cal 
posar en valor en els espais de debat i altres xarxes. I consensuar 
amb les Comissions a quines xarxes tant dins l'àmbit català com fora 
de Catalunya (O.E.3.2). 

- Finançament extern  Promoure i acompanyar els processos d'identificació i establiment 
d'instruments destinats a cooperació d’ens descentralitzats 
(convocatòries, programes, etc.) (objectiu específic 5) 

 Definir conjuntament en els marcs de les comissions internes del Fons 
un Grup de Treball TRANSVERSAL A TOTES LES COMISSIONS 
sobre Convocatòries Europees en el que es treballin tant la 
identificació de contraparts sòcies com les línies EuropeAid sobre les 
que es vol treballar: - Instrument Europeu per a la Democràcia i els 
Drets Humans (IEDDH) - Instrument Financer de la Cooperació al 
Desenvolupament (ICD), dins el qual trobem: a) Agents no Estatals i 
Autoritats Locals en el Desenvolupament b) Medi ambient i Gestió 
sostenible dels recursos naturals, inclosa l'energia c) Migracions i asil 
d) Seguretat Alimentària e) Invertir en persones (O.E. 5.1) 

 Presentar conjuntament amb els membres de les comissions 
convocatòries en el marc de la UE (O.E.5.2) 

 Crear un espai a la pàgina web que funcioni com Alta Veu de les 
Convocatòries Europees que es publiquin i coordinar les presentacions 
a la UE amb els socis del Fons Català i altres actors de la cooperació 
(O.E.5.3). 

 Fons Català 

 Comissions internes 

 Promoure partenariats público-privats en finançament extern (objectiu  Fons Català 
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específic 6). 

 Elaborar un Pla de Finançament extern Outsourcing (O.E.6.1). 

 Participar a les plataformes que s'estan creant en l'àmbit del 
finançament extern RSE (O.E.6.2). 

 Comissions internes 

 Altres actors 

 Consolidar finançament extern (europeu, estatal i català) per 
l'implementació d'iniciatives vinculades als tres eixos comissions 
internes (objectiu específic 7). 

 Definir un Pla de Finançament amb la UE (el marc de les Comissions i 
Grups de Treball) (O.E.7.1), establint i definint els següents ítems: a) 
Àmbits sobre els que es vol treballar b) Actors amb els que es poden 
presentar projectes c) Recursos disponibles i possibilitat d'obrir 
projectes en el marc del Fons per tal de contribuir al cofinançament.  

 Fons Català 

 Comissions internes 

 

LÍNEA ESTRATÈGICA: PC
3
 – COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ I CONCERTACIÓ AMB SOCIS DE SEGON NIVELL I AMB ALTRES ORGANISMES 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PC  
 
 

 Presentar al Fons Català davant les institucions europees i 
multilaterals (objectiu específic 1). 

 Audició sobre el rol de les Autoritats Locals en el desenvolupament 
davant la Comissió de Desenvolupament de la UE (OE. 1.1.). Procés 
iniciat 15 d’octubre de 2012 amb la participació a la consulta realitzada 
per la UE sobre el rol de les autoritats locals en el desenvolupament i 
la consulta de la Comissió Europea sobre seguiment Río +20 al 
desembre de 2012 

 Reunions amb els parlamentaris europeus responsables a Brussel·les 
(O.E.1.2). 

 Reunions amb els representants d’ART-PNUD a Brussel·les (O.E.1.3). 

 Reunions amb l’Oficina d’Autoritats Locals i Societat Civil (O.E.1.4) 

 Fons Català 

 Consolidar les relacions amb altres institucions de l’àmbit autonòmic-
estatal-multilateral (objectiu específic 4). 

 Fons Català 

 Altres actors 
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 Promoure acords marc d'actuació amb el PNUD, CGLU, actors clau en 
el marc local, supramunicipal, estatal i multilateral (ACCD, AECID, 
Eurocities, City to City cooperation, UN-Habitat, Associacions 
d'Autoritats Locals, Mercociudades, FIAPP, Muncipia, IEMed, 
Fundació Ana Lindh) etc. (O.E.4.1) 

 Promoure el treball en xarxa amb altres fons de cooperació a nivell 
estatal. (O.E.4.2) 

 Propiciar acords marc de cooperació ART-PNUD noves oficines 
(Palestina, Senegal i Nicaragua )(O.E.4.3) 

 
 
 
 
 
 

 Confederació de Fons de 
Cooperació i Solidaritat 
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ÀREA D’ESTUDIS 
 

LÍNEA ESTRATÈGICA: PL – DIRECCIÓ I LIDERATGE DE LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT MUNICIPAL 

 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PL 
- Vertebració de processos Nord-Sud  Definir pautes i línies estratègiques fonamentades en la unió entre la 

praxis existent de la cooperació descentralitzada catalana i els models 
teòrics existents que puguin ser d’utilitat a les diferents comissions 
internes del Fons Català segons els eixos de migracions-
codesenvolupament, municipalisme i pau. 

 Fons Català 

 Àrea Estudis 

 Àrea Coordinació de 
projectes i sensibilització 

 
- Pol de qualitat: sistematització 

d’experiències 
 Elaboració estudi comparatiu13 anys d'investigació per part del Fons 

Català (1998-2008) amb l'objectiu d'apropar la realitat de la praxis i de 
les accions de cooperació descentralitzada per part dels ens locals a 
Catalunya. Definir patrons o models basant-nos en les dades 
sistematitzades de les que disposa el Fons Català i que són fruit del 
treball realitzat per l'Àrea d'Estudis al llarg d'aquests anys. 

 Elaboració del 5è estudi de cooperació local de Catalunya amb els 
Països del Sud (2009-2010-2011-2012) incorporant les recomanacions 
de la consultoria UAB. 

 Fons Català 

 Àrea Estudis 

 Àrea Coordinació de 
projectes i sensibilització 
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UNITAT D’AVALUACIÓ 
 

LÍNEA ESTRATÈGICA: PL – DIRECCIÓ I LIDERATGE DE LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT MUNICIPAL 

 

PROGRA-
MES 

TIPUS D’INTERVENCIÓ PLA D’ACCIÓ ACTORS  

PL 
 
 

- Promoció de la cultura de l’avaluació 

- Realització o preparació 
d’avaluacions d’accions i de polítiques 
públiques conjuntament amb els 
ajuntaments socis, en clau local 

 Avaluació del projecte 1724. Construcció d´un pou, distribució d´aigua 
i producció hortícola a Sandaga, Senegal. (Maig, juny i juliol 2013). 

 Unitat d’Avaluació del FC 

 Ajuntament de Mataró 

 Grup de Treball de 
l’Aigua- Comissió de 
Municipalisme 

 Associació Soningara 
Catalunya, Mataró i Olot 

 Associació Soningara 
Sandaga, Senegal 

 Àrea d’Àfrica 

 Oficina de Senegal 

 Avaluació del projecte 2408. Enfortiment dels agents locals de la regió 
Upper River, Basse, Gàmbia. Projecte promogut per: Ajuntament de 
Barcelona, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Celrà, Ajuntament 
de la Jonquera, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de 
Mataró, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament d’Olot, 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vilafant. 
(Maig, juny i juliol 2013). 

 Unitat d’Avaluació del FC 

 Grup de Treball de 
Gàmbia 

 Àrea d’Àfrica 

 Oficina de Senegal 

 WASDA Gàmbia 

 Preparació de l’avaluació del projecte 2547. Enfortiment de les 
associacions de gestió i desenvolupament del riu Paranapura a l´Alto 
Amazonas, Loreto,Perú. Avaluació programada dins el Conveni de 
col·laboració entre el Fons Català, Ajuntament de Castellar del Vallès,  
Lliga dels Drets dels Pobles, DECA y Escuela Mayor de Gestión 
Municipal. (Proposta de realització: abril  2014). 

 Unitat d’Avaluació 

 Àrea d’Amèrica Llatina 

 Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

 Lliga dels Drets dels 
Pobles 

 DECA 

 Escuela Mayor de 
Gestión Municipal 
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 Preparació de l’avaluació del projecte 2409. Emergència a 
Centreamèrica per les intenses pluges ocasionades per la tempesta 
tropical número 12, al Bajo Lempa, El Salvador. (Proposta de 
realització: juliol 2014). 

 Unitat d’Avaluació del FC 

 Àrea d’Àmèrica Llatina 

 Oficina de Managua 

 ACUDESBAL  

- Accés i difusió de la informació del 
cicle d’avaluació.  

- Retorn de resultats d’avaluacions 
realitzades  

 Presentació pública o retorn dels resultats de l’avaluació  final interna 
del projecte de promoció del desenvolupament sostenible dels 
municipis de la Mancomunitat Petén- Itzá (Programa Municipia 2009)  
a la Mancomunitat de Municipis del Llac Petén Itzà i altres actors 
guatemalencs. (Juny 2013). 

 Oficina de Managua 

 Unitat d’Avaluació 

 Presentació pública o retorn al municipi de Mataró dels resultats de 
l’avaluació  final del projecte 1521. Enfortiment de les capacitats 
organitzatives, productives i educatives per les dones de MUSA. 
(Setembre 2013). 

 Unitat d’Avaluació 

 Grup Tercer Mon Mataró 
 

 Presentació o retorn dels resultats de l’avaluació del projecte 1724. 
Construcció d´un pou, distribució d´aigua i producció hortícola a 
Sandaga, Senegal, al Grup de Treball de l’Aigua i del Grup de Treball 
Senegal. (Novembre 2013). 

 Unitat d’Avaluació del FC 

 Grup de Treball de 
l’Aigua- Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Àfrica 

 Presentació dels resultats o retorn de l’avaluació del projecte 2408. 
Enfortiment dels agents locals de la regió Upper River, Basse, 
Gàmbia, al Grup de Treball de Gàmbia,i als ajuntaments membres 
d’aquest Grup de treball interessats. (Novembre 2013) 

 Unitat d’Avaluació del FC 

 Grup de Treball Gàmbia 

 Àrea d’Àfrica 
 

- Millora i innovació dels enfocaments i 
metodologies de l’avaluació  

 Sistematització i difusió de bones pràctiques (p. 1846)  Oficina del FC a  
Managua 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea Amèrica Llatina 

 Unitat d’Avaluació del FC 
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 Sistematització i difusió de bones pràctiques: Planificar la difusió de la 
publicació contemplada en el projecte 2546. Sistematització de 
l´experiència de la reconstrucció en clau local dels municipis de 
Túpac Amaru i Pueblo Nuevo després del terratrèmol del Perú 

 Comissió de 
Municipalisme 

 Àrea d’Acció Humanitària 

 Àrea d’Amèrica Llatina 

- Participació i contribució als espais de 
debat i generació de coneixement 
entorn de l’avaluació 

 Establiment de sinèrgies en l’àmbit de l’avaluació: Elaboració, 
discussió i signatura d’un conveni-memoràndum d’entesa entre el 
Fons Català i l’empresa consultora GRIMORUM per a la realització 
d’avaluacions estratègiques pel Fons Català. (Abril- juny 2013) 

 Unitat d’Avaluació del FC 

 GRIMORUM 

 Elaboració, discussió i signatura d’un conveni- memoràndum d’entesa 
entre el Fons Català i DEMUCA per a la realització d’avaluacions 
estratègiques pel Fons Català. (Juliol- octubre 2013) 

 Unitat d’Avaluació del FC 

 Oficina de Managua 

 DEMUCA 

 GRIMORUM 

 Participació a taules rodones i jornades sobre l’avaluació de polítiques 
i pràctiques. 

 Unitat d’Avaluació del FC 

 Ajuntaments socis 
implicats 

 Seguiment dels Acords de Busan en matèria d’Eficàcia de l’Ajut.  Unitat d’Avaluació del FC 

 Àrees geogràfiques i 
sectorials del FC 

 
 
 


