
            
            
            
            
            
            

 

 

 

PROJECTE 3180 
PROPOSTA DE COOPERACIÓ TÈCNICA DE CIUTAT A CIUTAT EN MATÈRIA D´INCLUSIÓ 
SOCIAL I INTEGRACIÓ DE POBLACIÓ REFUGIADA A CRETA 
 
RESUM: 
El Fons Català té una especificitat com a xarxa d'ens locals: la promoció del 
municipalisme, tot respectant les dinàmiques i els ritmes de cadascun dels 
seus membres.  
 
A petició de la Comissió de Municipalisme del Fons Català, s'ha dissenyat un 
Programa de Cooperació Tècnica Municipal, que vol anar més enllà del model 
operatiu de cooperació assistencial, i que vol posar en valor el rol dels 
municipis com a actors de la cooperació descentralitzada internacional.  
 
La cooperació tècnica permet transversalitzar diferents departaments 
municipals i augmentar el valor afegit de la cooperació local. Es proposa 
treballar per incorporar qualitat a la cooperació directa dels ajuntaments 
catalans, mitjançant el disseny i la implementació d'accions de cooperació 
tècnica horitzontal i recíproca entre institucions públiques locals Nord-Sud, 
Nord-Nord i Sud-Sud. 
 
La cooperació tècnica és un instrument de política exterior i una eina auxiliar 
per promoure l'atenció social, la inclusió i la integració dels refugiats de guerra 
mitjançant l'assistència tècnica especialitzada en polítiques d'integració a 
càrrec de personal tècnic municipal català. 
 
En front dels recursos tècnics i monetaris, aquest model de cooperació es 
fonamenta amb els tècnics i tècniques municipals i les seves capacitats i 
habilitats.  
 
En aquest marc, es proposa identificar i desplegar Cooperació Tècnica entre 
municipis catalans i grecs, específicament de l'illa de Creta, en matèria de 
politiques d'inclusió social i integració de població refugiada, a través del 
disseny d'un procés d'intercanvi entre ciutats refugi implicades en processos 
d'acollida de persones sol·licitants d'asil.   
 
Aquesta acció, s'emmarca dins el Programa de Cooperació Tècnica Municipal i 
dins la Línia 2 de la Campanya d'Emergència Mon Local Refugi, que tracta de 
donar suport als municipis que es troben en la ruta de les persones refugiades. 
Els objectius són identificar ciutats interlocutores i establir mecanismes 
estables de comunicació, promoure les relacions bilaterals entre municipis 
catalans i municipis en ruta, identificar necessitats d'aquests municipis i 
dissenyar actuacions específiques de resposta.  
 
El Fons Català ha acompanyat la tasca que esta duent a terme la Fundació 
ACSAR a Grècia en el marc de l'acollida, la inclusió i la integració de les 
persones refugiades de guerra, a través d'aportacions econòmiques provinents 
de municipis socis del Fons pel projecte XEFLIS i ara UNINTEGRA.  
 
En aquest sentit, aquesta proposta de Cooperació Tècnica està emmarcada en el projecte UNINTEGRA que està 
integrat per un consorci d'universitats europees i la Fundació ACSAR que, juntament amb la Universitat d'Atenes, 
lideren la intervenció sobre el terreny per apoderar, activar i recuperar emocionalment refugiats de guerra en 
diferents localitzacions gregues i que juntament amb el Fons Català es proposa treballar  amb els ajuntaments 
grecs a través d'aquesta cooperació. 
 
La proposta contempla identificar i desplegar una iniciativa de cooperació tècnica en matèria d'inclusió social i 
integració de població refugiada entre municipis catalans  i municipis de Creta a Grècia.  
 
Per fer operativa la proposta de Cooperació Tècnica, es contempla treballar amb l'Agència de Desenvolupament 
d'Heraklion (HDA), que, de manera conjunta amb els municipis de Creta, i amb fons de la Comissió Europea a 
través d'ACNUR, s'ha compromès a crear llocs d'acollida per a un total de 750 sol·licitants d'asil, registrats a 
l'ACNUR i localitzats a Creta. 
 
 
 

Sector: Inclusió- Acollida 

 
País / regió: Creta. Mediterrània 

 

Durada: Indefinida 
 
Entitat que presenta: Fundació 

ACSAR 
 
Entitat que executa: ACNUR 

 

Titulars de drets: Persones 

refugiades 
 
Finançament obert. 
 
Import total: 6.000 € 
Import aprovat: 4.000 € 

 

 


