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1. PRESENTACIÓ
El 2020 ha estat un any marcat per l’aparició de la pandèmia de la COVID19 arreu del món
provocant milers de morts i milions de contagiats que ens va canviar de prioritats i obligar a
organitzar-nos i treballar d’una manera absolutament diferent al que havíem previst. Tot i així, la
ràpida resposta de l’entitat a l’hora de garantir el funcionament ordinari via teletreball i la
celebració de les reunions dels òrgans de participació i govern a través de videoconferències va
permetre, per una banda, donar resposta als efectes de la pandèmia als projectes de cooperació
municipalistes que s’havien vist afectats a través de la campanya Mon Local Covid-19, i per l’altra,
mantenir l’agenda de planificació i aprovar el Pla Estratègic 2020-2023.
Junta Executiva
La Junta Executiva s’ha reunit l’1 d’abril, el 9 de setembre, el 7 d’octubre i el 4 de desembre.
Direcció
• Gestió de personal.
• Visites a diferents municipis.
• Reunions amb membres de la Junta.
• Relacions institucionals.
• Enllaç i seguiment de directrius de la presidència i de la Junta Permanent
• Planificació i autorització de viatges de l’equip tècnic.
• Aprovació de pagaments
• Preparació de l’Assemblea General Ordinària d’abril per videoconferència.
• Elaboració del Pla Estratègic 2020-2023.
• Elaboració de documents i posicionaments per a participació en jornades i seminaris.
• Coordinació ACM, FMC, Diputació de Barcelona, AMB i Ajuntament de Barcelona.
• Coordinació amb òrgans de col·laboració i participació de la Generalitat de Catalunya.
• Coordinació amb la Junta CCASPS.
• Coordinació amb els gerents de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.
• Coordinació amb els Intergrups i la Comissió d’Exteriors del Parlament de Catalunya.
• Coordinació mocions i declaracions conjuntes amb entitats municipalistes.
• Participació a la Permanent del Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.
• Viatges a:
Cordoba (gener-CONFOCOS)
Sàhara Occidental (febrer-CCASPS)
Melilla (desembre- GT Món Local Refugi)
Coordinació de Gestió
• Preparació Judici antic president del Fons Català.
• Coordinació de les obres de canvi d’usos dels espais de la seu del Fons Català.
• Elaboració de protocols per al personal tècnic davant la pandèmia de la Covid-19.
• Coordinació dels treballs per adequar la seu del Fons a les recomanacions Covid-19
• Elaboració dels protocols covid-19 de retorn al treball presencial a la seu del Fons.
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2. ÀMBIT ECONÒMIC I FINANCER
Àmbit Financer
Preparació dels pressupostos anuals:
• Ingressos dels socis i col·laboradors
• Despeses per alta de projectes
• Despeses d’estructura
Comptabilitat:
• Comptabilització de consignacions de socis i col·laboradors i de les altes de projectes
• Comptabilització dels cobraments dels socis i col·laboradors
• Comptabilització dels pagaments de projectes
• Comptabilització despeses de l’oficina de Managua i dels moviments del Banc Avanz
• Comptabilització de les despeses de l’oficina de Senegal
• Comptabilització de nòmines i despeses de S.S. i tramitació pagaments de nòmines
• Comptabilització de liquidacions de despesa de tècnics i membres de Junta Executiva
• Comptabilització de les factures dels proveïdors.
• Comptabilització, validació, seguiment pressupostari i justificació econòmica de projectes
• Comptabilització, validació, seguiment pressupostari i justificació econòmica dels convenis
Tramitació dels pagaments amb les entitats bancàries
Introducció de tots els apunts comptables vinculats als socis (consignacions, cobrament...) i als
projectes (altes, pagaments...) al programa informàtic de projectes i entitats del Fons
Seguiment pressupostari.
• Anàlisis de l’evolució de les consignacions per a projectes
• Anàlisis de l’evolució de les consignacions de quotes de socis
• Control de l’evolució de les depeses d’estructura
• Control i gestió de la tresoreria del Fons Català
• Control i seguiment dels projectes pendents de cobrir i de pagament
• Control, seguiment i gestió amb els socis de les consignacions pendents de cobrar
• Control de l’Immobilitzat.
Tancament comptable de l’exercici
• Tancament comptable i preparació dels comptes anuals i l’informe de gestió
• Preparació documentació dels comptes anuals i informe de gestió per a Direcció, Junta
Permanent i Junta Executiva
• Preparació de tota la documentació comptable i administrativa per a l’auditoria dels
comptes anuals i acompanyament als auditors
• Preparació documentació dels comptes anuals auditats i l’informe de gestió per l’AGO
Àmbit administració
Socis i col·laboradors
• Tramitació del certificats de quotes als socis mitjançant seu electrònica o factura
• Control de les notificacions electròniques rebudes per part dels socis
• Relació amb socis per les aportacions econòmiques a projectes i quotes de soci
• Control i reclamació pendent de cobrament dels de les consignades rebudes
• Tramitació per seu electrònica de sol·licituds de documentació requerida pels socis
(certificacions del Fons, Agència Tributària, Tresoreria General de la S.S, Auditories)
• Tramitació de les altes dels nous socis
Projectes
• Preparació de les ordres de pagament de projectes
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•
•

Entrada al programa de projectes de les dades bancàries de les entitats executores dels
projectes
Gestió dels pagaments de projectes i notificació a les entitats/institucions executores

General
• Control del correu electrònic general del Fons
• Relació amb entitats bancàries
• Seguiment dels contractes de manteniment amb proveïdors
• Recepció i validació de les factures de proveïdors
• Preparació de les ordres de pagament a proveïdors
• Control i preparació del pagament d’impostos ( IRPF, Seguretat Social)
• Preparació per a la gestoria dels Models 110-180-182-190-303-347-390 de l’Agència
Tributària
• Validació de l’Impost de Societats (Model 200 de l’Agència Tributària)
• Preparació de la informació requerida mensualment i trimestralment per l’organisme soci
del Fons a qui el Ministeri d’Hisenda i AAPP ens ha sectoritzat.
• Preparació del lliurament al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de
l’informe d’Auditoria, els comptes anuals i l’informe de gestió
• Preparació del lliurament al Registre Mercantil de l’informe d’Auditoria, els comptes
anuals i l’informe de gestió
Personal
• Gestió d’altes i baixes de contractes laborals
• Gestió de baixes i altes mèdiques
• Seguiment i control dels dies de vacances pendents del personal
• Planificació i agenda dels reconeixements mèdics del personal
• Implementació del programa de marcatge horari del personal laboral del Fons -“Timenet”
Protecció de dades
• Implementació de la Llei de Protecció de dades
Altres
•

Control i coordinació de la itinerància de dues exposicions: d’una banda, l’exposició “Les
Raons de la Cooperació” i l’exposició emmarcada en la campanya de sensibilització
sobre les “Maras al Triangle Nord de Centreamèrica”
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3. ÀREA DE PROJECTES
•

Coordinació de l’anàlisi de les convocatòries i assessorament en la proposta de distribució
dels recursos dels ajuntaments de: Caldes de Montbui, Cardedeu, Castellbisbal, Cerdanyola
del Vallès, la Garriga, Igualada, Lleida, Mataró, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Sant Boi
de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Pere de Ribes, Santa Coloma de Gramenet,
Viladecans, Vilafranca del Penedès i Consell Comarcal d’Osona.
En el marc d’aquestes convocatòries s’han avaluat 130 projectes, alguns presentats a més
d’una convocatòria. També s’han analitzat altres projectes a petició d’alguns socis.

•

Assistència als Consells de Cooperació dels ajuntaments als quals el Fons els gestiona la
convocatòria de projectes.

•

Coordinació administrativa del cicle de gestió de projectes (des de la notificació d’aprovació
fins el control de justificació):
-

•
•
•
•
•
•
•

Alta nous projectes: 128
o 75 projectes aprovats en el marc dels convenis per a la gestió de convocatòries
o 13 projectes proposats per altres socis del Fons Català
o 30 projectes relacionats amb campanyes d’emergència
o 10 projectes proposats pel Fons Català
Projectes tancats: 66
Informes rebuts: 242
Informes processats: 245
Informes pendents de processar a 31/12/2020: 305

Assessorament als ajuntaments socis en l’àmbit de bases de convocatòries i convenis.
Vistiplau a les propostes de finançament mensual de projectes de les diverses àrees.
Revisió d’informes econòmics dels projectes i gestió de reclamacions a les entitats.
Processament dels informes narratius per enviar-los als socis que els han finançat.
Justificació als socis de les seves aportacions.
Preparació documentació administrativa per a la sol·licitud de subvencions.
Control alta, ampliació i baixa de projectes a presentar a la Junta Executiva.

Enguany cal destacar:
•

Millores en la gestió de convenis i justificacions de projectes: s’ha treballat en la definició
d’un sistema de seguiment i control de convenis i justificacions de projectes. Fruit d’aquesta
feina, durant l’any 2020 s’han elaborat dues eines que per millorar la gestió:
▪ L’eina de control i seguiment de convenis, que permet mantenir un registre actualitzat
dels convenis subscrits entre el Fons i els seus socis, consultar l’estat dels convenis
(vigència), conèixer les accions que regula cada conveni i en el cas de convenis que
regulen algun finançament, conèixer l’import compromès i fer seguiment de les gestions
vinculades a cada conveni (addendes, pròrrogues, renovació, negociacions, etc.)
▪ L’eina de control i seguiment de projectes i justificacions, que permet mantenir un registre
actualitzat de les aportacions destinades a projectes, el seguiment i control dels terminis
i requisits de justificació (les consultes es poden fer per any de l’aportació, per soci, per
projecte o per període de justificació), conèixer el que estableixen les bases de les
diverses convocatòries de subvencions que gestiona el Fons, i establir un calendari
trimestral de justificacions, que ha de permetre una millora en la planificació i organització
de la feina vinculada al seguiment i justificació de projectes.
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4. ÀREA D’AMÈRICA LLATINA
Com ha passat amb la resta d’àrees, l’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19
i això va afectar el desenvolupament del pla de treball des del mes de març. Totes les rutes de
seguiment sobre terreny previstes als diferents països de la regió van haver de ser anul·lades, i
només es van mantenir alguns viatges per Nicaragua, aprofitant la relaxació de mesures que hi
ha hagut en aquest país des de l’inici de la pandèmia. La major part de les reunions i trobades
s’han fet també en format virtual, sense que això hagi tingut gaire incidència en l’execució dels
projectes a la regió, a excepció d’aquells que han hagut de posposar activitats degut a les
restriccions de mobilitat.
L’oficina tècnica de Managua continua donant servei a tota la regió amb dues persones al seu
càrrec (cap d’àrea i secretària tècnica). Enguany han incrementat extraordinàriament els requisits
jurídics i administratius per mantenir la nostra personalitat jurídica, sobretot arran de l’aprovació
de la nova Llei d’Agents Estrangers, a la qual el Fons s’ha hagut d’inscriure. Això ha comportat
una major de càrrega de treball en aquest àmbit en detriment del seguiment tècnic i financer dels
projectes, compensat amb el creixement de l’equip a Barcelona. També la logística s’ha vist
dificultada per la pandèmia, com en el cas del servei de correus, que no ha funcionat en tot l’any.
Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta
La pandèmia ha impedit la mobilitat entre països, i és per això que des del mes de març i fins a
desembre no s’ha pogut realitzar cap de les rutes previstes fora de Nicaragua. Tot el seguiment
s’ha realitzat per via digital i a distància des de l’oficina tècnica de Managua.
Pel que fa a Nicaragua, l’impacte dels huracans Eta i Iota a la Costa Carib va marcar l’agenda
del darrer trimestre, i es va prioritzar el seguiment directe d’aquests fenòmens destructius a
Puerto Cabezas. Tot i la pandèmia, es va poder fer un viatge a la zona el mes de novembre, que
se sumen als dos realitzats al maig i a l’octubre al mateix municipi. A més, també es van fer dues
rutes als departaments del nord de las Segovias al juliol i a l’octubre per supervisar projectes a
Estelí, El Sauce, San Juan de Limay i algunes comunitats de la zona.
Acompanyament a la cooperació directa a 11 actuacions entre elles: Sant Cugat del Vallès
a Tarija (Bolívia), Sant Cugat del Vallès a Cotacachi (Equador):, Sant Boi de Llobregat amb Sant
Miguelito (Nicaragua), etc
Desplegament del programa de Cooperació Tècnica a Amèrica Llatina: Suport a iniciatives
de cooperació tècnica entre municipis i entitats catalanes i municipis i entitats del Sud: 4
Centreamèrica i 2 a Sudamèrica

Reunions bilaterals amb ajuntaments socis
• 12 visites del responsable de l’Àrea a diferents municipis socis per informar de l’avenç dels
projectes, explorar nous marcs de col·laboració i intervenció, presentar públicament els
resultats dels projectes, etc.
Suport a la cooperació municipal indirecta
• Avaluació prèvia exante dels projectes presentats a les convocatòries locals (vegeu Àrea de
Projectes).
• Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de
millora dels projectes presentats.
Acompanyament especial sobre terreny a 7 projectes indirectes que requereixen seguiment :
EPMA / Comitè d’agermanament Nou Barris – Boris Vega amb Barri Boris Vega (Estelí,
Nicaragua). Grup Editor de la Revista del Discapaciat- GERD, Mataró: Fundació Maresme amb
FRATER Masaya (Nicaragua). Etc.
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Assistència per a la recerca de finançament extern
• Identificació amb l’àrea de projectes europeus de possibles contraparts a Amèrica per
presentar projectes conjunts a finançadors externs. Els contactes realitzats serviran per
confluir en convocatòries durant l’any 2021.
Altres accions estratègiques
• Jornades sobre salut mental i discapacitat a les ciutats de Girona i Mataró (11 i 12 de març).
54 assistents a Girona i 43 a Mataró dominen l’escena com són en Carles Campuzano, la
Rita Marzoa i en Xavier Graset i que han aportat valor afegit a les taules.
•

El Grup de Treball de Nicaragua es va reunir 4 vegades durant l’any (18 de febrer, 3 de juny,
1 de juliol i 4 de novembre)

•

Participació a les reunions regulars de coordinació dels actors de la cooperació espanyola,
dirigides des de les OTC-AECID, a Nicaragua, Hondures i El Salvador.

•

Reunions de treball amb INIFOM a Nicaragua per coordinar l’acció municipalista del Fons al
país, especialment pel que fa als vincles d’agermanament i a l’obertura de nous processos
de cooperació amb les alcaldies.

•

Formació sobre Marc Lògic i formulació de projectes amb les entitats de Castelldefels (2 i 4
de març).
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5. ÀREA D’ÀFRICA, MEDITERRÀNIA I ÀSIA
L’àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia fa seguiment d’aquells projectes gestionats pel Fons Català
en aquesta àmplia zona geogràfica. S’estructura en una oficina a Barcelona i una al Senegal i
que dona cobertura a alguns països com Senegal, Gàmbia o Guinea Bissau. Els vuit primers
mesos de l’any hi havia una persona a cada oficina, però des de setembre de 2020 l’oficina de
Barcelona s’ha vist reforçada amb un perfil tècnic addicional.
Des de l’oficina de Senegal s’han mantingut les visites a terreny en la mesura que s’han anat
suavitzant les restriccions, tot i que no s’ha pogut visitar projectes a altres països pel tancament
de fronteres. Tampoc no s’han pogut visitar els projectes al Marroc, un altre país prioritari.
El 26 de novembre de 2020 es va reunir la Comissió de Migracions i Desenvolupament, en el
marc de la qual s’aborden els projectes de l’àrea AMA, amb la participació de 31 ajuntaments.
Acompanyament de la cooperació directa i indirecta a Gàmbia, Senegal, Marroc i altres
països de l’àrea geogràfica
Reunions bilaterals amb ajuntaments socis
S’ha realitzat 21 reunions dels tècnics de l’Àrea amb diferents municipis socis com: El Prat de
Llobregat, Polinyà, Castelldefels, Torelló, Lleida. etc per informar de l’avenç dels projectes i/o
explorar nous marcs de col·laboració i intervenció.
Reunions bilaterals amb altres actors de la cooperació
S’han realitzat 28 reunions presencials o virtuals dels tècnics de l’Àrea amb entitats, com: Ibn
Batuta, Ruido Foto, Món3, etc. per informar de l’avenç dels projectes, explorar nous marcs de
col·laboració i intervenció i presentació de resultats.
•

Al llarg de l’any també s’han produït contactes amb d’altres entitats com Amizade Junts x
Moçambic, Fundació Vicente Ferrer, Coordinadora d’Associacions Senegaleses de
Catalunya, Voluntariat Blanenc o Agermanaments Sense Fronteres, entre d’altres

Suport a la cooperació municipal indirecta
• Avaluació prèvia ex ante dels projectes de l’àmbit geogràfic cobert per l’àrea presentats a les
convocatòries locals (vegeu Àrea de Projectes).
• Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de
millora dels projectes presentats.
Suport a campanyes d’Emergència
• Món Local Refugi
• Món Local COVID19
Assistència per a la cerca de finançament extern amb l’àrea de projectes europeus i recerca
de partenariats amb l’OTC de l’AECID a Dakar per crear aliances en algun territori, entre altres
Aliances estratègiques
Senegal
• Consolidació d’un espai de concertació entre Fons Català, ACCD, DIBA i les ARD de la
Casamance a través del P3199 i la seva continuïtat P3433
Participació a seminaris i conferències
• Presentació de resultats del P3199 al Fòrum Social Mundial per a les Economies
Transformadores en format virtual (26/06/2020)
• Webinar sobre el rol de les xarxes d’ESS organitzat per ACCD.
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6. COMISSIÓ MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT
Des del Fons Català hem seguit treballant amb les diàspores de diferents països residents a
Catalunya. Després del procés de reflexió entorn al codesenvolupament dut a terme els darrers
tres anys l’enfocament a través del qual treballem és el de ciutadania i circularitat. Considerem
el potencial de les diàspores presents a Catalunya com a motor de desenvolupament als seus
països d’origen però també com a factor de cohesió social als municipis catalans.

El 26 de novembre de 2020 es va reunir la Comissió de Migracions i Desenvolupament amb la
participació de 31 ajuntaments.
Reunions bilaterals amb ajuntaments socis
• 7 reunions dels tècnics de l’Àrea amb diferents municipis socis per informar de l’avenç dels
projectes, explorar nous marcs de col·laboració i intervenció, com: Vic, El Prat de Llobregat,
Gavà,etc
10 Reunions bilaterals amb altres actors del binomi migracions i desenvolupament al 2019:
Taula Catalana pel Codesenvolupament, Coordinadora d’ONG Solidàries de Comarques
Gironines i Alt Maresme, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,etc.

CONVOCATÒRIA de la Comissió: 26/11/2020
Proposta per treballar el binomi migracions / desenvolupament amb Amèrica central
Amb ASCA, RuidoPhoto i amb el suport de la xarxa de ciutats per El Salvador s’ha avançat en
l’execució del P3450 “Sueños de los CherosGuanacos: Vincles entre Catalunya i El Salvador”.
S’ha mantingut oberta la coordinació entre la Comissió de Migracions i Desenvolupament i l’àrea
d’Amèrica (oficina a Managua) del Fons Català per la identificació de contraparts locals que
encaixin amb les propostes plantejades.
Altres activitats de la Comissió de Migracions i Desenvolupament
- Formacions personalitzades en formulació i gestió de projectes a 3 entitats de persones
d’origen senegalès i gambià.
- S’ha començat a elaborar una proposta per enfortir les capacitats i l’enxarxament de les
entitats de migracions i desenvolupament a presentar durant el 2n semestre de 2021.
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7. ÀREA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA
Des del Fons Català hem seguit acompanyant respostes d’emergència, fent un esforç perquè no
siguin simplement reactives. En aquest sentit hem desplegat patrons de resposta des del món
local i l’execució d’estratègies el més adequades i coherents possibles amb el nostre mandat
municipalista. L’Acció humanitària (AH) és una resposta a les situacions de patiment humà
generades per desastres naturals o les provocades per l’acció dels essers humans. L’acció
humanitària és un component de la cooperació descentralitzada directa i indirecta amb actors del
Nord i del Sud.
Durant l’any 2020 s’han obert tres noves campanyes d’emergència:
- Campanya 3448. Haití: 10 anys després del terratrèmol - Ara o mai
- Campanya 3461. Món Local Covid19
- Campanya 3481. Resposta d´emergència als efectes dels huracans Eta i Iota: Fase de
reconstrucció- Nicaragua i Hondures.
Així mateix, el 2020 s’han gestionat 47 projectes implicats en 8 Campanyes d’Emergència per
fenòmens naturals sobrevinguts, 1 Campanya especial 10 anys després del terratrèmol a Haití i
dues Campanyes d’emergència específiques: Món Local Refugi i Món Local Covid19: Nepal (1
projecte), Mèxic (2 projectes), Indonèsia (1 projecte), Moçambic (2 projectes), Gàmbia (1
projecte); Haití (3 projectes), Nicaragua i Hondures (4 projectes). Campanya 2833 Món Local
Refugi (11 projectes) i Campanya 3461 Món Local Covid19 (22 projectes)
Les accions que s’han dut a terme per gestionar les campanyes, abracen quatre components:
identificació d’accions i actors, formulació, seguiment i avaluació ex-post.
Accions realitzades
Seguiment i gestió del Conveni d’AH p.3068. Fons EREC (Equip de Rescat en Emergències
de Catalunya) 34.319 euros aportats per cinc ajuntaments: Barberà del Vallès, Castellbisbal,
Cerdanyola, Santa Coloma de Gramenet i Sant Feliu de Llobregat. Els fons s’han destinat a tres
respostes d’emergència vinculades a tres Campanyes activades des del Fons Català a Colòmbia,
Moçambic i Hondures:
Gestió de campanyes d’emergència
Durant l’any 2020, s’ha fet la gestió de tres noves emergències i s’ha donat seguiment a set
Campanyes d’emergència endegades en anys anteriors i que estan actives.
Campanyes d’Emergència endegades durant l’any 2020
Durant l’any 2020, s’han obert tres noves emergències Campanya Haití: 10 anys després del

terratrèmol - Ara o mai, Campanya 3461. Món Local Covid19: Durant l’any 2020 s’han aprovat
22 projectes vinculats a la Campanya Covid19., Resposta d´emergència als efectes dels
huracans Eta i Iota: Fase de reconstrucció- Nicaragua i Hondures: Durant l’any 2020 s’han
identificat tres nous projectes, dos a Nicaragua i un a Hondures.
Gestió de Campanyes d’Emergència actives obertes abans de l’any 2020
Durant l’any 2020 s’han gestionat 12 projectes implicats en 7 Campanyes d’Emergència per
fenòmens naturals sobrevingut entre ells: Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal,
Haití, Resposta als efectes de l’huracà Matthew al seu pas pel Carib Mèxic, Resposta
d’emergència als efectes del terratrèmol, etc.
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Informes especials de tres campanyes que van més enllà de la resposta als efectes d’un
determinat fenomen natural sobtat
En aquest apartat hi ha tres campanyes d’emergència actives vinculades a respostes més
estratègiques i estructurals:
A. Campanya 3448- 10 anys després del terratrèmol - Ara o mai
B. Campanya 2833- Món Local Refugi
C. Campanya 3461- Món Local Covid19
Durant l’any 2020 hi ha quatre fets que marquen l’agenda en matèria de refugi i protecció de les
persones en moviment:
1234-

Davant la pandèmia COVID-19,
L'incendi del camp de Mòria
El 23 de setembre 2020 la Comissió Europea va presentar el Nou Pacte Migratori i d’Asil
Novembre 2020: la crisi de recepció i acollida de persones en moviment que arriben a la
ruta Canària- Frontera sud.
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8. GRUP DE TREBALL MÓN LOCAL REFUGI
Tal com estava planificat, el 25 de febrer de 2020 és va crear i activar el Grup de Treball Món
Local Refugi. Aquest Grup de Treball està articulat a la Campanya Món Local Refugi. El Grup de
Treball s’ha creat com un espai de treball al voltant de l’especificitat pròpia dels ajuntaments per
donar resposta a Emergències Humanitàries, concretament a la Campanya Món Local Refugi.
L’objectiu principal del Grup de Treball és convertir-se en un espai de coordinació intermunicipal
on els ajuntaments, de manera conjunta i coordinada, puguin articular les seves accions en
l’àmbit de la Campanya Món Local Refugi, tot treballant per millorar la cooperació municipal
descentralitzada en clau de transformació.
Durant l’any 2020, el Grup de Treball s’ha reunit tres cops: el 25 de febrer, presencial, i el 17 de
juny i el 22 de desembre, es varen realitzar dues reunions més, en modalitat virtual responent a
les mesures de l’estat d’alarma per la Covid19.
Línies d’acció desplegades
La Campanya Món Local Refugi s’ha desplegat en quatre línies d’acció: Projectes d’Acció
Humanitària, d’Educació per al Desenvolupament i Justícia global, accions de Denúncia i, de
manera incipient, amb accions de suport a l’acollida a casa nostra via cerca de finançament
extern (AMIF-CE)
1. Projectes d’acció humanitària
Durant l’any 2020 s’han gestionat 10 projectes d’emergència vinculada a refugi, dels quals 3
executant-se a Europa i a les rutes de trànsit de la Mediterrània oriental
Països de Primera Acollida i Origen : Set projectes executant-se a països de primera acollida
a diferents territoris d’Euroàsia, Àfrica del Nord i Oriental i Amèrica central.
Frontera Amèrica: L’any 2020 responent a la inquietud de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
es varen ampliar les respostes de refugi a Amèrica, concretament a la frontera Nord de Costa
Rica per donar suport a un col·lectiu de refugiats i refugiades nicaragüencs.
Accions d’Educació per al Desenvolupament i per la Justícia global i accions de denúncia
Aquest component està molt afectat per les mesures decretades contra la Covid19. Tanmateix,
des del Fons s’està acompanyant el següent projecte d’EpD i Justícia Global:
•

Projecte 3449 Espectacle de Teatre Frec a Frec de sensibilització sobre l'arribada de
persones migrants, executat per l’Associació Frec a Frec Teatre i Educació a Catalunya

Durant l’any 2020, en el marc de la Campanya Món Local Refugi s’han fet públics els següents
posicionaments i declaracions: pel dia mundial de les persones refugiades, contra la violència a
la frontera entre Grècia i Turquia, davant l’incendi del Camp de Moria a Lesbos, Grècia, la
crisi a la Ruta Canaria: “Accions de suport a l’acollida a casa nostra
Amb l’Àrea de Projectes Europeus del Fons Català, s’ha iniciat un procés de cerca de recursos
externs destinats a acompanyar els municipis socis en el procés de gestió de l’acollida a casa
nostra. Trobareu Informació més detallada a l’apartat del Grup de Treball Món Local Refugi.
2. Rutes de seguiment i identificació de necessitats, aliats i respostes d’emergència
sobre terreny
o

Durant l’any 2020, s’han organitzat i preparat quatre missions de seguiment i identificació
en el marc de la Campanya Món Local Refugi, de les quals se’n han hagut de posposar tres
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a causa de l’estat d’alarma per la Covid19: Kurdistan-Iraq (KRI)-posposada, Bòsnia i
Herzegovina i Sèrbia – posposades, Illa de Lesbos, Grècia – posposada, MelillaFrontera Sud- Realitzada
Missió d’identificació a la Frontera Sud
L’any 2020 solament s’ha pogut realitzat una missió de seguiment i identificació sobre terreny la
ciutat autònoma de Melilla a la Frontera Sud. Aquesta missió es va realitzar del 14 al 18
desembre 2020. Inserida dins la Campanya de Suport a l’acollida de població refugiada (projecte
2833),

a) Campanya 3461- Món Local Covid19
Vam obrir la Campanya d’Emergència 3461.RESPOSTA D’EMERGÈNCIA PER FER FRONT
ALS EFECTES DEL COVID-19 EN PROJECTES ACTIUS A PAÏSOS ON LA COOPERACIÓ
MUNICIPAL ÉS MÉS PRESENT.
Balanç de la Campanya 3461 Món Local Covid19 a 31 de desembre de 2020
A 31 de desembre de 2020, la Campanya havia recollit 392.366 euros de 42 ajuntaments, dels
quals 145.048 al tancament d’any estaven informats pendents de conformar, i 141.946 euros
traspassats d’altres campanyes.
En total la Campanya ha recollit 534.313 euros
Els recursos s’han destinat a finançar 22 projectes d’emergència Covid19 a 12 països on el Fons
Català hi és present.
Campanya Covid19-Imports consignats per 36 ajuntaments/ens (247.318 euros) a 31 desembre
2020
L’evolució dels imports consignats i el numero d’ajuntaments implicats és positiva. La campanya
es va obrir el 4 de maig. L’evolució de maig a setembre i d’octubre a desembre és creixent:
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9. UNITAT D’AVALUACIÓ
La Unitat d’Avaluació s’articula a les diferents Comissions de Treball del Fons Català i de les
Àrees geogràfiques, a través de la incorporació de l’estratègia de qualitat i eficàcia de l’ajut com
a eix transversal a les pràctiques implementades i gestionades des del Fons Català.
Sota el principi d’apropiació de la cultura d’avaluació per part dels ajuntaments socis i el
desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement, s’ha fomentat el treball
conjunt en la preparació dels processos avaluatius i del treball de camp amb personal de les
àrees d’Amèrica i Àfrica, Mediterrània i Àsia del Fons Català i ajuntaments socis (Vilafranca del
Penedès i Mataró) .
L’any 2020 el Fons Català ha seguit diversificant les fonts de finançament per a desplegar el pla
d’avaluació amb recursos externs DIBA- Recurs "Avaluació de projectes de cooperació a el
desenvolupament i drets humans" del Catàleg de serveis 2018 Ajuntament de Barcelona.
L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia i les mesures decretades per fer front a la Covid19.
En aquest sentit, durant l’any 2020, de les tres avaluacions programades, solament s’ha pogut
realitzar l’avaluació del p. 2912. Millora en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics mitjançant
la construcció de tres embassaments a les comunitats de D.K.Thanda, Gulyam i P.
Siddarapuram, regió de Kalyandurg. Pel que fa a les altres dues, s’ha pogut iniciar l’avaluació
intermèdia del projecte 3199. Articulació d’una xarxa de perímetres agrícoles a la Casamance en
base a la sobirania alimentària i el ple exercici del dret de les dones al Senegal, posposant el
treball de camp pel gener-febrer 2021, sempre condicionat a la Covid19. Pel que fa a l’avaluació
mixta programada a Nicaragua per avaluar el projecte 3442 vinculat al procés d’alfabetització i
post-alfabetització als territoris indígenes rama de la Costa Carib de Nicaragua, s’ha hagut de
posposar fins el 2022, ja que el context electoral a Nicaragua de l’any 2021 no és l’òptim per dur
a terme aquesta avaluació.
Durant l’any 2020 també s’han finalitzat dos processos avaluatius, ex-post i mixtos, iniciats l’any
de les dues avaluacions realitzades a Nicaragua de l’eina agermanament-cooperació: Avaluació
estratègica de 10 anys del procés d’agermanament entre Vilafranca del Penedès i Puerto
Cabezas- Bilwi a Nicaragua i Avaluació estratègica de 10 anys de cooperació local dels municipis
de ses illes a Madriz, Nicaragua a través del Fons Mallorquí, Fons Menorquí i Fons Pitiús, totes
dues a Nicaragua.
Promoció de la cultura de l’avaluació: Pla d’avaluació 2020
Realització d’avaluacions en clau local, articulades a processos de desenvolupament de
capacitats d’avaluació i construcció de coneixement. Aprenentatge i rendició de comptes. Les
avaluacions estan enfocades a rendició de comptes vers les administracions públiques
implicades i la ciutadania i en clau d’aprenentatge i lliçons apreses.
Avaluacions realitzades
• India, Kalyandurg
Avaluacions afectades per la Covid19
• Senegal, Casamance
• Nicaragua, RACCS
Processos d’avaluació iniciats l’any 2019 finalitzats durant l’any 2020
• Nicaragua- RACCN
• Nicaragua- Las Segovias
Promoció de la cultura de l’avaluació: Accés i difusió de la informació del cicle d’avaluació.
Comunicació i ús de Resultats. Aplicabilitat i millora continua
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Aquestes activitats s’han adaptat a l’estat d’alarma per la Covid19.
•

Nicaragua- Las Segovias: Avaluació estratègica de 10 anys de cooperació local dels
municipis de ses illes a Madriz, Nicaragua a través del Fons Mallorquí, Fons Menorquí i Fons
Pitiús. Avaluació intermèdia conjunta.

Formació interna als socis en matèria de planificació i formulació de projectes de
cooperació internacional
L’ajuntament de Castelldefels va sol·licitar al Fons Català un procés formatiu adreçat als tècnics
i tècniques municipals
El Taller es va impartir els dies 2 i 4 de Març de 2020, en dues sessions de tres hores cadascuna
a la Biblioteca Pública de Castelldefels. L’equip formador va estar integrat per la responsable de
la Unitat d’Avaluació i els Caps d’Àrea d’Amèrica i Àfrica- Àsia i Mediterrània del Fons Català.
El taller estava dissenyat per a contribuir a millorar la qualitat de les propostes presentades, per
millorar la qualitat de les actuacions en matèria de cooperació i solidaritat dels ajuntaments socis
del Fons Català.
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10.

COMISSIÓ DE MUNICIPALISME I AGENDA 2030

Durant el 2020 es va plantejar desplegar quatre línies de treball: Programa de Cooperació
Tècnica municipal; Component de clarificació i harmonització de procediments; Revisió de
l’arquitectura de la cooperació espanyola; i Coherència de polítiques, ODS i l’Agenda 2030.

1. Participació en el Grup de Treball sobre el Model de Cooperació de Catalunya.
Estem participant de forma activa en els espais de debat d’aquest procés en el que estam implicat
tots els actors i que lidera El Consell de Cooperació al Desenvolupament, que concretarà en 6
sessions, de temàtiques diverses que van des de les actuals tendències de la cooperació, fins
als diferents models de finançament.
La voluntat es finalitzar al Juny, amb el mandat de presentar document de propostes que ens
serveixi de guia davant la propera revisió de la llei catalana de cooperació.
2. Grup de Treball sobre procediments jurídics i harmonització de processos de la
cooperació, amb la Diputació.
El grup de treball que es situa dins la comissió de Municipalismes del Fons, finalment va publicar
el TDR per fer un estudi sobre: Termes de Referència per a la realització d’una anàlisi
comparativa dels models de regulació de les subvencions en diferents actors de la
cooperació al desenvolupament
L’estudi es farà sobre
•AECID
• Generalitat de Catalunya
• Diputació de Barcelona
Ajuntaments de:
• Barcelona
• Santa Coloma de Gramenet
• L’Hospitalet
• Girona
• Lleida
• Tarragona
• Sant Cugat del Vallès
• Manresa
• Granollers
• Sant Boi de Llobregat
• Vilafranca del Penedès
• Blanes
• Igualada
El passat dia 19 d’abril vam fer reunió del GT on va presentar el TDR, i las proposta presentada,
de la Fundació Musol, que ha estat la proposta seleccionada.
3. Productes projecte 3391
-

Pag web Coop Tècnica. La Base de Dades de la web de Cooperació Tècnica
www.fonscatala.org/cooperaciotecnica ja esta activa, ja hi ha tècnics que ha començat a
introduir dades. S’està treballant en un material de comunicació i revisant la visibilitat i
posicionament de la pag web de Cooperació Tècnica.
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-

Estudi de sistematizació d’experiències de Cooperació Tècnica en clau d’aprenentatge
i lliçons apreses. Estudi entregat i aprovat.

-

Mòdul formatiu Claus per entendre la cooperació: Una mirada àmplia des de la Justícia
Global

No vam donar per bo el producte entregat després de fer-ne una valoració, vam demanar que es
completessin alguns aspectes que seran presentats la primera setmana de juny.
4. Missió Frontera sud Canàries
Durant aquest més d’abril s’ha donat suport logístic en la planificació de la missió que es farà a
principis de maig.
5. Revisió de l’arquitectura de la cooperació espanyola
La conformació d’un acord de govern a l’Estat sorgit de les darreres eleccions legislatives que
planteja la reforma de l’arquitectura de la cooperació i el seu impuls a nivell estatal, i que compta
amb una correlació de forces parlamentàries favorables a potenciar la cooperació, és una
oportunitat per la cooperació municipalista, car aquesta no està suficientment reconeguda i
representada amb l’actual model i necessita un major reconeixement i representació.
Aquest fet configura un context favorable per encarar quatre reformes fonamentals per la
cooperació municipalista. En primer lloc, la reforma de la Llei espanyola de cooperació, per
reforçar el paper i la representació de la cooperació municipalista als òrgans de planificació i
d’execució de la política de cooperació de l’administració general de l’Estat. En segon lloc, la
reforma de la Llei de bases de règim local, per fixar la competència municipal de cooperació de
manera explícita, clara i inequívoca i evitar-ne el seu qüestionament. En tercer lloc, reformar la
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) que dona tot el poder als
interventors i secretaris de decidir al seu criteri si els ens locals poden fer o no cooperació. I
finalment, i la Llei de subvencions, per facilitar una gestió administrativa adaptada a les
necessitats específiques de la cooperació a les administracions públiques locals.
En aquest sentit estem treballant com ja hem comentat dins la Comissió de Municipalisme i
Agenda 2030, de mutu acord amb les entitats municipalistes (ACM, FMC) i la Confederació de
Fons de Cooperació i Solidaritat, generi les complicitats necessàries amb els diferents grups
parlamentaris al Congrés i al Senat, així com amb la Federació Espanyola de Municipis i
Provincies, i amb la a la DGOPOLDES del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, per poder fer
les propostes de modificació abans esementades.

6. Coherència de polítiques, Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030
La incorporació de la coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD) en les polítiques
públiques és un antic repte de l'agenda de cooperació internacional, però l'aprovació de l'Agenda
2030 i la seva inclusió explícita entre les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible,
concretament en l’ODS17, ha suposat un nou repte per al municipalisme compromès amb la
nova agenda global de desenvolupament, car aquests objectius i aquesta agenda han d’informar
tant les polítiques locals com les que s’activen mitjançant la cooperació.
L’objectiu de la Comissió de Municipalisme i Agenda 2030 seria millorar el coneixement dels
reptes que comporta la CPD, els ODS i l’Agenda 2030, identificar els instruments normatius i
institucionals essencials per la seva aplicació i estimular el debat entre els ens locals socis pel
que fa a la seva concreció en les polítiques públiques de cooperació i solidaritat que executen.
S’ha començat a treball en la identificació d’activitats, ajuntaments, mesurar l’impacte del treball
del fons sobre ODS (identificació i etiquetatge del projectes, revisió de l’estratègia, etc)
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11.

DRETS HUMANS I ESPAIS DE CONCERTACIÓ

L’àrea de Drets Humans i Espais de concertació opera sobre quatre grans eixos:
1.
2.
3.
4.

Comissió de Drets Humans (Estudi EBDH, campanya maras, seguiment de projectes )
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS)
Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans (CDDH)
Espais de concertació (CGLU, Taula per Colòmbia, Alcaldes i Alcaldesses per la pau)

1- Dinamització de la Comissió de Drets Humans.
S’ha fet una reunió presencial de la Comissió (13/02/2020) on l’Institut de Drets Humans de
Catalunya-IDHC va presentar el Pla de Drets de Catalunya.
Impuls i seguiment de l’Estudi sobre la integració de l’Enfocament Basat en Drets Humans
(EBDH) sobre cinc polítiques públiques (cooperació i solidaritat, aigua i sanejament, habitatge,
compra pública, nova ciutadania) sobre una mostra de 20 municipis. Han participat 20 municipis
que han contestat 56 qüestionaris dels quals 18 de la política de Cooperació, 12 de Nova
Ciutadania, 9 d’Aigua i Sanejament, 8 de Compra Pública i 9 d’Habitatge. L’objectiu de l’Estudi
és identificar aprenentatges i bones pràctiques en l’aplicació de l’EBDH per tal d’incorporar-los a
la política de cooperació, en termes de coherència de polítiques.
Impuls de la campanya d’educació en drets humans al voltant del binomi violències i
joventuts al Triangle Nord de Centreamèrica (Guatemala, Hondures i El Salvador) i les seves
derivades en les migracions internacionals. La campanya consta de l’exposició Més enllà
dels tatuatges. Les marasal Salvador, Hondures i Guatemala, (10 plòters) així com tallers de
formació online o presencials adreçats a personal tècnic i càrrecs polítics de l’administració
municipal, estudiants dels centres educatius o joves engeneral. Hi ha sis municipis que hi ha
fet aportacions i s’ha exposat a Santa Perpètua de la Mogoda (novembre 2020- desembre
2020).
Impuls de diversos projectes d’Educació en DDHH (P3386 Gira de l’ensemble de corda de
noies ex mareres salvadorenyes, P3457 Arpilleres pels Drets Humans).
Elaboració de mocions i comunicats: Carta del Fons Català al president Ivan Duque per la
situació a Colòmbia amb la violència durant la COVID (maig 2020), comunicat del Fons Català
davant l’anunci d’annexió del 30% de Cisjordània per part d’Israel (juliol).
Coordinació de la participació del Fons Català en l’acte organitzat per la delegació del Govern de
la Generalitat a Suïssa el 10/12/20 presentant el projecte CDDH.
Seguiment dels projectes de construcció de pau i drets humans a Colòmbia i Palestina
Reunió virtual de la Comissió de DDHH el 28/01/21 per fer balanç dels 2 anys i mig (juny 20182020) de funcionament de la Comissió, i establir el pla de treball 2021.
2 – Dinamització de la secretaria tècnica de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris
amb el Poble Sahrauí (CCASPS):
El 10/02/20 va tenir lloc l’assemblea anual de la CCASPS en què s’ha escollit una nova Junta.
El 28/02/20, des de la CCASPS es va organitzar un viatge als territoris ocupats junt amb una
delegació de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara (IPLS) del Parlament de Catalunya,
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El 2/04/20 hi havia prevista una reunió del Grup de treball Sàhara Occidental que va haver
d’anul·lar-se per la situació de confinament. En el seu lloc, el 14/04/20 va celebrar-se virtualment
una reunió extraordinària de la Junta Executiva de la CCASPS per coordinar les accions
alternatives al programa Vacances en Pau i que van concretar-se en una campanya d’ajut
humanitari (projecte 3438).
Pel que fa al projecte 3438 “Aturem els efectes de la COVID-19 als campaments sahrauís”, hi
hagut onze municipis que han fet aportacions
Hi ha tres projectes de cooperació actius amb els campaments de refugiats sahrauís
El darrer trimestre del 2020 s’ha fet seguiment de la situació política, primer amb la renovació
del mandat de la MINURSO1 i acte seguit amb l’escalada de tensió entre el Front Polisario i
l’exèrcit marroquí al pas del Guerguerat2.
El 3/12/20 es va presentar virtualment l’informe sobre la llibertat de premsa i informació al
Sàhara ocupat, "Sáhara Occidental: un desierto para al periodismo", elaborat per Reporters
Sense Fronteres. Quatre periodistes van participar a l’acte, que va servir per recordar els 45 anys
de la Marxa Verda (1975) i els 10 anys del brutal desmantellament de GdeimIzik (2010), el
Campament de la Dignitat3.
El 16/12/20 es va reunir virtualment el Grup de treball Sàhara Occidental per valorar
conjuntament les accions executades durant el 2020 i fer propostes per al Pla anual 2021 de la
CCASPS.
El 22/01/21 va tenir lloc l’assemblea de la CCASPS 2020 en què es va aprovar el pla de treball
per al 2021.

3 - Coordinació de les dues edicions anuals del Projecte Ciutats Defensores de Drets Humans
El 2020 s’han fet 2 reunions presencials per l’edició de primavera 2020 i 3 reunions
presencials per l’edició de tardor 2020.
Encàrrec i seguiment de les publicacions i materials de difusió del projecte (edició de primavera
2020, ja que es va cancel·lar el 15/03 i l’edició havia de començar el 25/03 fins 03/04).
Interlocució amb administracions finançadores (ACCD, DIBA, AMB) per la reformulació del
pressupost 2020 i les liquidacions/justificacions d’anys anteriors (abril, maig)
Dinamització de les dues reunions per concretar la governança del projecte que van tenir lloc el
27/10/20 i el 17/11/20 i de les quals deriva la formula de governança (comissió política) del
projecte Ciutats Defensores.
Col·laboració amb la Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat-CCAR en l’elaboració dels productes
de les dues edicions de CDDH (pla de comunicació, pla d’incidència, vídeo promocional,
webinars, interlocucions amb entitats, etc.).

1https://www.ccasps.cat/ca/noticies/el-consell-de-seguretat-de-nacions-unides-renova-la-missio-

de-la-minurso-mentre-el-poble
2https://www.ccasps.cat/ca/noticies/que-esta-passant-al-guerguerat
3
https://www.ccasps.cat/ca/noticies/presentem-linforme-de-reporters-sf-sobre-la-llibertat-de-premsa-alsahara-occidental
https://www.ccasps.cat/ca/noticies/la-llibertat-de-premsa-al-sahara-ocupat-es-un-oximoron-no-existeix
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4 - Enllaç amb la plataforma Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
Dues reunions de treball al febrer de 2020 amb el personal tècnic de la Comissió d'Inclusió Social,
Democràcia Participativa i Drets Humans de CGLU a Barcelona per establir la participació del
Fons Català durant el 2020.
5 - Participació en espais de concertació
Taula Catalana per la Pau i el Drets Humans a Colòmbia. S’ha participat a les tres reunions
plenàries el 2020, les visites d’activistes colombianes coordinades per la Taula, i a les reunions
de preparació de les Jornades anuals que el 2020 han estat virtuals. La sessió de les Jornades
de l’11/11/20, dedicada a la presentació d’experiències d’Economia Social i Solidària-ESS va ser
moderada des del Fons Català.
6 - Comissió d’Acció Climàtica (AC)
Reunió de coordinació amb l’AMB per l’impuls de la nova comissió d’AC (11/02)
Primera reunió i taller de treball de la comissió (09/03). El taller de treball buscava establir el full
de ruta i els principals interessos i necessitats dels municipis que impulsen o voldrien impulsar
accions en l’àmbit de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.
En el marc del conveni del Fons Català amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el maig de 2020
es van seleccionar l’empresa consultora (elaboració dels TDR) per realitzar una diagnosi sobre
les accions de cooperació vinculades a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic. Durant el segon
semestre de 2020 s’ha fet acompanyament a l’empresa consultora per recavar les dades dels
municipis socis participants a la diagnosi. Realització de reunions de coordinació amb l’AMB
durant els mesos de desembre de 2020 i gener 2021 per tancar la versió definitiva de la diagnosi
i els productes (informe maquetat i infografies).
Reunió i taller de treball de la comissió (14/01/21). Durant la reunió es van presentar els principals
resultats de l’informe “Diagnòstic d’actuacions de Cooperació Internacional vinculades al canvi
climàtic” a càrrec de l’empresa consultora, i es va dur a terme un taller de treball per identificar
les accions del Pla de treball 2021 de la comissió d’Acció Climàtica.
7 – Revisió i valoració dels projectes d’EPD, Colòmbia i Sàhara Occidental de les convocatòries
de projectes dels diferents municipis gestionades pel Fons.

8 - Grup de Treball Compra Pública Ètica
Reunions amb laCoordi (Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques a Catalunya), el Grup
de Compra Pública Socialment Responsable, municipis de la Xarxa Cafè Ciutat i municipis
adherits a Electronics Watch, per explorar la creació d’un Grup de treball sobre compra pública
ètica.
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12.

ÀREA EUROPA

El FCCD va iniciar, al més de setembre, una línia de treball de projecció i promoció de la seva
activitat de cooperació internacional a nivell europeu i internacional en dos àmbits diferents: la
cerca de finançament extern per a participar en projectes europeus i la participació en xarxes
europees i internacionals per tal de connectar els socis del FCCD amb l’agenda internacional i
en concret amb l’Agenda 2030 i els ODS.
Projecció del FCCD a l’exterior i promoció de les seves activitats
Per a realitzar els primers contactes amb actors europeus i internacionals vam preparar material
de presentació del FCCD en diferents llengües. Es van mantenir reunions amb les diferents àrees
del Fons Català amb l’objectiu d’analitzar els projectes desenvolupats
potencialment
subvencionables amb finançament extern per a una millor identificació de programes i
convocatòries de subvencions europeus, a més d’identificar actors de desenvolupament que
havien treballat o treballen amb el FCCD, per valorar la seva potencialitat com a socis de consorci
i establir xarxes de col·laboració en els àmbits de la cooperació al desenvolupament, ajut
humanitari i Educació pel desenvolupament en Justícia Social.
Amb la intenció d’informar a les institucions catalanes relacionades amb Fons Europeus que
el FCCD estava ja disposat a participar en convocatòries de subvencions i licitacions
internacionals es van mantenir 5 reunions amb diferents organismes: Delegació de la Generalitat
davant la UE, DG de Cooperació al Desenvolupament, Representació de la UE a Barcelona,
Laura Rahola, Cap de Premsa, DG d'Afers Globals, Elena Lopez, Tècnica de l’Africa
Subsahariana, Secció d’ Acció Exterior i de la UE, Conxita Font, Responsable de Fons Europeus,
Amb l’ACCD s’han fet reunions periòdiques de coordinació amb la Responsable de noves
estratègies de finançament i partenariats.

D’acord a algunes oportunitats de finançament de projectes europeus s’han fet contactes amb
les següents organitzacions i associacions de Catalunya: RefugeesWelcome Catalunya,
Fundació Acsar, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Creu Roja, Grup Editor de la Revista del
Discapacitat-GERD de Girona.
A més, vam posar en marxa l’estratègia de presentació del FCCD als principals organismes de
cooperació i desenvolupament de la UE, Agències, Direccions Generals europees i Delegacions
de la UE als països on els socis del FCCD són més actius: Direcció General per Associacions
Internacionals (International Partnerships- DG INTPA i antiga DEVCO): Delegació de la Unió
Europea a Senegal, Delegació de la Unió Europea a Nicaragua:EAAS-MANAGUA, Responsable
de Cooperació.
El FCCD ha començat a construir una xarxa de relacions amb diferents actors d’arreu
d’Europa i del mon. Amb l’excepció d’alguns amb els quals ja havíem treballat amb anterioritat,
hem contactat i fet reunions amb una vintena de nous actors europeus per explicar quina és la
nostra missió, compartir idees de projectes i construir consorcis per a presentar propostes a
diferents convocatòries

Identificació de convocatòries europees i projectes treballats:
•

Convocatòria del Fons d’Asil, Migració i Integració: Desenvolupament i implementació
d’estratègies d’integració local des d’una perspectiva multiactor (AMIF-2020-AG-CALL01)* Àrees Europa/Comissió de Migracions i Desenvolupament
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•

Convocatòria del Fons d’Asil, Migració i Integració: “Creació de vies complementàries
per a persones amb necessitat de protecció internacional i la seva integració”(AMIF2020-AG-CALL-04)* Àrees Europa/ Grup de Treball Refugi

•

“IV Convocatoria Anual para la coorganización de eventos en temasrelevantes para la
asociaciónbirregional entre la UE y LAC para el año 2021 (03/12/2020) Àrees
Europa/Àrea Amèrica Llatina i Carib

•

Programa Horizon 2020: Capacitant els ciutadans per actuar sobre el canvi climàtic, el
desenvolupament sostenible i la protecció a través de l’educació, ciència ciutadana,
iniciatives d’informació i compromís cívic(H2020-GD-2020).

El FCCD va fer d’enllaç per tal que l’Ajuntament de Manresa participés com a municipi pilot en
un consorci per a presentar una proposta anomenada “EcoTChain” sobre Canvi Climàtic i ciència
ciutadana. La proposta està liderada per Aratos System BV (Països Baixos) i al consorci
participen 19 universitats, centres de recerca, laboratoris i un grup de municipis pilot europeus
per implicar els ciutadans en el procés d’observació i recollida de dades del cicle de l’aigua. La
durada és de 2 anys i el pressupost per municipi és de 100.000 euros.
Gestió del projecte "Shababuna; els nostres joves: informats i ben preparats per triar el
seu futur!" (Fons d’Asil, Migració i Integració, AMIF 2019, Comissió Europea):
Es tracta d’un projecte europeu per combatre la desinformació sobre la migració irregular entre
el jovent al Marroc, concretament a la regió de l’Oriental, al nord-est del país.
Gestió de les relacions del FCCD amb xarxes internacionals:
Amb l’objectiu de facilitar als socis la connexió amb l’agenda europea i l’Agenda 2030 s’ha
reforçat la relació i s’ha mantingut una reunió amb la Secretaria de la CGLU i la Comissió
d’Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans (CSIPDHR) per concretar l’encaix del
FCCD, l’agenda conjunta i el pla de treball per a l’any 2021.
Al desembre es va iniciar el procés de sol·licitud de partenariat del FCCD per formar part de
la xarxa PLATFORMA. Ens vam reunir amb el Coordinador de Partenariats internacionals, Boris
Tonhauser, per tal de presentar-nos i establir una nova relació de col·laboració per a l’any 2021.
Des del FCCD hem fet seguiment dels esdeveniments internacionals, conferències, fòrums,
activitats i webinars que podien ser d’interès pel Fons Català i dels seus socis. Hem intentat ser
presents en xarxes europees, CGLU i PLATFORMA, i en aquells relacionats amb l’Agenda 2030
i els ODS i finançament exterior.
Presència a 14 webinars, fòrums i esdeveniments d’interès per al FCCD i els seus socis:

Comunicació externa:
Per a la gestió i seguiment d’informació s’han realitzat subscripcions a butlletins d'agències i
organismes relacionats amb polítiques de cooperació al desenvolupament, xarxes europees i
internacionals i finançament extern. També hem fem el seu seguiment i d’altres comunicacions
mitjançant correu electrònic i xarxes socials (Linkedin, twitter).
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13.

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Durant el 2020, l'àrea de comunicació s'ha consolidat, després del treball de replantejament
iniciat l'any anterior. La incorporació d'una tècnica, amb el suport d'un professional extern, han
permès elaborar del Pla de Comunicació de l'ens. Aquest full de ruta s'ha anat gestant al llarg de
tot l'any amb la participació de professionals de tots els serveis del fons i representants d'institució
sòcies. Aquest recull la planificació de totes les accions a desenvolupar al llarg de 2021 i 2022.
L'àrea també ha treballat per donar visibilitat a tota l'activitat del Fons Català que s'ha recollit a la
pàgina web i a les xarxes socials. Notícies, comunicats, reportatges sobre cooperació
municipalista... han quedat recollits a la web i han tingut difusió a les xarxes socials. La
consolidació d'aquesta línia de continguts ha permès anar creixent progressivament a Facebook,
Twitter i Instagram.
En aquest 2020 també s'han treballat dues campanyes "Solidaritat a fons" (vegeu apartat de la
campanya) i "Les raons de la cooperació" (presentada el 2021).
Aquest any el principal impacte en els mitjans de cooperació generalistes ha estat el reportatge
"Objectiu 0,7%", emès pel programa 30 minuts de TV3 i que va comptar amb la coproducció del
Fons Català. El documental va reunir 262.000 espectadors i un 10,5% de quota de pantalla.
També s'ha potenciat el canal de Youtube. Entre d'altres s'hi poden veure íntegrament les
jornades «Cooperació, Salut Mental i Discapacitat», celebrades a Girona i Mataró el març.
Per altra banda, a finals de 2020 es va fer una enquesta a la ciutadania catalana, finançada per
la Diputació de Barcelona, sobre la seva percepció i coneixement sobre la cooperació
municipalista. Posteriorment es va fer un buidatge de resultats, una roda de premsa i diverses
presentacions online amb ajuntaments i altres entitats. Es va poder veure com la població
catalana té un gran compromís amb la cooperació i considera que és important destinar-hi
recursos, però també es va copsar que hi ha sectors en els quals hi ha una manca de
coneixement sobre la cooperació que es fa des dels municipis, i sobre el conflicte del Sàhara
Occidental. Aquesta enquesta va permetre, doncs, fer una radiografia de la població i marcar
línies de treball futures del Fons per transmetre la infomació que manca, i per treballar amb més
coneixement de causa i estant al cas dels interessos de la societat catalana.
Solidaritat a fons
El 2020 ha quedat marcat per la pandèmia Covid-19. Això va obligar el Fons Català a moure
fitxa. Fruit d'aquestes circumstàncies es va gestar la campanya "Solidaritat a fons" per defensar
la cooperació municipalista com una eina per mostrar la necessitat de mantenir les polítiques de
cooperació de teixir xarxes de suport entre els governs locals dels països del Nord i del Sud.
La campanya s'ha visualitzat en una web (minisite) on entitats i administracions del Sud han
explicat els efectes que la pandèmia ha causat sobre la població i com això ha afectat els
projectes de cooperació que s'estava desenvolupant. Com a resposta, ajuntaments catalans han
mostrat públicament el seu suport als municipis.
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14.

OBSERVATORI DE LA COOPERACIÓ MUNICIPALISTA

Una de les novetats de la pàgina web del Fons Català de Cooperació (FCCD) és la inclusió de
l’Observatori de l’AOD dels ens locals catalans, una eina de consulta amb el doble objectiu de
retre comptes sobre la gestió del Fons, i analitzar la realitat de la cooperació internacional dels
ens locals a Catalunya. L’observatori és una eina viva en constant actualització. La informació
s’anirà actualitzant permanent conforme es vagin rebent noves dades.
La informació inclosa en el nou observatori ha estat facilitada pel conjunt d’administracions
públiques catalanes, així com les que el mateix FCCD genera. L’objectiu d’aquesta eina es posar
les dades a l’abast del públic, entitats i institucions interessades amb la voluntat de facilitar la
recerca sobre la cooperació a Catalunya.
L’observatori inclou gràfics i mapes que mostren les tendències i contextos, oferint els trets més
característics de la cooperació municipalista i del propi Fons Català. Per altra banda, permet
endinsar-se amb informes en l’anàlisi quantitativa complementant-lo amb el coneixement generat
a través d’avaluacions i estudis propis o d’altres fonts. També es pot visualitzar geogràficament
el desplegament de la cooperació a altres països i la participació dels diferents municipis en
l’esforç de la cooperació.
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