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RESUM - MEMÒRIA  DE LES ACTUACIONS DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT REALITZADES L’ANY 2019 

 
 
Presentació 
 
Actuacions realitzades al municipi (ordenades cronològicament) 
 

Campanya de sensibilització per la gestió responsable de l’aigua  
del 23 de febrer al 5 de març. 
 
Taller formatiu per dissenyar projectes de cooperació 
del 19 de març al 9 d'abril. 
 
Participació en la II Mostra d’Entitats: 9 de juny. 
 
Càpsula formativa en Educació per al Desenvolupament: 10 de juny. 
 
Exposició: Gomesi, la dona ugandesa com a motor de societat  
del 10 de setembre a l’11 d’octubre. 
 
Oferta d’accions d’Educació pel Desenvolupament (EpD) del Catàleg 
d’Activitats Educatives (CAE) municipal: Curs escolar 2019/2020 
 

      III edició de la campanya "Persones refugiades, avui" 
del 16 de novembre a l’1 de desembre.  
 
Col·laboració en el Parc Infantil Solidari de Nadal 
del 27 al 30 de desembre.  
 

Treball en xarxa i altres actuacions 
 

      Visita realitzada als campaments sahrauís del grup de treball del Fons 
Català 
 
Pròrroga del projectes de cooperació de la convocatòria municipal de 
2018 
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: grups de treball, 
projectes subvencionats (conveni). 
 
Economia Social i Solidària: grup de treball local sobre contractació 
pública ètica i grup de treball supramunicipal del Cafè Ciutat: el Cafè 
Montornès  
 

Balanç econòmic 
 
 

Actuacions preferents del 2020 
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Presentació 
 
El Pla director de cooperació al desenvolupament (Pla de Cooperació) va ser aprovat 

per unanimitat en sessió plenària del 5 de juliol de 2018 i aprovat definitivament el mes 

de setembre del mateix any. El document recull les línies estratègiques municipals en 

l'àmbit de la cooperació per al període 2018 – 2022 sota el marc d'incidència dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i en 

compromís amb l’agenda 2030. 

La finalitat del Pla és la de promoure en la ciutadania els valors intrínsecs dels Drets 

Humans, la Cultura de la Pau, la Sostenibilitat  i  la Justícia Global impulsant 

actuacions que possibilitin una transformació social en un món altament globalitzat i 

tecnificat.   

En aquest marc d’acció durant l’any 2019 s’han desplegat un total de 8 actuacions en 

les que el departament municipal de Cooperació Internacional ha impulsat o col·laborat 

activament. La Campanya de sensibilització per la gestió responsable de l’aigua, en la 

que es commemora, durant el mes de març, el dia Mundial de l’Aigua com un dret 

humà bàsic i irrenunciable, o la 3a campanya de Persones Refugiades Avui, essent 

l’ONG Open Arms la protagonista de la campanya, en són dos exemples.   

També ha participat en diferents grups de treball per a una contractació i compra 

pública ètica i sostenible respectuosa amb els valors del comerç just i la justícia global. 

El grup de treball local d’Economia Social i Solidària i el grup de treball supramunicipal 

del Cafè Ciutat, són els més destacats.  

L’aposta decidida per l’Educació per al Desenvolupament (EpD) ha facilitat que durant 

el curs 19/20 el Catàleg d’Activitats Educatives municipal (CAE) figurés,  per primera 

vegada, actuacions en aquest àmbit. Un total de 5 propostes destinades a l’alumnat i 

el professorat de l’educació primària, secundària i postobligatoria, així com també a la 

ciutadania i el teixit social i comercial del municipi, en formen part. 

Per acabar, cal agrair la participació de totes les persones que formen part del  Consell 

Municipal de Solidaritat i Cooperació  que amb la seva desinteressada col·laboració 

han afavorit el desplegament de les actuacions realitzades. En elles i ells confiem per 

continuar avançant en la futura implementació del Pla de Cooperació i per aquest 

motiu apostarem per la seva formació i permanent reciclatge.   
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Actuacions realitzades al municipi (ordenades cronològicament) 
 
Campanya de sensibilització per la gestió responsable de l’aigua  
Dates: del 23 de febrer al 5 de març de 2019. 
Lloc: ús preferent de Can Saurina i plaça de la República. També Montbarri, espai 
sociocultural.  
Coordinació: Depts. municipals de Cooperació Internacional i Àrea de Territori. 
Col·laboradors: Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, Enginyers sense 
Fronteres i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  
Cost econòmic: Sense dades del cost total del programa. 
Finançament: Diputació de Barcelona en totes les actuacions d’Enginyers sense 
Fronteres. 
Resum actuacions: dues jornades destinades a ciutadania i professionals, un 
espectacle familiar i una exposició itinerant de 7 roll-ups dissenyats per Enginyeria 
Sense Fronteres que passen a propietat municipal. Un dels roll-ups recull els projectes 
de cooperació subvencionats pel municipi. També s’han editat un parell de vídeos 
sobre la gestió de l’aigua a Montornès i a Bakadaji (Gàmbia)    
Indicadors d’avaluació (resultats): El resultat és satisfactori malgrat que les actuacions 
han registrat un índex de participació irregular. Aquelles que requerien una inscripció o 
confirmació han assolit una millor assistència, com per exemple . En canvi, aquelles de 
lliure accés com pot ser l’exposició, el seus registres no han estat tan importants. 
Destacar la novetat de la campanya doncs és la primera vegada que Montornès 
implementa una actuació com la programada.            
 
Taller formatiu per dissenyar projectes de cooperació  
Dates: 4 sessions els dimarts de 19 a 21 hores del 19 de març al 9 d'abril de 2019. 
Lloc: Casal de Cultura  
A càrrec: Neus Martí i David Tarrason, consultores encarregades de l’elaboració de 
l’actual Pla de Cooperació municipal.  
Coordinació: Dept. municipal de Cooperació Internacional. 
Col·laboradors:  Dept. municipal de Participació. 
Cost econòmic: 1.435€ inclou contractació, materials i temps personal municipal.     
Finançament: Ajut econòmic del 80% del cost.  Diputació de Barcelona.  
Resum actuació: La participació va ser de 6 persones d’edats compreses entre els 16 i 
50 anys, les més joves fills de persones migrades al capdavant d’alguna associació 
d’ajuda al seu poble d’origen. Les 2 persones de més edat es van interessar amb 
motiu de projectes que volen posar en marxa. La formació va forma part del programa 
municipal Les entitats al dia, edició 2019. 
Indicadors d’avaluació (resultats): Tot i la baixa assistència de participants i la 
diversitat d’edats, el resultat va ser força positiu pel que es proposa tornar a oferir-la 
l’any que ve. També resulta d’interès que formi part d’una programació integral 
destinada al teixit associatiu i ciutadania en general. Les persones participants 
destaquen la metodologia participativa i la docència com aspectes de més satisfacció i 
la baixa assistència com el factor negatiu.          
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Participació en la II Mostra d’Entitats 
Data: Diumenge 9 de juny de 2019,  durant el matí. 
Lloc:  Plaça de Pau Picasso 
Coordinació: Dpt. Municipal de Participació Ciutadana. 
Col·laboradors:  Dept. municipal Cooperació entre altres. 
Cost econòmic: 308€ del cost del Cafè Montornès.   
Finançament: Ajut econòmic del 80% del cost del Cafè Montornès destinat a la mostra.  
Diputació de Barcelona.  
Resum actuació: el departament de Cooperació va estar present amb un estand 
informatiu a la mostra que comptava amb diferents espais de treball. A l’ Espai Fòrum,  
l’associació Bakadaji Stop Help The Gàmbia, associació que forma part del Consell de 
Cooperació,   va presentar l’ambulància que enviaria setmanes més tard al municipi 
destinatari, Bakadaji. L’associació va explicar que amb  l’ajut econòmic de la 
convocatòria municipal de projectes de cooperació havia comprat el vehicle. També va 
aprofitar l’avinentesa per engegar una campanya de  recollida de material sanitari.  
 
Al costat de l’estand informatiu del departament de Cooperació, es podia visitar 
l’exposició L’aigua ... allà i aquí. Som Aigua Montornès,  una exposició que forma part 
de la campanya de sensibilització del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament  (DHAS) i 
que compta amb la col·laboració d’Enginyeria Sense Fronteres.  
 

Les persones assistents i les organitzadores van gaudir d’un tastet gratuït del Cafè 
Montornès, cafè que forma part de la campanya de comerç just, Cafè Ciutat, en la que 
gairebé una quinzena de municipis de la província de Barcelona en formen part. 
 
Indicadors d’avaluació (resultats): La valoració general és satisfactòria atesa la bona 
acceptació de les propostes implementades i la col·laboració entre els diferents 
departaments municipals i associacions del municipi.      
 
 
 
 
Càpsula formativa en Educació per al Desenvolupament  
Data: 1 sessió de 4 hores. El dilluns 10 de juny de 2019. 
Lloc: Sala d’actes de l’ajuntament  
A càrrec: Edualter, associació sense ànim de lucre promotora de Justícia Global.   
Coordinació: Dept. municipal de Cooperació Internacional. 
Finançament: Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la DIBA. 
Resum actuació:  Per donar continuïtat al pla de formació en matèria de cooperació al 
desenvolupament iniciada ara fa uns mesos, una vintena de professionals municipals 
van participar en la càpsula formativa Educació per al desenvolupament: construïm 
ciutadania global. La formació a càrrec de l’entitat Edualter, especialistes en matèries 
educatives relacionades amb la cooperació, la sostenibilitat i la justícia global, va 
agradar a la majoria d’assistents.  
Indicadors d’avaluació (resultats): Les persones participants van coincidir que  espais 
formatius d’aquesta condició són una oportunitat per iniciar-se en el disseny de 
projectes comunitaris des d’una visió transversal i de cooperació mútua entre 
departaments i àrees municipals.  
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Col·laboració amb l’ONG Petits Detalls per realitzar l’exposició Gomesi, la dona 
ugandesa com a motor de societat  
Dates: del 10 de setembre a l’11 d’octubre de 2019. 
Lloc:  Sala del Riu Mogent del Casal de Cultura.  
A càrrec: ONG Petits Detalls. 
Col·laboradors: Dept. municipal de Cooperació Internacional.  
Cost econòmic: 145,50€ 
Finançament: Ajut econòmic del 80% del cost.  Diputació de Barcelona.  
Resum actuacions: L’ONG Petits Detalls fundada encara no fa 5 anys, és una 
organització que promou projectes de cooperació a Uganda. Una mostra és l’exposició 
Gomesi (  vestit llarg típic de la dona d'Uganda) un conjunt de 24 fotografies que 
proposa  donar visibilitat a dones de la Uganda rural com exemple de coratge, 
iniciativa i lluita. El seu grau de compromís, esforç i capacitat de treball les converteix 
en el suport de la família i en el veritable motor de la societat. 
L’exposició, va comptar amb una presentació en la que hi van assistir les persones 
autores de les fotografies, la responsable de comunicació de l’ONG i comissària de 
l’exposició, i alguns membres del Consell municipal de Solidaritat i Cooperació així 
com personal polític i tècnic de municipal. Finalment explica que durant l’acte 
d’inauguració les persones assistents podien col·laborar  amb l’adquisició d’un tiquet 
d’ajuda que donarà dret a un sorteig d’un lot de productes gentilesa del teixit comercial 
i empresarial del municipi.  
Indicadors d’avaluació (resultats): Les persones organitzadors varen presentar el 
projecte de l’ONG en el marc de l’exposició que va tenir lloc durant la setmana d’inici 
de la Festa Major local. Tot i que el dia de la inauguració l’assistència no va ser la 
desitjada (el mal temps va tenir part de la culpa), l’organització destaca la resposta del 
teixit comercial i social com de molt favorable. Es preveu una col·laboració més estreta 
en properes edicions.       
 
Presentació de l’oferta d’accions d’Educació pel Desenvolupament (EpD) del 
Catàleg d’Activitats Educatives (CAE) municipal 
Dates: Curs escolar 2019/2020 
Coordinació: Dept. municipal de Cooperació Internacional. 
Col·laboradors:  Dept. municipal d’Educació. 
Cost econòmic: 150€ corresponent a l’activitat realitzada El dret humà a l’aigua.  
Finançament: Ajut econòmic del 80% del cost.  Diputació de Barcelona.  
Resum de l’actuació: S’han dissenyat unes fitxes d’actuacions que formen part del 
CAE.  La intenció és fomentar en la ciutadania i més especialment en les noves 
generacions, els principis dels Drets Humans, de la Cultura de la Pau i de la Justícia 
Global que facin d’aquest món, un de més just i sostenible, sense fronteres físiques i 
socioculturals que et classifiquin pel teu origen, confessió, color de pell, etc. 
El contingut de les fitxes, classificades segons el col·lectiu destinatari, es poden 
programar durant el curs escolar i, en el cas de la ciutadania, teixit associatiu i altres 
col·lectius, al llarg de l’any. Les fitxes són les cinc següents:       

 El dret humà a l’aigua i al sanejament.  

 Campanya de sensibilització Persones Refugiades, Avui. 

 Assessorament a l’alumnat en el treball de recerca (Batxillerat Vinyes Velles).  

 Formació al professorat en el treball de recerca del batxillerat. 

 Acompanyament en el disseny d’actuacions d'Educació per al 
Desenvolupament.  
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Indicadors d’avaluació (resultats): Encara no es disposen de les dades mínimes 
imprescindibles per avaluar de manera adequada l’impacta de la proposta. S’espera a 
la finalització del curs.      
 
III edició de la campanya "Persones refugiades, avui" 
Dates: del 16 de novembre a l’1 de desembre.  
Lloc: Can Saurina (espai principal de treball), Espai Cultural Montbarri i sala petita del 
Teatre M.Xirgu.   
Coordinació: Dept. municipal de Cooperació Internacional. 
Col·laboradors: ONG Open Arms,  Associació RuidoPhoto, NOVACT i dept. Municipal 
de Joventut.  
Cost econòmic: 4.646,80€ inclou contractació, materials i temps personal municipal. 
Finançament: Ajut econòmic del 80% del cost.  Diputació de Barcelona.  
Resum de les actuacions: una desena de propostes van formar part d’aquesta 3a 
edició de sensibilització. Protagonista de l’actual edició és l’ONG Open Arms a través 
de l’exposició col·lectiva, No més vides a la deriva.  El programa ha format part de la 
convocatòria europea European Days of Local Solidarity   
El microteatre “Refugis”, els tallers  de sensibilització i visionat 360º The Backway, 
d’Àfrica a Europa per la porta del darrere a càrrec de l’associació RuidoPhoto i el 
concert solidari com els actes més destacats i amb més participació. 
Indicadors d’avaluació (resultats): Les actuacions de presentació de la campanya, els 
tallers destinats als centres i el concert solidari van satisfer les expectatives de les 
persones participants. L’obra de teatre Paisatges als Ulls, va ser ajornada prèviament 
per manca de localitats reservades i per la malaltia sobtada d’alguns components del 
grup de teatre. Cal trobar més complicitats per potenciar la xarxa de col·laboració 
doncs l’impacta encara no és el desitjat.             
 
Col·laboració en el Parc Infantil Solidari de Nadal 
Dates: del 27 al 30 de desembre de 2020, tardes de 16 a 20 h.  
Lloc:  Carpa municipal polivalent i esportiva El Sorralet. 
Coordinació: Associació local de l’Esplai Panda. 
Col·laboració: Dept. municipal de Cooperació Internacional entre altres. 
Cost econòmic: 1.450€ correspon a la contractació de l’exposició i l’espectacle de 
Pallassos sense Fronteres.   
Finançament: municipal.  
Resum de les actuacions: La setzena edició del Parc Infantil de Nadal va tenir la 
component solidària com eix vertebrador de totes les actuacions en les que els infants 
i les seves famílies van gaudir d'un espai de joc durant uns dies de vacances 
nadalenques. Hi va haver espectacles i associacions convidades que organitzaran 
propostes especials com la de cloenda del Parc, a càrrec de Pallassos Sense 
Fronteres que van oferir un espectacle interactiu en que presentaven les propostes 
solidàries que les famílies podien realitzar durant aquests dies de vacances. 

El parc va comptar amb una exposició de fotografies de Pallassos Sense Fronteres i 
de l’espai d’esbarjo solidari en que es podia tastar el cafè de comerç just, Cafè 
Montornès.      

Els preus d'accés al parc, van ser un any més, populars. Una part de la recaptació del 
Parc es va destina a l'ONG Pallassos Sense Fronteres. 

Indicadors d’avaluació (resultats): No estan recollits. 
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Treball en xarxa i altres actuacions 
 
Visita realitzada als campaments sahrauís del grup de treball del Fons Català   
Dates: del 3 al 7 de noviembre.    
Coordinació: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
Cost econòmic: 429€ que correspon a les despeses del viatge i assegurança.  
Finançament: municipal. 
Resum de l’actuació:La visita als campaments s’adreçava, principalment, als municipis 
que mantenen un agermanament amb alguna daira, Amgala en el cas de Montornès, 
que han contribuït a un dels projectes més importants de la zona l’anomenat  
Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials als 
campaments de refugiats sahrauís.  
 
Al viatge, organitzat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), va 
participa un  grup d’unes 20 persones de diferents municipis de la província de 
Barcelona.   Els objectius van ser diversos:  
      

 Conèixer la realitat dels campaments sahrauís i les diferents wilayes (Aaiun, 
Rabouni, Smara, Boujador, Auserd) a partir dels desplaçaments i les trobades 
amb membres del govern, funcionaris i població general del Sàhara Occidental. 
 

 Visitar sobre el terreny l’estat de diferents projectes com el del laboratori de 
fabricació de medicaments genèrics situat al recinte de l’Hospital Nacional a 
Rabouni i entrevistar-nos amb el personal tècnic responsable per conèixer el 
seu dia a dia i les seves necessitats. 

 

 Coincidir amb la visita de la comissió quirúrgica de l’Hospital Parc Taulí de 
Sabadell i conèixer directament el seu treball a l’Hospital de Boula en àmbits 
com la pediatria , la dermatologia i la cirurgia en general. 
 

 Identificar projectes que requereixen explorar futures col·laboracions entre 
municipis.  
 

L’experiència va ser molt enriquidora tant per l’acollida rebuda com per tenir 
l’oportunitat de contrastar sobre el terreny l’eficiència dels recursos destinats als 
projectes implementats.  
 
Per últim, observar que aquesta acció forma part del Pla estratègic de cooperació amb 
el Sàhara Occidental 2018-2022, un Pla aprovat per la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) que serveix de full de ruta 
dels propers anys. 

  
Pròrroga del projectes de cooperació de la convocatòria municipal  de 2018   
Les dues associacions beneficiàries d’un ajut econòmic van demanar una pròrroga 
d’un màxim de 6 mesos de justificació econòmica i d’execució que va ser resolta de 
manera favorable als interessos de les associacions beneficiàries.  Les actuacions 
s’haurien d’haver executat no més tard del 30 de setembre de 2019 i justificat abans 
de l’1 de novembre del mateix any. Durant el primer trimestre de 2020 les entitats van 
presentar la documentació justificativa restant pendent la seva resolució.  
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1. Construcció del centre de salut i ajuda per comprar ambulàncies de 
l’associació local Bakadaji Help the Gambia, va rebre un ajut econòmic de 
6.000€   

2.  Promovent la cohesió social a través de la resiliència i protecció dels Drets 
Humans presentat per l’Institut internacional per l’acció no violenta 
(NOVACT) de Barcelona va rebre una ajut econòmic de 10.600€ 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (Fons) : grups de treball, 
projectes subvencionats (conveni) realitzats. 
El Fons és una organització formada bàsicament per ajuntaments catalans i altres 
organitzacions municipalistes.  Gestiona, de forma conjunta, els recursos econòmics 
aportats per les institucions i les entitats associades com és el cas de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, soci des de l’any 2008.  
 
Amb l’aportació de 15.400€ que l’Ajuntament de Montornès va destinar al Fons al 2019  
es van finançar accions de cooperació en zones més desafavorides del món com 
el poble sahrauí amb qui Montornès manté un agermanament amb la daira Amgala en 
el Sàhara Occidental que l’any 2021 farà 25 anys.  També pobles de l’Amèrica Central 
com Nicaragua reben un ajut econòmic del municipi montornesenc atès que des de fa 
gairebé 20 anys (al 2022) manté una agermanament amb el poble nicaragüenc de 
Villanueva.  Finalment la zona asiàtica del Nepal va rebre el suport del municipi.  
 

Núm.  
projecte 

Import  
municipal 
aportat € 

Nom del projecte Entitat executora de l’ajut  

2089 
         

2.555,4   
Projecte CENIC, Centre de nutrició i capacitació 

a San Juan de Limay  

Fundación Hermanamiento 
l´Esquirol- San Juan de Limay-

Fherl´ESLI 

3117 2.555,4   
Suport a l’alberg de víctimes de violència del 

Movimiento de Mujeres Nidia White per temes 
de seguretat, alimentació i lleure  

Movimiento de Mujeres Nidia 
White 

2913 2.555,4   
Extensió de la cobertura de l’alfabetització a les 

comunitats rames de Bluefields  

AEPCFA - Asociación de 
educación popular Carlos 

Fonseca Amador 

3112 2.555,4   

Suport als programes bàsics de Chhimeki: 
atenció alimentària i sanitària per a infants d’alt 
risc afectats pel terratrèmol de Nepal a l’àrea 

metropolitana de Katmandú  

CHHIMEKI SANSTHA NEPAL 

3148 2.555,4   
Manteniment del laboratori i de la producció 

local de medicaments essencials als 
campaments de refugiats sahrauís a Tindouf. 

Medicus Mundi Mediterrània 

 
Projecte 3297: Resposta d’emergència als efectes de la tempesta severa a Gàmbia: fase de reconstrucció: 3.300€ 
Quota anual de soci del Fons: d’acord amb l’escalat aprovat per la 38a Assemblea General Ordinària del Fons Català 
de 21 de juny de 2017 que passa a ser de 2.500 € per a l’any 2019 . 
Quota anual de soci CCASPS:  d’acord amb l’escalat aprovat per l’Assemblea General Ordinària  de la Coordinadora 
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí de 15 de setembre de 2016 i ratificada al gener de 2019 i que 
passa a ser de 123€. 
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El Fons s'articula en tres comissions sectorials que a la vegada desplega diferents 
espais  de treball. En blau aquells espais els quals el departament municipal de 
Cooperació ha participat.  

 Comissió de municipalisme 
o Eix Cooperació Tècnica 
o Eix En Defensa de la Cooperació 
o Eix Procediments i Harmonització 
o Grup de Treball Aigua 

 Comissió de Migracions i Desenvolupament 
o Marroc 
o Senegal 
o Gàmbia. 

 Comissió de Drets Humans 
o Ciutats defensores dels DDHH 
o Sàhara Occidental 
o Colòmbia i Centre Amèrica (Nicaragua)    
o Orient Mitjà 

 
Economia Social i Solidària: grup de treball local sobre contractació pública 
ètica i grup de treball supramunicipal del Cafè Ciutat: el Cafè Montornès  
 
L’any 2014 es va iniciar al municipi la campanya de Comerç Just CAFÈ CIUTAT que 
dóna pas a l’actual Cafè Montornès.  
El 2017 Montornès s’adhereix a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i 
Solidària. 
 
Ambdues iniciatives possibiliten l’adopció de mesures en l’àmbit municipal 
encaminades a garantir que els productes i serveis que l’administració adquireixi hagin 
estat lliures de situacions de marginalitat i explotació humana que  garanteixin els drets 
humans, aposti per la sostenibilitat del planeta des d’una perspectiva de justícia global.  
   
La introducció progressiva de criteris ètics en les contractacions i compres de 
l’ajuntament és el resultat d’una tasca de sensibilització transversal dels diferents 
departaments i àrees del consistori que es va iniciar ara fa uns anys. Actualment s’està 
treballen des de l’àmbit local (ESS) coordinada pel departament municipal de 
Promoció Econòmica,  i des de l’àmbit supramunicipal amb el Cafè Ciutat, essent 
Montornès impulsor dels principis de comerç just al formar part del grup motor del que 
participen els municipis de Manresa, Mataró, Montornès i Terrassa.       
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fonscatala.org/que-es-el-fons-catala/comissio-de-municipalisme
https://www.fonscatala.org/qui-som/comissio-de-migracions-i-desenvolupament
https://www.fonscatala.org/qui-som/comissio-de-drets-humans
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Balanç econòmic 
 
Gairebé el 42% del pressupost de 2019 s’ha destinat a les actuacions que a 
continuació s’especifiquen.        
 

BALANÇ ECONÒMIC DEPARTAMENT COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2019 

Nom de l’aplicació 
pressupostària 

Import 
 inicial 

Disponible  Observacions 

Despeses Cooperació i 
sensibilització (EpD) 

19.360,00            92,45      

Conveni CCVO 
Cooperació Internacional 

500,00        500,00    
Es manté una partida econòmica 
destinada a possibles compromisos de 
cooperació amb el  CCVO  

Quota Xarxa Cafè Ciutat 3.500,00       3.500,00    

És una aportació estimada segons 
nombre d’habitants i el número 
d’actuacions que el municipi acordi dins 
d’un marc general de treball. A data de 
primers de 2020 encara no s’ha 
confirmat el format de la col·laboració.   

Aportació FCCD 15.400,00      0    
 

Subvencions Cooperació 
Internacional 

16.500,00      16.500,00    
No s’han convocat per les raons 
justificades en la memòria 

Emergències humanitàries 6.600,00       3.300,00    
 
 

Conveni Moviment per la 
Pau 

3.500,00       3.500,00    
L’entitat no va presentar el projecte i al 
ser una partida nominal no es va poder 
resoldre favorablement. 

TOTAL 65.360,00   27.392,45   
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Actuacions preferents del 2020 
 
Segons el seu grau de prioritat: 1 poc prioritari, 5 molt prioritari. La prioritat està relacionada 
amb l’estratègia de mandat i els recursos disponibles. 

 

ACTUACIONS PREFERENTS 2020 

A1. Per incentivar a la ciutadania a impulsar i participar en iniciatives de solidaritat 
i cooperació 

A1.1 Elaborar una estratègia comunicativa per impulsar el Pla 5 

A1.2 Mantenir un punt d’informació del departament de Cooperació Internacional a la Fira d’Entitats i 
altres espais que es consideri 

3 

A1.3 Continuar amb les campanyes de sensibilització i incidència entorn a temàtiques rellevants i dies 
assenyalats donant suport a les iniciatives de col·laboració entre els agents 

3 

A1.4 Promoure la participació de la ciutadania en les campanyes de solidaritat i cooperació de les 
entitats del municipi donant suport tècnic, logístic i/ o econòmic per a la gestió d’aquests processos 
participatius. 

2 

A2. Per impulsar les iniciatives de foment de la solidaritat i de cooperació internacional 
dels i de les joves. 

A.2.1. Donar suport a les persones joves que participen d’experiències de solidaritat i cooperació per 
assegurar la continuïtat facilitant espais en que presentar les seves experiències  
 

3 

A2.2. Promoure activitats puntuals en els espais educatius,  de dinamització juvenil i de promoció 
cultural del municipi que culminin en experiències vivencials en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació 

3 

A.2.3. Donar de recursos tècnics, logístics i/o econòmics a les iniciatives d’incidència, sensibilització i 
EpD que s’impulsin els centres educatius del municipi 

5 

A3. Per enfortir les capacitats dels agents de la cooperació per una cooperació transformadora. 

A3.1 Identificar les necessitats específiques de formació de les persones impulsores d’iniciatives de 
solidaritat i cooperació per facilitar el seu desplegament 

3 

A3.2 Facilitar l’acompanyament tècnic a les entitats i persones que vulguin impulsar iniciatives de 
solidaritat i cooperació. 

2 

A3.3 Posar a disposició de la ciutadania i dels agents de cooperació, elements i materials que puguin 
ser d’interès per a l’impuls de dites iniciatives   

2 

A3.4 Fomentar la presentació i intercanvi d’experiències de cooperació que identifiquin bones 
pràctiques amb motiu de generar sinèrgies compartides  i aprenentatges comuns 

2 
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ACTUACIONS PREFERENTS 2020 

A4. Per afavorir la col·laboració i complementarietat entre els membres del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació, enfortint vincles i sinèrgies cap a l’aprenentatge col·lectiu. 

A4.1. Impulsar la incorporació de nous agents de la cooperació de Montornès al Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació per ampliar la seva base representativa. 

5 

A4.2. Realitzar una identificació participativa de necessitats en l’impuls d’iniciatives de cooperació i 
solidaritat entre els agents que composen el Consell Municipal de Solidaritat, dissenyant un pla anual 
d’activitats del Consell que enforteixi els vincles de coneixença mútua. 

5 

A4.3. Revisar l’estatut del Consell de Cooperació per incorporar noves estratègies de funcionament   5 

A5. Per millorar la coherència de les polítiques municipals i fomentar la coordinació entre 
regidories i àrees de l’Ajuntament. 

A5.1 Continuar amb la incorporació de requisits de responsabilitat global en els procediments i plecs 
de contractació pública 

2 

A5.2 Incentivar la participació dels departaments i serveis municipals en projectes de cooperació 
tècnica municipal 

2 

A5.3 Continuar amb iniciatives d’incidència política en l’àmbit dels drets humans, la pau, la 
sostenibilitat global i la cooperació internacional 

5 

A5.4 Potenciar la transversalització dels paradigmes transformadors del desenvolupament sostenible 2 

A6. Per reforçar el treball en xarxa de l’ajuntament amb altres municipis 
i organitzacions de governs locals. 

A6.1 Participar activament en els espais de treball en xarxa dels organismes mancomunats. 3 

A6.2 Participar en iniciatives de cooperació tècnica municipal en col·laboració amb altres municipis i a 
través d’estratègies conjuntes de cooperació facilitades pels organismes mancomunats. 

1 

A6.3 Impulsar la xarxa de comerç just Cafè Ciutat:  Cafè Montornès 4 

A6.4 Reformular els agermanaments actuals en dates properes als 25 i 20 anys 2 

A.7 Per impulsar les iniciatives de sensibilització, EpD i cooperació per part 
de la ciutadania de Montornès 

A7.1. Adequar l’abast, prioritats i instruments de la convocatòria de subvencions amb concurrència als 
lineaments d’aquest Pla  

5 

A7.2. Impulsar les iniciatives de sensibilització i cooperació dels agents de Montornès acompanyant-
los en les diferents fases del projecte. 

3 

A7.3 Possibilitar la generació d’aprenentatges sobre les iniciatives de solidaritat i cooperació de la 
ciutadania. 

3 

 


