Informe seguiment 2018
Pla Director de Cooperació al Desenvolupament

INFORME DE SEGUIMENT 2018
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2014-2020

Maig 2019

Informe seguiment 2018
Pla Director de Cooperació al Desenvolupament

Nom del Pla: Pla Director de Cooperació al Desenvolupament
Període de vigència: 2014-2020
Descripció
El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2014-2020 (PD), aprovat en Ple de l’Ajuntament el mes
de gener de 2015, esdevé el marc de referència de la cooperació al desenvolupament de la ciutat. El Pla
compleix un doble objectiu: és un document d’orientació política i a la vegada és un full de ruta per a la
planificació estratègica d’aquesta política pública. Així, aquest document emmarca l’acció de la ciutat en una
concepció del desenvolupament humà sostenible, en els reptes i les oportunitats de la cooperació
descentralitzada i en els compromisos internacionalment adquirits per part de la comunitat del
desenvolupament. I a la vegada, identifica les particularitats de la trajectòria en cooperació de Terrassa i les
capacitats dels agents de la ciutat i les posa al servei d’aquesta política pública. Per esdevenir un instrument
de planificació útil i operatiu, el pla avança en la definició d’àmbits d’actuació prioritària, els instruments per a
dur-ho a la pràctica, les aliances necessàries i les capacitats requerides per a la seva aplicació.

Aquest Pla constitueix el segon exercici de planificació estratègica en cooperació al desenvolupament de
l’Ajuntament de Terrassa, i dóna continuïtat al Pla Director 2007-2011 i al procés d’institucionalització
d’aquesta política pública municipal. En aquest sentit, el PD recull bona part de les orientacions i
aprenentatges del cicle anterior i proposa aprofundir en la configuració d’un model de cooperació
municipalista rellevant, eficaç i ancorat en les particularitats i capacitats dels agents de la ciutat que compten
amb una trajectòria de cooperació de dues dècades, des que el 1995 es va disposar de la primera partida
pressupostària de cooperació al desenvolupament. Aquest Pla és fruit del treball que es va dur a terme en el
sí del Consell de Cooperació Municipal i vol ser l’expressió, una vegada més, del compromís per mantenir
una política pública de cooperació municipal catalana i de la voluntat solidària de Terrassa.

En coherència amb la missió d’aquesta política pública i tenint en compte les capacitats i especificitats dels
actors públics i privats de la ciutat, les prioritats d’actuació sectorial s’articulen al voltant de dues grans línies
d’actuació estratègica, complementàries i interrelacionades: una enfocada al treball amb la ciutadania de
Terrassa, orientada a promoure una ciutadania solidària, crítica i compromesa; i una segona enfocada a la
promoció del desenvolupament humà sostenible en l’àmbit local amb les contraparts, institucions i la
ciutadania dels territoris objecte de cooperació. També, i en menor mesura, l’Ajuntament de Terrassa
vehicula iniciatives puntuals d’acció humanitària i d’emergència davant catàstrofes d’origen natural o humà.
El Pla estableix a grans trets les següents orientacions globals o línies estratègiques:
-

Promoure una ciutadania solidària, crítica i compromesa.

-

Contribuir al desenvolupament humà sostenible local mitjançant una cooperació municipal eficaç.

-

Coordinar la resposta d’acció humanitària i d’emergència dels agents de la ciutat.
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Criteris i metodologia utilitzada pel seguiment del Pla
A partir de l’aprovació del Pla Director s’ha fet el seguiment del Pla d’accions a través del Consell de
Cooperació Municipal en diverses trobades, ja sigui en les reunions de la permanent o del plenari, on s’ha
treballat pel desenvolupament del Pla i alhora fer els reajustos de millora a emprendre. A l’any 2018 s’han
desenvolupat un total de 6 reunions.
D’altra banda s’ha donat compte de les accions desenvolupades en la Memòria anual del Servei de
1

Solidaritat i Cooperació .

L’avaluació integral del Pla Director està prevista per l’any 2020, el darrer any de vigència del Pla.
Durant l’any 2019 el Servei participa del grup de treball d’avaluació de projectes de cooperació al
desenvolupament i drets humans liderat per la Diputació de Barcelona. En aquest procés la Diputació de
Barcelona dona suport per a l'avaluació per part dels ens locals, dels respectius plans directors o estratègics
de cooperació al desenvolupament.

Seguiment del Pla: actuacions realitzades i resultats assolits
Tal i com es descriu en el Pla Director s’estableixen unes línees estratègiques amb els seus objectius i unes
fites proposades a horitzó 2020, data de finalització del Pla.
Tot seguit es fa un seguiment amb informació acumulada des de l’inici del Pla (anys 2016-18).
En el quadre adjunt s’han establert els següents graus d’assoliment:
Total
Molt alt
Parcial
Pendent

1

Memòria anual de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.

SEGUIMENT PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2014-2020
LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIU ESTRATÈGIC

OBJECTIUS ESPECÍFICS

O.e.1.1. Promoure un tractament sistemàtic de l’EpD
en el currículum escolar, a través dels centres
educatius i el professorat.
O.e.1.2. Impulsar campanyes de sensibilització que
mobilitzin els diferents agents de la ciutat.
O.E.1. Impulsar l’Educació per al
O.e.1.3. Enfortir el Consell Municipal com espai de
Desenvolupament de manera integral en el coordinació de les estratègies d’EpD de la ciutat.
conjunt de l’acció municipal i amb el
O.e.1.4. Transversalitzar l’estratègia d’EpD entre els
conjunt d’agents de la ciutat.
serveis municipals.
O.e.1.5. Vincular les accions d’EpD de la ciutat a
l’agenda global de desenvolupament sostenible.
O.e.1.6. Difondre les causes dels desequilibris
Nord/Sud i promoure la Pau i la denúncia de la
vulneració dels drets humans.
L.E.1. Promoure una
ciutadania solidària,
crítica i
compromesa.

FITA

SITUACIÓ a 12/2018

1.1. Haver constituït un grup de treball sobre EpD en el
Consell Municipal per coordinar i millorar l’oferta de
continguts i metodologies en el currículum escolar.

Durant el desenvolupament del PD s’han
constituït diverses comissions per afavorir
el treball en xarxa.

ASSOLIMENT

Molt alt

1.2. Disposar d’un Pla de sensibilització anual de
Existeix un pla anual que compta amb
forma consensuada amb els serveis municipals i les
finançament per part de la Diputació.
ONG municipals.

Total

4.1. S’ha garantit la representació del conjunt d’agents de
la ciutat implicats en acció de cooperació al
Del Consell de Cooperació en formen part
desenvolupament i educació per al desenvolupament en totes les entitats de l’àmbit de la ciutat.
O.e.2.1. Enfortir el Consell Municipal com espai de el Consell Municipal.

Total

coordinació, formació, debat i deliberació entre els
agents de cooperació de la ciutat.
4.2. S’ha millorat la dinàmica de participació en les

sessions plenàries del Consell Municipal mitjançant el
treball al voltant de grups de treball.

9.3. Disposar d’una oferta formativa per al conjunt
O.E. 2. Enfortir les capacitats dels agents
dels agents de la ciutat.
locals de cooperació al desenvolupament. O.e.2.2. Impulsar la capacitació tècnica i teòrica en
9.4. Haver donat resposta a les necessitats
cooperació al desenvolupament entre els agents de la
formatives del conjunt de serveis municipals en
ciutat.
metodologies i continguts de cooperació al
desenvolupament.
8.1. S’ha participat en els espais de coordinació i els
O.e.2.3. Promoure la presència dels agents de la
grups de treball en matèria de cooperació de la
cooperació de la ciutat en xarxes i coordinadores
Diputació de Barcelona.
nacionals i internacionals de cooperació al
8.2. S’ha participat en les comissions de treball del
desenvolupament.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

S’ha modificat el Reglament del Consell
per fer-lo més participatiu i s’han creat
comissions de treball especifiques i la
Taula de Refugiats.

Total

Formacions per a personal municipal,
entitats i persones a titol individual.

Total

Formacions per a personal municipal
en base a necessitats especifiques.

Parcial

S’ha participat activament.

Total

S’ha participat activament.

Total
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OBJECTIU ESTRATÈGIC

O. E. 1. Promoure el respecte i l’exercici
efectiu dels drets socials bàsics en l’àmbit
local, amb especial atenció als drets dels
infants.

L.E.2. Contribuir al
O. E. 2. Promoure la democràcia local, el
desenvolupament
bon govern i la participació ciutadana.
humà sostenible
local mitjançant una
cooperació
municipalista eficaç.

O. E. 3. Promoure les capacitats
productives i comercials, i els drets
laborals en l’àmbit local.

O. E. 4. Promoure els drets de les dones i
el seu apoderament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

O.e.1.1. Acompanyar als socis locals en la millora de
la gestió del cicle integral de l’aigua i a l’accés de les
poblacions més desfavorides a l’aigua potable i el
sanejament.
O.e.1.2. Promoure l’exigibilitat i l’exercici del dret a
l’educació i l’accés equitatiu a una educació pública
de qualitat.
O.e.1.3. Promoure l’exigibilitat i l’exercici del dret a la
salut i l’accés equitatiu als sistemes de salut públics,
amb atenció especial als programes de salut
comunitària i a la salut sexual i reproductiva.
O.e.1.4. Promoure l’exigibilitat i l’exercici del dret a un
habitatge digne en un entorn urbà sostenible, ben
vertebrat territorialment i amb serveis adequats.
O.e.1.5. Promoure els drets dels infants i el seu
apoderament.
O.e.2.1. Intercanviar experiències i experteses per a
la millora de les capacitats institucionals i de gestió
dels governs locals.
O.e.2.2. Intercanviar d’experiències i experteses en
l’adopció de mecanismes participatius per a
l’elaboració
de
plans
i
estratègies
de
desenvolupament local sostenible.
O.e.2.3. Acompanyar processos d’apoderament dels
col·lectius més vulnerables en la millora de les seves
capacitats d’exigibilitat de drets i de participació
política.
O.e.3.1. Intercanviar experiències i bones pràctiques
en l’impuls de l’emprenedoria local.
O.e.3.2. Promoure l’exigibilitat i l’exercici dels drets
laborals, amb una especial atenció als drets de les
dones treballadores.
O.e.3.3. Intercanviar experiències i bones pràctiques
en l’àmbit de l’economia social i solidària i el turisme
responsable.
O.e.3.4. Promoure el comerç just i el consum
responsable i l’accés als serveis de la banca ètica.
O.e.4.1. Intercanviar experiències i bones pràctiques
per a la prevenció, detecció i eradicació de la
violència masclista.
O.e.4.2. Donar suport a les organitzacions de dones i
feministes per a millorar la seva participació política i
per a enfortir les polítiques i institucions que
promouen l’equitat.
O.e.4.3. Promoure l'accés equitatiu de les dones als
recursos econòmics productius i comercials.

FITA

SITUACIÓ a 12/2018

2.1. Haver destinat com a mínim un 15% de l’Ajuda
Oficial al Desenvolupament (AOD) a la promoció
dels drets socials bàsics, el dret a l’aigua i el
sanejament en l’àmbit local.

A les convocatòries de projectes de
cooperació es compleix aquest
requisit.

2.2. Haver destinat com a mínim un 15% de l’AOD a Tot i que alguns dels projectes es
la promoció del bon govern i la participació
centren en aquesta prioritat no arriba
al 15% proposat.
ciutadana en l’àmbit local.

ASSOLIMENT

Total

Parcial

2.3. Haver destinat com a mínim un 15% de l’AOD a A les convocatòries de projectes de
la promoció de l’emprenedoria i les capacitats
cooperació es compleix aquest
productives locals.
requisit.

Total

A les convocatòries de projectes de
2.4. Haver destinat com a mínim un 15% de l’AOD a
cooperació es compleix aquest
la promoció dels drets de les dones.
requisit.

Total
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LINIA ESTRATÈGICA

L.E.3. Coordinar la
resposta d'acció
humanitània i
d'emergència dels
agents de la ciutat.

OBJECTIU ESTRATÈGIC

OBJECTIUS ESPECÍFICS

FITA

O.E.1. Coordinar la resposta humanitària
davant de situacions d’emergència i donar
resposta a les necessitats més immediates
de
les
poblacions
afectades
per
catàstrofes d’origen natural o humà.

O.e.1.1. Promoure convenis amb entitats de
referència a la ciutat.
O.e.1.2. Impulsar respostes coordinades de la ciutat
mitjançant la posada a disposició de fons de donació
comuns
O.e.2.1. Promoure convenis amb entitats de
referència a la ciutat.
O.e.2.2. Acompanyar l’elaboració d’estratègies i
programes de reducció de riscos de desastres.
O.e.2.3. Contribuir a l’assistència de les persones
refugiades i desplaçades.

S'ha engegat la Taula per a Persones
Refugiades, el programa de Terrassa
Ciutat Refugi, s'han signat convenis amb
* Tot i no constar al mapa de fites s'han assolit totes les
accions previstes mitjançant accions especifiques pel que entitats de referencia per a articular l'ajuda
fa a ajuda d'emergencia i ajuda a les persones refugiades. d'emergencia i s'ha creat una linia
especifica de subvencions per a ajuda
humanitaria.

O.E.2. Promoure una acció humanitària
que doni resposta a crisis de llarga durada
i pels anomenats conflictes oblidats i
contribuir a incrementar la resiliència de
les ciutats i territoris.

O.e.1.1. Promoure dinàmiques de participació efectiva en
4.2. S’ha millorat la dinàmica de participació en les
les sessions plenàries del Consell Municipal de Solidaritat i sessions plenàries del Consell Municipal mitjançant el
Cooperació Internacional.
treball al voltant de grups de treball.

O.E.1. Consolidar els mecanismes i espais
de participació dels agents de la
cooperació al desenvolupament a
Terrassa.

O.E.2. Promoure una cooperació
municipalista concertada entre els agents
públics i privats de la ciutat.
Gestió

S’ha modificat el Reglament del Consell
per fer-lo més participatiu i s’han creat
comissions de treball especifiques i la
Taula de Refugiats.

ASSOLIMENT

Total

Total

O.e.1.2. Garantir la representació del conjunt d’agents de la
ciutat implicats en les accions de cooperació al
desenvolupament i Educació per al Desenvolupament en el
Consell Municipal.

4.1. S’ha garantit la representació del conjunt d’agents de
la ciutat implicats en acció de cooperació al
Del Consell de Cooperació en formen part
desenvolupament i educació per al desenvolupament en totes les entitats de l’àmbit de la ciutat.
el Consell Municipal.

O.e.1.3. Promoure grups de treball en el si del Consell
Municipal al voltant de les prioritats d’actuació d’aquesta
política.

4.2. S’ha millorat la dinàmica de participació en les
sessions plenàries del Consell Municipal mitjançant el
treball al voltant de grups de treball.

S’ha modificat el Reglament del Consell
per fer-lo més participatiu i s’han creat
comissions de treball especifiques i la
Taula de Refugiats.

Total

O.e.2.1. Enfortir el lideratge municipal en el disseny
d’estratègies de cooperació en les ciutats/territori
prioritàries.

3.1. Haver definit 2/3 territoris prioritaris per a la
cooperació de ciutat.

Nicaragua (cooperació directa) i el Líban.

Total

O.e.2.2. Promoure mecanismes de finançament per a la
cooperació concertada.

5.1. S’han habilitat mecanismes de finançament per a la
cooperació concertada.

S’han habilitat.

Total

Total

O.e.2.3. Impulsar experiències pilot de cooperació 5.2. S’han impulsat dues experiències pilot de cooperació Nicaragua amb Latuma i La Dalia / Liban
concertada en els territoris prioritaris.
amb la Federació de municipis d’Al Sahl.
concertada en una ciutat/territori prioritari.

Total

O.e.3.1. Incorporar les bones pràctiques i experteses
6.1. S’ha impulsat un programa pilot de cooperació S’han explorat opcions que no s’han
municipals en la cooperació tècnica i el desplegament
tècnica municipal en l’àmbit dels drets de les dones. arribat a concretar.
de les prioritats sectorials definides en aquest Pla.

Pendent

6.2. S’ha impulsat un programa pilot de cooperació
O.e.3.2. Posar a disposició del desplegament d’aquest
tècnica municipal en l’àmbit del bon govern i la
Pla el conjunt de recursos públics de la ciutat.
participació ciutadana.
O.E.3. Promoure una acció transversal i
coherent del conjunt de l'acció municipal.

SITUACIÓ a 12/2018

O.e.3.2. Promoure l’Educació per al Desenvolupament Aquesta actuació transversal encara està pendent
d'articular.
en la política de comunicació municipal.

Projecte de Gestió d’equipaments
publics a Ksar l’Quivir (Marroc).
No s'ha engegat cap acció concreta i
acordada.

6.3. S’han incorporat clàusules de compra
O.e.3.3. Promoure la compra pública ètica i el consum
responsable en els contractes de compra pública de Guia de compra ética.
responsable en el sí del govern municipal.
l’Ajuntament.
6.4. Es disposa d’un mecanisme de coordinació i
O.e.3.4. Garantir la integració i coherència entre l’acció en
informació àgil que permet conèixer les accions
cooperació al desenvolupament i l’estratègia de projecció
No existeix cap òrgan especific.
internacionals de l’Ajuntament amb un impacte
internacional de la ciutat.
potencial sobre el desenvolupament.

Total

Pendent

Total

Pendent
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Gestió

OBJECTIU ESTRATÈGIC

OBJECTIUS ESPECÍFICS

FITA

7.1. L’últim trimestre de cada exercici el Consell de
O.e.4.1. Promoure una programació anual orientada a Cooperació Municipal aprova un programa
resultats alineats amb els objectius definits per aquest d’actuació de cooperació al desenvolupament alineat
pla director.
amb aquest Pla Director i vinculat al pressupost
municipal.
O.e.4.2. Crear comissions de seguiment dels 7.2. S’han creat comissions de seguiment al voltant
O.E.4. Millorar la qualitat i l’eficàcia de la
projectes al voltant de les prioritats sectorials i dels projectes pilot de cooperació concertada ciutatpolítica pública de cooperació al
geogràfiques definides en aquest pla.
ciutat.
desenvolupament.
7.3. El primer trimestre de cada exercici es publica
O.e.4.3. Millorar els instruments de seguiment i de
una memòria de seguiment de les actuacions del
rendició de comptes anuals i alinear-los als objectius
programa d’actuació anual de l’exercici anterior i de
definits en aquest pla.
les fites que estableix aquest Pla Director.
O.e.4.4. Impulsar l’avaluació i la cultura de l’avaluació 7.4. S’ha realitzat una avaluació d’impacte en algun
entre el conjunt d’agents implicats en el desplegament dels països amb més tradició de cooperació de
d’aquesta política.
l’Ajuntament de Terrassa.
O.e.5.1. Enfortir la participació de l’Ajuntament de
8.1. S’ha participat en els espais de coordinació i els
Terrassa en els espais de coordinació i els grups de
grups de treball en matèria de cooperació de la
treball en matèria de cooperació de la Diputació de
Diputació de Barcelona.
Barcelona.
O.e.5.2. Millorar la presència en els grups de treball
Sense cap novetat al respecte.
de cooperació al desenvolupament de CGLU.
O.e.5.3. Garantir una participació activa en les
8.2. S’ha participat en les comissions de treball del
comissions de treball del Fons Català de Cooperació
O.E.5. Promoure la coordinació entre els
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
actors i la participació en xarxes nacionals al Desenvolupament.
i internacionals de cooperació al
O.e.5.4. Fomentar la col·laboració amb l’Agència
S'ha treballat en coordinació amb l'agencia a projectes
desenvolupament.
concrets com Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
O.e.5.5. Promoure la participació de la societat civil de
Terrassa en les federacions i confederacions
nacionals i internacionals d’ONG.
O.e.5.6. Fomentar la participació de nous actors i el
treball en xarxa, especialment de les entitats de nova
ciutadania i convivència.

SITUACIÓ a 12/2018

Pla de Sensibilització i convocatories
d’ajudes especifiques.

ASSOLIMENT

Total

El Consell fa el seguiment.

Parcial

Memoria anual del Servei.

Total

En projecte.

S’ha participat activament.

En projecte.
S’ha participat activament.

Pendent

Total

Pendent

Total

Accions coordinades de manera
puntual.

Parcial

8.3. Haver garantit una representació de les ONGs
del Consell Municipal a la Confederació Catalana
d’ONGs.

Ja no existeix dita coordinadora.

-

Hi ha una comissió de treball en xarxa vinculat a la
participació de les entitats i s'han desenvolupat projectes
conjunts amb el Servei de Ciutadania.

En desenvolupament.

Parcial

SEGUIMENT PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2014-2020
LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIU ESTRATÈGIC

OBJECTIUS ESPECÍFICS

FITA

SITUACIÓ a 12/2018

Compromís de finançament de la política municipal de 9.1. S’ha mantingut la dotació de l’1% dels ingressos
cooperació al desenvolupament i destinar de manera propis de l’Ajuntament a la política pública de
Fins al 2018 ha estat així.
sostinguda l'1% dels recursos propis de l'Ajuntament. cooperació al desenvolupament.

Recursos

O.E.1. Garantir els recursos financers i
consolidar les capacitats organitzatives i
institucionals per al bon desplegament de
la política de cooperació al
desenvolupament.

Complementar el finançament municipal mitjançant
fòrmules de cofinançament promogudes per altres
actors.
Millorar les capacitats dels actors públics i privats de
la cooperació municipal al desenvolupament de
Terrrassa i promoure'n la formació continuada en
quant als continguts i les metodologies en aquest
àmbit.

9.2. S’han explorat fórmules de co-finançament amb
altres donants i amb donants multialterals com la
UE.
9.3. Disposar d’una oferta formativa per al conjunt
dels agents de la ciutat.
9.4. Haver donat resposta a les necessitats
formatives del conjunt dels serveis municipals en
metodologies i continguts de cooperació al
desenvolupament.

Ajudes de Diba.

Total

Parcial

Formacions per a personal municipal,
entitats i persones a titol individual.

Total

Formacions per a personal municipal
en base a necessitats especifiques.

Parcial

Reforçar i potenciar les capacitats de l'equip tècnic de 9.5. Haver enfortit l’estructura municipal responsable
L’estructura no s’ha modificat a dia
cooperació al desenvolupament de l'Ajuntament.per
de la direcció i implementació d’aquesta política
d’avui.
tal d'impulsar una cooperació més estratègica.
pública.

Prioritats geogràfiques

ASSOLIMENT

-

3.1. Haver definit 2/3 territoris prioritaris per a la
cooperació de ciutat.

Nicaragua (cooperació directa) i el Líban.

Total

3.2. Haver posat en marxa dos programes pilot de
cooperació ciutat-ciutat en els territoris prioritzats.

Nicaragua amb Latuma i La Dalia / Liban
amb la Federació de municipis d’Al Sahl.

Total
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Valoració qualitativa de les línees estratègiques
Es fa la següent valoració de les línees estratègiques del Pla:
Línea estratègica 1
Promoure una ciutadania solidària, crítica i compromesa.
Les accions vinculades a la sensibilització i l’educació pel desenvolupament s’articulen al voltant d’aquesta
línia estratègica definida en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament i que fins ara ha tingut un
grau elevat d’assoliment.
Amb l’objectiu d’impulsar decididament l’Educació pel Desenvolupament (EpD) de forma integral i en
cooperació amb els agents de la ciutat el desenvolupament del Pla ha comportat un Pla anual de
sensibilització que implica, articula i prioritza tots els aspectes vinculats a la gestió anual de la sensibilització
ciutadana en matèria de cooperació.
Mitjançant la implicació del Consell de Cooperació al Desenvolupament es plantegen uns plans anuals
(finançats en part per la Diputació de Barcelona) que impulsen l’EpD de manera integral en el conjunt de
l’acció municipal i amb el conjunt d’agents de la ciutat. Aquests plans articulen l’impuls de campanyes de
sensibilització que mobilitzen els diferents agents de la ciutat alhora que enforteix el Consell Municipal com
espai de coordinació de les estratègies d’EpD de la ciutat.
En aquest sentit, és de vital importància transversalitzar l’estratègia d’EpD entre els serveis municipals i
vincular les accions de la ciutat a l’agenda global de desenvolupament sostenible.
Per tal de difondre les causes dels desequilibris Nord/Sud i promoure la Pau i la denúncia de la vulneració
dels drets humans es busca l’enfortiment de les capacitats dels agents locals de cooperació al
desenvolupament mitjançant accions per a dotar de capacitació tècnica i teòrica en aquesta matèria, alhora
que es promou la presència dels agents de la cooperació de la ciutat en xarxes i coordinadores nacionals i
internacionals de cooperació al desenvolupament.
Durant el desenvolupament del Pla Director 2014/2020 s’han programat actuacions, en el marc dels plans
anuals de sensibilització al voltant d’aquest eix per tal d’assolir els objectius que es plantegen. A continuació
s’enumeren alguns exemples:
-

-

-

Campanyes específiques al voltant de tots els eixos temàtics que l’actualitat ens ha anat
marcant (dona i desenvolupament, aigua, procés de pau a Colòmbia, Nens Soldat,
Palestina, conflicte a Síria, salut...).
Programacions anuals al voltant d’eixos específics (comerç just, acollida de refugiats, pau a
les escoles...).
Convocatòria de subvencions a entitats de cooperació per a accions de sensibilització i
EpD.
Accions de difusió i sensibilització (programa de Televisió Terrassa Solidaria, campanyes de
Cafè Ciutat...).
Dotar i dinamitzar el Consell de Cooperació i les eines i mecanismes que es proposen des
d’aquesta estructura (Taula de Refugiats, Grup de treball accions de sensibilització, treball
en xarxa...).
Acollides en família temporals d’infants de països del Sud o en conflicte (República Àrab
Sahrauí Democràtica i Ucraïna).
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Línea estratègica 2
Contribuir al desenvolupament humà sostenible local mitjançant una cooperació municipalista
eficaç.
La cooperació municipal s’articula al voltant de les temàtiques que descriu amb detall el PDCD amb un
model de cooperació més horitzontal i basat en l’intercanvi d’experiències i la cooperació entre actors
diversos que operen en aquest sector.
En aquest sentit, la cooperació local busca la implicació del conjunt d’agents de cooperació i
desenvolupament que operen a la ciutat en qualsevol de les modalitats de la cooperació local, i molt
especialment amb les entitats locals.
Durant el desenvolupament del Pla Director s’han consolidat els espais de participació dels agents de la
cooperació a la ciutat i s’han impulsat dinàmiques de participació real i efectiva a tots els dispositius i
accions que s’han generat.
L’eficàcia de la cooperació ens ha portat a acordar territoris prioritaris per a la cooperació terrassenca
buscant la millora de la qualitat i l’eficàcia de les inversions que s’han donat, tal i com establia el Pla
Director. També s’ha promocionat la coordinació entre actors i s’ha buscat la participació en xarxes
supralocals per tal de millorar l’acció de la cooperació local.
Les accions pel que fa a aquesta línia estratègica s’han concretat al llarg del temps en les convocatòries
anuals de subvencions per a projectes de desenvolupament que gestiona el Consell de Cooperació, en
l’establiment d’acords de cooperació concertada amb entitats (com Alternativa 3 a Nicaragua) i de
cooperació directa amb alguns municipis (amb la Federació de municipis de Al Sahl a el Liban) i en la
participació en múltiples xarxes supralocals.

Línea estratègica 3
Coordinar la resposta d’acció humanitària i d’emergència dels agents de la ciutat.
Per tal de coordinar la resposta humanitària davant de situacions d’emergència i donar resposta a les
necessitats més immediates de les poblacions afectades per catàstrofes d’origen natural o humà s’han
promogut convenis estables amb entitats de referència pel que fa a les intervencions d’emergència.
Per tal d’afavorir i promoure una acció humanitària que doni resposta a crisis de llarga durada i pels
anomenats conflictes oblidats i contribuir a incrementar la resiliència de les ciutats i territoris s’ha articulat
una nova línia d’ajuts humanitaris per tal de poder desenvolupar programes de reducció de riscos de
desastres i contribuir a l’assistència de les persones refugiades i desplaçades.
Mentre s’està implementant el Pla Director s’ha impulsat i dotat una nova línia de subvencions d’ajuda
humanitària per facilitar la ràpida resposta i intervenció en situacions d’emergència, s’han establert convenis
amb entitats gestores de fons especials per a la resposta immediata i s’han articulat accions per a l’acollida
de persones refugiades en el marc de la crisi de la mediterrània que es va iniciar l’any 2015.

Marc pressupostari i recursos utilitzats
Marc pressupostari
Dins el Pla s’estableix el compromís de finançament del desenvolupament en els termes en què s’ha assolit
en els darrers anys i preveu destinar de manera sostinguda l’1% dels recursos propis a finançar la política
pública municipal de cooperació al desenvolupament.
El Pla també contempla l’opció de l’Ajuntament per fórmules de cofinançament promogudes per altres actors
de desenvolupament i de cooperació al desenvolupament, amb les contraparts del Sud, i altres donants,
amb especial atenció a la Unió Europea.
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Recursos humans
1 Cap de servei de Solidaritat i Cooperació
1 Tècnic auxiliar
1 Auxiliar de gestió (el cost no està imputat)
Execució econòmica 2014-2018
Servei Solidaritat i Cooperació Internacional_Pla Director de Cooperació al Desenvolupament

Concepte de despesa
Total

Indicadors d’execució econòmica
Despesa executada
2014
2015
2016
608.414,53 593.326,82 655.729,34

2017
650.042,22

2018
726.870,11

